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5 vragen aan 

Hoe is het project Jobmaatjes ontstaan?
Lex: ‘Het is een initiatief van Stan Uyland, een onderne-
mer uit Soest. Hij lanceerde in 2013 het project Soester 
Maatjes. Het was crisis, veel mensen stonden ongewild 
aan de zijlijn. Het idee was om werkzoekenden te kop-
pelen aan een jobmaatje, een vrijwilliger die hen helpt 
bij het zoeken naar een baan. Het werd een succes: onge-
veer de helft van de deelnemers vond betaald werk of een 
werkervaringsplek. Inmiddels zijn er Jobmaatjesprojec-
ten in verschillende plaatsen. Sinds begin 2017 zijn we 
ook actief in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.’ 

Waarom is dit project zo belangrijk? 
Paul: ‘Werk is een van de activiteiten die zin aan je leven 
kan geven en een niet onbelangrijke. Het verschaft je 
niet alleen een noodzakelijk inkomen, maar geeft je 
leven ook zin. Bovendien heeft het hebben van werk een 
grote impact op de omgeving. Wanneer iemand een baan 
vindt, heeft dat een positieve invloed op het hele gezin.’
Lex: ‘Vooral nu de economie weer bloeit, hebben mensen 
zonder baan vaak het gevoel dat ze falen. Ze schamen 
zich. Maar sommige mensen hebben gewoon een beetje 
extra begeleiding of aandacht nodig. Juist die mensen 
kunnen wij helpen.’

Hoe ziet die begeleiding eruit?
Paul: ‘Dat kan op allerlei manieren. Een jobmaatje kan 
bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een motivatie-
brief of het aanmaken van een profiel op LinkedIn. Maar 
ook door het geven van praktische adviezen. Bovendien 
bied je als jobmaatje een luisterend oor. Je spreekt de 
deelnemer moed in en je helpt zijn of haar leven weer op 
orde te brengen. Zo kan iemand stapsgewijs richting 
werk worden geholpen.’ 

Kan iedereen jobmaatje worden?
Paul: ‘In principe wel, maar het is wel f ijn als je over goe-
de sociale vaardigheden beschikt. Je moet je kunnen ver-

Hoewel de economie alweer een tijd in de lift zit, is het 
nog steeds niet voor iedereen makkelijk om werk te vin-
den. Het project Jobmaatjes van de stichting ReconnAct 
ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een baan. 
Projectleiders Lex Bergers (links op de foto) en Paul Koele-
man: ‘We hebben al veel mooie successen geboekt.’  

Lex Bergers en PauL KoeLeman

plaatsen in andere mensen en de wil hebben om anderen 
te helpen. En je moet ongeveer 3 tot 5 uur per maand 
beschikbaar zijn.’
Lex: ‘We gooien je natuurlijk niet zomaar in het diepe. Er 
vindt altijd eerst een intake plaats, zowel met jobmaatjes 
als met deelnemers. Vervolgens gaan we op zoek naar de 
beste match. Het is belangrijk dat er aan beide kanten 
een klik is, anders werkt het niet. Voordat je als job-
maatje van start gaat, krijg je een training van twee dag-
delen. Bovendien organiseren we regelmatig intervisie-
bijeenkomsten om met andere jobmaatjes ervaringen 
uit te wisselen.’ 

Wat is jullie persoonlijke drijfveer om dit te 
doen?
Paul: ‘Ik geloof dat iedereen talent heeft. De kunst is 
alleen: hoe ontdek je dat talent en hoe zet je het in? Als 
trainer/coach vind ik het een uitdaging om dat bij men-
sen naar boven te halen. Vaak wordt overigens gedacht 
dat je kansen als werkzoekende 50-plusser nihil zijn, 
maar dat is absoluut niet waar. De afgelopen periode 
hebben we zeker tien senioren kunnen plaatsen, onlangs 
zelfs iemand van 64.’ 
Lex: ‘Mijn vrijwilligerswerk als projectleider bij de stich-
ting ReconnAct heeft mijn leven verrijkt. Als iemand me 
vertelt dat hij met onze hulp een baan heeft gevonden, 
dan ontroert me dat. Maar bovenal is het ontzettend 
leuk om te doen. Er wordt ook veel gelachen. En het is 
een mooie manier om je netwerk uit te breiden.’

Ook jobmaatje worden? Kijk op stichtingreconnact.nl/
hbel voor meer informatie.
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Start nieuw politiek seizoen
Ik hoop dat u allen een mooie vakantie 
hebt gehad. Zoals velen van u pakt ook 
het nieuwe college zijn (politieke) werk 
weer op. Er staan binnenkort veel 
zaken op de agenda, zoals

*Uitvoeringsprogramma Gemeentelij-
ke Verkeer- en Vervoersplan; 
naast vele andere onderwerpen zal extra aandacht wor-
den besteed aan betere voorzieningen voor voetgangers; 
met het “toegankelijkheidsteam”, bestaande uit inwo-
ners met een beperking, zijn we de straat opgegaan om 
te onderzoeken hoe we onwenselijke situaties kunnen 
verbeteren.

*In de vorige raadsperiode is een ambitiedocument Duur-
zaamheid aangenomen; we hebben een uitvoeringsplan 
voor het komend jaar klaar waarbij we in de eerste plaats 
zoeken naar mogelijkheden om het maatschappelijk vast-
goed (gemeente en sport) te verduurzamen.

*De Lokale Woonvisie, recent door de raad vastgesteld, 
vraagt om invulling; zoals afgesproken gaan we in deze 
collegeperiode tenminste 1/3 sociaal bouwen en willen 
we in het duurdere segment tegemoet komen aan de 
wens voor meer appartementen in het centrum.

*Sport krijgt een belangrijke plek in deze collegeperiode: 
binnenkort wordt de nota accommodatiebeleid aan de 
raad aangeboden; we willen de komende jaren sport- en 
scoutingclubs actief f inancieel helpen met hun noodza-
kelijke investeringen en onderhoud.

*Het bestemmingsplan Centrum komt er aan: we zullen 
alle betrokken inwoners en ondernemers binnenkort 
uitnodigen om hun mening te laten horen; een vaak 
onderbelicht onderwerp maar o zo belangrijk voor alle 
betrokkenen.

Het college is er klaar voor. 

Ton Stam
Wethouder

t.stam@laren.nl

16De week van de Erfgooier

15Scouting Raboes

20Theater agenda



OPEN DAG 
LARENSE MUZIEKTENT

Zaterdag 15 september 2018
Tijdstip: 13.00 - 15.00 uur

Locatie: Rijksweg 
ingang Gooiergracht t.o. Weverweg. (volg borden)

4
Fred van Sprang

EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 

Net voor de zomer hebben enkele Laarders zich het 
lot van de Larense Muziektent aangetrokken en zijn 
een actie gestart om de deze weer gebruiksklaar te 
maken. In de regionale en lokale pers is hier al enkele 
keren aandacht aan geschonken. Er is inmiddels al 
een aardig bedrag aan sponsorgeld ontvangen. 
Afgelopen zomermaanden hebben de vrijwilligers 
van het bouwteam Larense Muziektent met behulp 
van de sponsoren onderdelen schoongemaakt, 
geschuurd en geschilderd.

Kom zaterdag allemaal kijken
naar het eerste resultaat!

Hartelijke groet,

Frank van Dijk
Jan Vos
Marc de Graaf
Henk Wikkerman 
Ruud Bruin
Erwin van den Berg

Wat is uw
koersdoel?

Maandelijks
te zien

in ‘Business Class’

Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda 
en Partners combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij groot-
banken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor. 
Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons 
passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten 
van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld 
worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. 
Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. 
Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper  te  stellen?

 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866
www.wierdavermogensbeheer.nl
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Laren appartementendorp?
De lange, hete zomer is voorbij en ik hoop dat u allen 
weer uitgerust bent teruggekomen. Het is nooit een 
straf om terug te mogen keren naar het mooiste dorp 
van Nederland ;-)
Ook het politieke jaar is weer gestart en binnenkort wor-
den er belangrijke beslissingen genomen over de zelf-
standigheid van ons dorp. Opdat we zelf onze lokale 
waarden zoals kleinschaligheid, groen en authenticiteit 
kunnen beschermen.
Maar dan moeten we dat ook wel doen, anders heeft zelf-
standigheid geen enkele zin. En dan doel ik op de wens 
van de VVD om zo snel mogelijk nog het hele dorp vol te 
zetten met appartementen. Want daar zou behoefte aan 
zijn... jaja…
Waar komt toch die drive vandaan om appartementen te 
bouwen op elk vrijkomend plekje? Wel, projectontwik-
kelaars verdienen het meest aan appartementenbouw. 
De grond is immers het duurst en bij appartementen-
bouw van om en nabij de miljoen per stuk is er heel snel 
veel winst te behalen. Er zal best vraag zijn van mensen 
buiten Laren, want iedereen wil in het mooiste dorp van 
Nederland wonen. Maar dat gaat wel ten koste van de 
schoonheid van het dorp en de mensen die er al wonen.
 Gaat u maar eens kijken op de leeggetrokken vlakte bij 
het nieuwe Rosa Spier: 94 appartementen in een bos waar 
eerst een enkele villa stond. De verbinding met Rosa 
Spier is ver te zoeken; iedereen kan daar een apparte-
ment kopen en nabij de Stichtse Hof wil dezelfde bouwer 
ook al aan de gang…
En wat gebeurt er met de Rabo, de Chinees, Torenlaan 1 
en het uit de hoge hoed getoverde Torenlaan 36? Alle-
maal veel te dure (senioren)appartementen bestemd voor 
mensen van buiten? Laarders zitten hierop niet te wach-
ten. Die maken hun huis zelf wel levensloopbestendig. 
Daar hebben ze geen projectontwikkelaars voor nodig.
Laten we zuinig zijn op ons mooie dorp en het niet ver-
kopen aan de hoogste bieder. 
Laten we van Laren vooral geen 
stad maken. Alleen dan heeft 
zelfstandigheid werkelijk waarde. 
Anders is het lood om oud ijzer.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Nieuw politiek jaar
Zo, het buitengewoon zonnige zomerreces is weer voor-
bij en de politieke handen moeten weer uit de mouwen. 
D66 gaat met het bekende enthousiasme en vastbera-
denheid dit nieuwe politieke jaar in. Waar gaan we ons 
op focussen? Een paar kernpunten zoals die ook in ons 
verkiezingsprogramma staan. 
Duurzaamheid: Laren loopt achter bij veel andere 
gemeenten als het gaat om het duurzamer maken van 
ons dorp. Klimaatdoelstellingen halen moet ook op 
dorpsniveau. Zonnepanelen plaatsen, aardgasvrije 
woningen, meer isolatie in de woningen, circulaire eco-
nomie (inzetten op hergebruik producten in plaats van 
weggooien, etc.), deelname aan een energiecoöperatie. 
Zorg voor ook betaalbare woningen: continu bewaken 
dat bij grote nieuwbouwprojecten ook de verplichte 
bouw van sociale woningen gerealiseerd wordt. Onder-
zoek naar Tiny Houses voor starters. Geen verkoop van 
sociale huurwoningen meer. 
Zorg voor de zwakkeren in de samenleving: vanuit de 
raad voortdurend in de gaten houden dat de sociale voor-
zieningen (via Huizen) terecht komen bij degenen die 
dat nodig hebben en laten ingrijpen als daar tekortko-
mingen zijn. Speciale aandacht voor de jeugdzorg. 
Nieuwbouw in overeenstemming met het door de raad 
vastgestelde beleid, behoud van de beeldkwaliteit van 
ons dorp met specif iek aandacht voor het gebied dat valt 
onder het wettelijk vastgestelde Beschermd Dorpsge-
zicht.  
Democratisch functioneren van het gemeentebestuur:  
de gemeenteraad bepaalt (en besluit daarover) het beleid 
en het college voert uit. Coalitie werkt nauw samen met 
ook het oppositiedeel van de raad -zoals toegezegd bij 
het tot stand komen van deze coalitie-. 
Bestuurlijke toekomst Regio Gooi en Vechtstreek: wij 
blijven ons inzetten voor het versterken van de bestuurs-
kracht. Naar ons idee kan dat alleen door herindeling 
van de zes Gooise gemeenten. 
Alleen op die manier kunnen we 
de huidige grote regionale proble-
men oplossen en zijn we in staat 
de toekomstige steeds complexere 
taken adequaat uit te voeren. 

Noud Bijvoet
D66 Laren

Politiek
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Nieuws in beeld

Laren Jazz trakteert tijdens opening Cultureel 
theaterseizoen

Drukbezochte vrijwilligersavond in Brinkhuis

Adri van de Wardt ontzenuwt 
gerucht dat hij ermee stopt Carla Zijdel veertig jaar in de stomerij Dronken joyrider (18) - zonder 

rijbewijs - ramt hek in Laren

Geslaagde 4e editie Gooise Heideloop Kees en Pim Snoey adopteren ‘het 
Laren van weleer’-kunstwerk

Eerste Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht daverend 
succes!

Informatie en sfeer bij jaarlijks S.O.L.L. Oogstfeest op 
Zevenenderdrift

Larense Amerikaanse fotograaf Shirley 
Agudo toont drag-queen portretten
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Sinds 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke web-
site www.overheid.nl Hier worden ook de verordeningen 
(gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u 
bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

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

De Commissie R&I vergadert dinsdag 18 september 2018 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 19 juni 2018

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

•  Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herzie-
ning Laren

•  Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019
•  Initiatiefvoorstel D66 af koppelen gemeentelijke 

gebouwen

Gemeenteraadsvergadering

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Laren Jazz trakteert tijdens opening Cultureel 
theaterseizoen

De Commissie M&F vergadert donderdag 20 september 
2018 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agen-
da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 21 juni 2018

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

•  Advies Commissariaat voor de Media
•  Algemene plaatselijke verordening Laren 2018
•  Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 

Laren
•  Zienswijze resultaatbestemming 2017 OFGV

De gemeenteraad vergadert woensdag 26 september 2018 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer  van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl

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

•  Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergaderin-
gen d.d. 27 juni en 4 juli 2018 

•  Vaststellen lijst ingekomen stukken
•  Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
•  Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herzie-

ning Laren
•  Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 

2019
•  Advies Commissariaat voor de Media
•  Algemene plaatselijke verordening Laren 2018
•  Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Laren
• Zienswijze resultaatbestemming 2017 OFGV
•  Initiatiefvoorstel D66 af koppelen gemeentelijke 

gebouwen



Larense zaken 14 september 20188

De gemeente Laren en Versa Welzijn kijken terug op een 
zeer geslaagde vrijwilligersavond. 
Zo’n 160 gasten genoten vrijdagavond van optredens van 
kinderkoor Dream Kidz, Julia Lommel die de Larense 
Tegel-gedichten voordroeg, Frans Bierlaagh die een pre-
sentatie over de diverse oude Sint Jansbogen in Laren gaf 
en Sean Bogaers die in een persoonlijke verslag van zijn 
ervaringen een beeld van de kracht van vrijwilligers-
werk gaf.  Tijdens de afterparty werden de gasten verrast 
door goochelaar Charly Crama, die tussen de tafeltjes 
doorliep en zijn onnavolgbare trucs liet zien, de gasten 
verbouwereerd achterlatend. Het Brinkhuis zorgde voor-
treffelijk voor de inwendige mens en daarmee was de 
avond compleet.
Met genoeg stof tot napraten verlieten de laatste gasten 
rond 23.00 uur het feest, terugkijkend op een fantastisch 
gezellige avond. Kijk voor foto’s van de vrijwilligers-
avond op de facebookpagina van de gemeente. 

Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Blaricum, 
Eemnes en Laren zijn woensdag 15 augustus gehuldigd 
door wethouder Ton Stam (Laren) en wethouder Liesbeth 
Boersen (Blaricum). Bij het Brinkhuis in Laren, waar de 
huldiging plaatsvond, haalden de lopers herinneringen 
op. Volgend jaar weer?

Geboorten
06-08-2018 Mimi Doortje Maria Leushuis
07-08-2018 Cesc Valentin Gijs Verburg
15-08-2018 Lev Ferdinand Schelleman
16-08-2018 Mees Joris Nico Wierper
27-08-2018 Pepijn Niels Matthijs Frankin

De laatste twee weken van september staan in het teken 
van de Nationale Sportweek. Ook in Blaricum, Eemnes 
en Laren geven we extra aandacht hieraan. De verenigin-
gen organiseren met behulp van de beweegcoaches spe-
ciaal sportaanbod voor jong en oud.

En veel scholen doen mee met 
de 10@10 challenge samen met 
Rico Verhoeven. Meer infor-
matie over de activiteiten 
kunt u lezen op de website 
www.sportiefengezondbel.nl 
Via de website www.sport.nl 
kunt u per woonplaats het 
lokale sportaanbod vinden. 

Sportverenigingen die zich 
nog niet hebben aangemeld, 
kunnen zich richten aan 
beweegcoach Jur Maatman via 
jur@sportiefengezondbel.nl

De Nationale Sportweek is van 
15 t/m 29 september. In  2018 
bestaat de Nationale Sportweek 15 jaar, daarom is het dit 
jaar 15 dagen.

Misschien is het u al opgevallen. Bij het begin van de 
Melkweg (kant Eemnesserweg) in Laren zijn extra mar-
keringen aangebracht om de daar geldende 30 km zone 
beter aan te geven. De gemeente kreeg van een bewoner 
deze vraag, omdat de overgang van de 50 kilometer p/u 
weg naar de 30 kilometer zone niet zichtbaar genoeg 
was, en er te hard gereden werd. Wethouder Ton Stam 
ging met een medewerker van de gemeente bij de bewo-
ner op bezoek. 

Familiebericht

Nijmeegse Vierdaagse
lopers gehuldigd

Nationale Sportweek

Zeer geslaagde 
vrijwilligersavond

Verbeteren verkeersveiligheid 
in woonwijken
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Larense zakenHerkenbare 30 km zone
Ton Stam: “Samen zijn we de situatie ter plekke gaan 
bekijken. We constateerden dat dit inderdaad meer 
zichtbaarheid vraagt. Als gemeente vinden we het 
belangrijk om prioriteit te geven aan kleinschalige 
maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Daar-
om krijgt dit extra aandacht in het verkeers- en vervoers-
plan van Laren.” Het wegdek is inmiddels aangepast met 
een dubbele witte streep in klinkers over de rijbaan. Ook 
is de bebording aangepast en aan beide zijden van de 
straat geplaatst. Nu is het voor iedereen duidelijk dat de 
straat een 30 km zone is. 

Samen maken we onze woonwijken nog veiliger
Heeft u ook een voorstel voor een kleinschalige verbete-
ring op verkeersgebied in uw straat, neem contact met 
ons op om samen de verkeersituatie te bekijken. Zo 
maken we samen onze woonwijken nog veiliger. Wilt u 
meer weten over het verkeers- en vervoersplan van Laren? 
Kijk op www.laren.nl bij verkeers- en vervoersplan. 

Melkweg voor aanpassing

Melkweg na aanpassing

Bent u bang om te vallen? U bent niet de enige! Ruim de 
helft van de ouderen is bang om te vallen en vermijdt daar-
door activiteiten. Deze angst kan bijvoorbeeld komen door-
dat u zelf bent gevallen of iemand uit uw omgeving heeft 
zien vallen. U kunt ook bang zijn om te vallen omdat uw 
gezondheid wat achteruit is gegaan.

Mensen die ouder worden gaan vaak minder bewegen. 
Hoe minder u beweegt, hoe minder sterk uw spieren 
worden. Door meer te bewegen houdt u uw lichaam in 
een goede conditie en verbetert uw evenwicht. Dit ver-
mindert weer het risico op vallen.

Voorkom vallen les in de week van de Valpreventie
De beweegcoach organiseert in Laren op donderdag 4 
oktober in de Johanneshove een speciale training om 
vallen te voorkomen. Deze les is voor iedereen toeganke-
lijk en geheel gratis. Ook in Blaricum en Eemnes organi-
seert de beweegcoach een Voorkom Vallen les in de week 
van de Valpreventie. Kijk voor de locatie en tijden op 
www.sportiefengezondbel.nl.

Als u op zoek bent naar een passend beweegaanbod kunt 
u ook contact opnemen met de beweegcoaches van de 
gemeente. Alle informatie staat op de website www.
sportiefengezondbel.nl Maar u kunt ook bellen met Alie 
Boorsma op 06-31 30 59 89 of een mail aan haar sturen via 
alie@sportiefengezondbel.nl 

Ook het sociaal wijkteam ondersteunt u
Wist u dat u ook bij het sociaal wijkteam terecht kunt 
om samen te kijken wat er in uw situatie past? Het soci-
aal wijkteam is er voor alle inwoners van de wijk. In het 
wijkteam werken wijkverpleegkundigen en sociaal wer-
kers. Zij luisteren naar uw vraag of probleem en helpen 
bij het zoeken naar oplossingen. Het sociaal wijkteam 
werkt nauw samen met andere hulpverleners, zoals 
huisartsen, fysiotherapeuten, wijkagenten, winkeliers, 
woningbouwverenigingen en kerken.

Sociaal wijkteam Laren
Locatie: Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19, 1252 NA 
Laren
Inloopspreekuur: Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur
Telefoon: (035)303 46 27 E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl 

De week van de Valpreventie 
1-7 oktober
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jaren, is het effect wel merkbaar. De boom groeit minder 
hard. Het is dus geen zieke boom waardoor de boom last 
krijgt van de eikenprocessierups.’

We lopen nu naar een grote boom, waar let 
jij op bij jouw inspectie?
‘Dat de boom mooi schuin de grond in gaat, een mooie 
wortelaanzet heeft.  Hier is het grondwaterpeil heel 
laag, er ligt een zandbank onder. De wortels van deze 
bomen gaan dan ook vrij diep. In algemene zin zijn de 
wortels van een boom minimaal net zo breed als de 
kroon, mits er voldoende te halen is. We kijken dus ook 
altijd rondom de boom of wortels hinderlijk omhoog 
komen. Wortels gaan eigenlijk nooit richting asfalt, daar 
valt niet veel te halen.’ 

Hoe oud is deze boom? 
‘Een boom groeit op basis van de hoeveelheid voeding. In 
Siberië staan bijvoorbeeld hele dunne boompjes, maar 
die kunnen wel 200 a 300 jaar oud zijn. De dikte van een 
stam zegt dus vrij weinig. Ik denk dat de bomen in deze 
omgeving zeker tussen de 60 en 90 jaar oud zijn.’

Vindt een boom het prettig om bij andere 
bomen te staan? 
‘Bomen gaan altijd op zoek naar het licht. Ze gaan wat 
sneller omhoog als ze dichter op elkaar staan, dat zie je 
hier ook goed. Wat je ook ziet aan deze bomen is dat ze 
inmiddels hun eikeltjes hebben verloren. Dit komt echt 
door de droogte. De boom gaat verdamping tegen bij 
droogte. Het eerste wat een boom doet is minder 
investeren in de volgende generatie, want dat kost veel 
energie. Vandaar het loslaten van de eikeltjes. Daarna 
laten ze hun blad vallen.’

Hoe zie je of een boom gezond of ziek is? De 
gemeente laat haar bomen eens per drie jaar con-
troleren. Hiervoor worden bomenexperts inge-
huurd. Het is woensdagochtend eind augustus, ik 
heb afgesproken met Erik Hanegraaf (De Boom 
Inspecteurs) om een rondje mee te lopen langs 
bomen. We ontmoeten elkaar bij de Brink in 
Laren. 

Jij bent toch een soort bomendokter?‘
Erik: ‘haha, niet echt. ik controleer vooral de staat van de 
boom. Of de boom gezond of ziek is en wat er nodig is. 
Een boominspecteur dus. Het controleren doen we in 
meerdere jaargetijden.  In de zomer kun je heel goed zien 
hoe de bladbezetting is (hoeveelheid blad, red.). Het 
najaar heeft als voordeel dat aantastingen door 
zwammen zichtbaar zijn. Snoeien kan gebeuren in het 
voor – en najaar. Meestal wordt er in het najaar gesnoeid. 
En dan zorgen wij ervoor dat bekend is wat er moet 
gebeuren. ’

Hoe word je boominspecteur? 
‘Ik heb Bos en Natuurbeheer gestudeerd in Velp. Daar 
kon ik toen geen werk in vinden. Ik ben ander werk gaan 
doen. Twee jaar geleden kreeg ik de kans om weer naar 
buiten te gaan. Daar ben ik nog elke dag blij mee. 99% 
van mijn tijd loop ik buiten. Ik begin vroeg en bekijk 
mijn mail rond zeven uur op locatie, zodat de laatste 
wijzigingen nog mee kunnen op mijn route. Dan bepaal 
ik hoe ik die dag ga lopen.’

Houd je van bomen?
‘ Jazeker, bomen zijn belangrijk. Ze zijn nodig om meer 
groen en dieren binnen bebouwd gebied te krijgen. 
Bomen zijn goed voor de stad. We hebben net een super 
hete periode gehad, onder bomen is het altijd veel koeler. 
Bomen nemen in de zomer ook het overtollig regenwater 
op, plus het voelt veel f ijner onder bomen. Een straat met 
bomen voelt  prettiger en ziet er mooier uit dan zonder 
bomen’.    

Nu staan we net bij de bomen die last 
hebben gehad van de eikenprocessierups… 
‘Voor de boom zelf heeft dit niet of nauwelijks effect. Het 
is vooral voor mens en dier heel vervelend. De rupsen 
eten de bladeren. Als er heel veel rupsen zijn, dan kan de 
boom minder energie opdoen omdat de boom zijn 
energie uit bladeren haalt. De boom zal er niet meteen 
dood aan gaan. Op de hele lange termijn, tientallen 

Op stap met de bomenexpert 
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Verderop staat een kastanjeboom (bij de 
fontein, red.) , dat zijn toch best gevoelige 
bomen voor ziektes? 
‘Er is een bepaalde ziekte in Europa, de 
kastanjebloedingsziekte. De ziekte tast het hout aan van 
de kastanjeboom. Deze boom ziet er heel goed uit. Ik zie 
geen bloedingen op de stam. De boom is gezond, voor 
zover ik kan zien. Ook kijk ik altijd naar grof dood hout 
in de boom, zodat er in het najaar gesnoeid kan worden.’ 

Hoe zit het met bastbeschadigingen zoals 
bij deze boom?
‘Meestal lost de boom het zelf op. Ook hier. Ik zie veel 
groeischeutjes in de bast.  Als zijn conditie voldoende is, 
kan de boom dit deel weer helemaal laten dichtgroeien. 
ik kijk wel altijd even of het herstel goed gaat.’

Wanneer wordt er besloten om tot kap over 
te gaan? 
‘Ons advies om te kappen is altijd uit het oogpunt van 
veiligheid. Nooit omdat we de boom niet mooi vinden. Ik wil 
even kijken naar een moeras eik, die volgens mijn collega 
aangetast is door de dikrandtonderzwam.  Deze boom 
moeten we extra in de gaten houden, in ieder geval jaarlijks.’

Hoe ontstaat zo’n zwam?  
‘De sporen van de schimmel verplaatsen zich door de 
lucht. Die kunnen ergens inwaaien. Ze zoeken een 
zwakke plek in de bast om in het hout te komen. Een 
kleine beschadiging van de bast is al genoeg, bijvoorbeeld 
door het maaien. Pure pech. De schimmel is zeker slecht 
voor de boom, in de loop van de tijd gaat deze boom het 
niet overleven.’

Dus toch wel een bomendokter, ik zie dat je 
je hamer er bij pakt, leg uit. 
‘Ja. Bij een zwamaantasting wordt het hout aangetast. 
Door met een hamer te kloppen kun je horen of het hout 
gezond is of niet. De hoge toon is van hard hout. De 
doffe, lagere toon is aangetast hout. Nu kijken we nog 
even hoe diep het hout is aangetast. Dit doen we met een 
prikstok. We zien nu wel iets van aantasting, zoals je ziet 
kan ik met de stok 20 cm diepte halen. In verhouding tot 
de omvang van de eikenboom valt het mee (foto).  Ik word 
hier niet meteen zenuwachtig van. Maar het is wel iets 
om in de gaten te houden.’

Word je wel eens zenuwachtig? 
Zelden. We hebben in Blaricum wel eens een boom 
doorgegeven voor noodkap, omdat de boom een volgende 
herfst niet zou doorstaan. Ik kijk nu ook hier in de straat 
nog even naar de bomen. Je kunt zien dat in Laren niet 
lang geleden nog gesnoeid is, dus dat is niet nodig.’

Wil je ons nog iets meegeven?
‘Jazeker, we moeten blij zijn met onze bomen, voor de 
waterstand, voor het natuurlijk evenwicht en omdat ze 
mooi zijn!’

Wat gebeurt er als een boom gekapt moet worden?
Voor het kappen van gemeentelijke bomen is altijd 
een kapvergunning nodig. Ook geldt in principe een 
plicht tot herplanting. Dit hangt wel af van de reden 
waarom een boom weg wordt gehaald. Wilt u meer 
weten over de regels rond het kappen van bomen op 
particulier terrein, kijk dan via www.
omgevingsloket.nl  of u een vergunning hiervoor 
moet aanvragen. Dit is af hankelijk van de diameter 
van de boom, de boomsoort en de locatie. 

Brechtje Bakker 
Met dank aan Erik Hanegraaf. 
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Nieuws in beeld

Oud-wethouder Leo Janssen opent expositie 
Paulo Otto en Valentijn Zwanikken

Larense Inmarkt  trekt veel kijkers

Streetsale trekt veel volk op eerste 
koopweekend van de maand

Volkuniversiteit presenteert nieuwe 
jaarprogramma aan wethouder

Wethouder Karin van Hunnik opent 
Cutureel theaterseizoen  

Theehuis ‘t Bluk in trek bij wandelaars en fietsers

Vrijwilligers druk in de weer met 
restauratie muziektent

Succesvol theater Zomerkamp De Papegaai

Larense drum- en showband 
werkt aan zijn toekomst

Sam Wegewijs (11) wint viswedstrijd 
voor de jeugd
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Oud-wethouder Leo Janssen opent expositie 
Paulo Otto en Valentijn Zwanikken

Larense Inmarkt  trekt veel kijkers

INmarkt 2018 Groot succes
Op 9 september vond editie 
2018 van de INmarkt Laren 
plaats. 30 deelnemende vereni-

gingen en organisaties konden zich deze dag voor Het 
Brinkhuis en in de achtergelegen kloostertuin presente-
ren aan het publiek. 
Circa 250 bezoekers genoten van de informatiekramen 
en demonstraties en concerten en activiteiten en 
natuurlijk van de zon. Drum- en showband MCC gaf een 
lopend concert ten gehore van de kloostertuin, door de 

bibliotheek naar het plein voor het Brinkhuis. Veel kin-
deren genoten van de spannende activiteiten en veel vol-
wassenen lieten zich bijpraten over wat er allemaal in en 
om Laren te doen en te zien is. 
Uit de enquête onder de deelnemers die direct na af loop 
van de INmarkt is genomen blijkt dat ruim 80% erg 
tevreden was over de opzet en de opkomst van deze edi-
tie. Wel is duidelijk aangegeven dat de locatie op de 
Brink/voor het Brinkhuis, nog steeds de voorkeur heeft 
boven een andere locatie.

Publiek laat zich informeren in de kloostertuin Jong en oud geniet van een van de vele optredens

Activiteiten en optredens gingen hand in hand
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

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

Voor elkaar
In een veelbekeken tv-programma werden onlangs 
thema’s rond het huwelijk besproken: de laatste zo-
mergast was een deskundige die veel onderzoek 
heeft gedaan naar het huwelijk en de effecten van 
scheiden. Zij zegt dat mensen tegenwoordig niet 
eens meer scheiden omdat ze ongelukkig zijn, maar 
omdat ze gelukkiger willen worden. Niet economi-
sche zekerheid, stabiliteit en een gezin stichten zijn 
tegenwoordig de redenen om te trouwen; men ver-
wacht veel meer van een huwelijk – teveel volgens 
sociologen – namelijk als bron van liefde en emoti-
onele voldoening. Dat zijn ambitieuze doelen, die in 
elk geval niet een leven lang waargemaakt kunnen 
worden en eerder tot teleurstelling leiden dan de 
meer prozaïsche traditionele redenen. Maar bij el-
kaar blijven is toch vaak beter, zeker als er kinderen 
in het spel zijn. In een Amerikaans onderzoek bleek 
dat verreweg de meeste koppels die in het eerste jaar 
van het onderzoek ongelukkig waren, vijf jaar later 
toch weer samen gelukkig waren. Hoe kregen ze dat 
voor elkaar? Voornamelijk door therapie, meer tijd 
voor elkaar maken, gewoon doorzetten en wat af-
stand nemen. Van de gescheiden koppels voelden de 
meesten zich juist nog lange tijd ongelukkig. Waar-
om? De scheiding neemt wel spanning en onvrede 
weg, maar veroorzaakt zoveel nieuwe spanningen 
rond de verdeling van vermogen en inboedel, finan-
ciële stress, verhuizingen, reacties van de kinderen, 
omgangsregelingen en nieuwe relaties, dat de con-
flicten juist toenemen. 
Dat kinderen beter worden van een scheiding, om-
dat ouders zich dan beter voelen, is volgens diverse 
onderzoeken een fabeltje. Voor kinderen is het beter 
om niet te scheiden. Uit recente studies blijkt dat 
kinderen van gescheiden ouders o.a. op sociaal en 
emotioneel vlak minder goed presteren en meer ge-
drags- en gezondheidsproblemen ondervinden. k
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 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: F. LANGEVELDLAAN 2  LAREN 

TE KOOP: ’t TUINTJE 7  LAREN 

TE KOOP: POSTILJON 20  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE HUUR: NAARDERSTRAAT 7C  LAREN  



Scouting Raboes viert 
90e verjaardag

Laat je uitdagen! Scouting Raboes in Laren doet het al negentig 
jaar. Op zaterdag 8 september is dat groots gevierd met alle 
scouts, vrijwilligers en vrienden van Raboes. 

Een mens is niet geboren om binnen te zitten. Hup, lekker naar buiten! Bij 
het Raboes is het wekelijkse kost. Elke zaterdag trekken de scouts erop uit. 
Samen op pad, vuur maken, knopen, abseilen of van de kabelbaan: er is 
altijd wel wat te beleven in de bossen!

Wil je nieuwe vrienden maken? Met 120 leden is het een gezellige boel. 
Léon Vos (35) zit al vanaf zijn vijfde bij het Raboes. Inmiddels is hij er 
voorzitter. ,, Het Raboes is een unieke, sociale en eigenzinnige vereniging, 
waar iedereen van jong tot oud, samen aan leuke, spannende en 
uitdagende activiteiten kan deelnemen”, vertelt hij enthousiast. 

Helpende hand
De scouting draait volledig op vrijwilligers. Zestig stoere mannen en 
vrouwen zetten zich in om van het Raboes een plek te maken waar 
iedereen zich welkom voelt. Léon is daar één van. ,,Vrijwilligerswerk is 
voor mij een manier om mezelf te blijven uitdagen. Op het Raboes leer ik 
elke week weer nieuwe dingen. Je werkt hier samen met energieke en 
inspirerende mensen!” 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Samen sta je sterker. Daarom is het 
Raboes nog op zoek naar betrokken vrijwilligers, die af en toe een handje 
willen helpen. ,,We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Om de 
kinderen elke week weer een leuke, leerzame opkomst te bezorgen, zoeken 
we mensen die ons daarbij kunnen helpen. Iedereen is welkom!”, aldus 
Léon. Joris Meijen (25) is een van die enthousiaste vrijwilligers en geeft 
leiding aan jongens scouts. ,,Ik vind het tof dat je het Raboes met zijn 
allen draait. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij”, zegt hij. ,,Ik stop 
veel energie in het Raboes, maar krijg er ook heel veel energie van!”

Avontuurlijke jongens en meiden kunnen hun hart ophalen dit najaar. 
Aanstaande zaterdag is de grote kick off van het nieuwe seizoen. Léon 
geeft alvast een tipje van de sluiter. ,,We gaan allemaal gave dingen doen 
die van alle tijden van scouting zijn. Vuur maken, estafettes, kabelbaan, 
navigatietechnieken, slacklinen, noem maar op!”
Waar wacht je nog op? 

Over Raboes
Het Raboes biedt avontuur midden in ’t Gooi. Gelegen in de bossen van 
Laren is het goed bereikbaar en voor iedereen toegankelijk. Zo komen veel 
van de leden uit Laren, Bussum, Blaricum, Eemnes en Huizen. Het Raboes 
heeft een prachtig eigen bos met vuurkuilen, een speelweide en twee 
clubgebouwen die grenzen aan een grote heide. Ook een kijkje nemen bij 
Scouting Raboes? Kijk op www.scoutingraboes.nl



Dit najaar zal, voor de tweede keer, de Week-van-de-Erfgooier plaats vinden. Het wordt door de Stich-
ting Stad en Lande van Gooiland - in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat - georgani-
seerd. Wederom zijn Gooise culturele instellingen, historische verenigingen, bedrijven en de bibliothe-
ken gevraagd om een activiteit te organiseren. De Stichting Stad en Lande van Gooiland toont 
bijzondere archiefstukken, waaronder akten uit de 15de eeuw, die zijn ondergebracht in het Gemeen-
tearchief van Gooise Meren en Huizen in de Naarden-Vesting.

Aan het einde van deze week zal de Emil Ludenpenning 
worden uitgereikt aan de kenner van Erfgooiers bij uit-
stek: dr. Anton Kos. De jaarlijkse uitreiking en Emil 
Ludenlezing geschiedt namens de Stichting Tussen 
Vecht en Eem, de Stichting Stad en Lande van Gooiland, 
de Stichting het Goois Natuurreservaat en de Vereniging 
Vrienden van het Gooi.

De Stad en Lande Stichting werd in 1977 in het leven 
geroepen door het laatste bestuur van de opgeheven Ver-
eniging van Stad en Lande van Gooiland. Dit bestuur 
was ingesteld bij de Erfgooierswet van 1912, waardoor 
voor het eerst vertegenwoordigers van de Erfgooiers 
onder een onaf hankelijke voorzitter leiding gingen 
geven aan de eeuwenoude organisatiestructuur, samen 
met vertegenwoordigers van de zes Gooise gemeenten.
De Stichting heeft tot taak het eeuwenoude archief te 

beheren en de geschiedenis van de Erfgooiers levend te 
houden. 

De samenwerking met het GNR ligt voor de hand, aan-
gezien sinds1933 een groot deel van de oorspronkelijk 
gemene gronden van de Erfgooiers binnen de Gooise 
gemeenten door haar in eigendom worden beheerd. De 
aankoop gebeurde door f inanciële bijdragen van de pro-
vincie Noord-Holland, de stad Amsterdam en de zes 
Gooise gemeenten: Naarden, Huizen, Blaricum, Laren, 
Hilversum en Bussum. De overgebleven gronden werden 
gebruikt voor landbouw door de Erfgooiers en voor de 
woningbouw.

De bewerking van de gronden in het Gooi door onvrije 
landarbeiders gaat terug tot voor 900. In 1280 werd onder 
graaf van Holland - Floris V - bepaald dat alleen vrije 

De Week-van-de-Erfgooier van 12 – 19 oktober 2018

16



mannelijke inwoners de 
woeste gronden, bestaande 
uit heide, bos, venen en stuif-
duinen, mochten gebruiken. 
Zij kregen het recht vee te 
laten grazen - oftewel ‘scha-
ren’ - op de gemeenschappe-
lijke gronden: de meenten. 
Dit gebruiksrecht werd uit-
eindelijk vastgelegd in 
schaarbrieven en alleen toe-
gestaan aan meerderjarige 
Gooise mannen, die konden 
bewijzen af te stammen van 
boeren uit het Gooi, de Erf-
gooiers. Alleen scharende 
leden met een boerderij en 
vee hadden stemrecht. In de 
loop der tijd werd de groep 
van niet-scharende leden steeds groter en zij vonden 
elders werk; al of niet buiten de regio. In 1971 stemden de 
scharende en de niet-scharende leden - wonende in het 
Gooi - in met de opheffing van de Vereniging. Er kwam 
hiermee, als laatste in Nederland, een einde aan gemeen-
schappelijk grondbezit door boeren.

Het bijzondere karakter van het Gooi wordt nog steeds 
bepaald door de overal herkenbare geschiedenis van de 
Erfgooiers en door het landschap van engen en meenten. 

De Week-van-de-Erfgooier van 12 – 19 oktober 2018

Tijdens de Week-van-de-Erfgooier worden de inwoners 
van het Gooi extra gewezen op de achtergrond van hun 
unieke leefomgeving. Het volledige en actuele program-
ma is te lezen op www.week-van-de-erfgooier.nl of te 
volgen op de facebookpagina: 
www.facebook.com/erfgooier/

Om het gedachtegoed in stand te houden is uw aanmel-
ding als donateur van groot belang. Aanmelden kan via 
de website.
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Energie
We gaan er altijd maar vanuit dat als je een stekker in 
het stopcontact steekt er ook stroom/energie uitkomt. 
Oh oh oh, wat als we eens storing hebben. Menig 
mens wordt chagrijnig omdat men dan niet kan 
koken, bellen, internetten of kan douchen.  Als de sto-
ring lang duurt, is dat in vele dorpen 9 maanden later 
te zien, doordat er meer kinderen geboren worden. 
Ons is geleerd, dat als je ergens energie insteekt, je het 
veelal ook terug krijgt. Een lach, een goedemorgen of 
een vriendelijk gebaar naar een vreemde wordt meest-
al ook positief beantwoord. Ja ook dat is karma.  Een 
pesthumeur of een onvriendelijke opmerking komt in 
het kwadraat terug.  Wat ook meer en meer gaat terug 
komen bij de koop of verkoop van een woning, is hoe 
energiezuinig is de woning. De energielasten stijgen 
en stijgen maar en iedere maand schrijft de energiele-
verancier geld van uw rekening. In het jaar 2019 wordt 
er een hogere energiebelasting op gas doorgevoerd, 
alsmede een forse verhoging an de (ODE= Opslag 
duurzame energie) en een verlaging van de belasting 
op elektra, dit alles te samen betekend dat de gemid-
delde gas/elektriciteitsrekening in 2019, 25% omhoog 
gaat. Ja, de regering wil écht dat u en ik van het gas 
afgaan.  Uit recent onderzoek is wel gebleken dat een 
beter energielabel aanzienlijke invloed kan hebben op 
de verkoopprijs van een woning. Gemiddeld is de ver-
koopprijs van woningen met een beter energielabel 2% 
hoger. In Nederland is de gemiddelde woningwaarde 
momenteel € 297.000; een beter energielabel levert dan 
€ 6.000 op. Indien een energielabel twee of meer label-
stappen beter is dan dat van een vergelijkbare ver-
kochte woning, dan stijgt het verschil in verkoopprijs 
naar gemiddeld 2,8% en bij een verbetering van drie of 
meer labelstappen naar gemiddeld 3,6%. Wat minder 
positief is in het bovenstaande verhaal, en wat weer 
echt typisch is: Dat de hoge raad zich onlangs heeft 
uitgesproken dat de zonnepanelen op een woning als 
waardevermeerderend voor de onroerende zaak belas-
ting worden gezien. Dit is toch wel de omgekeerde 
wereld als je je bedenkt dat een ieder zijn steentje bij 
moet dragen in de verduurzaming van woningen en 
het gebruik van energie. Het schijnt echter dat als de 
gemeente een besluit heeft genomen dat zonnepane-
len als roerend worden beschouwd, de WOZ waarde 
niet wordt verhoogt. Wat een (verspilde) energie alle-
maal om dit allemaal weer recht te breien.

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Medewerker Museale Presentaties
In de Museale Werkgroep helpen met verbeteren 
bestaande tentoonstellingen, opzetten nieuwe tijdelijke 
en/of mini-tentoonstelling t.b.v. themadagen en assis-
teren bij wissel-tententoonstelling. Dit geldt voor zowel 
de inhoud als de uitvoering. Aff initeit met het tentoon-
gestelde is voorwaarde. Kennis van een van de gebieden 
geologie / archeologie of biologie is belangrijk voor goed 
functioneren. Maar praktische inbreng voor de opbouw 
en realisatie is ook erg belangrijk. Werktijden: Tenmin-
ste 1 dagdeel per week. Elke dinsdagmorgen om de week 
een werkbespreking in tijden van het bedenken en uit-
voeren van een nieuwe tentoonstelling. Contactper-
soon: Dick Borger van Geologisch Museum Hof land te 
Laren; tel. 035-6234631, 035-5382520 (museum)  of vrijwil-
ligers@geologischmuseumhof land.nl.

Telefoniste ANWB AutoMaatje BEL
Kunt u zich mondeling goed uitdrukken en wilt u als 
matchmaker voor ANWB AutoMaatje aan de slag? Dan 
bent u aan het juiste adres. Vanuit onze locatie beant-
woordt u de telefoon waar deelnemers bellen voor een 
ritje bij hen in de omgeving. Werktijden van 9.00-12.30 
uur. Werkadres in Huizen. Contactpersoon: Marjolein 
Post van Versa Welzijn/Impuls; tel. 0613966050 of mpost@
versawelzijn.nl.

Stagebegeleider
Een jongere helpen bij het uitvoeren van haar/zijn werk-
ervaringsplek. Samen o.a. een lunchbuffet voorbereiden 
bij een non-profitorganisatie in het Gooi. Het is een 
stage van 8 uur onder begeleiding van zorgprofessional 
en ervaren vrijwilliger. Werktijden tussen 09.00 -15.00 
uur.Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papageno Huis 
te Laren; tel. 035 - 53 88 091/ 06-10824825 of vrijwilliger@
stichtingpapageno.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 13.30.00 – 14.300 uur, 
Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, 
De Malbak, Wetering 122
tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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Filmagenda Brinkhuis 
19-09-2018  Médicin de Campagne 14.30 uur
19-09-2018  Final Portrait 19.30 uur
26-09-2018  Final Portrait 14.30 uur
26-09-2018  Phantom Thread 19.30 uur 
03-10-2018 Phantom Thread 14.30 uur
03-10-2018  The Killing of a Sacred Deer 19.30 uur 
10-10-2018  The Killing of a Sacred Deer 14.30 uur 
10-10-2018  I, Tonya 19.30 uur 
17-10-2018  I, Tonya 14.30 uur 
17-10-2018  Doof Kind 19.30 uur 
24-10-2018  Doof Kind 14.30 uur 
24-10-2018  Finding your Feet 19.30 uur
31-10-2018  Finding your Feet 14.30 uur 
31-10-2018  Breathe 19.30 uur 

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

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan: Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur)  Op vertoon van uw filmkaartje 
bieden wij u voor € 5,00 een lekker glas wijn aan inclusief een 

assortiment kaas & worst. 

Chris Bogaers

Monuta De Jager  
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
T 035 - 691 6576
(24 uur per dag bereikbaar)
E bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

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

De Jager

Afscheid nemen 
doen we samen.

71x52 Adv Monuta de Jager_Bussum.indd   1 27-08-18   10:04

Nierstichting collecte 

Ruim 60.000 vrijwilligers 
collecteren van 16 tot en 
met 22 september in heel 
Nederland tijdens de col-
lecteweek van de Nierstich-
ting. Ook in Laren gaan veel 
enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen helpen 
om onze droom voor nierpatiënten – nierziekten kun-
nen genezen -  te realiseren. En dat is hard nodig, jaar-
lijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten.  

“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt mis-
schien hard, maar is helaas wel de realiteit”, zegt Tom 
Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dit jaar is de 
Nierstichting 50 jaar actief. En in die tijd hebben we heel 
wat dromen kunnen realiseren. Door te durven én te 
doen. Zo hebben we dialyse bereikbaar gemaakt voor 
iedereen, is thuisdialyse mogelijk geworden en ontwik-
kelen we nu de draagbare kunstnier.” Maar nog steeds is 
er die harde werkelijkheid. Dialyseren is loodzwaar. Jaar-
lijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. “Onze ultieme 
droom is dat we nierziekten kunnen genezen.”

Collecte essentieel
De Nierstichting krijgt geen structurele f inanciële 
steun van de overheid en is af hankelijk van giften en 
donaties. “De collecte is essentieel voor het werk van de 
Nierstichting”, benadrukken Jeanine van Burg,Karen 
van Dijk en Irène Lauffer, organisatoren collecteweek 
Nierstichting in Laren.
 “Iedere bijdrage aan de collecte helpt om nierpatiënten 
hun leven terug te geven.” Dat kan alleen dankzij de 
inzet van collectanten en steun van donateurs. Draag 
ook bij en help nierziekten genezen. Geef aan de collec-
tant of doneer direct via www.nierstichting.nl. 
In cijfers 
•  6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blij-

ven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6. 
•  1,7 miljoen mensen in Nederland heeft chronische 

nierschade. 220.000 mensen daarvan lopen een hoog 
risico op nierfalen en overlijden door hart- en vaat-
ziekten. Zij krijgen mogelijk te maken met dialyse of 
transplantatie. 

•  Bijna 17.000 mensen in Nederland hebben nierfalen, 
waarvoor ze een nierfunctie vervangende behande-
ling (hebben) ontvangen: dialyse of transplantatie.  

•  In 2017 besteedde de Nierstichting 14,9 miljoen aan 
een beter leven van nierpatiënten en de preventie van 
nierziekten. 
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Zondag 16 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Jules Verne Trio: Jan van der Plas - cello, Sara Mazzarotto - viool 
en Stephan Harsono – piano.

Zaterdag 22 september
Driving Miss Daisy -– Anne Wil Blankers 
& Edwin (voorpremière)
20.15 uur – Singer Theater
€ 35,00 | Singer supporters € 32,50
Een hartverwarmend verhaal van de 
vriendschap tussen de oudere weduwe Miss 
Daisy en haar chauffeur.

Zondag 23 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Duo Ebano:Marco Danesi - klarinet en Paolo Gorini – piano.

Zondag 23 september
Eleonore Pameijer (fluit) en Ralph 
Rousseau (gamba)
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00, Vriend  € 12,50
Eleonore Pameijer en Ralph Rousseau 
Meulenbroeks ontmoetten elkaar bij een concert in 2012 en een 
samenwerking bleek onontkoombaar. Bekend van haar 
interpretaties van moderne klassieke muziek vanuit het Asko-
Schönberg-ensemble, vinden Eleonore en Ralph elkaar tussen de 
renaissance en de fonkelnieuwe muziek, vaak speciaal voor het 
duo gecomponeerd.
Hun programma’s zijn bijna altijd een combinatie van oude 
(barok) muziek en nieuw werk (voor hen geschreven). Omdat 
Ralph ooit begonnen is als rock-gitarist, daarna contrabas 
speelde in het Concertgebouworkest en zich vervolgens op de 
gamba richtte, is hij van vele markten thuis. Hij kan er aanstekelijk 
bij vertellen en het duo trekt altijd volle zalen. De programma’s 
vallen bij een jong en oud publiek in de smaak.

Dinsdag 25 september
Scharrelconcert
17.00-18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er 
weer voor hun scharrelconcert, maar vanaf september zullen zij 
in plaats van de maandag op de laatste dinsdag van maand gaan 

spelen. Verder blijft alles hetzelfde: een sfeervol, gratis 
concertje voor iedereen die van muziek houdt. Vanaf 17.00 uur 
zingt Veronique en begeleidt Bram haar op de piano. Dit keer 
een speciale lustrum-opvoering met gast Henk van Walraven 
op de klarinet, want het is alweer 5 jaar geleden dat Bram en 
Veronique met de scharrelconcerten begonnen en dat moet 
gevierd worden. U kunt online een plaats reserveren ter 
voorkoming van teleurstelling dat de zaal vol is.

Dinsdag 25 september
Gut (reprise) – Sanne Wallis de Vries
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Een overdonderende, zinderende 
voorstelling waarin droogkomische knallers 
en gekte een verfijnde balans vinden met 
ernst en diepgang.

Donderdag 27 september
De Gestampte Meisjes, Ballen 2.0 
(Avondvullend)
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 (inclusief een drankje naar 
keuze)
De Gestampte Meisjes vinden dat het tijd is om de man weer 
op een voetstuk te zetten. De klassieke rolverdeling is 
verdwenen doordat vrouwen denken dat ze alles zelf (moeten) 
kunnen, en de man hierdoor minder nodig hebben. Met als 
gevolg: de onzekere man. En de dames hebben wel degelijk 
mannen nodig, dus zoeken ze in deze energieke en komische 
voorstelling uit wat de man nu wil, wat vrouwen van een man 
willen en wat ze van elkaar willen. Willen de Gestampte 
Meisjes eigenlijk wel hetzelfde? BALLEN 2.0 is een energieke, 
humoristische voorstelling waarin wordt geschuurd, 
getwerkt, gegleden en gework-out, maar die ook onze 
kwetsbare en eerlijke kant laat zien. De Gestampte Meisjes 
bestaan uit Esmée van Liere, Ymke van Hoof en Therena van 
der Pluijm. Voor meer informatie zie  
www.degestamptemeisjes.nl.

Zaterdag 29 september
De Vader – Hans Croiset 
en Johanna ter Steege
20.15 uur – Singer Theater
€ 37,50 | Singer supporters € 35,00
In ‘De Vader’ zien we de verwarring van een 
tachtigjarige man met alzheimer. Dochter 
Anne probeert haar vader bij te staan, maar hoe help je iemand 
die langzaam maar zeker wegglijdt in een mistige wolk?
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Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het 
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt 
u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de 
voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en 
vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en 
donderdagavond verplaatst. 

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

Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen 
via  www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.

Zondag 30 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Satomi Chihara – piano.

Zondag 7 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Stephani Desjardins - sopraan en Eadaoin Copeland – piano.

Maandag 8 oktober
Denise Jannah
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00, Vriend  € 12,50
Denise Jannah is een Nederlands zangeres en 
zangpedagoge van Surinaamse afkomst. Ze 
zong in haar debuutjaar 1991 al op het North 
Sea Jazz Festival en werd twee jaar later voor haar tweede album 
bekroond met haar eerste Edison. Als eerste Nederlandse 
muzikant slaagde ze erin een platencontract te tekenen bij het 
prestigieuze label Blue Note. Ze treedt wereldwijd op voor 
hoogwaardigheidsbekleders en met beroemde jazzmusici. In 
1995 werd ze als eerste Nederlandse jazzmusicus gecontracteerd 
door het prestigieuze jazzlabel Blue Note Records. Een jaar later 
vond de première plaats van een documentaire over haar die 
gemaakt werd gemaakt door Hans Hylkema onder de titel Denise 
Jannah, new lady in jazz.

Donderdag 11 oktober
Mart Hillen in Concert
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 (inclusief een drankje naar 
keuze)
De jonge fingerstyle-gitarist Mart Hillen 
bespeelt zijn instrument als gitarist, bassist 
en drummer. De instrumentale virtuoos won de finale van Rabo 
on Stage in Zutphen en de Fingerstyle Academy Awards in 
Amsterdam. Vervolgens was hij te horen bij 3FM, stond hij op de 
Zwarte Cross en in het voorprogramma van het Steengroeve 
Theater, de Edwin Evers Band en MAAN. In deze voorstelling 
verbindt Hillen zijn fijnzinnige gitaarspel met mooie, persoonlijke 
verhalen. De muziek is gevarieerd: Mart speelt nummers van 
Marco Borsato tot BLØF en van Michael Jackson tot U2. Ervaar de 
passie en liefde voor het vak van deze uitzonderlijk goede 
muzikant. Voor meer informatie zie www.marthillen.com.

Vrijdag 12 oktober
Kunst en Kitsch– Liz Snoijink en 
Raymonde de Kuijper 
20.15 uur – Singer Theater
€  32,50 | Singer supporters € 30,00
Een uitdagende komedie die met haar 
puntige teksten, onverwachtse wendingen 
en dolkomische situaties bij velen hoog op de wishlist zal komen.

Zondag 14 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Deren Wang – piano.

Zondag 28 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Weiyin Chen (piano).

Dinsdag 30 oktober
Scharrelconcert
17.00-18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun 
scharrelconcert: een sfeervol, gratis concertje voor iedereen die 
van muziek houdt. Vanaf 17.00 uur zingt Veronique en begeleidt 
Bram haar op de piano. U kunt online een plaats reserveren ter 
voorkoming van teleurstelling dat de zaal vol is.
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Activiteiten

Dit najaar zijn in 
Singer Laren twee 
nieuwe tentoon-
stellingen te zien: 
‘Laatste impressio-
nisten’ en ‘En 
plein air - 100 jaar 
buiten schilderen’. 
De exposities heb-
ben elk een eigen 

invalshoek, maar zijn beide geïnspireerd op de natuur. 
In ‘Laatste impressionisten’ zijn de dromerige estheti-
sche beelden van kunstenaars als Henri Le Sidaner, Emi-
le Claus, Gaston La Touche, Henri Martin en Frits Thau-
low het onderwerp: een groep kunstenaars van de 
kunstenaarsvereniging Société Nouvelle de Peintres et 
de Sculpteurs (1900 – 1915). Samen delen zij een romanti-
sche visie die zich uit in een getrouwe weergave van 
mens, dier en natuur. ‘En plein air – 100 jaar buiten 
schilderen’ laat werken zien uit de Singercollectie en 
biedt met schilderijen van kunstenaars als Anton Mau-
ve, Charles Daubigny, Claude Monet, George Hendrik 
Breitner en Ferdinand Hart Nibbrig een overzicht van 
een eeuw ‘en plein air’-werken. Meer informatie: www.
singerlaren.nl.

Het Brinkhuis biedt ook dit jaar weer op woensdagavond 
de cursus Tai Chi Chuan - voor beginners en gevorder-
den. De cursus wordt gegeven door Maerle Willeumier. 
Zij beoefent de Yangstijl van Tai Chi Chuan, in de tradi-
tie van Cheng Man-ching. Tai Chi Chuan is van oor-
sprong een Chinese vechtkunst. Ook vroeger al bekend 
als een verfijnde variant, waarbij ‘ontspannen’ de basis is 
van alle actie. Tegen woordig wordt Taichi vooral beoe-
fend om gezondheid te bevorderen. En om de weldadige 
rust die het geeft. De oefenvorm voor alledag brengt soe-
pelheid, alertheid en evenwicht. De rustige, aandachtige 
uitvoering maakt Tai Chi Chuan geschikt voor elke leef-
tijd.  Weinig is nodig om aan de slag te gaan: ruimval-
lende kleren en lage schoenen met soepele zolen. En een 
kwartier oefenen per dag. De cursus voor beginners 
beslaat eenderde van de oefenvorm. Wie dit deel zelf-
standig kan uitvoeren, leert de rest van de vorm het jaar 
daarop in de cursus voor gevorderden. Wie al langer 
meedoet, komt in deze cursus voor correctie, verdieping 

Tentoonstellingen geïnspireerd op de natuur

Cursus Tai Chi Chuan 

en continuïteit.  De cursus is op woensdag - beginners 
19.00-20.15 uur, gevorderden 20.15-21.30 uur. De eerste les 
is een gratis proef les. Daarna zijn de kosten €  9,- per 
keer voor de rest van het seizoen. De cursus loopt van 
september t/m mei. Meer informatie: mwilleumier@
xs4all.nl of sms 06-1781 7494.

Het Amsterdams 
kunstenaarsechtpaar 
Hanneke de Munck 
en Sietse Bakker 
exposeert nog tot 7 
oktober in het Rosa 
Spier Huis. Van 
beeldhouwer Hanne-
ke de Muck zijn beel-
den van brons en hout te bekijken en van graficus Sietse 
Bakker kan men poëzie in grafiek bewonderen. Wat het 
echtpaar bindt en hen beide inspireert, is de Russische 
avantgarde-poëzie van de 20ste eeuw. Zij zijn bewonde-
raars van de grote Russische dichter Osip Mandelstam 
(1891-1938), slachtoffer van de Stalin-terreur, en zijn 
vrouw de schrijfster Nadezjda Mandelstam. Ze nemen 
beide in hun werk een bijzondere plek in. De tentoon-
stelling is dagelijks te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 
uur. Zoals altijd is de tentoongestelde kunst ook te koop.

Met ingang van het nieu-
we schooljaar start Gideon 
Calis van Theaterschool 
KarakterZ met Improv-
Theater, speciaal voor 
middelbare scholieren van 
12 tot 15 jaar. De lessen 
staan bol van improvisatie 
en eigen inbreng, waarbij 
niet alleen veel wordt 
gelachen maar ook veel 
geleerd. Tijdens de lessen 

leren de kinderen snel te schakelen en uiteraard te per-
formen voor een live publiek. Ze worden vrijer, durven 
meer en doen bovendien waardevolle ervaringen op die 
ze op school of later in hun carrière kunnen inzetten, 
bijvoorbeeld wanneer ze een presentatie voor een groep 
moeten houden. Een paar keer per jaar laten de deelne-
mers live aan het publiek zien wat ze hebben geleerd.
De lessen vinden wekelijks plaats in Het Brinkhuis in 
Laren en bij @AllArt in Hilversum. Meer informatie en 
inschrijven via www.karakterZ.nl/improv of bel Gideon 
Calis 06-54 715 807.

Expositie kunstenaarsechtpaar

Nieuw: ImprovTheater
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Wil je je ontspannen en 
rustig voelen en stress ver-
minderen? Sluit dan aan 
bij een gratis proef les yoga 
voor volwassenen in Laren. 
Voor zowel beginners als 
gevorderden. Yoga- oefe-
ningen maken het lichaam weer soepel; het helpt rug-
pijn, schouderklachten, nekpijn of andere klachten ver-
minderen. Daarnaast helpt yoga stress verminderen en 
f lexibiliteit toenemen. Je leert de grenzen van je eigen 
lichaam verkennen en creëert balans waardoor je meer 
innerlijke rust ervaart, evenwicht en kracht toeneemt, 
de gemoedstoestand verbetert, je beter slaapt, concen-
tratie verbetert en zelfvertrouwen groeit, en je blijer 
wordt. De lessen worden op dinsdag, woensdag en don-
derdag gegeven door Simone Onland. Zij is een (kinder)
yogadocent en coach die met veel liefde en persoonlijke 
aandacht haar lessen geeft. Bel voor een proef les of voor 
meer informatie naar 06-10185117 of kijk op 
www.QiMare.nl. 

Maandagmiddag 10 september van 13.00-14.00 uur start 
Emma Akopva in Schering en Inslag met Bodyf lex voor 
vrouwen. Het eerste kwartier worden oefeningen gedaan 
op de bodyf lexmanier; daarna volgt dansen op muziek. 
Trek makkelijke kleding aan, neem een mat of handdoek 
mee. Kosten zijn 1 euro per les. Muziekcentrum Schering 
en Inslag bevindt zich aan de Eemneserweg 15 te Laren. 
Voor informatie: Annemieke Lute van Versa Welzijn, 
06-15409026.

In september gaan er nieuwe 
meditatiecursussen en coa-
chingsessies van start in 
CAMALARAH, Larens Cen-
trum voor Spirituele Ontwik-
keling aan het Raboes nr. 7, 
onder leiding van meditatiele-
raar Carla Hamburger. Wil je 
leren om mindful te zijn? Regelmatig te ontspannen? De 
tijd nemen om je levensdoel te vinden en uit te voeren op 
de manier die bij jou past? Mediteren kan je daarbij hel-
pen. Door meditatie kun je de verbinding met jezelf en je 
omgeving verdiepen en gaan leven vanuit een groter 
bewustzijn. Lessen en coaching worden naar keuze gege-
ven in kleine groepen of individuele sessies, zowel voor 
beginners als gevorderden. Belangstelling? Bel 035 - 538 
05 51 of kijk op www.camalarah.nl.

Meer ontspannen, minder stress

Bodyf lex voor vrouwen

Mediteren

De Kaartverkoop voor de derde editie van Het Grote Sin-
terklaasfeest, dat op zondag 25 november plaatsvindt, is 
inmiddels van start gegaan. Dit jaar zijn er weer twee 
shows op de zondagmiddag. Timo Kroeze en Bram van 
Gelder, eigenaren van FIX Entertainment, zijn druk 
bezig met de gehele organisatie en beloven ook dit jaar 
weer een enorm spektakel. Naast Sinterklaas en zijn pie-
ten, bezoeken niemand minder dan Meneer de Uil, De 
Super Wings én StoryZoo het feest. Stronkeltje en Fon-
keltje van Speelpark Oud Valkeveen verzorgen het voor-
programma. Het geheel is op de zondagmiddag te zien, 
om 12.30 en om 16.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.sinterklaasfeestlaren.nl. Hier is ook meer informa-
tie over het evenement te vinden.

Na een aantal jaar afwezigheid organiseert Dynamic 
Arts op zaterdag 15 september een nieuwe editie van 
Summer Sickness. Summer Sickness is een mix tussen 
het beste van een zomerkamp en een urban culture-
event voor jongeren. Met ingang van dit jaar kiest de 
organisatie elke editie een goed doel uit dat ondersteund 
wordt met de opbrengst van het event. Dit jaar is geko-
zen voor Trasciende Guatamala, een hiphopschool in 
Guatemala City. “Na de vulkaanuitbarstingen dit jaar in 
Guatemala kunnen deze jongeren de steun extra goed 
gebruiken,” aldus Dynamic Arts. “Door het evenement 
te combineren met goede doelen willen we jongeren 
laten zien dat ze een verschil kunnen maken met hun 
talenten. Voor hunzelf, maar ook voor mensen in hun 
omgeving en zelfs aan de andere kant van de wereld!”
Het programma van Summer Sickness begint met een 
veiling in het Brinkhuis. Jongeren, zelfstandigen, 
bedrijven en organisaties uit Laren kunnen goederen en 

Kaartverkoop Het Grote Sinterklaasfeest 

Summer Sickness



pauze. Aanmelden kan via themabijeenkomst@pchelp-
deskbel.nl onder vermelding van naam, telefoonnum-
mer, e-mailadres en aantal deelnemers.

SeniorWeb Laren-Blari-
cum organiseert op 
woensdag 19 en donder-
dag 20 september twee 
open dagen. Tussen 10.00 
en 13.00 is iedereen van 

harte welkom in het SeniorWeb-leslokaal in Johannes-
hove aan de Eemnesserweg 42. Tijdens de open dagen 
geven docenten een aantal korte inleidingen, onder 
andere over het werken met iPad en iPhone; leuke en 
nuttige weetjes bij het gebruik van het toetsenbord en 
de foto-app; het gebruik van de computer bij het fotogra-
feren en f ilmen; hoe vind ik mijn weg in een webwinkel; 
een eerste kennismaking met internet. Tevens kunnen 
zij u adviseren bij het kiezen van een workshop. Of een 
persoonlijke les, als dat beter bij uw behoefte en belang-
stelling aansluit. Deelname is gratis. Voor vragen of 
meer info kunt u contact opnemen via info@seniorwe-
blarennh.nl of telefonisch via 06-46175271. SeniorWeb 
Laren-Blaricum bestaat dit jaar 20 jaar. Deskundige vrij-
willigers van SeniorWeb  Laren-Blaricum maken u graag 
wegwijs in het gebruik van pc’s, laptopcomputers (Win-
dows én Apple!), tabletcomputers (iPad, Android) en 
smartphones. Op www.seniorweblarennh.nl vindt u het 
complete programma voor het najaar van 2018. 

Donderdag 20 september is er in de Ridderzaal van Ama-
ris Theodotion aan de Werkdroger 1 weer een Parkinson 
Café. Dit keer staat het programma in het teken van 
“Visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson”. Een 
medewerker van Koninklijke Visio, een expertisecentrum 
voor slechtziende en blinde mensen, zal hierover vertel-
len. Hierna kunt u uw vragen stellen. Na af loop is er weer 
de mogelijkheid elkaar te spreken onder het genot van 
een drankje. De zaal gaat open om 14.00 uur, waar u de 
informatietafel van de Parkinson Vereniging kunt bezoe-
ken. Koffie en thee staan voor u klaar. De toegang is gra-
tis. Meer informatie: www.parkinsoncafelaren.nl.

Rondje Cultuur gaat weer van 
start! De aftrap van seizoen 
2018-2019 vindt plaats met de 
eerste editie op donderdag 20 
september aanstaande. De 
Hilt in Eemnes opent de deu-

Open dagen SeniorWeb

Parkinson Café

Rondje Cultuur

diensten beschikbaar stellen die tussen 10.00 en 13.00 
uur geveild worden. Ook Dynamic Arts zorgt voor leuke 
goodies en activiteiten om te veilen. Wie wil bijdragen 
aan de veiling kan een mail sturen naar info@dynami-
carts.nl. In de middag wordt het evenement voortgezet 
in sportcentrum en zwembad de Biezem. Van 13.00 tot 
22.30 uur is er een uitgebreid programma speciaal voor 
de jeugd. Er zijn onder andere showcases, professionele 
breakdancebattles, een Fortnite Battle voor kinderen en 
nog veel meer. Lokale jongeren en artiesten krijgen bij 
Summer Sickness een eigen podium om zichzelf te pre-
senteren en zich creatief te uiten. Daarnaast is er live 
muziek, zijn er workshops dans en graff iti voor kinderen 
en uiteraard is het mogelijk om te discozwemmen. Naast 
dit alles wordt er ook voor lekker eten gezorgd. 
Entreekaarten voor de Summer Sickness-veiling kosten 
€ 5,-. De kaarten voor het Summer Sickness main event 
kosten € 10,-. Kinderen onder de 12 jaar (welkom onder 
begeleiding van een volwassenen) betalen € 7,50. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de deur of in de voorverkoop via 
www.dynamicarts.nl.

In de (h)Artgalerij van het Brink-
huis/Bibliotheek Laren verzorgt 
Marja Tholen tussen 17 september 
en 15 oktober haar expositie van 
bronzen beelden en schilderijen. 
Meer informatie over deze exposi-
tie volgt later op onze website. De 
openingstijden van de expositie 
zijn gelijk aan de openingstijden 
van het Brinkhuis. De entree is 
gratis.

De PC Helpdesk BEL organi-
seert maandag 17 september 
om 14.00 uur een presentatie 
over wachtwoordbeheer en 
accounts. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden maakt 

Mark Ligtenstein, vrijwilliger bij de PC Helpdesk BEL, 
het nut en de noodzaak van het beheer duidelijk. Aan de 
orde komen: Het beveiligen van apparaten met een 
wachtwoord of pincode; Het beheren van accounts en het 
vastleggen; Accounts bij grote bedrijven als Google, 
Microsoft, Apple, Facebook etc.; Accounts bij overheid, 
winkels, verzekeringsmaatschappijen, banken etc. 
Inwoners (50+) uit de BEL-gemeenten zijn van harte wel-
kom in de theaterzaal van het Brinkhuis. Deelnamekos-
ten bedragen € 6,00 p.p. incl. een kopje koff ie/thee in de 

Beelden en schilderijen van Marja Tholen

“Vergrendeld”
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ren om 19.30 uur en de avond start om 20.00 uur stipt. De 
toegang is gratis. Dit keer staat PAXkinderhulp centraal, 
een organisatie die vakanties voor kansarme kinderen 
verzorgt bij Nederlandse vakantiegezinnen. Waarom 
worden kinderen uit Armenië uitgenodigd voor een 
vakantie hier in Nederland? Hoe wordt dat bekostigd? 
Wat ervaren gastgezinnen? Op deze vragen en anderen 
wordt antwoord gegeven op deze avond van Rondje Cul-
tuur. In de presentatie laten we zien hoe de situatie voor 
kinderen in Armenië is, hoe deze kinderen de vakantie in 
Nederland ervaren en wat het voor gevolgen heeft. De 
werkgroep PAXkinderhulp Eemnes is een onderdeel van 
een landelijke organisatie. Misschien bent u ook wel 
benieuwd naar wat er op landelijk gebied ondernomen 
wordt? Kom dan zeker luisteren op 20 september waar 
dit alles aan bod komt. Daarnaast kunnen bezoekers 
deze avond genieten van Duo De Bolero’s. Na jarenlange 
succesvolle optredens in verzorgings- /bejaardenhuizen, 
op bedrijfsfeesten en bruiloften is Rondje Cultuur nu de 
gelukkige om dit muzikale duo te mogen verwelkom. 
Kom genieten van Karin Pels (zangeres, danseres, actrice) 
en Frank Muyser (zanger, gitarist) en hun herkenbare 
meezingers. Ten slotte zal Willem van Spronsen tijdens 
het eerste Rondje Cultuur van dit seizoen vertellen over 
zijn vriendschap met Marten Toonder en over zijn suc-
cesvolle tentoonstelling in mei 2018 in Malta, waar tij-
dens de opening de gehele collectie verkocht werd aan 
een internationaal bedrijf. Willem exposeerde o.a. in het 
Gemeentemuseum in Den Haag, de Hermitage in 
Amsterdam en in Beijing,  China. Tijdens de lezing zul-
len enkele van zijn werken te zien zijn.

Zondag 23 september van 10.00 tot 16.00 uur organiseert 
TTV Laren een dubbeltoernooi vanwege het 60-jarig 
bestaan van tafeltennis in de gemeente Laren. Het toer-
nooi is open voor iedereen vanaf 14 jaar en geschikt voor 
zowel recreanten als competitiespelers. Inschrijving kan 

Open tafeltennis dubbeltoernooi

alleen, maar ook als dubbel; liefst vooraf per e-mail 
(info@ttvlaren.nl). Deelname aan het toernooi is gratis. 
TTV Laren adviseert sportieve kleding en (sport)schoe-
nen met lichte zolen. Een batje is te leen bij de club. 
Locatie: Eemnesserweg 15B, de ingang bevindt zich ach-
ter Eemnesserweg 19. In de gezellige kantine van de club 
zijn – tegen contante betaling – een hapje en een drankje 
verkrijgbaar. Gedurende een gedeelte van de dag is NH 
Gooi Radio aanwezig voor een uitzending van hun pro-
gramma Sportcafé Achter ’t Net. Naast het dubbeltoer-
nooi is TTV Laren tijdens de nationale sportweek (15 tot 
en met 29 september) voor belangstellenden geopend op 
de maan- en woensdagen vanaf 20.15 uur.

Op zondag 23 sep-
tember organiseren 
Versa Welzijn en 
Humanitas een 
Rouwcafé tussen 
13.30 en 16.00 uur in 
De Schoter (Wakke-
rendijk 66a, 3755 DD 
Eemnes). Te gast bij 
dit Rouwcafé is 
rouwcoach Ed van der Vight. Ed biedt als rouwcoach in 
zijn eigen praktijk psychosociale therapie bij verlies. 
Naast individuele begeleiding verzorgt hij regelmatig 
lezingen, workshops en trainingen aan de Academie 
voor Integrale Menswetenschappen. Symbolen kunnen 
krachtige instrumenten zijn om het verlies van een dier-
bare draaglijker te maken. Dit staat centraal in de work-
shop “De kracht van symbolen”. “Een neanderthaler die 
bezig was bessen te plukken, werd door een wild dier in 
een hoek gedreven. Hij werd gered doordat er plotseling 
een tak af brak, waardoor het beest vluchtte. Hij nam een 
stukje van die tak mee als talisman. Zo begon de geschie-
denis van de symbolen.” Ieder mens heeft zo altijd stuk-
jes van zijn eigen ervaringen bewaard die hem herinne-
ren aan zijn kracht. Als je in een moeilijke fase in je leven 
komt, zoals na het verlies van een dierbare, is die kracht 
vaak bedekt onder een sluier van verdriet, gemis en pijn. 
In de workshop “De kracht van symbolen” kun je door 
middel van uitleg, visualisering en teken oefeningen je 
eigen kracht achter die rouwsluier ervaren en hoe je deze 
kracht (opnieuw) kunt inzetten.  Aanmelden voor het 
Rouwcafé is niet noodzakelijk. De middag is gratis toe-
gankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer 
informatie is te vinden op: www.humanitas.nl/afdeling/
eemland/activiteiten/rouwcafe en www.versawelzijn.nl.
Facebook: Humanitas afdeling Eemland.

Rouwcafé Gooi en Eemland
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Herintreder, baan verloren of twijfelt u over uw baan? 
Zoekt u al een tijd werk of vraagt u zichzelf af of u nog 
wel op de juiste plek zit, dan past de cursus “Vind je weg 
op de arbeidsmarkt” bij de Volksuniversiteit het Gooi bij 
u! Tijdens deze interactieve workshop gaat u actief aan 
de slag met loopbaanontwikkeling: Wat kan ik, wat wil 
ik en hoe pak ik dat aan? Het resultaat is een mooie nieu-
we gelegenheid om zelfverzekerd een stap te maken op 
de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke 
drijfveren, talenten en belemmeringen én de mogelijk-
heden van de arbeidsmarkt, om uw kansen te optimali-
seren. Dit is de gelegenheid om een nieuwe start te 
maken in uw loopbaan samen met Caroline Hulshoff, 
die behalve een uiterst praktisch ingesteld psychologe 
ook een enthousiaste en toegankelijke carrièrecoach en 
trainer is. Cursusdata: 25 sep., 9 okt., 6, 20 nov., 4 en 18 
dec. 2018. Locatie: Brinkhuis. Kosten: € 129,00. Meer info: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Kom schrijven in het Schrijfca-
fé! Na een succesvolle start in 
juni is er op dinsdag 25 septem-
ber weer een Schrijfcafé in de 

Vind je weg op de arbeidsmarkt

Schrijfcafé Bibliotheek Laren

foyer van het Brinkhuis in Laren voor iedereen die van 
schrijven houdt. Met dit initiatief biedt de bibliotheek 
iedere laatste dinsdagavond van de maand twee uur 
schrijfplezier onder begeleiding van schrijfdocent Mar-
jan Leunissen. Het Schrijfcafé is voor iedereen die van 
schrijven houdt. Of je nou met schrijven wilt beginnen 
of al langer schrijft, met korte, prikkelende oefeningen 
en opdrachten word je uitgedaagd de pen op te pakken 
en te gaan schrijven. Ieder Schrijfcafé staat in het teken 
van een thema waar steeds met verschillende oefenin-
gen, genres en technieken over geschreven wordt. Inspi-
rerend, leerzaam en verrassend. Locatie: Foyer Brink-
huis, 19:30 – 21:30 uur. Kosten: €  12,50 per deelname 
(contant). Voor meer info en reserveren zie de website van 
de bibliotheek: www.bibliotheekhlb.nl.

Neem eens een 
kijkje op uw zol-
der. Bent u ook zo 
benieuwd wat uw 
kunst waard is? 
Zoek in alle hoe-
ken en gaten wie 
weet wat u nog 
vindt. Of mis-

schien vindt u dat uw interieur toe is aan een update en 
past uw kunst niet meer in uw kamer. Op woensdag 26 
september van 11.00 tot 14.00 uur adviseren experts van 
Zuydwal Veilingen u graag in het Brinkhuis over uw 
kunst. Schilderijen, bronzen, zilver en design van 
(hedendaagse) nationale en internationale kunstenaars 
zijn welkom. Inbreng Zuydwal Veilingen is vooral geïn-
teresseerd in werken van Adriaan Lubbers, Leo Gestel, 
Willem Dooyewaard, Jan Sluijters, Lou Loeber, Ferdinand 
Hart Nibbrig, Isaac Israëls, Wally Moes, Frans Langeveld, 
Evert Pieters, Willy Sluiter, Piet van der Hem, M.C. 
Escher, Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol, Ger 
Lataster, Jan Schoonhoven, Bram Bogart en andere natio-
nale en internationale (hedendaagse) kunstenaars. Maar 
ook design zoals meubels van Charles en Ray Eames, 
Gerrit Rietveld, glas van Andries Copier, tassen van Her-
mès, Dior, Vuitton, Gucci, zilver, bronzen, juwelen van 
Cartier en Chinees porselein hebben onze belangstel-
ling. Taxatiedagen leveren vaak verrassingen op. Zo 
bracht op een van onze veilingen het schilderij New York 
uit 1953 van Adriaan Lubbers een recordprijs op. Ook 
tekeningen van Jan Sluijters en een brons van een Russi-
sche kunstenaar vonden na een lange biedstrijd een 
nieuwe eigenaar. Wie weet ontdekken wij bij u ook zo’n 
pareltje. Meer info: www.zuydwalveilingen.nl.

Innamedag Zuydwal Veilingen

25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB
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gekocht kan worden.” In 2012 startte Annemarieke haar 
atelier en B&B “Bij Annemarieke”. Nu zijn bijna dage-
lijks groepen van ongeveer 8 personen, ‘s ochtends, ‘ s 
middags of ‘s avonds aan het schilderen.  Het is  altijd een 
gezellige drukte en er is voor iedereen tijd voor een 
praatje, maar als er geconcentreerd geschilderd wordt 
kan het muisstil zijn. Soms wordt er klassikaal gewerkt 
aan een bepaalde opdracht of schildertechniek en is er 
echt les, maar veelal is er ruimte voor ieders eigen creati-
viteit en eigen inbreng. Dan kiezen de leerlingen zelf een 
doek en onderwerp uit om te schilderen en worden ze 
door Annemarieke geholpen in hun werk. In de afgelo-
pen jaren hebben de talenten zich ontwikkeld tot ware 
kunstenaars, waarvan  iemand zelfs meedoet aan het tv-
programma “Project Rembrandt”. De leerlingen worden 
geïnspireerd door beroemde schilders zoals Van Dongen, 
Freek van den Berg, Tjalf Sparnaaij en velen anderen. 
Ook het Singer Museum in Laren wordt graag bezocht. 
Over het algemeen werkt iedereen met acryl en/of 
gemengde technieken. Voor meer info: www.atelieran-
nemarieke.nl en op FB Annemarieke Roelfzema. De 
expositie is te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur, onder 
het genot van een hapje en drankje. Adres: St. Janstraat 
61-1, Laren. 

Vanaf september start Michiel Korthals, emeritus hoog-
leraar Filosofie, weer een cursus f ilosofie in de Filosofi-
sche Salon. Dit keer zal de cursus de thema’s communi-
catie, lichaam en macht behandelen aan de hand van het 
werk van Friedrich Nietzsche en Jürgen Habermas. Niet-
zsche geldt als de scherpe criticus, Habermas als denker 
van communicatie en wederzijds begrip. Deze twee den-
kers zijn echter niet alleen elkaars tegenpolen. Nietz-
sches nadruk op lichaam en aarde, en Habermas’ begrip 
van handelingen geven inzicht in de plaats van de mens 
in deze wereld. De eerste bijeenkomst is op zondagmid-
dag 30 september in Laren (daarna nog vier keer iedere 
twee weken). Kosten voor de vijf bijeenkomsten: € 125. 
Aanmelden bij michielkorthals@gmail.com

Wil je ook makkelijker door het leven gaan? Schrijf je dan 
in voor de komende mindfulnesstraining die begin 
oktober gaat starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe je 
op een eenvoudige manier mindful door het leven kan 
gaan. Speciale introductieprijs: € 120,- (excl btw). De ses-

Cursus Filosofie

Makkelijker door het leven gaan

Vindt u het leuk om 
een broodje buiten 
de deur te eten, maar 
alleen niet zo gezel-
lig? Op woensdag 26 
september organi-
seert Het Brinkhuis 
tussen 12.30 en 14.00 

uur weer een gezellige aanschuif lunch. Wij zorgen voor 
een heerlijke lunch aan een grote tafel. Een leuke en lek-
kere gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. U 
kunt online reserveren maar ook door telefonisch uw 
naam en telefoonnummer door te geven via 035-751 3991. 
Kosten: € 8,95 per persoon. 

In deze workshop van de Sedona Methode, bij de Volks-
universiteit het Gooi in het Brinkhuis, leer je hoe je een-
voudig negatieve emoties en oude belemmerende over-
tuigingen los kunt gaan laten. Deze methode is 
makkelijk te leren en in de praktijk toe te passen. Door 
los te laten creëer je innerlijke rust, ruimte, vrijheid en 
energie. Via deze eenvoudige en praktische methode 
word je je bewust van wat je tegenhield om kalm, in con-
tact met jezelf, energiek en actief te zijn en stress, pieke-
ren, ‘malen’ en onrust achter je te laten.  Na een korte 
introductie gaan we meteen oefenen met een aantal 
basisvragen en technieken. Het accent ligt op het zelf 
ervaren. Kom het ervaren en neem gerust iets mee dat je 
graag los wilt gaan laten. Er is voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen en daadwerkelijk aan de slag te gaan 
deze dag! Datum: 29 september, 11.00-15.00 uur.  Kosten: 
€ 39,00. Meer info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Op zondag 30 september 
wordt het nieuwe schil-
dersseizoen van het ate-
lier “Bij Annemarieke” 
ingeluid met een uitge-
breide expositie van  wer-
ken van leerlingen en  
Annemarieke zelf. Voor 
deze gelegenheid stelt 

Annemarieke haar atelier aan de St. Janstraat open.
Annemarieke: “Als ‘ juf ’ van deze fantastische groep, 
inmiddels ruim 40 leerlingen, ben ik enorm trots. Het 
zijn stuk voor stuk bijzondere persoonlijkheden en dat is 
te herkennen in de prachtige schilderijen die door hen 
gemaakt worden. Om die reden organiseren we een 
expositie waar verschillend werk getoond wordt en ook 

Aanschuif lunch 

De kracht van loslaten

Expositie “bij Annemarieke”    
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Workout. Het boek gaat niet 
alleen over gezonde voeding en 
healthy recepten, maar staat 
ook vol sportinformatie, tips en 
workout-video’s. Bovendien 
bevat het boek een 28 dagen-
challenge. Tijdens de boekpre-
sentatie geven Tessa en Merel 
uitleg over het boek, de inhoud 
en de recepten. Verder vertellen 

ze over de unieke samenwerking met Jeroen Krak van 
Model Workout. Aansluitend is er de ‘Gooische Challen-
ge’. Jeroen Krak zal deze avond een training geven en 
hopelijk velen enthousiasmeren om aan de 28 dagen-
challenge deel te nemen. Iedereen kan meedoen, jong en 
oud. Je kunt zelf bepalen welk niveau je wilt en kunt vol-
gen, aan de hand van de video’s die bij het boek zitten. Bij 
aankoop van het boek ontvang je een code om op het 
platform mee te trainen. Na de Workout is er gelegen-
heid voor het stellen van vragen en vindt er een signeer-
sessie plaats.

Als je kind geboren wordt, ben 
je als ouder natuurlijk heel 
benieuwd hoe je kind zich gaat 
ontwikkelen. Je bent benieuw 
wat het karakter zal zijn, welke 
talenten hij of zij heeft. Gaat 
mijn kind straks puberen? Hoe 
ga ik daar dan mee om? En hoe 
zal hij of zij zich verder ont-
plooien? De astrologie kan jou 

inzicht geven in deze vragen aan de hand van een 
geboortehoroscoop.  In de workshop ‘Maak de horoscoop 
van je kind’, georganiseerd door astroloog en coach Irma 
van der Wijk, ga je de belangrijkste basisprincipes van je 
kind/puber bekijken. We gaan uitgebreid in op de 
geboortezon; wat heeft jouw kind nodig om zijn of haar 
zelfvertrouwen, zelf bewustzijn, levenskracht en wils-
kracht te ontdekken? Bij een kind is de Ascendant een 
belangrijk element. We kijken dan ook welke Ascendant 
jouw kind of puber heeft en welk stuk van zichzelf hij of 
zij wil laten zien aan de buitenwereld. Daarnaast kijken 
we wat jouw kind nodig heeft om zich geborgen te voe-
len; hoe wordt jouw kind het liefst door jou begeleid en 
hoe beleeft een kind zijn of haar moeder? De workshop 
vindt plaats op donderdag 4 oktober van 9.30 tot 12.30 
uur. De kosten voor deelname bedragen € 35,- p.p. De 
praktijk van Irma van der Wijk is gevestigd in Laren. 
Meer informatie: irmavanderwijk@gmail.com, 
06-54323640.

Workshop Horoscoop van je kind

sies vinden plaats in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te 
Laren.  Mindfulness is een methode die je leert om in het 
en nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan 
met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als 
je mindfulness meer eigen maakt neemt stress af, slaap 
je beter, ontstaat een positiever beeld van jezelf en de 
omgeving en neemt de algehele rust toe. In de 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 zelf mindful te zijn. De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, yogadocent, coach en mindfulness 
trainer. Door haar ervaring met het coachen van mensen 
met een burnout, kan zij je handvaten aanreiken om 
beter met stress om te kunnen gaan. Geïnteresseerd? Bel: 
06-10185117 of mail: info@qimare.nl. Wacht niet te lang, 
want vol is vol.Je bent van harte welkom!

Lezing Homeopathie Laren
Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren geeft op 
dinsdag 2 oktober van 14.00 – 15.30 uur een lezing over 
het thema ‘Burn-out, (winter)depressie, RSI-klachten, 
slaapstoornissen: voorkomen of genezen met homeopa-
thie, gezonde voeding en voedingssupplementen’.
Wist u dat homeopathie, gezonde voeding en als nodig 
supplementen ook goed kunnen helpen bij somberheid, 
(winter)depressie, burn-out, slaapstoornissen en RSI-
klachten? Het is belangrijk om de onderliggende oorza-
ken en emoties te begrijpen om een goed werkend homeo-
pathisch middel voor te schrijven, maar als dat eenmaal 
gevonden is kan het soms heel snel helpen! Gezonde voe-
ding en eventueel voedingssupplementen zijn van belang 
voor een goede aanmaak van hormonen die een rol spelen 
in deze aandoeningen.  Aan de hand van een paar voor-
beelden legt Nathalie Parmentier uit hoe een behande-
ling eruitziet. Meerdere patiënten zijn uitstekend gehol-
pen door haar behandeling, zijn gestopt met medicijnen 
en antidepressiva in overleg met hun arts, en hebben hun 
normale leven weer kunnen oppakken! Graag van tevoren 
aanmelden op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 
698!. Max 8 deelnemers - kosten 15 euro. Bent u verhin-
derd maar wilt u meer weten? Maak dan een afspraak 
voor een gratis kennismakingsgesprek of een consult het 
liefst per email op info@homeopathielaren.nl. Kijk voor 
meer info op www.homeopathielaren.nl of www.homeo-
pathie-amsterdam.com.

In het Brinkhuis vindt dinsdag 2 oktober om 19.30 uur de 
boekpresentatie plaats van ‘Rock your Body’, het nieuwe 
boek van Tessa en Merel van The Green Happiness, dat zij 
maakten in samenwerking met Jeroen Krak van Model 

Boekpresentatie & Gooische Challenge
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Zowel in programmering, 
aankleding als catering 
pakt het Oktoberfest Laren 
ook dit jaar weer groots 
uit. Op zaterdag 6 oktober 
is Plein 1945 het toneel van 
onvervalste Schlagers, gro-

te bierpullen en verse braadworsten. Met recht kan 
gesteld worden dat het Larense Oktoberfest het enige, 
echte Oktoberfest van het Gooi is. In een gezellige ambi-
ance kunnen bezoekers genieten van veel livemuziek en 
tradities zoals de opening met paard en wagen door het 
dorp onder begeleiding van Drumband MCC en het aan-
slaan van het eerste vat. Na het doornemen van de feest-
regels door de spreekstalmeester kan de muziek begin-
nen. Voor de muzikale invulling wordt de bezoeker 
getrakteerd op de f ijnste Schlagers en feestnummers 
met bijpassend entertainment. Net als andere jaren weet 
DJ Kansloos zijn publiek tijdens dit volksfeest ongetwij-
feld weer in extase te brengen. Het programma van de 
liveoptredens wordt bekend gemaakt via de website en 
de social media. Volgens goed Beiers gebruik worden er 
in de feesttent verse braadworsten bereid en wordt het 
bier in pullen en pitches geschonken.  Kaarten en kle-
ding zijn te koop via www.oktoberfest-laren.nl. Wees er 
snel bij met het bestellen van de kaarten, want op=op!

Op dinsdag 9 oktober is een vrijblijvend informatie-uur 
van 11.00 tot 12.00 uur over het schrijven van een levens-
verhaal in het Brinkhuis. Dinsdag 16 oktober start hier 
om 11.00 uur een Schrijfcursus Levensverhaal onder 
begeleiding van levensverhaalcoach Emilie Linden-
bergh. Mogelijk speelt de gedachte al enige tijd door uw 
hoofd om uw eigen verhaal, of dat van iemand anders, op 
te schrijven. Deze cursus biedt structuur en steun om 
dit te verwezenlijken. Kernvragen zijn voor ‘Wie’, ‘Waar-
om’ en ‘Wat wel en wat niet’ schrijf ik?  Uit verschillende 
structuren kan gekozen worden om het verhaal vorm te 
geven, bijvoorbeeld chronologisch, thematisch of korte 
verhalen.  Per keer wordt thuis een hoofdstuk geschreven 
en op de bijeenkomst wordt hierop  geref lecteerd. Het 
verhaal kan naar keuze verrijkt worden met documen-
ten en foto’s. De groep zal klein blijven; maximaal vijf 
mensen.  De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten om de 
veertien dagen. Kosten: € 229,- inclusief lesmateriaal. 
Emilie Lindenbergh begeleidt al tien jaar het schrijven van 
levensverhalen in Laren en omstreken met cursussen en 
vijfdaagse schrijfworkshops in Zeeland. Voor vragen en 
aanmelding: telefoon 06 30276087, email: elindenbergh@
yahoo.com. Website: www.emilielindenbergh.com.

Oktoberfest: Jetzt geht’s wieder los!

Schrijfcursus Levensverhaal 

Het winterprogramma 2018-2019 van de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes (PGLE) gaat op dinsdag 9 okto-
ber van start met het thema  ‘Wat is Waarheid?’ De eer-
ste, in een ook dit seizoen weer interessante rij van spre-
kers, is Yvonne Zonderop. Zij zal haar boek ‘Ongelofelijk’ 
over de verrassende comeback van religie, bespreken.  
 ‘Religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Als stelsel 
van zingeving kent het eigenlijk geen serieuze concur-
rent. Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en 
ongeloof. In de politiek duikt de christelijke erfenis 
steeds weer op, omdat wij er onze cultuur, democratie en 
ethiek aan ontlenen,’ schrijft Yvonne  in haar boek. 
Yvonne Zonderop (62) verliet als zeventienjarige de 
Katholieke Kerk van haar jeugd. Na een halve eeuw ‘god-
loos‘ leven, signaleert zij een comeback van het christen-
dom. Zij heeft een staat van dienst bij de Volkskrant als 
parlementair verslaggever, chef Kunst, chef Economie en 
adjunct-hoofdredacteur. Zij schrijft voor De Groene 
Amsterdammer en maakt deel uit van de Begeleidings-
commissie van het Sociaal Cultureel Planbureau en van 
de Unesco Commissie Nederland.  Datum, tijd en plaats: 
dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Johannes-
kerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren. En 
evenals in voorgaande jaren: bij binnenkomst koffie of 
thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gra-
tis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Drum- & Showband MCC 
organiseert op zaterdag-
avond 13 oktober het gro-
te concert MCC L!VE in de 
nieuwe Theaterzaal van 
Singer Laren. Het belooft 
wederom een spektakel te 
worden. Voor de pauze 
verzorgen Jong MCC, de 

A-band en MCC Next het programma. Na de pauze zal 
een unieke samenwerking tussen MCC, Partyband 
StreetBeats en Danscompangie Jamie-Dee voor een 
onvergetelijk tweede deel van de avond zorgen. Bezoe-
kers zijn vanaf 19.30 uur welkom in het Singer Theater, 
het programma start om 20.00 uur. Kaarten kosten € 
12,50 per stuk en zijn per e-mail te bestellen via info@
mcclaren.nl onder vermelding van het aantal kaarten en 
uw naam en adres. De kaarten kunt u af halen en betalen 
in het Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnes-
serweg 15a te Laren tussen 19.30 en 21.00 uur op de maan-
dagen 24 september en 1 oktober, en op de donderdagen 
27 september en 4 oktober. Meer informatie op 
www.mcclaren.nl

Zoektocht naar waarheid

MCC L!VE in Singer
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Agenda
t/m 15 sept  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie cursisten 

Marjolein Schiffers
t/m 7 okt  Rosa Spier Huis: Expositie Hanneke de 

Munck en Sietse Bakker, 10.00-16.00 uur
t/m 19 okt  BEL-Kantoor Eemnes: BEL Art-

tentoonstelling ‘Grenzeloos Kunstzinnig’
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘Laatste 

impressionisten’
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘En plein air’
14 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
14 sept  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
15 sept  Brinkhuis: Dynamic Arts - Summer Sickness, 

veiling, 10.00-13.00 uur
15 sept  De Biezem: Dynamic Arts - Summer Sickness, 

13.00-22.30 uur
16 sept Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
16 t/m 22 sept Collecteweek Nierstichting
17 sept  Brinkhuis: PC Helpdesk BEL – 

wachtwoordbeheer en accounts, 14.00 uur
17 sept t/m 15 okt  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 

Marja Tholen
19 sept  Brinkhuis: Film ‘Médicin de Campagne’, 14.30 uur
19 sept Brinkhuis: Film ‘Final Portrait’, 19.30 uur
19 en 20 sept   Johanneshove: Open dagen SeniorWeb, 

10.00-13.00 uur
20 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
20 sept  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
20 sept Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
21 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
21 sept  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
22 sept Singer Theater: Driving Miss Daisy, 20.15 uur
23 sept  TTV Laren: Open tafeltennis dubbeltoernooi, 

10.00-16.00 uur
23 sept  De Schoter Eemnes: Rouwcafé Gooi en Eemland, 

13.30-16.00 uur
23 sept Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
23 sept  Rosa Spier Huis: Eleonore Pameijer en Ralph 

Rousseau, 15.30 uur
25 sept  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus iPad en 

iPhone uitgebreid verkennen, 7 dagdelen, 
9.30-11.30 uur

25 sept  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 17.00-
18.30 uur 

25 sept  Brinkhuis Foyer: Schrijfcafé Bibliotheek Laren, 
19.30-21.30 uur

25 sept  Singer Theater: Sanne Wallis de Vries - Gut, 20.15 
uur

Vanaf 25 sept  Volksuniversiteit Het Gooi – Brinkhuis: 
Vind je weg op de arbeidsmarkt

26 sept  Brinkhuis: Taxatie- en innamedag Zuydwal 
Veilingen, 11.00-14.00 uur

26 sept Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
248 3 oktober vrij. 12-10 en za. 13-10
249 7 november vrij. 16-11 en za. 17-11
250 5 december vrij. 14-12 en za. 15-12

11 okt Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
11 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
11 okt  Theater aan de Brink: Mart Hillen in Concert, 

20.15 uur
12 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
12 okt   Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
12 okt Singer Theater: Kunst en Kitsch, 20.15 uur
13 okt Singer Theater: Concert MCC L!VE, 20.00 uur
14 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
16 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus 

Kennismaken met iPad en iPhone, 3 dagdelen, 
14.00-16.00 uur

17 okt Brinkhuis: Film ‘Tonya’, 14.30 uur
17 okt Brinkhuis: Film ‘Doof Kind’, 19.30 uur
18 okt Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
18 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
19 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
19 okt  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
22 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
24 okt Brinkhuis: Film ‘Doof Kind’, 14.30 uur
24 okt Brinkhuis: Film ‘Finding your feet’, 19.30 uur
25 okt Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
25 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
25 okt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
26 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
26 okt  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
28 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 okt  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 

17.00-18.30 uur
31 okt Brinkhuis: Film ‘Finding your feet’, 14.30 uur
31 okt Brinkhuis: Film ‘Breathe’, 19.30 uur

26 sept Brinkhuis: Film ‘Final Portrait’, 14.30 uur
26 sept Brinkhuis: Film ‘Phantom Thread’, 19.30 uur
27 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
27 sept  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
27 sept SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
27 sept  Theater aan de Brink: De Gestampte Meisjes 

- Ballen 2.0, 20.15 uur
28 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
28 sept  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
29 sept  Volksuniversiteit Het Gooi – Brinkhuis: De 

kracht van loslaten
29 sept Singer Theater: De Vader, 201.5 uur
30 sept Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
30 sept  telier Annemarieke: Expositie ‘bij Annemarieke’, 

12.00-17.00 uur
1 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Windows 

voor Starters, 6 dagdelen, 9.30-11.30 uur
2 okt  Homeopathie Laren: Lezing ‘Burn-out, (winter)

depressie, slaapstoornissen en RSI-klachten’, 
14.00-15.30 uur

2 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus 
WhatsApp voor smartphonegebruikers (iPhone, 
Android), 2 dagdelen, 14.00-16.00 uur

2 okt  Brinkhuis: Boekpresentatie ‘Rock your body’ & 
Gooische Challenge, 19.30 uur

3 okt Brinkhuis: Film ‘Phantom Thread’, 14.30 uur
3 okt  Brinkhuis: Film ‘The Killing of a Sacred Deer’, 

19.30 uur
4 okt  Praktijk Irma van der Wijk: Workshop ‘Maak de 

horoscoop van je kind’, 9.30-12.30 uur
4 okt Foyer Brinkhuis: Breihaakcafé, 10.00-12.00 uur
4 okt Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
4 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
4 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Sociale 

Media waaronder Facebook, 3 dagdelen, 
14.00-16.00 uur

5 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
5 okt  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
6 okt  Plein 1945: Oktoberfest Laren, 19.30 uur (tent 

open: 19.00 uur)
7 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
8 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
8 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus 

Genealogie, 3 dagdelen, 14.00u-16.00 uur
8 okt Rosa Spier Huis: Denise Jannah, 20.00 uur
9 okt  Brinkhuis: Informatie-uur Schrijfcursus 

Levensverhaal, 11.00-12.00 uur
9 okt  Johanneskerk: Zoektocht naar waarheid 

– Yvonne Zonderop, 19.30-21.30 uur
10 okt  Brinkhuis: Film ‘The Killing of a Sacred Deer’, 

14.30 uur
10 okt Brinkhuis: Film ‘Tonya’, 19.30 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
3 oktober 2018

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

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

Sociale wijkteams
Website: 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: Brandweeractie voor nieuwe leden.

De Gouden Makelaar 
 

 
 


