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Harry Klooster

5 vragen aan

Onder de noemer ‘Rosa Spier Tour de Chant’ gaat 
in het theater van het Rosa Spier Huis op 29 janu
ari een nieuwe reeks van vier zondagmiddag
matinees van start. Het Franse chanson, het 
Nederlandse luisterlied, het klassieke lied, maar 
ook het cabaretlied komen in deze voorstellingen 
aan bod. Harry Klooster heeft het programma 
met veel plezier samengesteld. Hij woont sinds 
een jaar zelfstandig in een van de vier apparte
mentsgebouwen van het Rosa Spier Huis.  

Hoe ben je op het idee gekomen van de 
Tour de Chant?
‘Het idee komt van het vroegere Sherry Cabaret in 
Amstelveen, waar ik samen met mijn man Fred vaak 
naartoe ging. Een uurtje cabaret, gesponsord door 
een bekend sherrymerk, dat de saaie zondagmiddag 
een beetje fleur gaf. Daar heb ik mooie herinnerin-
gen aan. Ik kreeg meteen de volle medewerking van 
de nieuwe directeur van het Rosa Spier Huis, heel 
fijn. Ik hoop dat het theater van het Rosa Spier Huis 
met de Tour de Chant wat meer bekendheid krijgt. 
De voorstellingen zijn toegankelijk voor iedereen, 
dus niet alleen voor bewoners, en zeker een bezoek 
waard!’

Wat staat er op het programma?
‘Zanger Sjors van der Panne bijt het spits af op  
29 januari. Voor deze voorstelling is nog een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Sjors wisselt eigen 
geschreven liedjes en speciaal voor hem geschreven 
nummers in het Nederlands af met klassieke chan-
sons, in het Frans of hertaald in het Nederlands. Op 
26 februari is de beurt aan Renée van Wegberg, een 
van de beste zangeressen van Nederland. Zij heeft 
de nodige musicals op haar naam staan. Voor haar 
vertolking van Liesbeth List kreeg ze de Musical 
Award. Op 19 maart kunnen bezoekers genieten van 
‘Liedjes die niet mochten’ door het Nederlied 
Ensemble. En de laatste voorstelling, op 23 april, 
staat Lenny Kuhr op het podium. Wat ik zo mooi 
vind, is dat de artiesten heel enthousiast reageren. 
Vaak zijn ze zelfs bereid om wat te zakken met hun 
prijs. Je merkt dat velen het Rosa Spier Huis een 
warm hart toedragen.’

De appartementen zijn bestemd voor 
kunstenaars en wetenschappers.  
Wat is jouw achtergrond?
‘Na mijn opleiding aan de Academie voor Podium-
vorming heb ik een aantal jaren als zanger en PR-
manager gewerkt. Daarna ben ik agent geweest van 
verschillende acteurs – ik regelde hun contracten en 
haalde werk voor hen binnen. Toen Joop van den 
Ende Productions me vroeg om de casting te doen 
van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ nam mijn carrière 
een wending. Jarenlang was mijn bedrijf Harry 
Klooster Casting hofleverancier van Joop van den 
Ende. Ook voor series als Onderweg naar Morgen, 
Goudkust en Vrouwenvleugel deed ik de casting. 
Vijftien jaar geleden kreeg ik een hartinfarct.  
Op advies van mijn cardioloog ben ik het vanaf toen 
rustiger aan gaan doen. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Daarom vind ik het ook zo leuk om 
deze voorstellingen in het Rosa Spier Huis te 
 organiseren.’ 

Hoe ervaar jij het wonen in het Rosa Spier 
Huis?
‘Wij ervaren het als een warm bad. Als bewoner van 
de appartementsgebouwen woon je zelfstandig. Als 
je wilt kun je deelnemen aan de activiteiten die er in 
het Rosa Spier Huis worden georganiseerd. Een 
glaasje drinken in het Galerie Café bijvoorbeeld, of 
een hapje eten in het restaurant. Maar niets hoeft. 
Ik vind het ook belangrijk om contact te hebben met 
de bewoners van het zorggedeelte. Wij zeggen 
altijd: Vandaag zijn zij het, morgen zijn wij het.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Wij hebben meer dan veertig jaar in Muiden 
gewoond, maar gek genoeg heb ik me nooit echt 
Muidenaar gevoeld. Terwijl ik me in Laren inmiddels 
al aardig thuis begin te voelen. Laren biedt zo veel: je 
kunt er winkelen, er zijn leuke restaurants, je kunt 
naar het theater…  Er gebeurt hier van alles. Dat is de 
kracht van Laren.’
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Gelukkig nieuwjaar!
Het jaar 2023 is begonnen. Dit 
is het eerste volle kalenderjaar 
dat wij als college gaan samen-
werken. Na ons aantreden in 
juni 2022 zijn Flip de Groot, 
Frits Westerkamp en ik direct 
aan de slag gegaan met het 
uitwerken van onze plannen als uitvoering van ons 
coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Laren’. 

Uitdagingen
De uitdagingen voor ons dorp en dit bestuur zijn 
immers groot. Denk daarbij aan wonen voor elke 
generatie en elke portemonnee, de energietransitie 
en de daaraan verbonden investeringen, de druk op 
de zorg voor zowel jongeren als ouderen, een toe-
komstvisie op sport en bewegen in ons dorp, de 
 toenemende verkeersdruk (parkeren!) en de nood-
zakelijke investeringen in onderwijshuisvesting voor 
onze toekomstige generaties. 

Financiële rust
Het goede nieuws is dat wij eind 2022 het bericht van 
de provincie kregen dat onze begroting structureel 
en reëel in evenwicht is. Dit is belangrijk: het geeft 
ons de financiële rust om onze plannen uit te werken.

Samen met inwoners
Het jaar 2023 staat dan ook in het teken van de 
op levering van de plannen en besluitvorming door 
de gemeenteraad. Het betrekken van inwoners bij 
planvorming, is een belangrijk element in onze aan-
pak. Op grote thema’s organiseren wij bijeenkom-
sten waar alle inwoners welkom zijn om hun inbreng 
te geven. Ook gaan wij zeer binnenkort de wijken in. 
Wij willen graag met u in gesprek over uw directe 
woonomgeving: wat vindt u goed en moeten wij zo 
houden; wat kan beter? Dit nemen wij dan weer 
mee in onze plannen.

Wij spreken elkaar in het komende jaar zeker! Voor 
nu wens ik u een heel goed en vooral gezond 2023. 

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

Wat voor dorp willen we zijn?
Toen ik na 8 jaar VVD-raadlidmaatschap in 2006 Libe-
raal Laren oprichtte, was onze belangrijkste vraag: 
“Wat voor dorp willen we zijn en hoe kun je daarop 
sturen?”. Het dorp werd drukker, grote gebouwen 
zouden leegkomen, het Postiljon was onze laatste 
mogelijkheid voor uitgebreide woningbouw. We wil-
den noch Valkenburg, noch Brasschaat worden.
Wat voor dorp wil je zijn? 
Afgelopen decennium is slechts voor miljonairs 
gebouwd en Singer en Bijzonder Laren trekken mas-
sa’s toeristen. Als wij met inwoners praten, is nie-
mand hier  echt gelukkig mee. “Laren als gezellig, 
groen, authentiek woondorp waar plaats is voor 
iedereen” komt nooit op de uitvoeringsagenda. Prio-
riteit voor het centrum is nog steeds “inzetten op ver-
groten toeristisch profiel” (citaat coalitieakkoord).  
Niet het belang van onze inwoners.
Zodra we regie weggeven, worden we geregeerd 
door andermans belangen, zoals:
•  ons WMO-vervoer, verkwanseld  aan een regio-

nale organisatie,
•  projectontwikkelaars die bepalen hoe, waar en 

voor wie wordt gebouwd,
•  Singer die dicteert hoe wij hun parkeerprobleem 

moeten oplossen.
Het parkeerprobleem bij Singer was bij de uitbrei-
dingsplannen 2015 al duidelijk. Daar is nooit op gean-
ticipeerd. Noch door college, noch door Singer. Nu 
komt dit opeens uit de lucht vallen? Omdat bezoekers 
klagen? Singer moet hun zelf gecreëerde probleem 
zelf oplossen. We zijn benieuwd naar hun creatieve 
ideeën. In 2018 had Liberaal Laren, na overleg met 
Blokker-vastgoed, al een werkbaar plan uitgewerkt 
voor een shuttle-verbinding via de Naarderstraat. Dit 
is door het vorig college helaas terzijde geschoven.
Wat voor dorp willen we zijn? Dat vraagt een lange-
termijnvisie op ons dorp als ver-
trekpunt voor nieuwe plannen. 
Anders blijven we speelbal van 
andermans belangen ten koste 
van onze burgers. En ‘overkomt’ 
ons plotseling van alles, met 
paniekvoetbal als resultaat.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

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.

Mag ik mij even voorstellen
Mijn naam is Jolanda Graafsma en ik ben steun-
fractie- en commissielid Maatschappij en Financiën 
voor het CDA in Laren. Sinds een aantal jaren zet ik 
mij in - vanuit mijn rol bij het CDA - voor zaken die 
mij aan het hart gaan. Zo heb ik enige jaren geleden 
het initiatiefvoorstel gedaan om een goede dekking 
van AED’s in Laren te bewerkstelligen. Fijn dat dat 
dat zo goed gelukt is, m.n. door de inzet van mensen 
vanuit alle BPV’s in Laren.

Na lezing van een artikel in de Gooi en Eemlander 
over een onderzoek van de Maag Darm Lever Stich-
ting waaruit is gebleken dat in Laren het aantal 
openbare wc’s alleen maar is gedaald ben ik opnieuw 
“getriggerd” om mij voor een belangrijke zaak in te 
zetten. Eén op de drie mensen geeft aan dat een 
tekort aan openbare toiletten invloed heeft op hun 
levenskwaliteit. Toiletten zijn niet alleen van belang 
voor de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten én inva-
liden maar voor iedereen. In de Hoge nood-app 
komt er echter niet één (!) gelegenheid in Laren 
tevoorschijn.

De toiletalliantie pleit ervoor dat er in elk dorps-
centrum om de vijfhonderd meter een toilet moet zijn. 
Meer toiletten betekenen minder eenzaamheid en 
sociaal isolement, meer zelfredzaamheid en minder 
zorgkosten. Samen met Wethouder Flip de Groot zet ik 
mij graag in om in Laren voldoende mogelijkheden te 
realiseren, inclusief goede informatievoorziening. Laat 
Laren ook “bereikbaar” zijn voor mensen die onzeker 
zijn over beschikbaarheid van toiletgelegenheden. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit 
onderwerp of een ander onder-
werp dat u raakt, schroom dan 
niet contact met mij op te 
nemen.

Hartelijke groet,

Jolanda Graafsma
j.graafsma@laren.nl

Waar D66, een Leonberger, duurzamer 
Laren en San Sebastian elkaar ontmoeten
Klokslag om de 10 jaar zoek ik radicaal nieuwe avon-
turen op. Of… nou ja, ongeveer elke 10 jaar. Deze 
keer kan het ook een zogeheten midlifecrisis zijn 
(voelt meer als midlife-opportunity), maar het roer 
is weer heerlijk omgegaan. Deze keer is er een 
geweldige Leonberger bijgekomen (Evi). Samen met 
mijn fantastische man Laurens zijn we bij toeval in 
Laren beland. Na ruim 10 jaar Amsterdam, besloot 
Funda in 2020 dat het Laren werd. 

En wat had Funda gelijk! Inmiddels voel ik me hele-
maal thuis in Laren. Een groot fan van het Visatelier 
en de Wildslager op ’t Rijt. Elke festiviteit of festival 
wil ik leren kennen (wat zijn dat er veel!). Laren 
springt er echt uit. Mensen doen veel, voor het 
dorp, met elkaar. En daar wilde ik ook meer aan bij-
dragen. Dit vond ik bij D66. Ik wil graag onze fijne 
gemeenschap behouden en invulling geven aan een 
duurzamer Laren; met spannende vraagstukken 
rond een autoluwer centrum, Laren Regenklaar, ver-
groten biodiversiteit en zorgen dat iedereen fijn kan 
leven in Laren.  

Binnen D66 ben ik als steunfractielid aan de slag 
gegaan en richt ik me vooralsnog op de PR. En het 
volgende avontuur lonkt. Binnenkort neem ik 
afscheid als afdelingshoofd Verkeersmanagement 
bij de gemeente Amsterdam om ook in mijn werk 
een nieuwe wereld in te stappen. Oh ja, en er is ook 
nog iets met San Sebastian. Hier vertel ik graag over 
als we elkaar ontmoeten. Ik kijk ernaar uit! 2023: 
What comes next? 

Rachel Tienkamp-Beishuizen 
D66
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Nieuwjaarsbijeenkomst Laren
In het Brinkhuis kwamen maandag 9 januari jl. veel 
Laarders bij elkaar om samen met het gemeentebe-
stuur te proosten op een mooi nieuwjaar. In zijn nieuw-
jaarstoespraak blikte burgemeester Nanning Mol terug 
op 2022 en benoemde hij de uitdagingen voor 2023. 
Een aantal onderwerpen uit de nieuwjaarstoespraak 
van de burgemeester leest u in dit artikel. 
De volledige toespraak vindt u op www.laren.nl/
nieuwjaarstoespraak 

Toespraak
Burgemeester Nanning Mol: “Met plezier meld ik u 
dat de oud- en nieuwnacht in Laren goed is verlopen. 
Er was veel siervuurwerk, hier en daar een onver-
wachte knal. Maar wij hebben geen bijzondere 
 incidenten gehad. Dat geldt ook voor de voorafgaan-
de weken. Dat alles goed is verlopen, hebben wij te 
danken aan onze mensen bij de brandweer, de politie, 
onze BOA’s en de medewerkers van de BEL-organisa-
tie. Want zij zijn aan het werk op de momenten dat 
wij thuis feestvieren. 
 
De oud- en nieuwnacht was het slotakkoord van een 
heerlijke decembermaand waarin ons dorp bol stond 
van de activiteiten. Iedereen kon genieten van een 
vrolijke ijsbaan, een geweldige lichtjesavond en 
mooie concerten op verschillende plekken in het cen-
trum, van de basiliek tot de Johanneskerk. Allemaal 
mogelijk gemaakt door betrokken inwoners.

Ik heb genoten van de feestdagen. En met mij heel 
veel inwoners. Dat was een jaar geleden nog heel 
anders.

Aan de start van 2022 zaten wij nog in een volledige 
lockdown. Het sluitstuk van twee jaar pandemie, 
maar wel eentje met stevige beperkingen. Geduren-
de 2022 konden we de coronamaatregelen beetje bij 
beetje meer loslaten. Maar net op het moment dat 
we ons normale leven weer hadden opgepakt en de 
samenleving kon uitdeuken en op adem kon komen, 
viel president Poetin met zijn leger Oekraïne binnen. 
Er ontstond een oorlog waarin heel Europa werd 
meegesleept.

Veel Oekraïners moesten vluchten voor het alles-
verwoestende oorlogsgeweld. In heel Europa wer-
den zij opgevangen. Ook in Laren. De medewerkers 
van de BEL-organisatie schakelden moeiteloos door 
van het uitvoeren van coronaregels naar het organi-
seren van slaapplekken en ondersteuning voor 
Oekraïense vluchtelingen. We hebben grootschalige 
op vang mogelijk gemaakt in het voormalig Rabobank-
gebouw en we konden veel mensen huisvesten bij 
inwoners thuis of in gehuurde huizen. Dat we dit als 
klein dorp zo goed hebben gedaan, is vooral te dan-
ken aan de betrokkenheid van eigen inwoners. Waar-
onder de mensen van Burgerinitiatief Opvang Vluch-
telingen en Stichting Huur Huizen voor Oekraïne.”

www.laren.nl/nieuwjaarstoespraak



7

Vooruitblikken
“Ons mooie dorp willen we natuurlijk nog lang mooi, 
groen en leefbaar houden voor alle generaties. 
Tegelijkertijd staan we ook hier voor grote opgaven 
op het gebied van wonen, energie, en organiseren 
van goede zorg voor jong en oud. Daarmee moeten 
we met alle inwoners aan de slag. Leidend thema 
van het gemeentebestuur voor de komende jaren is 
dan ook: we doen het echt samen, hoe ingewikkeld 
de opgaven soms ook zijn.” 

Verkeersdrukte
Voor één onderwerp vroeg de burgemeester extra 
aandacht, namelijk voor de verkeersdrukte in Laren. 
Die leidt tot onwenselijke situaties. “Zoals u weet 
ben ik een groot voorstander van een toekomstbe-
stendig Laren. Een dorp dat nog lang zelfstandig is 
en waar ook onze kinderen in de toekomst met ple-
zier naar school gaan, wonen, werken, winkelen, 
sporten en genieten van cultuur. Dat betekent dat 
we met elkaar moeten blijven investeren in een 
Laren waarin de beleving voor iedereen, bewoner of 
bezoeker, fijn is. Die beleving staat onder druk. En 
als we het over verkeer hebben zelfs letterlijk. 
Zolang we elke plek in ons dorp altijd voor alle 
 vormen van verkeer bereikbaar willen houden, blij-
ven we hiervan last houden. Als we met elkaar vin-
den dat we hieraan iets moeten doen, moeten we of 
minder auto’s in ons centrum toelaten of meer par-
keerplekken creëren. En voor het kleine groepje 

notoire foutparkeerders, die denken dat ze alleen op 
de wereld leven, heb ik ook een boodschap: doe 
eens beschaafd en houd je aan de regels. Want in 
harmonie samenleven is iets waarvoor we allemaal 
een verantwoordelijkheid dragen.”

Betrokken inwoners
Een aantal betrokken inwoners werd tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in het zonnetje gezet voor 
hun bijzondere inzet voor Laren. Zoals Stichting Huur 
Huizen voor Oekraïne die voor veel vluchtelingen 
huisvesting heeft georganiseerd. Maar ook vrienden-
groep Le Bocque. Zij organiseerde afgelopen zomer 
een spetterend feestje voor jong en oud. En alle vrij-
willigers van De Derde Helft. Zij helpen Laarders vitaal 
te blijven. Dit door elke dinsdagochtend voor een 
hele grote groep inwoners activiteiten te organiseren 
op het terrein en in het clubhuis van SV Laren ‘99.
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Donderdag 2 februari 
vervolgbijeenkomst 
waterberging Brink
Afgelopen najaar startte het team van Laren 
Regenklaar samen met bewoners en ondernemers 
van Laren een zoektocht naar een oplossing voor 
het opvangen van regenwater op de Brink bij een 
hoosbui. Dit leverde in totaal negentien mogelijke 
oplossingen op. Op donderdag 26 januari vindt u 
op www.larenregenklaar.nl/brink de beoordeling 
van alle ingediende oplossingen, samen met infor-
matie over het verdere proces. Op donderdag-
avond 2 februari is er een informatiebijeenkomst 
in het Brinkhuis over dit onderwerp. Ook de infor-
matie over deze bijeenkomst is vanaf 26 januari op 
de website te vinden.

Ontspanningsputten 
voor 175 woningen 
In de buurt van Mauvezand en Torenlaan brengt 
aannemer Van der Tol vanaf eind januari ont-
spanningsputten aan bij 175 woningen. Deze voor-
ziening onderaan de regen pijp zorgt er bij hevige 
regenbuien voor dat er geen regenwater in de 
woning omhoogkomt. 
Begin maart moeten 
de werkzaamheden 
klaar zijn.

www.larenregenklaar.nl/brink

Nederlandse nationaliteit 
voor mevr. Y.T. Chan en mevr. J.L.L. Dekker

Op 10 januari zijn mevrouw Y.T. Chan en mevrouw 
J.L.L. Dekker in het gemeentehuis van Laren 
ge naturaliseerd.

Mevrouw Y.T. Chan komt uit China en woont sinds 
2019 in Nederland. Mevrouw J.L.L. Dekker komt uit 
Groot-Brittannië en woont sinds 2018 in Nederland.

Van links naar rechts: 
wethouder Jan van Midden, mevr. Dekker,  

mevr. Chan, burgemeester Nanning Mol
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Positieve Gezondheid 
en Informele Steun
Kom naar de inspiratiesessie op 7 februari

Leven in goede gezondheid is enorm belangrijk. Veel 
zaken kunnen daarbij helpen. Welke dat zijn, is voor 
iedereen verschillend. Zo kan de één genieten van 
een wandeling in het bos, een ander vindt juist ont-
spanning in een sportwedstrijd. 

Positieve gezondheid
Er zijn nog veel meer voorbeelden die allemaal een 
beetje bijdragen aan positieve gezondheid. Want 
‘gezondheid is meer dan niet ziek zijn’. Bij positieve 
gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op 
mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven 
be tekenisvol maakt. 

Informele steun
Bij informele steun gaat het er om dat er iemand 
persoonlijk betrokken is en aandacht heeft voor jou. 
Het gaat om menselijkheid, gelijkwaardigheid en 
vriendschap. Informele steun vermindert stress. 
Kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuis-
situatie blijken zich beter te kunnen ontwikkelen als 
ze informele steun krijgen van één of meerdere 
 volwassenen. Informele hulp is veel krachtiger dan 
formele hulp. 

Meer weten? Meld u aan voor de inspiratiesessie 
op 7 februari!
Samen met inwoners en onze zorgpartners kijken 
we naar de mogelijkheden om fit en vitaal te blijven. 
Ook u kunt hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een 
gezin uit de buurt te ondersteunen met een luiste-
rend oor of juist met praktische zaken. Wilt u weten 
wat u nog meer kunt doen? Of wilt u juist inspiratie 
opdoen over positieve gezondheid? Kom dan naar 
de bijeenkomst op 7 februari in het Rosa Spier Huis 
in Laren (Hector Treub- 
laan 97) van 15.00 tot 
18.00 uur. Aanmelden is 
verplicht en kan via www.
laren.nl of scan deze 
 QR-code met uw tablet of 
mobiele telefoon.

Familieberichten
Geboorte
11-12-2022 Mirte Lieke Monica Hoofd
Huwelijken/partnerschappen
01-12-2022  Roy Jonathan Fick en  

Anne Marijke Heerschop
02-12-2022  Martinus Reinier van Westrhenen 

en Leonie Bauer
30-12-2022  Bart Christiaan Kuil en  

Emilie Marleen ten Bokkel Huinink

Denk mee over wonen 
in Laren en Blaricum: 
kom 26 januari naar  
de themabijeenkomst
Laren en Blaricum ontwikkelen een nieuwe 
Woonvisie. Deze geeft bijvoorbeeld antwoord 
op de vraag waar in de toekomst gebouwd kan 
worden en wat voor type (zorg)woningen nodig 
zijn in de dorpen. We nodigen u graag uit om 
hierover mee te praten tijdens een thema
bijeenkomst op donderdag 26 januari. De bij
eenkomst is bedoeld als aanvulling op de online 
vragenlijst over het onderwerp. 

De bijeenkomst is op donderdag 26 januari in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Eemnes, 
 Zuidersingel 1. U kunt tussen 19.30 en 21.30 uur 
binnenlopen. Om 20.00 uur is er een korte centrale 
toelichting.
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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
•  Dokter Holtmannweg 3, 1251 NG, aanleggen van  

een oprit en looppad naar het huis, ingekomen  
28 december 2022

•  Stationsweg 1, 1251 KC, wijzigen van een reeds 
 bestaande vergunning van 4 naar 2 appartementen, 
ingekomen 30 december 2022

•  Henriette Schwarzlaan 5, 1251 DH, aanleggen van een 
zwembad, ingekomen 5 januari 2023

•  Hein Keverweg 22, 1251 BV, plaatsen van zonnepanelen, 
zijde Naarderstraat, ingekomen 5 januari 2023

•  Tafelbergweg 67, 1251 AD, vellen van 1 boom, 
 ingekomen 7 januari 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.
 
Verleende omgevingsvergunningen 
 •  Krommepad 1A, 1251 HP, wijzigen van de gevel aan 

de voorzijde en doorbreken van een binnenmuur, 
 verzonden 2 januari 2023

•  Melkweg 23D, 1251 PP, verlengen van tijdelijk bewonen 
van een bijgebouw, verzonden 5 januari 2023

•  Boekweitskorrel 12, 1251 ZH, realiseren van een 
 aanbouw, verzonden 5 januari 2023

•  Langsakker, 1251 GB, vellen van 18 bomen, toestemming 
voor noodkap voor 27 bomen én weigering vergunning 
voor 2 bomen, op de gronden naast de Langsakker en de 
gronden achter Vredelaan met de perceelnummers  
D 1269, D 1249, D 758, D 177 en D 1272, verzonden  
9 januari 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.

Belastingaanslagen via gemeente Huizen
De gemeente Laren heeft per 1 januari 2023 alle 
werkzaamheden rondom de gemeentelijke belas-
tingen overgedragen aan de gemeente Huizen.  
Vanaf dit jaar verstuurt de gemeente Huizen dus de 
belastingaanslagen voor Laren, en ook voor 
 Blaricum. Huizen verzorgt ook de gehele admini-
stratieve afhandeling en de behandeling van 
bezwaarschriften. 

Andere afzender
Voor inwoners en ondernemers verandert er in de 
praktijk weinig aan de aanslag. Daar staat wel een 
andere afzender op, namelijk ‘Gemeentelijke 

Belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Dit wordt 
met een herkenbaar logo aangeduid. Inwoners en 
ondernemers kunnen met vragen over de aanslag 
bij de gemeente Huizen terecht. De contactge-
gevens staan op de aanslag. 

Nieuwe website voor meer informatie
Meer informatie vindt u op de nieuwe website  
www.belastingenhbl.nl Deze is speciaal voor de 
belastingsamenwerking in het leven geroepen.  

www.belastingenhbl.nl
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Nieuws in beeld

Officiële opening kooklokaal De Binckhorst- St. Jan

Kunst in Laren heft het glas op het nieuwe jaar

Gouden speld en oorkonde lid van 
Verdienste CDA voor Carel van Hest

Kerstdiner BasBEL wordt geslaagde 
galaavond

Niki Steneker winnaar Honingkeuring Het waren gezellige feestdagen Driekoningen in Laren 

Henny Haselaar portretteert Burgemeester Nanning Mol

Kerstlunch in Brinkhuis groot succes
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Nieuwe vormgeving voor het Larens Journaal
Na ruim vijftien jaar is de vormgeving van het Larens Journaal vernieuwd. De cover met het bekende 
beeldmerk en de grote foto blijft zijn  vertrouwde vorm houden, maar in het binnenwerk is gekozen 
voor een meer eigentijds  lettertype en een aangepaste vormgeving. 

Uitgever Gertjan Martens: “Zo’n nieuwe vorm-
geving luistert nauw. Aan de ene kant wil je de 
lezer niet van je vervreemden door te rigoureus te 
veranderen. Aan de andere kant zie je dat een blad 
op een gegeven moment echt toe is aan ver-
nieuwing. In die bandbreedte hebben wij samen 
met de communicatieafdeling van de gemeente 
Laren gezocht naar een herkenbare maar ver-
nieuwde uitstraling”. Wethouder Frits Wester-
kamp, verantwoordelijk voor communicatie, is 
zeer  content met de vernieuwing. “Het resultaat 
mag er zijn! De leesbaarheid is verbeterd, het is 
 uitdagender en weer van deze tijd.” 

Bloemenzaken Laren bedankt!
Elke week staan er verse bloemen op de balie en in het restaurant van Papageno Huis Laren. Dat is te 
danken aan de bloemenzaken Walter & Roland en Sytske Bloembinderij.

De jongeren met autisme die dagbe-
steding horeca volgen lopen elke dinsdag 
met de vrijwilligers naar het dorp. Zij 
mogen de ene week bij Walter & Roland 
de bloemen ophalen en de andere week 
bij Sytske Bloembinderij. 

Er is altijd tijd voor een praatje en er is 
altijd belang stelling voor de jongeren. 
Eenmaal terug in het Papageno Huis wor-
den de bloemen netjes geschikt zodat 
alle vaasjes weer gevuld zijn. Dankbaar 
dat deze twee ondernemers onze jonge-
ren zo steunen.

Brinkbus tijdelijk uit de running
Zeer tot hun spijt heeft het bestuur van de  Stichting Brinkbus moeten besluiten de bus tot  
1 maart uit ‘de vaart’ te moeten nemen. Ge bleken is dat de bus niet bestand is tegen winterse omstan-
digheden (kou, tocht, ijzel, bevriezing). Hierdoor werd het voor passagiers en chauffeurs niet alleen 
oncomfortabel, maar kon vooral hun veiligheid onvoldoende worden gegarandeerd. Inmiddels is het 
bestuur druk doende de verschillende alternatieven te bekijken en ook voor de langere termijn tot een 
oplossing gekomen. Walter Van Baars, voorzitter van de stichting: “We voelen ons gesterkt door de vele 
blijken van enthousiasme voor het project (15 - 20 ritten per dag), maar ook het getoonde begrip voor de 
lastige keuze tot pauze, die we hebben moeten maken.”
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Dry January 
Alcoholvrije dranken zijn erg in opkomst. En die 
behoefte groeit. In januari doen wereldwijd miljoe
nen mensen mee aan Dry January: een maand lang 
geen alcohol drinken. In onze regio Gooi en Vecht 
doen jaarlijks honderden mensen mee aan deze alco
holvrije maand, georganiseerd door IkPas met onder
steuning van onze regionale GGD. Doet u ook mee?

Flip de Groot (wethouder gemeente Laren), mede-
initiatiefneemster Eva Muller (Bijzonder Laren) en 
ondernemer Ron Wieten (Restaurant Mauve) gaven 
onlangs het startschot voor de campagne ´Dry Janu-
ary .́ Maak kennis met het bijzondere assortiment 
alcoholvrije dranken dat Laren te bieden heeft.
 
Kunnen mensen in januari ook van het speciale 0.0 aanbod genieten?
Diverse horecaondernemers uit Laren doen mee aan Dry January van IkPas en steunen een gezonde 
leefstijl op een positieve en feestelijke manier. Zij bieden in januari een speciale selectie alcoholvrije 
dranken, alcoholvrij in combinatie met een menu, of organiseren een alcoholvrije proeverij. Bezoekt u 
deze maand de horeca in Laren? Vraag vooral naar het aanbod alcoholvrij!

Veel Luisterplezier in 2023
Als eerste wensen wij iedereen een voorspoedig 2023 met veel luisterplezier met Dorpsradio.nl.  
De afgelopen maanden is Dorpsradio.nl druk geweest met de Kerstmarkt (waar wij voor Leentjes 
 Kledingbank geld inzamelden), De Stemweek, “De Laarder Top 500 Allertijden” en de verhuizing van 
de studio. Dorpsradio is verhuisd van de voormalige Rabobank naar de Torenlaan 1g (achter “vd Brink 
& Thuys”)

Luister jij naar ons, Wij zeker naar Jou!!
In december vorig jaar introduceerden wij deze 
slogan. Dit in het kader van de Laarder Top 500 die 
eerder deze maand is uitgezonden. Maar wij laten 
deze niet vallen.
Dorpsradio.nl wil graag meer interactie en aan 
jouw wensen voldoen. Een deel van de program-
mering gaat via onze computer en deze draait 
deels random de diverse nummers uit onze data-
base.

“Luister jij naar ons, Wij zeker naar jou!!” willen wij 
uitbreiden met een muziekformat.
Dus jij als inwoner/luisteraar krijgt direct invloed 
op de muziek voor jouw Dorpsradio.nl.  

Stuur je playlist (Spotify/Apple Music/Deezer/You-
tube Music etc) met favoriete nummers naar eric@
dorpsradio.nl en wij zorgen ervoor dat de num-
mers worden toegevoegd in onze programma’s.

Het e-mailadres kan je ook gebruiken voor tips en 
vragen, of als je wilt meewerken aan Dorpsradio.
nl. Je bent van harte welkom!



14

In deze maandelijkse rubriek stellen Larense 
onder nemers zich voor. Deze maand is het 
Wichelle van Dalfsen van ChocoLaren.

Of ze de jongste is?
In ieder geval is Wichelle van Dalfsen één van 
de jongste ondernemers in Laren. Inmiddels is ze 
21 jaar, maar op haar achttiende opende ze de deuren 
van haar ‘Chocolaren’ aan de Sint Janstraat, in het centrum van het dorp.

‘Tijdens de lichtjesavond van alweer drie jaar geleden zag mijn vader dit pand. 
Hij heeft het gekocht en ik huur het van hem. Zo heb ik mijn idee van een mooie 
chique koffiegelegenheid gestalte kunnen geven. Ja, ik was pas achttien toen ik 
aan dit avontuur begon. Maar ik kom uit een echt ondernemersgezin, mijn vader 
heeft een eigen zaak in Spakenburg, en ik heb hiervoor natuurlijk de nodige ervaring 
opgedaan.’ Inmiddels is de jonge onderneemster een paar jaar en drie onvermijdelijke 
corona-lockdowns verder.

‘In Spakenburg werkte ik in een soortgelijke zaak: koffie en chocola. Maar ik kwam 
vaak thuis met het idee dat ik dat zelf misschien wel beter kon. Daar ligt eigenlijk de 
basis voor dit idee.’

De zaak en het terras. Het lijkt voor velen alsof het er altijd al gezeten heeft. En stiekem 
heeft Wichelle dat gevoel ook wel een beetje. ‘Het was natuurlijk wel even schrikken 
dat wij precies gingen verbouwen in de coronatijd. Maar (lachend) “chocolade 
is een belangrijke levensbehoefte”. Dus wij mochten open blijven.’

Wichelle van Dalfsen, geboren in Genemuiden, acht jaar geleden verhuisd naar 
Spakenburg, maar een vaste waarde in het mooie Laren met haar bedrijf, dat ook 
al door heel veel mensen wordt erkend als vaste waarde in het dorp.

‘De basis is altijd kwaliteit. Dat wil ik de gasten elke dag leveren. De ambitie is om in 
de toekomst de zaak groter te verbouwen. Maar in het nu gaat het erom dat iedereen 
zich hier thuis voelt en kan genieten van de lekkerste chocola en heerlijke koffie.’

BIJZONDER LAREN AGENDA
 5 FEBRUARI | KOOPZONDAG
 11 FEBRUARI | VALENTIJNSWEEKEND

Bijzonder Laren
Dat zijn wij!

WWW.BIJZONDERLAREN.NL
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Oplossing 
eindejaarspuzzel
Ook dit jaar hebben we weer heel wat  inzendingen 
mogen ontvangen. 

De oplossing van de eindejaarspuzzel is: 
LAREN SOLIDAIR MET OEKRAINE

Uit de goede inzendingen zijn zes winnaars 
getrokken. 

• A. de Rooij
• Jan Willard
Ontvangen het boek ‘Laren in Vervlogen tijden’

• Familie Telleman
• Marijke Lustenhouwer 
Ontvangen het boek ‘De verdwenen  
streek drachten van Eem tot Vecht’

• Joop Visser
• Clementine Butot-Smeur
hebben het boek ‘De club de Tien’ gewonnen

De redactie dankt alle inzenders 
voor hun deelname. 

T O E G A N K E L IJ K L A R E N

V A N D E R W A R D T

J O N G E R E N R A A D

M A G G Y L E K E U X

B R I N K B U S

A D V I S S E R

N A Z O M E R F E E S T

S T R U I K E L S T E N E N

I N E K E H I L H O R S T

J A N H A M D O R F F

H U T V A N M I E

B R I N K H U I S

W E S T E R K A M P

K U N S T M A A N D

H E N R I E T T E S C H W A R Z L A

T T V T O U W T J E

A T E L I E R R O U T E

D E N I E U W E V R O U W

H I S T O R I S C H E K R I N G L A R E N

K L I M A A T B U R G E M E E S T E R

L A R E N J A Z Z

H E R D E N K I N G S B O R D J E

M U Z I E K V E R E N I G I N G S I N T

D E D E R D E H E L F T

l a r e n s o l i d a i r m e t o e k r a

i n e k e h i l h o r s t

Een Nieuwjaar, nieuwe 
kansen, goede voornemens
Kent u dat gevoel dat op 1 januari er een onbe
schreven blad voor je ligt en dat je fris opnieuw 
mag beginnen? Het Toegankelijkheidsteam Laren 
wenst u dan ook veel goede voornemens toe om 
Laren nog veiliger en toegankelijker te maken. 
Mogen wij een paar voorstellen doen?

Ga komend jaar uw 
boodschappen op 
de fiets doen. Het 
is goed voor uw 
conditie en een bij-
komend voordeel 
is dat u uw auto 

niet hoeft te parkeren. Mocht u veel boodschap-
pen moeten doen en is het gebruik van een auto 
echt noodzakelijk, ga dan over op het volgende 
goede voornemen. Zet uw auto nooit op de stoep, 
ook niet een beetje en ook niet “eventjes”, om bij-
voorbeeld alleen even iets op te halen. Parkeer uw 
auto alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. U 
staat dan niemand in de weg en u laat de stoep 
voor de voetgangers vrij.
Houd de stoep voor uw huis toegankelijk voor 
voetgangers en let op het overhangend groen aan 
de buitenkant van uw tuin. De voetgangers zullen u 
dankbaar zijn. 

Het Toegankelijkheidsteam wenst u een heel goed, 
gelukkig en solidair jaar met en voor elkaar.

Namens TTL,  Carla Los-vlasman

NOTE: 
elke 1e woensdag van de maand inloop
spreekuur van 10.00 12.00 uur in het Brinkhuis
toegankelijkheiddsteamlaren@gmail.com
Facebook: Toegankelijk Laren
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Ook Laar & Berg heeft nu een eigen Monument voor 
V erdraagzaamheid

Prijswinnaars ‘Film een fossiel met je mobiel’ van  
Museum Hofland tonen trots hun oorkonde

Met 213.000 museumbezoekers was 
2022 een recordjaar voor Singer Laren

Na 14 jaar verlaat Aad Doorduin Pasfoto 
Laren om van zijn pensioen te genieten

Sint Jans Scoladirigent Hans Rikkert de Koe 
draagt stokje over aan Bas Groenewoud

Ruud van Gessel overhandigt 1e roman “De 
Champagnedagboeken” aan Ineke Hilhorst

Oktoberfest doneert opbrengst aan Maggy Lekeux

Ronde Tafel 141 Gooi/Eem doneert opbrengst 
 champagne-actie aan Stichting Met je hart BEL

Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
 gemeente druk bezocht

Ondanks koud weer ruimen bewoners 
Postiljon de buurt weer op

Nieuws in beeld
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Samen Oplopen  Gezinsvrijwilliger gezocht!
Wil jij wekelijks een vast gezin ondersteunen en helpen 
naar meer zelfredzaamheid? Bij Samen Oplopen onder-
steunen onmisbare vrijwilligers kwetsbare gezinnen. 
Tijdens een wekelijks bezoek werkt de gezinsvrijwilliger 
samen met de ouder(s) aan het oplossen van zorgen die 
er zijn. Je trekt vriendschappelijk met het gezin op dat je 
een goede klik hebt met het gezin is hierin essentieel. 
Als vrijwilliger denk en doe je op allerlei gebieden mee 
met het gezin zoals. Samen oplopen! Je wordt goed 
begeleid door de professionele coördinator en er zijn 
uitwisselingsbijeenkomsten met andere vrijwilligers.

Maatjes gezocht!
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 (tijdelijk) meer hulp nodig en het is fijn als 
we elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Denk hierbij 
aan iemand die na een operatie wat extra hulp nodig 
heeft bij het doen van boodschappen, 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?

Het Papagenohuis zoekt een websitebeheerder!
Ben jij die ict-er in opleiding of gewoon handig met 
Joomla? Wij zoeken een handige website beheerder. 
Werk jij graag achter de laptop en kan je met enige 
regelmaat aanpassingen doorvoeren op de website?
Om de website up-to-date te houden zoekt het Papage-
nohuis iemand die er geen moeite mee heeft af en toe 
wat teksten en foto’s te uploaden of aan te passen. Via 
de e-mail worden de wijzigingen doorgegeven waarna 
jij deze doorvoert op een voor jou goed moment.

Bent u ons nieuwe organisatietalent?
Parkinson Café Laren organiseert bijeenkomsten voor 
mensen met parkinson(ismen). Als nieuw teamlid ver-
zorgt u de organisatie van het Parkinson Café. Parkinson 
Café Laren organiseert 5x per jaar bijeenkomsten voor 
mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinso-
nisme. Als nieuw teamlid verzorg je de organisatie van 
het Parkinson Café. Je regelt het programma en het 
contact met de sprekers en zorgt dat de bijeenkomst 
van A tot Z goed verloopt.
Als echte teamspeler vind je het leuk om samen met de 
andere vrijwilligers in je team de Parkinson Cafébijeen-
komsten mede vorm te geven. Ben jij een uitgesproken 
organisatietalent? Reageer dan snel op deze vacature.

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 Julie-
tte Lugt coördinator Vrijwilligerscentrale BEL, 
06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl. 

Vrijwilligers gezocht
Het Brinkhuis is op zoek naar enthousiaste vrij
willigers die ons een aantal uren per week willen 
ondersteunen bij bestaande en nieuwe activitei
ten. Wij hebben plaats voor een aantal 4 uurs
diensten in onze gezellige foyer, maar ook achter 
de receptie.

Wij zoeken gastvrije en zelfstandige mannen en 
vrouwen die tijd hebben om samen met ons het 
Brinkhuis nog meer de huiskamer van Laren te 
maken.
 
Vrijwilligers in Laren met korting naar 
theater en film
Bent u vrijwilliger bij een organisatie in Laren dan 
biedt het Brinkhuis u 50% korting op theatertickets 
en film tickets. U kunt vanaf 24-uur voor aanvang 
van de film of voorstelling boeken met een speciale 
kortings code. Een filmkaartje kost dan maar € 2.50 
en een regulier theaterticket geen € 18.50 maar 
maar € 9.25.

Vraag de vrijwilligers kortingscode aan op 
https://hartvanlaren.nl/over-ons/vrijwilligers/

Zonder vrijwilligers kan Laren niet (ook het Brinkhuis 
niet) - vandaar dat wij u 
als dorpshuis voor alle 
Laarders voor uw vrijwil-
ligerswerk langs deze 
weg willen bedanken. 

Ook Laar & Berg heeft nu een eigen Monument voor 
V erdraagzaamheid

Prijswinnaars ‘Film een fossiel met je mobiel’ van  
Museum Hofland tonen trots hun oorkonde

Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
 gemeente druk bezocht
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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 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

2023

De eerste weken van Januari zijn al weer voorbij, veel 

regen, maar u weet na regen komt zonneschijn. Dit 

jaar; wat gaat het ons brengen, wat gaan we geven, hoe 

gaan we ons ontwikkelen als persoon en wat heeft 2023 

voor u en ons in petto? Volgens de Chinese astrologie is 

het dit jaar het jaar van het konijn. Volgens de geleer-

den is een konijn: intellectueel, artistiek, stil, elegant, 

bekwaam, vriendelijk, geduldig en zeer verantwoorde-

lijk wezen, die zachtaardig is en houdt van een rustig en 

vredig leven. Dit is dan even iets anders dan de oppor-

tunistische en gevaarlijke Tijger die we in 2022 heb-

ben gehad. Maar goed; nu even met beide benen op de 

grond. De media staan weer vol over de huizenmarkt. 

De recente cijfers bevestigen wat wij als makelaar ook 

voelen in ons dagelijks werk. Echter moeten we ook 

relativeren; de prijzen dalen, maar als huiseigenaar of 

mogelijk verkoper hebben velen van u, een behoorlijke 

overwaarde, waardoor uiteindelijk onder de streep het 

getal iets kleiner wordt. Ja, er staan meer woningen in 

de verkoop, wat op zich helemaal niet verkeerd is. Een 

koper heeft iets meer keuze, er is meer rust, maar iedere 

dag/week worden er woningen verkocht, want Laren is 

en blijft een van de meest aantrekkelijke plaatsen om in 

te mogen wonen! Als u als woningeigenaar binnenkort 

wil verhuizen is het goed uw woning zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Een voorjaarsschoonmaakbeurt, 

zowel binnen als buiten. Ontdoe u van ballast die u 

toch nimmer mee zal nemen naar uw nieuwe onder-

komen. Indien mogelijk laat isolerende voorzieningen 

aanbrengen, zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie of 

vloerisolatie. Dan heeft u er zelf ook profijt van en voor 

een toekomstige eigenaar is het ook een pre. Het voor-

jaar komt eraan!

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Twee jaar in het Rosa Spier Huis
15 December woonden Rob en ik hier twee jaar. 
We hebben nog geen dag spijt gehad van onze 
beslissing. Het Rosa Spier Huis past ons als een 
jas.

We bewonen een comfortabel appartement op 
een mooie locatie. Als het even kan, zit ik een 
tijd op het balkon. De vele omringende bomen 
zijn prachtig en rustgevend om naar te kijken.

We hebben sinds lang geen auto meer. Maar 
dankzij het goede openbaar vervoer in de buurt  
(en niet te vergeten de fiets) komen we overal 
waar we zijn moeten. Er komt van alles aan huis, 
van leveranciers en een medicijnbezorger tot de 
dokter. Als iets kapot is, wordt het gerepareerd. 
Wat een luxe!

En natuurlijk, last but not least, het culturele 
aanbod. Tentoonstellingen, concerten, lezin-
gen, toneel: alles komt voorbij, gratis of tegen 
doorgaans zeer geringe prijzen. Tijdens de eer-
ste lockdown, in 2020/21, was nergens anders 
iets te doen. In het Rosa Spier Huis waren nog 
alle veertien dagen theepraatjes, vaak door een 
bewoner verzorgd. In het galeriecafé zaten we 
met maximaal dertig personen te luisteren naar 
boeiende lezingen over een variëteit aan onder-
werpen, al naar gelang de deskundigheid van de 
spreker in kwestie. Het jaarlijkse project Jong en 
Oud door Kunst verbonden ging gewoon door. 
Studenten van de Hogeschool van de Kunsten in 
Utrecht werkten gezamenlijk met bewoners van 
het Rosa Spier Huis aan interessante werkstuk-
ken, zowel geschreven, geschilderd als op video.

Het Rosa Spier Huis voldoet nog altijd aan de 
bedoeling van de oprichtster en naamgever: 
een kunstenaar of wetenschapper gaat niet met 
pensioen! Je hoeft niet, maar je kan en mag.

Anneke Ribberink
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Vrijdag 20 januari 
Mirthe Koerts  Till the fat lady sings
20.00 uur  Theater/concertzaal Rosa Spier 
Huis - Prijs € 5,00 incl. consumptie
Till the fat lady sings is een monoloog van een 
dikke vrouw, over dik zijn en haar ervaring 
met seksueel misbruik. Hoe kom je erachter waar jouw grens 
ligt als de wereld niet is ingericht op jouw bestaan? 

Zondag 22 januari 
Julika Marijn  In de schaduw van Rembrandt
16.00 uur  Singer Theater  Prijs € 25,00  
Supporters € 22,50
Krachtige vrouwen die hun eigen weg en 
stem zoeken is het terugkerende thema in het 
theaterwerk van Julika Marijn. 

Woensdag 25 januari 
Pianoduo Scholtes & Janssens  20.00 uur  
Theater/concertzaal Rosa Spier Huis   
Prijs € 15,00 
Lestari Scholtes (1984) en Gwylim Janssens 
(1985) vormen sinds 2003 een pianoduo. Vandaag de dag 
worden zij erkend als één van de meest belovende pianoduo’s 
van hun generatie. 

Zondag 29 januari 
Rosa Spier Tour de Chant  Sjors van der 
Panne  15.00 uur  Theater/concertzaal 
Rosa Spier Huis  Prijs € 22,50 
Meer dan 10 jaar geleden won Sjors van der 
Panne de publieksprijs van het Concours de la Chanson. Van 
Dalida en Francoise Hardy tot Zaz en Renaud, de chanson-
nier van de Nederpop op zijn best. Een Frans-Nederlandse 
muzikale avond met een lach en een traantje.

Donderdag 2 februari 
Peter Lusse  Eddie voor het leven  20.15 uur 
 Brinkhuis Theater  Prijs € 9,50
Peter Lusse, bekend als Eddie uit Vrienden 
voor het leven speelt zijn voorstelling “Eddie 
voor het Leven” – vol humor en anekdotes. 

Vrijdag 3 februari 
Kindervoorstelling Dikkie Dik en de Taart  
11.00 uur  Brinkhuis Theater  Prijs € 8,50
Kom naar de kindervoorstelling Dikkie Dik en 
de Taart (2+) op 3 februari tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen. Een muzikale, interac-
tieve voorstelling.

Vrijdag 3 februari 
3VIOLAS  20.00 uur  Theater/concertzaal 
Rosa Spier Huis  Prijs € 5,00 
3VIOLAS bewandelt een avontuurlijk muzikaal 
pad met z’n eigen arrangementen. Een con-
cert van 3VIOLAS is gegarandeerd een unieke 
ervaring.

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 4 februari  
Zoutmus Jungleprinter  20.15 uur  
Singer Theater  Prijs € 25,00  Supporters 
€ 22,50
‘Jungleprinter’ is de tweede Zoutmus-
voorstelling, met nog meer muziek en 
scènes en minder ellenlange potjes monopoly.

Zondag 5 februari
De Grote Haay  Johannes de Parkiet 
(6+jaar)  16.00 uur  Singer Theater
Prijs € 15,00  Supporters € 12,50  
 Kinderen t/m 12jr € 10,00
Het verhaal van Johannes begint in z’n 
vertrouwde kooitje, totdat Gijs besluit een ruime volière te 
bouwen. Met ruimte voor wel 100 vogels.

Dinsdag 7 februari 
Scharrelconcert  19.30 uur  Brinkhuis 
Theater  Prijs € 5,00
Een Scharrelconcert gepland met Bram 
Rutten (piano) en Veronique Hofman 
(zang).

Zondag 12 februari 
Belinfante Quartet  15.00 uur  Theater/concertzaal 
Rosa Spier Huis  Prijs € 5,00 
Het Belinfante Quartet staat zowel bekend 
om hun levendige uitvoering van werken 
van minder bekende componisten, als 
wel hun oprechte interpretatie van het 
strijkkwartet-kernrepertoire. 

Vrijdag 17 februari 
HKU 20 min regie  20.00 uur  Theater/
concertzaal Rosa Spier Huis  Prijs € 5,00 
incl. consumptie
Drie derdejaars van de opleiding Theatre 
and Education aan de HKU presenteren 
hun 20 minuten regie. 

Zaterdag 18 februari  
Familiespel  Jacqueline Blom, Mark Rietman,  
Bas Hoeflaak en Annick Boer - 20.15 uur  - Singer Theater
Met goede voornemens en met trots op hun moderne 
 familie besluiten Elisabeth en Nicolaas met nieuwe 
partners en stiefkinderen samen de kerstdagen door te 
brengen. 

Dinsdag 21 februari 
Klaas Wilting - Code Blauw
15.00 uur – Brinkhuis Theater
Prijs € 18,50
Klaas Wilting komt naar het Brinkhuis met 
zijn nieuwe theaterprogramma “Code 
Blauw” over de roerige jaren van een politiewoordvoerder.
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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 :_____________________ 

Kwartaalbericht 162 
verschenen
Kwartaalbericht 162 van de Historische Kring 
Laren (HKL), ofwel nummer 20224,  
is uitgekomen. 
Redacteur Hein Calis zet dit keer vrijwilliger Dop 
Bakker in het zonnetje. Dop coördineert de 
onmisbare bezorging van het Kwartaalbericht. 
Karen Heerschop, o.a. oud-wethouder van Hil-
versum en oud-interim-voorzitter en -directeur 
van het Goois Natuurreservaat (GNR), schreef 
een interessant artikel over 90 jaar GNR.
Ook in dit nummer aandacht voor de naoorlogse 
geschiedenis van de School met de Bijbel, later 
De Scheper geheten, in een verhaal van Cees 
Meijer. 
Verder zijn er weer de vaste rubrieken: straatna-
men (Bep De Boer) en ‘kunst uit het dorp van 
Mauve’ (Mary van der Schaal).

Wim Keizer  bespreekt twee boeken: het foto-
boek van Marja van Hest over ‘schitterend mooi 
Laren’ en de met een jaar vertraagde uitgave  
‘De Johanneskerk te Laren. 1521-2021’.
Peter van der Ploeg komt met zijn laatste 
af levering over Laren 150 jaar schildersdorp.
Last but not least, het eerste artikel over de 
85-jarige geschiedenis van het familiebedrijf 
Schenk: Van voddenboer tot trendsetter, van de 
hand van Eric Snelders.

Losse exemplaren van het Kwartaalbericht zijn 
voor € 9,50 te koop in de Lindenhoeve (geopend 
op zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur) 
en bij Bruna Laren. HKLdonateurs betalen mini
maal € 17,50 per jaar (BELgemeenten) of  
€ 25 per jaar (buiten BEL). Zij ontvangen vier 
Kwartaalberichten per jaar.
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ActiviteitenKlaverjassen Derde Helft BEL
Ook in 2023 bruist het bij De Derde Helft BEL weer van 
de activiteiten. Zo is er één keer per maand een Klaver-
jas-drive. De komende maanden op 25 januari, 22 febru-
ari, 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. 
Bent u 55+ en heeft u wel zin in wat gezelligheid? U bent 
van harte welkom!

Workshops ‘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 genuttigd. 
U kunt ook iemand anders uitnodigen om mee te eten. 
De workshop op vrijdag 27 januari is al volgeboekt, maar 
u kunt nog wel meedoen op de volgende data: vrijdag 24 
februari (thema: Spanje), vrijdag 24 maart (thema: Mexi-
co), vrijdag 21 april (Indische keuken), vrijdag 26 mei 
(Franse keuken), vrijdag 23 juni (Thaise keuken). De kos-
ten voor deelnemers bedragen € 7,50 (incl. een gratis 
kop koffie) en voor genodigden 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 uitnodigen om na de workshop mee 
te eten. Aanmelden kan bij Berry Pronk op dinsdagmor-
gen of stuur een mail naar: derdehelft@svlanren99.nl

Inloopspreekuur Humanitas
Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hob-
by. En door omstandigheden kun je het overzicht kwijt-
raken. Bijvoorbeeld als je partner overlijdt, of als je gaat 
scheiden of je baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren 
dat er schoenendozen vol bankafschriften op je wach-
ten, of dat er rekeningen zijn die je allang had moeten 
betalen. Blijf niet te lang rondtobben, maar laat je hel-
pen. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor. 
Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te 
brengen én te houden. Niet één keer, maar wekelijks. 
Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur (behalve in 
de schoolvakanties) kun je tijdens het inloopspreekuur 
in het Brinkhuis bovendien terecht met al je vragen over 
formulieren, aanvragen, belastingen en andere adminis-
tratieve zaken. Een afspraak maken is niet nodig. Elke 
maand zijn er speciale thema’s. In januari draait het om 
de energietoeslag, in februari is het thema (kwijtschel-
dig) van gemeentelijke belasting en in maart kun je hulp 
krijgen bij het invullen van je aangifte inkomstenbelas-
tingen. Je bent van harte welkom, het Humanitasteam 
staat graag voor je klaar!

Papageno Kunstkaarten
Dat er in het Papageno-atelier 
prachtige schilderijen door jonge-
ren met autisme worden gemaakt, 
is inmiddels geen geheim meer. 
Maar dat er nu ook kunstkaarten te 
koop zijn, dat is nieuw. Van zes schil-
derijen zijn foto’s gemaakt en die 
staan als afbeelding op de set kaar-

ten. Prachtig gepresenteerd in een display, speciaal op 
maat gemaakt door vrijwilliger Fons. De sets zijn te koop 
bij De Larense Boekhandel, Bruna Laren en in het 
Papageno Huis.

Bridgelessen Volksuniversiteit het Gooi
In het Brinkhuis kunnen er weer 
bridgelessen gevolgd worden. 
Verzorgd door de Volksuniversi-
teit het Gooi. Bekijk de website 
www.volksuniversiteithetgooi.
nl/bridge voor meer informatie.

Expositie Anton Heyboer
De Stichting BEL-Art organiseert 
samen met private collector Jorrit 
van Bavel een expositie met een 
selectie werken van de inmiddels 
overleden markante kunstenaar 
Anton Heyboer. De unieke collectie 

is tot en met 14 maart te bezichtigen in de openbare 
centrale hal van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 
5 in Eemnes. Het creatieve proces was voor Heyboer de 
enige mogelijkheid om aan het tastbare menselijke 
bestaan te ontkomen. Zijn etsen, collages en schilderijen 
zijn intense verbeeldingen van de stadia waarin het pro-
ces van overgang en onthechting zich manifesteert. Zijn 
streven om los van zijn maatschappelijke omgeving een 
beeldende werkelijkheid te creëren.  Zijn beeldende sys-
teem bestaat uit enkele steeds terugkerende elementen 
van lijnen, gestileerde figuren, cirkels en verhoudingsge-
tallen, een eigen universum waarin geen hiërarchie 
bestaat. De kunstcollectie geeft een kleine inkijk in de 
wereld van Anton Heyboer. Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 
 vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
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Digitale schoonmaak
Met de komst van de lente is 
ook de voorjaarsschoonmaak 
weer een feit. Maar vergeet ook 
niet om de digitale wereld in de 
schoonmaak mee te nemen. De 

digitale schoonmaak om bijvoorbeeld je smartphone en 
laptop eens flink uit te mesten en op te schonen. Ga 
maar eens na hoe veel ongebruikte of overbodige apps 
je op je mobiele telefoon hebt staan. En wat dacht je van 
het bureaublad van de computer of laptop waar het 
vaak ook vol staat met onnodig veel bestanden. 
Hoe pak je dat aan? 
Kom naar de PCHelpdeskBEL in Het Brinkhuis in Laren. 
Een team van deskundige vrijwilligers staat iedere werk-
dag van 10.00 tot 12.00 uur klaar, om samen met u op 
een veilige wijze uw apparatuur op te schonen. Dit geldt 
voor zowel Android- als Apple-apparatuur. De kosten 
zijn € 3,00 per bezoek en voor € 0,75 ontvangt u een 
kopje koffie of thee. Wel graag met PIN betalen.

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 bezoe-
ken, 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+ jon-
geren in beeld en vertelt hun ver-

halen. ESTRANGED toont regenboogjongeren die allen 
op zoek zijn naar hun identiteit. Ze bewegen zich in een 
samenleving waarin ze moeite hebben zich vrij te kun-
nen uiten en zichzelf te kunnen zijn. Alhoewel de gepor-
tretteerden 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. De expositie in het Rosa Spier Huis is dage-
lijks 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 presen-
teert het museum twee-
maal een selectie schilde-

rijen uit de hedendaagse kunstcollectie van de bank. 
Vanaf 10 januari Nederlandse schilderkunst van de afge-
lopen decennia 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 
interpretatie aan het klassieke portret. De gemene deler 
wordt gevormd door het experiment en de vrijheid van 
waaruit ze werken. Die laat zien dat de schilderkunst 
springlevend is. Meer informatie: www.singerlaren.nl
Beeld: Carla Klein (Zwolle 1970), zonder titel, 2015.

Expositie Titus Swart

In Galerie de Beuken is van 21 januari tot en met 25 
februari een nieuwe expositie te zien van beeldend kun-
stenaar Titus Swart met als titel ‘Solo Horizon’. De ten-
toonstelling bestaat uit foto’s, video’s en objecten. Alles 
draait primair om de natuur. Die is voor Titus de essen-
tie: lucht, water, aarde, steen, zand en flora. Geen fauna 
en zeker geen mensen, met hun vernietigende daden. 
De expositie is te bezichtigen op vrijdagen van 12.00 tot 
17.00 uur en op afspraak. Galerie de Beuken vindt u aan 
de Oude Naarderweg 14. Meer info: www.galerie 
debeuken.nl

Expositie ‘Met de ogen van Kees van Dongen’

In het Brinkhuis is de expositie “Met de ogen van Kees 
van Dongen” door kunstenaars uit Laren te zien van 
zaterdag 21 januari tot en met 2 maart. Aansluitend op 
de grote expositie in het Singer Museum, hebben  
18 hedendaagse kunstenaars van ‘Kunst in Laren’ kunst-
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Activiteitenwerken gemaakt naar Kees van Dongen. Met het accent 
op de grote donkere ogen! Kees van Dongen, de kunste-
naar die toen al spraakmakend was, maar nu nog steeds 
een bron van inspiratie voor de kunstenaars anno 2023.
Opening expositie op 21 januari. 

Viering gezamenlijke BEL-kerken 
Op de tweede zondag van de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de christenen wordt in de Sint Jansbasiliek 
op zondag 22 januari om 11.00 uur een oecumenische 
viering gehouden van de gezamenlijke kerken van de 
BEL- dorpen. Bij deze bijzondere viering gaan voor pas-
toor Nico van der Peet van de RK Parochie van Laren en 
ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse 
Gemeente Blaricum. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het koor van de Protestantse Gemeente 
Laren-Eemnes onder leiding van Job de Bruijn. Na afloop 
van de viering is er koffie en limonade en is er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U wordt van harte 
uitgenodigd voor deze viering!

Muziek op Schoot 
Muziek op Schoot is terug in 
Laren. De bekende muziekcursus 
van de Gooische Muziekschool 
voor kinderen tussen de 1 en 4 
jaar samen met hun (groot)
ouders. De cursus heeft als doel 

om kinderen op een eenvoudige en speelse manier ken-
nis te laten maken met muziek. Samen lekker zingen, 
trommelen, klappen, stampen en dansen is goed voor de 
muzikale ontwikkeling. De cursus wordt gegeven door 
docente Hanneke Huibers en start op dinsdag 24 januari 
in het Brinkhuis. De groep van 1- tot 2-jarigen is van 9.30 
tot 10.15 uur en de groep voor 2- tot 4-jarigen is van 
10.45 tot 11.30 uur. De kosten bedragen regulier € 75, 
maar de cursus wordt als kennismaking aangeboden voor 
€ 50 voor 6 lessen. Opgeven kan via info@degooischemu-
ziekschool.nl of bel 035-6936596. Kan je de cursus niet op 
dinsdag volgen, dan wordt er een vergelijkbare cursus 
aangeboden op woensdag en vrijdag in Bussum.

Nationale Voorleesdagen  
Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen 2023 
zijn er naast het Voor-
leesontbijt weer super-
leuke voorstellingen 
voor peuters en kleu-
ters in bijna alle vesti-

gingen van Bibliotheek Gooi en Meer. Deze worden 
wederom verzorgd door Dubbele Jan. De Nationale 

Voorleesdagen is het grootste boekenfeest voor kinde-
ren van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint een 
leven lang leesplezier. Voorlezen is goed voor de ontwik-
keling – voor kinderen is het ook gewoon een feest! 
Samen met opa en oma, in de kring op school, of heerlijk 
thuis bij papa en mama op schoot. De Nationale Voor-
leesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari. 
Op 25 januari is Het Nationale Voorleesontbijt in de 
diverse bibliotheekvestigingen.Een vrolijke theatervoor-
stelling voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Reserveer je 
kaarten via www.bibliotheekgooiplus.nl Let op: dit geldt 
ook voor (groot)ouders/verzorgers.

Inloopochtenden SeniorWeb  
Digitale vaardigheid komt 
tegenwoordig goed van 
pas: informatie zoeken, 
gebruik van overheids-
diensten, gezondheids-
zorg, informatie van clubs 
en verenigingen en winke-
len niet te vergeten. Seni-

orWeb Laren- Blaricum helpt u op weg! Voor informatie 
en advies over de verschillende lesmogelijkheden bent u 
van harte welkom op de inloopochtenden op maandag 
en dinsdag 30 en 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum. Meer info op: 
www.senior weblarennh.nl. U kunt ook een e-mail 
 sturen naar info@seniorweb larennh.nl of bellen met 
06-46175271. Daar naast kunt u voor meer informatie 
terecht bij de pc-helpdesk, iedere werkdag van  
10.00 tot 12.00 uur in het Brinkhuis. 

Tangolessen voor beginners  
Nieuw: Tangolessen in Kapel Velthuysenlaan! Maandag-
avond 30 januari gaan er 2 cursussen tango voor begin-
ners van start in Kapel Velthuysenlaan aan de Velt-
huysenlaan 17. De tijden voor groep 1 zijn van 
19.15-20.30 uur en voor groep 2 van 20.45-22.00 uur. 
Docent is Yerpun Castro. Deelnamekosten voor 5 lessen 
bedragen € 67,50. Ook een losse les is mogelijk. Meer 
info & aanmelden:  www.buscandotetango.nl
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Mindfulness eenvoudig leren  
Wil je makkelijker en 
 vrolijker door het leven 
gaan zonder stress? 
Schrijf je dan in voor de 
volgende mindfulness & 
adem-training die vrijdag 
3 februari weer wekelijks 

gaat starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe je op een 
eenvoudige wijze mindful door het leven kan gaan. De 
sessies vinden plaats op 3, 10, 17 en 24 februari en  
10 maart. Van 10.15 uur tot 11.45 uur in het Brinkhuis. 
Mindfulness is een methode die je leert om in het hier 
en nu te zijn en op een accepterende manier om te gaan 
met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Met 
je adem kun je direct rust ervaren. Dit is te leren. In deze 
training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt het accent 
op het doen en beleven van verschillende oefeningen. 
Op deze manier wordt het makkelijker voor je om na de 
training ook echt tot rust te komen. Cursisten geven 
onder andere het volgende terug: “De mindfulness cur-
sus heeft nieuwe inzichten gegeven: bewust zijn in het 
moment, anders kijken naar en reageren op gedrag van 
anderen, innerlijke rust door de bodyscan en andere 
oefeningen, problemen of irritaties niet groter laten 
worden dan ze zijn.”
“De sessies waren goed opgebouwd, prettig ontspan-
nen sfeer. Ik verbaasde me hoe makkelijk ik me kon ont-
spannen.”
“Ik kan iedereen een mindfulnesscursus aanraden bij 
Simone. De combi mind en lichaam is ideaal. Zij is een 
professional; weet de lessen goed over te brengen, 
geeft elke cursist ruimte voor inbreng en biedt een 
 luisterend oor.”
De lessen worden verzorgd door Simone Onland, yoga-
docent, coach, TRE®- en mindfulnesstrainer. Door haar 
ervaring met het coachen van mensen met stressgerela-
teerde klachten, kan ze diverse handvaten aanreiken om 
beter met spanning om te kunnen gaan. Geïnteresseerd 
of vragen? Bel 06-10185117 of mail naar info@qimare.
nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. 
Een privé mindfulnesscursus behoort ook tot de moge-
lijkheden. Je bent van harte welkom!

Culturele middag voor senioren 
Maandag 6 februari organiseert Versa Welzijn weer een 
culturele middag voor senioren in het Brinkhuis te 
Laren. Dit keer komt de bekende Laarder en oud-wet-
houder Leo Janssen aan het woord met nieuwe in- en 
vergezichten bij Bol-an. U krijgt nieuwe verhalen, foto’s 
en filmpjes over Larense burgers, verdwenen boeren en 
sjieke, hele sjieke buitenlui. Bezoekers die eerder een 

presentatie van Leo Janssen hebben bijgewoond weten 
dat u een gezellige middag te wachten staat met veel 
weetjes over Laren en omstreken.   
De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.00 
uur. De entreeprijs bedraagt € 5 (geen pin) inclusief kof-
fie of thee tijdens de pauze. Reserveren vooraf is aan te 
bevelen. Dat kan telefonisch onder nr. 06 828 480 05 
(inspreken met opgave van naam en telefoonnummer). 
Ook is aanmelding per mail mogelijk. Het mailadres luidt 
cbleijerveld@versawelzijn.nl.  De volgende culturele 
middag wordt gehouden op maandag 6 maart. Het 
onderwerp zal nog nader bekend worden gemaakt.

Lezing Alliance Française 
Op donderdag  
9 februari houdt 
Marc Defossez van 

Alliance Française ‘t Gooi-Almere een lezing in het Brink-
huis over Franse uitdrukkingen en spreekwoorden. 
Marc bespreekt de betekenis van uitdrukkingen en 
spreekwoorden in het Frans rond de maaltijden en ver-
gelijkt deze met Nederlandse equivalenten. In de pauze 
mag u enkele gerechten proeven, die gerelateerd zijn 
aan de besproken uitdrukkingen. De lezing start om 
19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Deelnamekosten 
bedragen € 8,00. 

Heidetocht in wintertooi
De Stichting Wandelvierdaag-
se Het Gooi gaat op zondag  
12 februari de heide op. Op het 
programma staat een groeps-
tocht over de Westerheide, 
Bussumerheide,  Zuider  heide 

en Postiljonheide. Wellicht dat er onderweg zelfs reeën 
kunnen worden gespot in de omgeving van de natuur-
brug Crailo. Na een rondje Spanderswoud is er een kof-
fiestop bij de korfbalclub Hilversum. De route leidt de 
deelnemers o.a. langs een grindkuil en de schaapkooi ‘t 
Laer. De wandeling is circa 20 km lang en verzamelpunt 
is zoals gebruikelijk het clubgebouw van de SV Laren aan 
het Schuilkerkpad in Laren, waar voldoende parkeerge-
legenheid is. Inschrijven kan daar tussen 8.45 en 9.15 
uur en om 9.30 uur gaat het gezelschap op pad. Deel-
name kost 5 euro, inclusief koffie met koek. Honden 
mogen niet mee. Inmiddels beginnen de aanmeldingen 
voor de Gooise vierdaagse al op gang te komen. De der-
tiende editie wordt dit jaar gehouden van 14 tot en met 
17 juni. Inschrijven kan via de site www.wandelvierdaag-
sehetgooi.nl.
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ActiviteitenCursus Filosofie van de aarde
De aarde waar we op en 
mee leven, en vooral van 
leven, daar gaat het niet 
goed mee. Water, vuur, aar-
de en lucht biedt de aarde 
ons, en vooral leven. Dich-
ters, filosofen en weten-
schappers hebben hierover 
geschreven. Boeren, politici 
en ingenieurs hebben hier-
aan gewerkt. In vijf bijeen-
komsten – op de zondag-
middagen 12 en 26 februari, 

12 en 26 maart en 9 april, steeds om 14.00 uur – geeft 
Michiel Korthals hierover een cursus in De Groene 
Afslag, Amersfoortse Straatweg 117 te Laren. Mail voor 
meer informatie naar michielkorthals@gmail.com. 

Musical ‘Joseph’
Op zondagmiddag 
12 februari wordt de 
musical Joseph and 
the Amazing Techni-
color Dreamcoat van 
de Britse componist 
en schrijver Andrew 

Lloyd Webber in de Ontmoetingskerk opgevoerd. Web-
ber componeerde niet alleen de wereldberoemde 
muziekstukken zoals Jesus Christ Superstar, maar ook 
deze musical gebaseerd op het overbekende Bijbelver-
haal over Jozef en zijn broers. De musical is Engelstalig. 
Met korte Nederlandstalige spreekteksten wordt tel-
kens aangegeven wat er gebeurt, zodat iedereen alles 
kan volgen. Een boeiende middag voor jong en oud!
Circa 60 medewerkers, onder wie een groep kinderen, 
werken al sinds oktober vorig jaar aan dit prachtige pro-
ject. Het is speels, humoristisch, licht en muzikaal. Het 
verhaal over Jacob en zijn kinderen met conflicten die 
uit de hand lopen, kan voor velen herkenbaar zijn. De 
musical kan indringend zijn, zoals in het lied ‘Close every 
door’. Maar ook hoopvol. Zo hoor je op het slot ‘Any 
dream will do’. Blijf dromen en blijf hopen! Joseph is een 
zang- en toneelstuk, met een klein beetje toneel. Het 
leuke van dit muziekstuk is ook dat het heel speel- en 
zingbaar is. Bijzonder aan deze uitvoering is, dat de 
zandtovenaar in de musical meedoet. Hij maakt gebruik 
van een fascinerende kunstvorm: zandschilderen. Door 
te gooien, strooien en schuiven op een verlichte glas-
plaat laat hij allerlei tekeningen verschijnen die dan op 
de muur worden geprojecteerd.

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen

Zondagmiddag 12 februari zijn de twee uitvoeringen in 
de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan, om 14.30 en 
16.30 uur. De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten. 
De organisatie is in handen van Alice Katers. Job de 
Bruijn verzorgt de muzikale leiding. De toegang is gratis. 
Als u kaarten wilt reserveren is dat mogelijk via Jan Dirk 
van Baaren jd.vanbaaren@ziggo.nl of telefonisch 
06-36136532. Kaarten kunnen een half uur voor de 
voorstelling bij de kerk afgehaald worden. Om de kosten 
te dekken is er na afloop een collecte. 

Open Improvtheater Podium
Nieuw in ’t Gooi: Laren Improv-
theater start in het Brinkhuis. 
Workshops teambuilding, per-
soonlijke groei, of gewoon een 
supergezellig groepsuitje, voor 
jongvolwassenen en volwasse-
nen. Op 16 februari van 20.00 

tot 22.30 uur staat gastheer Gideon in het Brinkhuis 
Theater op het Open Improv Podium. Dit podium is echt 
voor iedereen die het leuk vindt om te spelen. Wie weet 
sta jij te shinen tijdens deze avond! Je kent vast wel het 
 fenomeen De Lama’s en De Vloer Op. Heb je wel of geen 
ervaring? Allemaal goed! Natuurlijk mag je ook gewoon 
heerlijk komen kijken. 
Reserveer je stoel via de site en wie weet zien we elkaar 
op 16 februari. Are you Up for the Challenge? Kijk voor 
meer info op www.improvtheater.nl.
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Terugkerende activiteiten
•  PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 

10.00-12.00 uur
•  Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, 

iedere eerste maandag van de maand, 14.00-
15.30 uur

•  De Derde Helft BEL, SV Laren’ 99, elke dinsdag-
ochtend van 9.30-12.00 uur (inloop 9.30 uur, 
start 10.00 uur)

•  Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag 
van 10.30-15.00 uur

•  Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, 
woensdag oneven weken van 10.00-11.30 uur

•  Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek 
Brinkhuis, iedere eerste woensdag van de 
maand, 13.00-15.30 uur

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

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

•  Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur

•  Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur

•  Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag 
van 13.00-14.00 uur

•  Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur

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

•  Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donder-
dagen van 10.00-11.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

•  OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur

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

Filmagenda Brinkhuis 
•  zaterdag 21 januari 11:00  

Ella Bella Bingo Kinderfilm
•  dinsdag 24 januari 14:00  

El Buen Patron Komedie
•  dinsdag 31 januari  14:00  

Elvis Biografie/Drama
•  woensdag 1 februari 19.30  

Elizabeth Documentaire
•  dinsdag 7 februari 14.00  

Moonage daydream Docu./Muziek
•  woensdag 8 februari  19.30  

The Father Drama
•  dinsdag 14 februari 14.00  

Elizabeth Documentaire
•  zaterdag 18 februari 11.00  

De Mega grote peer anaf 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

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

op vrijdagen 12.00-17.00 uur
t/m 14 mrt  Centrale hal BELCombinatie Eemnes: 

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

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

20 jan Theater Rosa Spier Huis: Mirthe Koerts,  
20.00 uur

21 jan t/m 2 mrt  Brinkhuis: Expositie ‘Met de ogen 
van Kees van Dongen’

21 jan Brinkhuis Film: Pannenkoekenfilm Ella Bella 
Bingo, 11.00 uur

21 jan Singer Theater: Restante – Jan Beuving,  
20.15 uur

22 jan Sint Jansbasiliek: oecumenische viering 
 gezamenlijke kerken BEL, 11.00 uur

22 jan Singer Theater: Julika Marijn, 16.00 uur
24 jan Brinkhuis Film: El Buen Patron, 14.00 uur
25 jan Kantine SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Klaverjas-drive, 14.00-17.00 uur
25 jan Theater Rosa Spier Huis: Pianoduo Scholtes & 

Janssens
26 jan Singer Theater: In Balans – Edsilia Rombley, 

20.15 uur
29 jan Theater Rosa Spier Huis: Tour de Chant - Sjors 

van der Panne, 15.00 uur
30-31 jan  De Blaercom Blaricum: Inloopochtenden 

SeniorWeb, 10.00-12.00 uur
31 jan Brinkhuis Film: Elvis, 14.00 uur
1 feb Brinkhuis Film: Elizabeth, 19.30 uur
1 feb Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing 

Ontploeteren, 19.30 uur
2 feb Brinkhuis Theater: Peter Lusse, 20.15 uur
3 feb Brinkhuis Theater: Dikkie Dik en de Taart,  

11.00 uur
3 feb Theater Rosa Spier Huis: 3VIOLAS, 20.00 uur
4 feb Singer Theater: Zoutmus, 20.15 uur
5 feb Singer Theater: Johannes de Parkiet (6+),  

16.00 uur
6 feb Brinkhuis: Culturele middag voor senioren, 

14.00-16.00 uur
7 feb Brinkhuis Film: Moonage daydream – David 

Bowie, 14.00 uur
7 feb Brinkhuis: Scharrelconcert, 19.30 uur
8 feb Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing  

De nationalisten: Grieg, Sibelius, Smetana, 
Dvořák, 14.30 uur

8 feb Brinkhuis Film: The Father, 19.30 uur
9 feb Brinkhuis: Lezing Alliance Française,  

19.00-21.00 uur
12 feb Wandelvierdaagse Het Gooi: Heidetocht,  

start vanaf SV Laren, 9.30 uur
12 feb De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00 uur
12 feb Theater Rosa Spier Huis: Belinfante Quartet, 

15.00 uur

14 feb Brinkhuis Film: Elizabeth, 14.00 uur
16 feb Brinkhuis Theater: Open Improvtheater,  

20.00-22.30 uur
17 feb Theater Rosa Spier Huis: HKU 20 min regie, 

20.00 uur
18 feb Brinkhuis Film: Pannenkoekenfilm De mega 

grote peer, 11.00 uur
18 feb Singer Theater: Familiespel, 20.15 uur
21 feb Brinkhuis Theater: Code Blauw, 15.00 uur
21 feb Brinkhuis Film: Avec amour et acharnement, 

19.30 uur
22 feb Kantine SVLaren’99Derde Helft BEL: 

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

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

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

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

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

Renée van Wegberg, 15.00 uur
28 feb Brinkhuis Film: The Fater, 14.00 uur
6 mrt Brinkhuis: Culturele middag voor senioren, 

14.00-16.00 uur
12 mrt De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00 uur
24 mrt Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Koken voor mannen, 9.30-12.00 uur
26 mrt De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00 uur
29 mrt Kantine SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Klaverjas-drive, 14.00-17.00 uur
9 apr De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00 uur
21 apr Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Koken voor mannen, 9.30-12.00 uur
26 apr Kantine SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Klaverjas-drive, 14.00-17.00 uur
26 mei Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Koken voor mannen, 9.30-12.00 uur
23 juni Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Koken voor mannen, 9.30-12.00 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
350  08-02-2023 vrij. 17-02 en za. 18-02
352 08-03-2023  vrij. 17-03 en za. 18-03



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 maande-
lijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
8 februari 2023

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:  Winter bij het Laarder Wasmeer

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE BEZOEK 035 - 538 48 10  

 GRATIS WONING WAARDEBEPALING  

De Gouden Makelaar 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 een maximale verkoopopbrengst. Dit betekent dat u zich 
geen zorgen hoeft te maken over de verkoop van uw huis.


