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Niels ONkeNhOut

5 vragen aan 

Wat was je reactie toen je hoorde dat jullie de 
Erepenning kregen?
‘Ik vind het ontzettend eervol. Het is een bijzondere 
onderscheiding, die je niet zomaar ontvangt. Om ervoor 
in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen 
voldoen. Het bestuur moet bijvoorbeeld van onbe sproken 
gedrag zijn en de vereniging moet een culturele of maat-
schappelijke bijdrage leveren. Ik zie het als een erken-
ning van honderd jaar actief verenigingsleven.’

Waar heeft De Papegaai volgens jou het succes 
aan te danken?
‘We zijn een amateurgezelschap met een professionele 
inzet en uitstraling. Al onze acteurs zijn amateurs, maar 
alles daaromheen is professioneel geregeld. De regie, het 
decorontwerp, de techniek: dat wordt allemaal door pro-
fessionals gedaan. Ik denk dat we in de eerste plaats heel 
dankbaar moeten zijn voor de voorgaande generaties, die 
zich met een enorme dosis passie voor onze vereniging 
hebben ingezet en zo een solide basis hebben gelegd. Wat 
ook bijdraagt aan het succes van De Papagaai is dat we 
steeds met de tijd meegaan. We willen voorstellingen 
maken die mensen ook nú nog aanspreken. Twee keer per 
jaar staan we met een nieuwe productie op de planken in 
Theater Singer Laren. De ene keer is dat een komedie of 
een klucht, de andere keer een musical of een cabaret-
voorstelling. We zoeken altijd naar een goede balans tus-
sen kwalitatief theater én leuk avondje uit. Ook organi-
seren we jaarlijks enkele diner chantant-avonden in de 
villa van Singer: een combinatie van goed en gezellig 
dineren en een variëteit aan liedjes en entertainment. 
Die avonden zijn altijd een groot succes.’

Wat betekent De Papegaai voor Laren?
‘We zijn opgericht in Laren en voelen ons zeer verbonden 
met het dorp en natuurlijk met Singer Laren. Onze 

 vereniging telt zo’n duizend leden, waarvan er veel in 
Laren en omstreken wonen. Wij willen graag een brede 
doelgroep aanspreken, zowel qua publiek als acteurs. We 
streven er altijd naar om nieuwe mensen op het toneel te 
brengen. Ook de jeugd proberen we te enthousiasmeren 
mee te doen. Bijvoorbeeld door laagdrempelige jeugd-
workshops te organiseren, die vaak een opstapje zijn 
naar een auditie. Daardoor is ons gezelschap een mooie 
afspiegeling van het dorp.’

Hoe hebben jullie de coronatijd ervaren?
‘Onze theatervoorstellingen hebben bijna anderhalf jaar 
stilgelegen, maar we zijn zeker niet achterover gaan lig-
gen. We hebben twee stukken opgenomen in het Singer 
Theater en de voorstellingen gestreamd. Die zijn door 
zo’n vier- á vijf honderd mensen bekeken. Ook hebben we 
een hoorspel gemaakt. De zomer van 2020 hadden we het 
geluk dat de maatregelen even wat soepeler waren. Toen 
hebben we de Zwoele Zomeravonden van Singer ingevuld 
met een muzikale productie. Het was fantastisch: het 
was heerlijk weer en zo konden we toch nog even met z’n 
allen op de planken staan.’ 

Hoe gaan jullie het lustrum vieren?
‘Het afgelopen jaar hebben we keihard gewerkt aan ons 
eeuwboek, een prachtig naslagwerk vol oude foto’s, aff i-
ches en bijzondere herinneringen. Het boek schetst een 
prachtig tijdsbeeld van onze vereniging. Een groot aan-
tal leden heeft er een bijdrage aan geleverd. Op 8 oktober 
hebben we het Boekenbal georganiseerd, een gezellig 
samenzijn in het Brinkhuis. In november staan we drie 
avonden op de planken met onze lustrumvoorstelling. 
Het wordt een grootse en meeslepende productie, uiter-
aard weer in het Singer Theater. En daarna is er voor onze 
leden een lustrumfeest. We kijken ernaar uit om ieder-
een weer te ontmoeten!’

Toneelgezelschap De Papegaai is een begrip in Laren. Ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd het amateur-
gezelschap in juni onderscheiden met de Koninklijke Ere-
penning. De komende tijd besteedt de vereniging op verschil-
lende manieren aandacht aan het jubileum. Het Larens 
Journaal sprak erover met voorzitter Niels Onkenhout.
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Sport in Laren

Afgelopen zaterdag was ik aan-
wezig bij de LMHC ter gelegen-
heid van de twintigste verjaar-
dag van het G-hockey. Al die 
twintig jaren konden vele kinde-
ren met een beperking, af kom-
stig uit de hele regio, met behulp 
van een groot aantal vrijwilligers 
aangepast hockey spelen. Een 
fantastisch initiatief dat inmid-
dels gelukkig ook subsidie ontvangt vanuit de drie 
 BEL-gemeenten. Ik wens de stichting nog vele succes-
volle jaren.
Er is sinds 2018 een nieuw subsidiebeleid opgesteld dat 
de sport- en scoutingverenigingen wil ondersteunen. 
Wij doen dat omdat deze verenigingen een zeer belang-
rijke maatschappelijke rol vervullen. Vele duizenden 
kinderen worden door honderden vrijwilligers dagelijks 
begeleid. Sport is goed voor lichaam en geest, en het 
houdt kinderen van de straat.
Om die reden heeft het college de afgelopen jaren aan 
diverse verenigingen subsidies toegekend op basis van 
de door de gemeenteraad in de begroting beschikbaar 
gestelde middelen. Er worden stevige eisen aan gesteld: 
de gemeente subsidieert een derde van de benodigde 
investering, de resterende twee derde moeten de sport-
verenigingen zelf f inancieren via leningen, eigen 
 middelen of fundraising.  
De afgelopen drie jaar zijn alle verenigingen met 
 kleinere of grotere bedragen geholpen om hun accom-
modaties en voorzieningen op een goed kwaliteitsniveau 
te houden of uit te breiden. Het gaat daarbij om een jaar-
lijks totaal van gemiddeld € 250.000,-. Dat is uiteraard 
veel geld, maar zo wordt het doel om een gezond en 
vitaal sport- en scoutingaanbod te behouden of mogelijk 
te maken, behaald. Verenigingen worden op deze manier 
in staat gesteld om hun belangrijke maatschappelijke 
rol adequaat te vervullen. De gemeente is blij om alle 
verenigingen in ons dorp deze impuls te kunnen geven. 
Ik hoop dat we ook in de toekomst dit beleid kunnen 
voortzetten.

Ton Stam,
Wethouder

t.stam@laren.nl
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

VVD Laren: Partij van de Sport!
De VVD staat voor de gezondheid van de inwoners van 
Laren. Daarbij speelt bewegen een belangrijke rol.

Op initiatief van de VVD, is de afgelopen periode veel 
geïnvesteerd in de sportverenigingen in Laren. De VVD is 
hiermee niet voor niets dé sportpartij van Laren. 

Sportverenigingen in Laren dragen in grote mate bij aan 
een gezond en vitaal leven voor veel inwoners, van jong 
tot oud. Naast de bijdrage aan de gezondheid van de 
inwoners hebben de sportverenigingen een belangrijke 
sociaal-maatschappelijke functie. Voor duizenden 
in woners van Laren speelt het sociaal-maatschappelijk 
leven zich voor een belangrijk deel af bij deze verenigin-
gen. Met vrijwilligerswerk binnen de verenigingen leren 
vooral jeugdige sporters zich te ontwikkelen tot ver-
antwoordelijke burgers van Laren. 
De VVD vindt het belangrijk dat het sporten en bewegen 
in Laren inclusief is, waarbij iedereen welkom is en de 
mogelijkheid geboden wordt om actief deel te kunnen 
nemen. Ongeacht inkomen, seksuele voorkeur en leeftijd. 
Wij willen blijven investeren in aangepast sportaanbod 
voor mensen met een beperking of chronische ziekte of 
die tijdelijk psychische ondersteuning nodig hebben. Om 
jongeren én ouderen te motiveren voor sport investeren 
we in buurtsportcoaches. 

De VVD heeft als enige politieke partij het belang van 
sport en sportvoorzieningen de afgelopen jaren op de 
politieke agenda gezet en zal dit ook de komende jaren 
consequent blijven doen. Om sporten en bewegen goed te 
kunnen faciliteren zijn moderne, duurzame en goed uit-
geruste sportaccommodaties van 
groot belang. Daarom wil de VVD 
ook de komende jaren de vereni-
gingen financieel blijven onder-
steunen in het aanbieden van 
goede sportfaciliteiten. 

Jan van Midden
VVD Laren

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl



Politiek

Padelbanen
Larens Behoud is pro sport en steunt de Larense sport-
verenigingen van harte. Dat doen we op basis van een 
sportnota over het accommodatiebeleid, die we als raad 
in 2018 hebben aangenomen. Op basis van de noden die 
geïnventariseerd waren is er de afgelopen jaren veel geld 
geïnvesteerd in een nieuw clubhuis voor SV Laren, een 
nieuw onderkomen voor Maggy Lekeux en zijn onder 
meer velden van verenigingen voorzien van duurzame 
verlichting. 

Groot was echter onze verbazing dat deze zomer opeens 
een subsidie van meer dan 100.000 euro voor padelbanen 
werd toegekend. De verantwoordelijk wethouder Ton 
Stam (VVD) bleek hier al in 2019 over in gesprek maar 
heeft de Raad over dit initiatief nimmer geïnformeerd. 
Als gemeente dragen we bij aan urgente zaken op sport-
gebied. Deze wens wordt nu verkocht als een ‘sportieve 
urgentie’. Uit onze vragen die we stelden in de commissie 
blijkt dat ook andere sportverenigingen niet op de hoogte 
waren van deze actie. Daarbij komt dat er geen visie is op 
de toekomst van de sport in Laren, de sportraad niet bleek 
ingeschakeld en er zelfs een commercieel initiatief is voor 
padel dat onze gemeenschap geen euro kost. 

Larens Behoud vindt dat, in het licht van het verlengen 
van de erfpacht aan de Eemnesserweg, goed gekeken zou 
moeten worden naar het ruimtebeslag en andere grote 
noden in ons dorp. Op het beoogde veldje zouden volgens 
ons een ruim aantal sociale woningen kunnen worden 
gerealiseerd. Tijd dus voor een brede visie op de sport in 
Laren! Tijd ook voor het benutten van kansen voor sociale 
woningbouw.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

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

Natuurlijk! Groen Laren
In maart komend jaar zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Dan kun je achterover gaan hangen en 
 denken: “als het zover is zet ik mijn kruisje wel”. Grote 
kans dat alles dan blijft zoals het was.

Groen Laren wil echter een verschil gaan maken in de 
Larense politiek als platform voor progressieve denkers 
en doeners. We denken dat de grote problemen van onze 
tijd ook in ons dorp aangepakt moeten worden. We willen 
op zoek naar oplossingen voor het verlies aan biodiversi-
teit, de klimaatproblematiek en de woningcrisis vanuit 
de kernwaarde van ons brinkdorp: samen verantwoorde-
lijk, samen beslissen, samen doen.

Het kan niet anders dan dat daar draagvlak voor is. Dat 
draagvlak willen we activeren, versterken en inzetten 
voor een goed resultaat bij de verkiezingen. Daarom zijn 
we op zoek naar zoveel mogelijk Laarders (en Larinezen) 
die willen meedenken, meepraten en meewerken aan een 
progressief programma voor de verkiezingen. Wij zorgen 
voor de verbinding, jij voor de inzet. Word actief, draag je 
punten aan en meld je aan voor regelmatige discussies 
met gelijkgestemden (want wees nou eerlijk, dat mis je 
wel in de Larense politiek!).

Opgeven of meer informatie? Je kunt ons benaderen via 
de site groenlaren.nl of direct mailen of bellen.
Bart Vos, b.vos@laren.nl, mobiel 0620502746
Ben Wichers Schreur, wichers-schreur@groenlaren.nl, 
0681336849

Groen Laren is een initiatief van leden uit verschillende 
progressieve partijen in Laren.

Groene groeten,

Ben Wichers Scheurs
Groen Laren
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 29 oktober 2021

De ontdekking van het heden in Singer Laren

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lan-
delijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch 
een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Smeekweg 102, 1251 VK, plaatsen van handelsreclame, 
ingekomen 11 oktober 2021

•  Noolseweg 21B, 1251 GN, plaatsen van een carport, 
ingekomen 11 oktober 2021

•  Sint Janstraat 61, 1251 LC, verbouwen woning, plaatsen 
dakkapellen, vervangen uitbouw, realiseren kelder en 
aanleggen inrit, ingekomen 11 oktober 2021

•  Oude Naarderweg 5, 1251 BJ, vellen van 1 boom, 
ingekomen 5 oktober 2021

•  Jagersweg 29/Jagerspad 15, 1251 ZP, vellen van 1 boom, 
ingekomen 6 oktober 2021

•  Tafelbergweg 22, 1251 AE, vellen van 2 bomen, 
ingekomen 11 oktober 2021

•  Zevenend 69, 1251 RM, realiseren van een tussenbouw, 
moderniseren bijgebouw en plaatsen dakkapel, 
ingekomen 12 oktober 2021

•  De Kuil 10, 1251 DZ, realiseren van een toegang vanuit 
de tuin naar de kelder, ingekomen 6 oktober 2021

•  Eemnesserweg 16, 1251 NC, vervangen plastic 
overkapping door glasconstructie, ingekomen  
15 oktober 2021

•  Rozenlaantje 5, 1251 BW, plaatsen van een toegangs-
poort, ingekomen 16 oktober 2021

•  Sint Janstraat 17, 1251 KX, vellen van 1 boom, 
 ingekomen 15 oktober 2021

•  Oude Kerkweg 10, 1251 NZ, realiseren van een 
zwembad in de tuin, ingekomen 17 oktober 2021

•  Rijksweg-West 21, 1251 CJ, vellen van 3 bomen, 
ingekomen 18 oktober 2021

•  Molenweg 10, 1251 LT, verbouwen van de woning, 
plaatsen dakkapel en erfafscheiding en veranderen 
inrit, ingekomen 18 oktober 2021

•  Jordaan 24, 1251 PD, aanleggen van een zwembad in de 
tuin, ingekomen 18 oktober 2021

•  Molenweg 10, 1251 LT, vellen van 1 boom, ingekomen 
19 oktober 2021

•  Naarderstraat 1, 1251 AW, plaatsen van parasols, 
ingekomen 19 oktober 2021

•  Hoog Hoef loo 40, 1251 ED, vellen van 1 boom, 
ingekomen 19 oktober 2021

•  Henri Polakweg 17, 1251 PH, vellen van 1 boom, 
 ingekomen 20 oktober 2021

•  Jan Hamdorff laan 5, 1251 NL, vellen van 5 bomen, 
ingekomen 19 oktober 2021

•  Heideweg 6, 1261 GR, vellen van 1 boom, ingekomen  
21 oktober 2021

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Jagersweg 4, 1251 ZR, bouwen van een aanbouw aan de 
achterzijde, verzonden 11 oktober 2021

•  Noolseweg 15A, 1251 GN, realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning, verzonden 12 
oktober 2021

•  Sint Janstraat 9, 1251 KX, realiseren van een terras, 
verzonden 12 oktober 2021

•  Engweg 2A, 1251 LL, vervangen rieten kap, verzonden 
11 oktober 2021

•  Van Wulfenlaan 8B, 1251 CW, vellen van 2 bomen, 
verzonden 4 oktober 2021

•  Hoef loo 14, 1251 EB, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 11 oktober 2021

•  Vredelaan 24, 1251 GJ, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 11 oktober 2021

•  Oude Kerkweg 10, 1251 NZ, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 11 oktober 2021

•  Slangenweg 39, 1251 RT, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 11 oktober 2021

•  Oude Kerkweg 35, 1251 NZ, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 15 oktober 2021

•  Graaf land 7, 1251 NH, realiseren van een erker aan de 
voorzijde, een dakopbouw en realiseren van een 
werkkamer op het zijerf, verzonden 19 oktober 2021

•  Oude Drift 1, 1251 BS, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 19 oktober 2021

Carnaval in Laren
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•  Jordaan 24, 1251 PD, vellen van 3 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 12 oktober 2021

•  Verlengd Rozenlaantje 5, 1251 BZ, renoveren en 
uitbreiden van de woning, verzonden 22 oktober 2021;

•  Sint Janstraat 14, 1251 LA, wijzigen van de gevel, 
plaatsen elektrische luifels en vervangen entreedeur, 
verzonden 22 oktober 2021

•  Zonnedauw 14, 1251 TH, vellen van 1 boom, verzonden 
21 oktober 2021

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

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

Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Jordaan 24, 1251 PD, vellen van 3 bomen, verzonden  
12 oktober 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u 
op www.laren.nl/bezwaarschrift

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Programmabegroting 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat, op grond van artikel 197, lid 3 Gemeen-
tewet, de volgende documenten ter inzage liggen:

•  Programmabegroting 2022 gemeente Laren – 
 programmabegroting;

•  Programmabegroting 2022 gemeente Laren – 
 uitvoeringsinformatie programmabegroting

Deze stukken liggen ter inzage sinds 15 oktober 2021 tot 
aan de behandeling door de gemeenteraad op 5 november 
2021. U kunt ze inzien bij de receptie van het raadhuis aan 
de Eemnesserweg 19 in Laren en bij de leestafel Laren in 
het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 
in Eemnes. Of kijk op www.laren.nl (Bestuur > Gemeente-
raad > Raadsvergaderingen). Daar vindt u de digitale stuk-
ken bij de vergadering van 5 november 2021. 

Begroting gemeente Laren 2022

Het college van B&W presenteert de laatste begroting voor 
deze collegeperiode. De begrotingsbehandeling is op  
5 november 2021 in de gemeenteraad.

Resultaat begroting 2022 
De begroting van 2022 kent een fors negatief resultaat.  
De afgelopen jaren zijn de kosten in het sociaal domein 
opgelopen, onder andere omdat meer mensen langer 
gebruikmaken van voorzieningen. Gemeenten zijn hier 
onvoldoende door het Rijk voor gecompenseerd. Ook 
 andere kosten stijgen door, terwijl het gemeentefonds 
onvoldoende meegroeit. 

Toch gloort er licht aan de horizon. In de meerjaren-
begroting is te zien dat de gemeentelijke financiën in 
balans komen. In 2023 en verder is het effect van het bezui-
nigingspakket zichtbaar. Het pakket bevat verschillende 
maatregelen, zoals verdere kostendekkendheid van leges, 
bezuinigingen in het sociaal domein en op de openbare 
ruimte en het korten van subsidies. De OZB wordt in 2022 
slechts met inf latie verhoogd.

Kiezen voor continuïteit
Het college gaat door op de reeds ingezette weg, waarbij 
bezuinigingen en lastenverzwaringen gezamenlijk voor 
balans gaan zorgen. Dat vraagt iets van ons allemaal; onze 
inwoners en maatschappelijke organisaties, maar ook de 
druk op de gemeentelijke organisatie. Iedereen zal meer 
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met minder moeten doen om de bezuinigingen goed uit te 
voeren. Er komen dit jaar geen nieuwe maatregelen of 
 lastenverhogingen. Op deze manier gaat het college voor 
stabiliteit en continuïteit. 

Incidentele meevallers 
Een sluitende meerjarenbegroting zorgt ervoor dat de 
Algemene Reserve niet verder hoeft te worden uitgeput. 
Door incidentele opbrengsten uit verkopen als de Ligweide 
en mogelijk ook het raadhuis, verbetert het gemeentelijk 
weerstandsvermogen substantieel. Dit effect is nog niet in 
de begroting zichtbaar, omdat dergelijke ‘meevallers’ pas 
verwerkt kunnen worden wanneer zij gerealiseerd zijn.

Larens Journaal

INKOMSTEN 
Opbrengsten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)
Ontvangsten Rijk € 15.620
Lokale heffingen € 8.654
Onroerende zaakbelasting (OZB) € 4.853
Afvalstoffenheffing € 1.557
Rioolheffing € 1.085
Leges omgevingsvergunning € 681
Precariobelasting € 0
Overige leges en heffingen € 478

Overige inkomsten  € 2.827
Onttrekkingen reserve(s) € 170
Pachten en huren € 846
Rente en dividenden € 196
Overige inkomsten € 1.615

Totaal opbrengsten begroting 2022 € 26.174 

UITGAVEN
Lasten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)
Programma’s € 21.808 
1. Bestuurszaken € 1.023
2. Burgerzaken € 592 
3. Openbare orde en veiligheid € 1.602
4. Wegen, water en verkeer € 2.721
5. Onderwijs € 627 
6. Cultuur, sport en recreatie € 1.268
7. Sociaal Domein € 9.612
8. Bouwen en wonen € 1.522
9. Milieu en duurzaamheid € 2.625
10. GREX dorpsver, economie € 215 
Overige onderdelen € 5.452
Algemene dekkingsmiddelen € 801 
Overhead € 4.642
Onvoorzien € 10
Vennootschapsbelasting € 0
Stortingen reserve(s) € 0
Totaal lasten begroting 2022 € 27.250
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Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming 
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle 
persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet 
alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om 
gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto-
matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw 
ge gevens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om ver-
strekkingsbeperking van uw persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan 
overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de 
 Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maat-
schappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, 
 krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt wel-
ke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.  
U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties 
niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan andere instanties 
beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als 
sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke-
lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet 
automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen 
bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek-
kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet 
u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij 
een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek 
hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke 
bevestiging.

Familieberichten

Geboorte
11-09-2021              Juliëtte Frédérique Rosalie Ramselaar

Gemeenteraadsverkiezing

Het duurt nog even, maar voor u het weet is het zover: op 
woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. 
Eens per vier jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsver-
kiezing de samenstelling van de gemeenteraad. 

De politieke partijen uit Laren ontvingen onlangs een 
brief van de gemeente waarin zij lazen over de formalitei-
ten waaraan een partij moet voldoen om aan de gemeen-
teraadsverkiezing te kunnen deelnemen. Denk bijvoor-
beeld aan het aanduiden van een nieuwe partij, het 
vermelden van de kandidaten en het zorgen voor een 
eventuele ondersteuningsverklaring. Wilt u ook een 
 politieke partij oprichten en/of meer informatie over dit 
onderwerp? U vindt de volledige brief via  
www.laren.nl/verkiezingen  

Dag van de mantelzorg 2021

Mantelzorgers zijn onzichtbare 
helden! Op 10 november 2021 
worden mantelzorgers in het 
zonnetje gezet tijdens de Dag 
van de Mantelzorg. 
Ook in de BEL-gemeenten en 
Huizen organiseren we van  
9 tot 13 november allerlei gezel-
lige en ontspannende activi-
teiten voor mantelzorgers. 

Denk aan een High Tea, een massage of een leuke work-
shop. Kijk voor het hele overzicht op onze website of op 
w w w.ve rsawel zijn .n l/m a nt el z orge rs/d a g-va n- de - 
mantelzorg De meeste activiteiten vinden plaats in 
Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum. Deel-
name is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. 

Mogelijk heeft u wel interesse, maar heeft u geen moge-
lijkheid om degene waarvoor u zorgt alleen te laten. 
Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale 
 Huizen. Zij zijn bekend met vrijwilligers die met plezier 
iemand gezelschap kunnen houden. Telefonisch zijn zij 
bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 12.30 uur op  
035 - 524 14 14 of e-mail thuishulp@vchuizen.nl 

Als u vervoer nodig heeft naar een activiteit dan kunt u 
gebruikmaken van ANWB AutoMaatje van Versa Welzijn. 
Wel graag twee dagen van tevoren aanmelden. Dat kan op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 035 - 625 00 05.
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Denkt u mee over een nieuw 
Groenplan?

Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een 
nieuw Groenplan. In dit plan staat hoe we met ons groen 
willen omgaan. Wilt u hierover meedenken? Dat kan!

Een Groenplan wordt ongeveer elke tien jaar vernieuwd. 
Sinds het voormalige Groenplan vonden veel nieuwe 
ontwikkelingen plaats op het gebied van milieu, duur-
zaamheid en wetgeving. We hebben daarom de handen 
ineengeslagen met idverde Advies om een nieuw Groen-
plan te maken. Een plan dat rekening houdt met onder 
meer de toenemende aandacht voor biodiversiteit en 
 klimaatverandering. Daarnaast willen we ook dat het 
plan aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Om 
dit te realiseren, is er een enquête opgesteld waarin 
gevraagd wordt naar uw mening over het groen in de 
gemeente, zodat we samen de kwaliteit van het groen in 
Laren kunnen behouden en verbeteren.

Vul de enquête in!
Via www.laren.nl/groenplan vindt u een link naar de 
enquête. Het invullen hiervan duurt ongeveer vijf tot 
tien minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw mening!

Hoe gaat het verder?
De reacties gebruiken we bij het vormen van het nieuwe 
Groenplan. Eind 2021/begin 2022 wordt het plan voor-
gelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het 
Groenplan werken we deze ambities uit in concrete 
p lannen en gaan we aan de slag met aanpassingen in het 
gemeentelijk groen. Via www.laren.nl/groenplan kunt u 
het proces blijven volgen.

Loket voor zelfstandigen  
met geldzorgen

Bent u ondernemer in de gemeente Blaricum, Eemnes, 
Laren of Huizen? En heeft u geldzorgen of ondernemers-
vragen? Op 25 oktober is het ‘Loket voor zelfstandigen 
met geldzorgen’ geopend.

Bij het loket wordt u te woord gestaan door een onder-
nemer die u kan begeleiden door:
•  een uitgebreid gesprek met aandacht voor uw  situatie;
•  advies op maat en oplossingen waarmee u direct iets 

kunt;
•  coaching en begeleiding om orde op zaken te stellen;
•  doorverwijzing naar de juiste hulp, zodat u meteen 

op de juiste plek komt en niet zelf hoeft te zoeken;

•  informatie over mogelijke regelingen waarvan u kunt 
gebruikmaken;

•  één aanspreekpunt waardoor u uw verhaal niet 
 telkens hoeft te vertellen.

De hulp van het loket is gratis. Wacht daarom niet langer 
en neem direct contact op met I. Krause via telefoon-
nummer 06 - 31 13 61 80. Zij is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. Of mail naar 
zelfstandigenloket@huizen.nl Langskomen kan ook: 
elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur is er een inloop-
spreekuur in Wijkcentrum De Draaikom, Draaikom 2 in 
Huizen. Neemt u als u binnen bent even telefonisch 
 contact op met mevrouw Krause. Zij haalt u dan op.

Meer informatie vindt u op de website van 
 Maatschappelijke Zaken 
Ga naar ‘Loket voor zelfstandigen met geldzorgen’:  
w w w. m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n . n l / l o k e t - v o o r -   
zelfstan digen-met-geldzorgen 

Hulp bij energie besparen

Het energie-initiatief Hut van Mie helpt bewoners van 
Laren en Blaricum bij het besparen van energie. De Hut 
van Mie heeft een team van energiecoaches opgeleid die u 
ondersteunt en (verder) op weg helpt bij energiebesparing.

De ondersteuning is af hankelijk van uw wensen, de 
 specif ieke situatie van uw huis, uw toekomstplannen en 
f inanciële mogelijkheden. Allemaal in uw eigen tempo 
en zo nodig ondersteund bij het aanvragen van offertes. 
Het kan gaan om het plaatsen van radiatorfolie en tocht-
strippen, tot aan de isolatie van vloeren en daken. 

De energiecoaches zijn vrijwilligers uit de dorpen en zij 
zijn opgeleid om bewoners de helpende hand te bieden. 
Vooralsnog wordt u deze hulp gratis aangeboden.

Wilt u een afspraak maken met een van de energiecoa-
ches? Dat kan via de website www.hutvanmie.nl/contact 
of stuur een e-mail naar energiecoach@hutvanmie.nl 
Wie meer wil weten over de Hut van Mie, of een bijdrage 
wil leveren aan dit initiatief, kan contact opnemen met 
secretaris Peter Uitendaal via secretaris@hutvanmie.nl

Larense zaken 29 oktober 2021
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Felicitatiekaartje geboorte 

Om alle pasgeboren baby’tjes in Laren extra welkom te 
heten, ontvangen ouders vanaf oktober een felicitatie-
kaartje van burgemeester Nanning Mol. De tekening op 
deze kaart is gemaakt door kinderboekenschrijfster en 
illustratrice Gitte Spee. In veel kinderkamers, scholen en 
bibliotheken zijn haar boeken te vinden. Vooral de ver-
halen over meneer Big, Dierendorpje en Aap en Mol zijn 
populair. 

Donderdag 14 oktober bezocht de burgemeester Gitte 
Spee in haar atelier om de geboorte van het geboorte-
kaartje te vieren en de schets van het geboortekaartje in 
ontvangst te nemen.

Fittesten, Toen is Terug Festijn en 
ondertekening BEL-preventieakkoord

Maandag 18 oktober gingen de f ittesten voor senioren 
van start. Met de f ittesten willen de BEL-gemeenten 
zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Er waren 
meer dan vierhonderd aanmeldingen, verspreid over 
drie dagen. 

Ook organiseerden de buurtsportcoaches het Toen is 
Terug Festijn bij het Huis van Eemnes. Een feestelijk 
moment voor senioren dat in het teken stond van ont-
moeting en samenzijn. Met name vanwege de lange 
periode waarin veel mensen, voornamelijk senioren, 
nauwelijks naar buiten konden of aan een activiteit 
 konden deelnemen. 

Naast de fittesten en het Toen is Terug festijn, onderteken-
den de wethouders gezondheid van de gemeenten 
 Blaricum, Eemnes en Laren het BEL-preventieakkoord. Dit 
is een lokale uitwerking van het Nationale Preventieak-
koord van de Rijksoverheid. Het doel van het lokale preven-
tieakkoord is om alle inwoners van de BEL de kans te bie-
den om op een gezonde manier te leven en op te groeien.

Puck Andriesse wint 
voorleeswedstrijd

Van woensdag 6 oktober tot  
en met zondag 17 oktober was 
het de Kinderboekenweek. OBS 
de Ploeg organiseerde een 
 voorleeswedstrijd en vrijdag  
15 oktober was de f inale. De 
winnares was Puck Andriesse. 
Locoburgemeester Peter Calis 
nam deel aan de jury en felici-
teerde de winnaar. Zij won het boek ‘Van Boswachter tot 
Youtuber!’ en een medaille.

Prijsuitreiking Kerstquiz  
bij Singer

In de speciale kersteditie van het Larens Journaal, van  
11 december 2020, stond de ‘Grote Larense Kerst en Oud & 
Nieuw Quiz’. De winnaar was al een tijdje bekend, maar 
vanwege corona was de prijsuitreiking uitgesteld. Des-
alniettemin een feestelijk moment voor de winnaar: de 
heer Kuijer! 

Hij mocht donderdag 14 oktober de prijs in ontvangst 
nemen uit handen van burgemeester Nanning Mol en 
directeur van Singer, Evert van Os. Hij won twee kaarten 
voor een voorstelling in april 2021. Vanwege corona kon 
dit niet doorgaan. De prijs is omgezet naar een voucher 
voor een voorstelling naar eigen keuze in Singer. 

De quiz, samengesteld door Leo Janssen, leverde veel leu-
ke reacties op van de deelnemers: “Ontzettend leuke quiz! 
Leerzaam! Wat een ongeloof lijk werk om in elkaar te zet-
ten. Veel dank!! Wij hebben er een hoop lol om gehad!”
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Nieuws in beeld

Luxe interior designwinkel Brigitte Hamers aan 
Naarderstraat 30 geopend

Peter van der Ploeg presenteert zijn boek over Club de Tien

Leo Janssen komt met zijn nieuwe boek Bol-an Deel II

Larense kunstcollectie wordt opgeschoond

Geslaagde vrijwilligersavond voor 
jonge vrijwilligers Groot eerste lustrumfeest BAS Bel

Jos Keuker (80) in zijn 'Italiaanse' 
bromfietsshowroom

Marcel van Rijn komt met Larens bier 
Bol an

Mooie expositie van Agnes van den 
Brandeler in Rosa Spier Huis

Medesamensteller Michiel van Seggelen 
toont trots eeuwboek De Papegaai
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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.

Proost!
De Fransman die voor mij stond, was op  
Koninginnedag 2010 in Nederland op vakan-
tie toen hij zijn huidige vrouw Roos ontmoet-
te. Sindsdien had hij een zwak voor deze  
Nederlandse feestdag. Helaas was de relatie 
niet zo tijdsbestendig als ons Oranjefeest. Jean 
en Roos woonden nu apart. Hij in Beaune en 
zij in Amsterdam. Hij was alleen even terug om 
zijn spullen op te halen en de rest te regelen. 
Kinderen hadden ze niet; daarvoor was er te-
veel onrust in hun leven, zei hij. Hij was met 
zijn wijnhandel altijd onderweg en zij was als 
schooldirecteur juist altijd in Nederland. Ze 
hadden alleen nog een verschil van mening 
over het verdelen van de spullen, althans dat 
dacht hij. Het bleek dat ze zich nooit hadden 
gerealiseerd hoe gecompliceerd de gevolgen 
van een internationaal huwelijk kunnen zijn. 
Dat ze een Nederlandse gemeenschap van goe-
deren hadden, was geen fijne verrassing voor 
hem; zijn wijnhandel verdelen? Hoe verzon ik 
het! Als hij dat had geweten... Gelukkig dacht 
Roos er ook zo over. Zij had een grote erfenis 
gekregen, waaronder haar ouderlijk huis en een 
vakantiehuis en was daar stiktevreden mee. De 
wijnhandel mocht Jean houden. Eigenlijk had 
zij wel recht op een deel van de waarde daarvan, 
maar dat zou voor Jean een behoorlijke aderla-
ting betekenen. Dat vond ze niet redelijk, want 
zij had het niet nodig. Alleen: de fiscus ziet het 
als een schenking, als een gemeenschap onge-
lijk verdeeld wordt. Het had wat voeten in de 
aarde, maar de verdeling kon door hun welwil-
lende opstelling uiteindelijk zonder al teveel 
extra belasting geregeld worden.

Column Clasien_71X220mm_okt_2021.indd   1Column Clasien_71X220mm_okt_2021.indd   1 22-10-2021   11:5122-10-2021   11:51

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     
www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  
Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Paaltjes weg uit ons dorp?
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom er zoveel van die lelijke 
stenen paaltjes in ons dorp staan?  Natuurlijk weet u dat, het 
voorkomt het parkeren op de trottoirs en op kruispunten zorgt het 
voor extra veiligheid voor de voetgangers. 

Is het nodig? Blijkbaar wel, want parkeren op het trottoir 
is voor sommige mensen de normaalste zaak van de 
wereld. Het mag natuurlijk niet, maar ja, wanneer je je 
aan de regels houdt en op de auto strak langs de straat-
banden op de weg parkeert, dan loop je het risico in de 
smalle straatjes van ons dorp, dat de buitenspiegel er 
afgereden wordt of erger. Ook in dat soort ongemakken 
heeft onze Gemeente voorzien. Ja ja…, de 30 km-zones. 
Bij die snelheid is de kans op schade namelijk minimaal.

Dan maar liever een dorp vol betonpalen. Geloof me, het 
is niet alleen lelijk, en het zorgt ook niet altijd voor de 
veiligheid van de voetganger en er zijn genoeg creatieve 
parkeerders die toch een stukje trottoir vinden waar de 
auto nog precies op past. 

Betonpaaltjes versmallen het trottoir juist met min-
stens 30 cm en de ruimte die dan nog overblijft is vaak 
niet breed genoeg om met een kinderwagen of rollator te 
passeren. Noodgedwongen de weg op is dan nog het 
alternatief en zo wordt een kwetsbare groep voetgangers 
nog kwetsbaarder. 

Het wegverkeer staat daar meestal niet bij stil, maar je 
wordt er pas mee geconfronteerd als je zelf tot de groep 
voetgangers gaat behoren die met een buggy of wandel-
wagen de deur uit moet. Dan heb ik het nog niet eens 
over de groep mindervaliden met een rollator of andere 
hulpmiddelen. 

Laten we afspreken dat we ons aan de geldende regels 
gaan houden. Ze zijn er zeker niet voor niets en mis-
schien wordt ons dorp er straks nog een stuk mooier op 
als al die betonnen paaltjes overbodig zijn geworden. 

Toegankelijkheidsteam Laren 
toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com

Samen maken we het verschil!

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

Alles moet sneller

De herfst heeft zijn intrede gedaan, de eerste vorst 

van de komende winter is gemeten.  Nog even en dat 

komen Sint en Piet weer aan. De kerstman laat 

 (gelukkig) nog even op zich wachten. Wat een maan-

den hebben we met elkaar achter de rug,; vol tegen-

stellingen; branden, wateroverlast, hitte, vreugde en 

verdriet, lockdowns en beperkte vrijheden. Het volgt 

elkaar in rap tempo op en de wereld draait maar door 

en door. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat,  

60 minuten in een uur en 24 uur in een dag zijn niet 

voldoende en het lijkt wel alsof iedereen gehaast is. 

Alles moet sneller.  Alleen grootse belevenissen 

 worden in perfecte toestand gedeeld (in/op (social) 

media) er is weinig aandacht voor de kleine dingen in 

het leven. Een huis kopen of verkopen is in je leven 

een grootse en belangrijke zaak. Het is geen halfje 

wit wat je bij de bakker haalt en uit onderzoek blijkt 

dat het een van de stress-volste periodes is in je leven. 

Als makelaar probeer je een dergelijk proces te bege-

leiden; in goede banen te leiden en voor je opdracht-

gever door het vuur te gaan. Rust en duidelijkheid 

creëren, uitleg te geven aan de juridische kant van 

het verhaal, je zakelijk instinct aan te wenden voor je 

opdrachtgever, te ondersteunen waar nodig en eer-

lijkheid duurt nog steeds het langste. Veel verkopers 

willen meer, meer en meer opbrengst voor hun huis. 

Vergelijken hun huis met ‘dat perfect gestylde 

 onlangs totaal  gerenoveerde huis aan de andere kant 

van het dorp’. Niet ieder huis wordt (ver) boven de 

vraagprijs verkocht en zeker niet elk huis wordt 

 binnen 2-3 weken verkocht. Laten we elkaar niet gek 

maken zo voor het einde van het jaar, heb elkaar lief, 

leven en laten leven.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 62

Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)

Op zondag 9 oktober constateerde de groepscomman-
dant van de politietroepen te Laren dat een persoon in 
het donker op een fiets reed zonder dat die voorzien 
was van een brandende lantaarn. Hij gebood de 
bestuurder af te stappen. In plaats aan dit bevel te vol-
doen sprong hij van de fiets en nam de benen. Agen-
ten probeerden hem nog in de kraag te vatten, maar 
dat lukte niet. Er werd nog wel gezocht in de omge-
ving maar zonder resultaat. De politie rook misdrijf. 
Ook werden de twee personen aangehouden die in 
gezelschap van de vluchtende fietser waren. Zij ver-
klaarden wel te weten wie de vluchtende fietser was 
en dat de fiets een tijdje tevoren onder Eemnes was 
ontvreemd. Op de vraag waar zij vandaan kwamen 
vertelde één van de twee dat hij in een woonwagen 
thuis hoorde. De ander vertelde dat hij in Enschede 
woonde. De politie was niet tevreden met die ant-
woorden en ging door met vragen. Uiteindelijk kwa-
men ze op hun mededelingen terug en vertelden dat 
ze met hun drieën ontvlucht waren uit het 
Rijkslandbouw opvoedingsgesticht te Nijkerk. De fiet-
sendief werd maandag in Amsterdam aangehouden 
en werd ter beschikking gesteld van de Officier van 
Justitie te Utrecht. De twee andere vluchtelingen wer-
den naar het Rijksopvoedingsgesticht teruggebracht. 
De ontvreemde fiets werd naar Eemnes terugge-
bracht.  Wie een bezoek aan de Historische kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag van 14 – 
16 uur in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 
in Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek wil brengen aan de Historische Kring 

is iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte 

welkom in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 29, 

Laren. Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.
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(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Alexander Berman 
Leeftijd: 37 
Functie: aspirant-manschap 
Werk/studie: planner / medewerker cacao- 
overslag in Amsterdam 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Toen ik mij in Laren ging settelen wilde ik iets naast 
mijn werk gaan doen. Duikinstructeur leek me leuk, 
maar ik wilde ook mensen helpen. Ik ben toen online 
gaan kijken wat er allemaal kon: vrijwilliger bij het 
leger, vrijwillige brandweer… Dat laatste trok me wel 
en toen heb ik mij aangemeld. 
Hoeveel tijd kost de brandweer?
Ik zit nu midden in de opleiding. Ik was al een keer 
eerder gestart maar toen veranderde ik van baan en 
bleek dat even niet te combineren. Maar de brand-
weer bleef trekken. Ik doe weer de avondopleiding en 
dat kost me nu dus twee avonden per week: lesavond 
en oefenavond. Daarnaast moet je theorie leren en 
opdrachten uitvoeren. Ik leer makkelijk dus de lesstof 
kost me niet zoveel tijd. Die tijd besteed ik graag aan 
oefenen. Als aspirant mag ik al mee op de uitruk en 
soms is dat drie keer per dag en soms een hele tijd 
niet. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Ja en die heb ik ook nodig. Mijn moeder woont in de 
buurt en daar zorg ik deels voor. Voordeel is wel dat 
zij dichter bij de kazerne woont. Ik bekijk het zo: alles 
in je leven kost tijd. Dit past nu in mijn leven. 
Nog geen spijt van de brandweer?
Nee! Ik ben bewust weer met de opleiding gestart. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Ja dat is wel het plan. Vroeger hield ik niet van leren, 
maar nu doe ik het graag. Ik zou graag bevelvoerder 
worden. Op mijn werk doe ik niks anders dan organi-
seren en aansturen en dat wil ik ook bij de brandweer 
oppakken. 
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Soms gaat de pieper als ik in Amsterdam aan de slag 
ben. Dat gaat dan niet. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Wie weet ooit beroepsbrandweerman…

WIE KOMT JOU HELPEN…? 
Als er brand uitbreekt in je huis, je een zwaar ongeval 
krijgt of een hartstilstand. Wie komt jou helpen? 
 Vooralsnog zijn dat de vrijwilligers van Brandweer 
Laren, maar we hebben dringend nieuwe mensen 
nodig!
Iedereen is druk met werk en hobby, maar ik hoop dat 
iedereen bij zichzelf te rade gaat: wat kan ik beteke-
nen? Kan ik iets betekenen voor de veiligheid van ons 
mooie dorp? De brandweerman en of -vrouw is een 
teamspeler en doener en vindt het onverwachte leuk. 
Vanaf 18 jaar ben je welkom bij het korps. Wie je ook 
bent en wat je ook doet. Iedereen brengt iets anders 
met zich mee. Wat voeg jij toe aan ons team?
Wij nodigen je graag uit voor een oefenavond waar je 
kunt proeven van het brandweervak en kennis kunt 
maken met onze ploeg. Op momenten dat het nodig is 
staan wij klaar voor de inwoners. In Laren staat een 
hechte club klaar die één grote passie deelt: anderen 
helpen. Wij zetten graag de deur voor je open en 
 bieden je zelfs een flexwerkplek op de kazerne aan om 
werk en brandweer te combineren. Maar brandweer-
man of -vrouw zijn is zoveel meer. Saamhorigheid, 
gezelligheid en de kans om je verder te ontwikkelen. 
Brandweer Laren biedt behalve een opleiding tot 
 manschap A ook diverse andere opleidingen. Zo kun je 
doorgroeien tot chauffeur/pompbediener en bevel-
voerder. 
Is het voor jou ook tijd voor de brandweer? 
Kom dan proeven! Graag tot ziens op een oefenavond.

Hugo Nederveen
Coördinator incidentbestrijding 
Posten Laren, Loosdrecht en Naarden



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Caspar van den Brakel  
Leeftijd: 42 
Functie: chauffeur/pompbediener en manschap 
Werk/studie: proces operator Givaudan in Naarden  
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Vijf jaar geleden heb ik mij echt aangemeld, maar ik 
kende het al. Ik was jaren lid van de bedrijfsbrand-
weer. Toen dat stopte merkte ik dat ik het ging 
 missen. Ook kende ik het van mijn broertje die al bij 
Brandweer Laren zat.
Hoeveel tijd kost de brandweer?
Al had ik een bedrijfsbrandweeropleiding, ik heb wel 
de hele opleiding moeten doen, maar dat was goed te 
doen. En tja, brand komt onverwacht. Op mijn verjaar-
dag hebben wij nog uren een boerderij staan blussen. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Nou, eigenlijk is de brandweer mijn vrijetijdsbe-
steding haha. 
Nog geen spijt van de brandweer?
Nee, de saamhorigheid en met elkaar mensen helpen 
is super. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Inmiddels ben ik naast manschap ook chauffeur/
pompbediener. Dat vind ik misschien nog wel het 
leukste. In de opleiding leer je inzicht krijgen in rijge-
drag en het verkeer bespelen. Je bent een beetje 
eigen baas als chauffeur/pompbediener. De anderen 
gaan het incident in en het is aan mij om de water-
winning te regelen of materialen uit te geven. Mijn 
eerste echte inzet als chauffeur was meteen buiten 
Laren, toen moesten we in Loosdrecht bijstand ver-
lenen. Het is mooi als je dan je ding kan doen: zorgen 
dat er vrij baan komt en je blijft rijden. 
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Ik kan niet mee als ik in Naarden werk. En soms moet 
ik ook gewoon weg tijdens een uitruk. Laatst moes-
ten wij uitrukken naar Dronten met de schuimblus-
container, daar hebben we uren gestaan. Ik moest 
uiteindelijk de nachtdienst in en dus hebben we 
brandweercollega’s gebeld om mij af te lossen. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Uitrukken tijdens mijn werk lukt niet, maar mijn 
werkgever is wel flexibel. Soms kan ik iets later 
komen en collega’s nemen dan even mijn werk over.

BRANDWEER EN SOCIAL MEDIA
Voor de brandweer is het belangrijk om dicht bij de 
 burgers te staan, dit gebeurt onder andere door aan-
wezigheid op de weekmarkt, open dagen en school-
bezoeken. Maar de laatste jaren zetten wij vaker social 
media, Facebook en Instagram in. 

Werving nieuw leden
Naast artikelen over uitrukken gebruiken wij social 
media ook voor het werven van nieuwe vrijwilligers. In 
2019 hebben wij een ludieke social media-actie bedacht 
om aandacht te krijgen voor tekort aan huisvesting in 
Laren. Wij maakten een video en website waarin wij 
huisvesting aanboden in Laren, de enige voorwaarde: 
dat jij jezelf aanmeldde bij Brandweer Laren. 
Uit het hele land kwamen aanmeldingen van geïnteres-
seerden die in hun eigen woonplaats tegen dezelfde 
huisvestingproblematiek aanliepen. Bij wijze van 1 april-
grap hebben wij toen een gefingeerd woningproject 
aangekondigd. De actie heeft erin geresulteerd dat 
gemeente Laren zich nu ontzettend hard inzet voor het 
beschikbaar stellen van woonruimte voor een volledig 
opgeleide brandweerman/-vrouw in Laren. 

Meer dan alleen brandweerman/-vrouw
Wanneer je brandweervrijwilliger in Laren wordt, ben je 
onderdeel van een gezellige groep mensen. Ook deze 
saamhorigheid kunnen wij via social media goed laten 
zien. Zo hebben wij twee keer een kerstvideo gemaakt 
waarin wij in onze bekende ‘Brandweer Laren-stijl’ 
 inwoners fijne kerstdagen wensen. 

Social mediateam
Een aantal personen binnen de post houdt zich actief 
bezig met het bijhouden van onze pagina’s. Denk hierbij 
aan het bedenken en maken van nieuwe content en het 
beantwoorden van vragen. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Charlotte Maas 
Leeftijd: 18 
Functie: net aangemeld als aspirant 
Werk/studie: eindexamenleerling Havo 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Ik volgde op televisie de serie Chicago Fire en ik vond 
dat interessant. Ook heb ik altijd wat gehad met 
mensen helpen. Een tijdje geleden fietste ik een keer 
langs de kazerne en zag dat ze mensen zochten. Toen 
bedacht ik me: dit is mijn kans. Ik ben het enige meis-
je, ook nog de jongste maar ik was gelijk enthousiast.
Hoeveel tijd kost de brandweer?
Ik loop nu elke vrijdagavond mee met de oefeningen. 
Ik kijk mee, krijg uitleg, kan vragen stellen. Ik heb nu 
ook een pieper en mag mee tijdens een uitruk. Ik volg 
de opleiding naast mijn school. Dus op dit moment 
ben ik nog niet zoveel tijd kwijt. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Nu nog wel. Volgend jaar hoop ik de opleiding man-
schap te hebben afgerond en wil ik na de Havo gaan 
studeren in Amsterdam. Maar ook dan ben ik vaak in 
Blaricum waar ik woon, al is dat dichter bij Laren van-
daar dat ik me hier heb aangemeld.
Nog geen spijt van de brandweer?
Zeker niet. Ik ben met open armen ontvangen. Ik ben 
misschien wel een echt meisjes-meisje, maar ben wel 
een doener en dat past zeker bij de brandweer. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Eerst maar eens de opleiding manschap afronden, 
daarna kijk ik wat er op mijn pad komt binnen de 
brandweer.
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Laatst ging de pieper voor het eerst af. Midden in de 
klas, schrok me rot. Dat zal later ook zo zijn; dat ik er 
niet altijd ben, maar je hoeft ook geen 24/7 dienst te 
draaien. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Ik zit nu op school in Hilversum dus tijdens schooltijd 
uitrukken gaat niet lukken, maar ik ben na school 
vaak thuis en studeer daar ook. En mijn huis ligt vlak-
bij de kazerne dus dat gaat vast goedkomen. 

LAREN OOK PARAAT MET BESTRIJDING 
NATUURBRAND EN RIETENKAP
Brandweer Laren staat niet alleen paraat met een ge wone 
tankautospuit, maar de vrijwilligers hebben ook een aan-
tal andere specialistische taken, zoals brand bestrijding 
rietenkap, grootschalige schuimblussing en natuurbrand-
bestrijding. Dit betekent een extra uitdaging. 

Rietenkap
Woningen met een rietenkap hebben bij brand een 
 speciale aanpak nodig. Samen met Brandweer Blaricum 
vormt Laren het rietteam Gooi en Vechtstreek. Beide 
posten rukken uit met een busje en aanhanger met daar-
op speciaal materiaal: zoals rietstoeltjes en bluslansen. 

Natuur
Voor natuurbranden staat er in de kazerne Laren een 
grote 4x4 tankautospuit (TS). Dit voertuig kan in onver-
hard terrein rijden en tijdens het rijden blussen met een 
waterkanon (monitor) voor op de bumper. Er is 3000 liter 
water in de tank aanwezig.

Ook staat er een 4X4 aangedreven Mercedes G, de 
‘Jeep’. Met deze Jeep wordt bij natuurbranden die moei-
lijk te bereiken zijn verkenning uitgevoerd en eventueel 
de brand aangepakt met de vuurzwepen die op het dak 
liggen. Ook wordt onze Jeep regelmatig gevraagd om de 
ambulance te assisteren in natuurgebieden. 

Schuim
In Laren staat ook het regionale schuimblusvoertuig die 
bij grote vloeistofbranden ingezet wordt. Schuim is bij 
vloeistofbranden vaak het enige blusmiddel. Naast de 
functie van schuimvoertuig doet deze ook dienst als 
waterwagen gezien de tankinhoud van 5000 liter. 



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Collin Barning 
Leeftijd: 43 
Functie: manschap en chauffeur/pompbediener 
Werk/studie: ambulancechauffeur en freelance 
cameraman  
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Ik was lang cameraman en maakte reportages met 
hulpverleningsdiensten. Toen ik een keer met de 
ambulance op pad was had ik het idee dat ik aan de 
verkeerde kant stond. Ik heb toen gesolliciteerd, 
maar had geen groot rijbewijs. Het bleef kriebelen. 
Toen mijn vrouw zes jaar geleden aankwam met een 
folder van de brandweer ben ik gaan kijken en blijven 
hangen. Bij uitrukken zie je soms heftige dingen, 
maar niks doen vind ik erger. 
Hoeveel tijd kost de brandweer?
De avondopleiding kost best even tijd, maar het is de 
investering waard. Ik heb eerst de manschap- 
opleiding gedaan en daarna die voor chauffeur. Met 
dat groot rijbewijs kwam ik ineens in aanmerking voor 
de ambulance en dat doe ik nu een paar maanden. 
Manschap vind ik nog wel het leukste bij de brand-
weer, want daar zit je echt dicht op het vuur. Wat niet 
iedereen weet is dat je als vrijwilliger bij de brand-
weer een vergoeding krijgt. Je opkomst is vrijwillig, 
voor je inzet bij oefenen en uitrukken krijg je een bij-
drage. Ik zie dat als een bedankje voor wat je doet.  
Heb je nog wel vrije tijd?
Ja. Ik heb een gezin en soms vraagt thuis meer aan-
dacht en dan kom ik een keer niet. Die ruimte is er. 
Nog geen spijt van de brandweer?
Zeker niet. Het heeft mij heel veel opgeleverd: nieu-
we contacten en een nieuwe baan. Het heeft mij 
zekerder gemaakt in mijn doen en laten. Als je bij een 
ongeval of brand staat moet je direct een keuze 
maken, gewoon doen. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Ik wil ooit nog wel de bevelvoerdersopleiding gaan 
doen. 
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Als ambulancechauffeur werk ik volgens een rooster. 
Ik weet wanneer ik paraat ben en wanneer niet. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Als ik op de ambulance rij kan dat niet. 

WAAROM HEBBEN WE JOU NODIG? 
Of je nu letterlijk een mensenleven redt of een dier in 
nood helpt, bij de brandweer ben je elke keer weer 
iemands held. Je helpt steeds weer anderen, en of je 
daar nu mee te koop loopt of niet, in bijna iedereen 
schuilt zo’n held. Ook in jou en wellicht meer dan je 
denkt. Want vrijwilliger bij de brandweer is goed te com-
bineren met je gewone baan. Zo kun je als brandweer 
vrijwilliger ook fulltime docent, ict-er, automonteur, 
huisvrouw/-man of directeur zijn.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in Laren. 
Iedere burger en elk bedrijf kan rekenen op de hulp van 
de brandweer wanneer dat nodig is. De brandweer heeft 
omgekeerd úw hulp en medewerking nodig bij de 
 continuïteit van de Larense brandweerpost.
De brandweermensen in Laren hebben een mooi taken-
pakket. Zo rukken we uit voor branden, verlenen we hulp 
bij ongevallen, assisteren we bij reanimaties. 
Momenteel heeft post Laren 24 brandweervrijwilligers. 
Door natuurlijk verloop staat dat aantal over een tijdje 
onder druk.  Indien er de komende jaren geen nieuwe 
collega’s instromen, zal de kleinere groep vrijwilligers 
die druk op moeten vangen.
Daarom zijn we nu volop aan het werven voor nieuwe 
collega’s. En dat mogen natuurlijk zowel mannen als 
vrouwen zijn, vanaf 18  jaar tot .… als je aan de eisen 
voldoet en fit bent maak je een grote kans om tot de 
opleiding toegelaten te worden. 
Maak jij tijd voor de brandweer? We verwelkomen je 
heel erg graag!



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Hans Willard 
Leeftijd: 36 
Functie: manschap, chauffeur/pompbediener en 
bevelvoerder in opleiding 
Werk/studie: monteur glasvezelbedrijf 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Mijn broer Sander zat al bij de brandweer en ik werd 
ook gevraagd. Maar ik studeerde toen in Amersfoort. 
De interesse was er wel. Op een gegeven moment 
woonde ik op mezelf, had een baan in Laren en kwam 
Jan Steven Hittema tegen en die vroeg waarom ik nog 
steeds niet bij de brandweer zat. Dat is nu zo’n zes 
jaar geleden.
Hoeveel tijd kost de brandweer?
De avondopleiding tot manschap duurt zo’n twee jaar. 
Het is drie uur per lesavond en dan nog je oefenavond 
op vrijdag van een uur of twee. Dan nog thuis stude-
ren, maar dat ging mij makkelijk af. Het heeft zeker 
tijd gekost maar het is het echt waard. Ik hoop ook dat 
anderen zich aanmelden, ook al ben je iets ouder. Het 
kan, dat laat ik zien. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Genoeg, maar ik zie de brandweer ook als mijn hob-
by/sport. Het is meer dan alleen adrenaline en actie. 
Ik woon sinds 2015 boven de kazerne. Ik ben tech-
nisch ingesteld, klussen is mijn hobby en thuis is dan 
ook alles geautomatiseerd. Daar hebben mijn brand-
weercollega’s en de kazerne dan ook voordeel van. 
Dat kost weleens meer tijd dan ik in mijn hoofd heb 
maar ik heb het er graag voor over dat de boel goed 
werkt.
Nog geen spijt van de brandweer?
Geen spijt, zolang ik de fysieke test haal blijf ik dit 
doen. Het heeft me veel opgeleverd, zoals onvoor-
waardelijke kameraadschap. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Ik ben nu bezig met mijn laatste maand van de bevel-
voerdersopleiding.
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Tijdens werktijd ben ik altijd buiten Laren. Dat gaat 
helaas niet anders. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Toen ik bij de brandweer begon werkte ik in Laren. 
Toen was ik overdag altijd beschikbaar, maar nu niet 
meer. 

OPLEIDINGSTIJD 
Voordat je officieel voor alle brandweertaken mag uit-
rukken volgt er een opleiding tot manschap A. In die 
avond- of dagopleiding worden onderdelen als brand-
bestrijding, technische hulpverlening en incident-
bestrijding gevaarlijke stoffen doorlopen. 
Voordat de opleiding manschap A start lopen geïnteres-
seerden altijd een paar oefenavonden mee, in Laren 
altijd op vrijdag. Dit om kennis te maken met het werk 
van de brandweer en de collega’s. Ook volgt een gesprek 
met de postcoördinator. Bevalt het brandweerwerk, dan 
volgen twee testen: een assessment en een fysieke 
 keuring. Ben je mentaal en fysiek geschikt bevonden dan 
kun je instromen in één van de opleidingen: avond- en 
dagopleidingen. Deze starten op diverse momenten door 
het jaar heen. 
Naast het opleidingsmoment is er ook zelfstudie in de 
vorm van theorie en praktijkopdrachten. Aspiranten 
leren via de Elektronische Leeromgeving (ELO). Op de 
opleidingsavond of -dag wordt vooral de praktijk beoe-
fend. Soms op een oefencentrum, maar vaker zijn het 
ook gesimuleerde oefeningen op een kazerne. 
De opleiding is verdeeld in twee blokken: brandbe-
strijding en technische hulpverlening/incidentbestrijding 
gevaarlijke stoffen. Bij het laatste blok gaat het niet 
alleen om ongevallen met auto’s maar ook reddingen op 
hoogte, lekkages van gas en vloeistof en liftopsluiting. 
Aspiranten mogen tijdens de opleiding al wel mee op de 
auto, boven de sterkte. Om zo in de praktijk mee te 
 kijken, te helpen en ook hiervan te leren. 



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Jan Steven Hittema 
Leeftijd: 52 
Functie: manschap en bevelvoerder 
Werk/studie: eigen aannemersbedrijf 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Dat was 31 jaar geleden. Ik kende de brandweer al 
wel, want in mijn klas op de MTS zaten vier klasge-
noten bij de brandweer. Maar ik vond het toen niks. 
Wel kende ik wat onderaannemers die brandweer-
vrijwilliger waren, waaronder Timo de Boer. Onder 
andere hij vroeg of ik bij de brandweer wilde komen. 
De eerste oefening maakte indruk. Toen ging ik met-
een voluit: eerst de opleiding brandwacht tweede 
klas, toen brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, 
onderbrandmeester en brandmeester.
Hoeveel tijd kost de brandweer?
De opleidingen kostten de meeste tijd. Ik heb ook een 
tijd meegedaan aan de wedstrijden en we zijn zelfs 
landskampioen geworden. Het ging om de lol en om 
bij te blijven: je kennis en kunde bijhouden. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Jawel, maar niet veel. De opleiding kostte in het 
begin heel veel tijd, maar toen had ik nog geen gezin. 
Ik leerde mijn vrouw in die periode kennen dus die is 
daarin meegegroeid. 
Nog geen spijt van de brandweer?
Nee zeker niet. Het is nog steeds te leuk, te gezellig 
en het heeft nut wat ik doe. Of ik nu manschap ben of 
bevelvoerder, het gaat om het resultaat; anderen 
 helpen doe je met zijn allen. Dat is het mooie ook van 
een vrijwilligerskorps: je maakt gebruik van elkaars 
kwaliteiten. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Als ze het vragen doe ik het. Ik heb van de week nog 
brandweerspullen naar de bibliotheek gebracht voor 
de kinderboekenweek. Help mee oefeningen 
 organiseren. Ook om anderen enthousiast te krijgen. 
Mensen roepen vaak dat ze te druk zijn voor de 
brandweer, maar ze weten niet wat ze missen. 
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Je kunt gewoon doorgeven als je er niet bent of een 
bevelvoerdersdienst wisselen.
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Zeker. Ik heb veel klussen in Laren en dan ruk ik ook uit. 

(OP) TIJD VOOR DE OEFENAVOND
De brandweer komt voor veel verschillende situaties te 
staan. Om je handelen als brandweervrijwilliger zo 
geroutineerd mogelijk, veilig én volgens de geldende 
procedures te laten verlopen, oefenen wij.
De oefenavond is wekelijks op de vrijdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur (met uitzondering van vakantie-
periodes). Voor de wekelijkse oefenavond ontvang je 
een specifieke oefenvergoeding. Op deze avond worden 
vaardigheden geoefend en geven we elkaar leermomen-
ten mee. Dit geeft vertrouwen om met collega-vrij-
willigers onder fysieke, mentale en tijdsdruk een daad-
werkelijke brandweerinzet te doen. Het wordt daarom 
van je verwacht dat je (bijna) altijd bij de oefenavond 
aanwezig bent.
Oefenleiders, uitzetters en oefenondersteuning zetten 
de praktijk zo realistisch mogelijk neer. Hierbij wordt 
gekeken naar passende locaties in het dorp maar ook 
naar leerdoelen. Voor de praktijk is ook theoretische 
kennis nodig, tegenwoordig online beschikbaar. 
Bij aanvang van de oefenavond starten we met een 
 briefing waarin belangrijke zaken gedeeld worden voor 
de komende week. Daarna de pakken aan en gaan. Oefe-
ningen variëren van brandbestrijding, levensreddend 
handelen, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen tot 
(technische) hulpverlening. Technische Hulpverlening: 
heffen, spreiden en zagen vereisen gewenning aan groot 
gereedschap en een gezonde dosis boerenverstand. Net 
als bij het onderdeel incidentbestrijding gevaarlijke stof-
fen is het een kwestie van veel doen. Regelmatig 
be oefenen wij ook de vaardigheden voor natuurbrand-
bestrijding en rietenkapbrandbestrijding.
Tijdens de oefeningen houden we elkaar scherp in com-
municatie, stellen we de juiste prioriteiten en trainen we 
op tijd/tempo. Na de oefening wordt er feedback 
ge geven aan elkaar, deze is om er als ploeg van te leren. 
We leren elkaar zo kennen tot in de puntjes: tijdens 
 oefeningen en uitrukken, maar ook in de relaxte sfeer in 
de kantine waar we bij elkaar komen na de oefening. Dit 
is iets wat onze post kenmerkt en maakt waarvoor we 
staan. Direct, betrokken en hulpverlenend! 
Lijkt het je leuk een keer langs te komen op een oefen-
avond? Je bent van harte welkom. Onze vrijwilligers 
staan klaar om je bij te praten over het werk als brand-
weervrijwilliger.



(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Robert Bus 
Leeftijd: 53 
Functie: manschap en bevelvoerder 
Werk/studie: werktuigbouwkundige / technisch 
medewerker in Naarden 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Toenmalige commandant Maarten Haring was mijn 
buurjongen. Hij liep elke keer te zeuren dat ik ook bij 
de brandweer moest. Ik dacht, om van het gezeur af 
te zijn kom ik wel naar een oefenavond. Daar vond ik 
het eigenlijk zo leuk en interessant dat ik nooit meer 
ben weggegaan. Dat is nu 19 jaar geleden. 
Hoeveel tijd kost de brandweer?
Ik heb thuis een gezin met kinderen en mijn werk en 
daarnaast de brandweer. Elke opleiding kost weer een 
avond. Qua uitrukken wisselt het. Sinds een half jaar 
ben ik leerwerkplekbegeleider voor aspiranten. Dat 
kost tijd, maar het is erg leuk. Ik moet mij verdiepen in 
de nieuwste lesstof en daar leer ik ook van. Ik zie het 
zo: de brandweer is net als een club. Ook daar steek je 
tijd in. Alleen de doelstelling is anders: wij helpen 
anderen. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Ik ben iemand die altijd bezig is. Ik ben thuis ook 
altijd bezig met klussen. Dat is ook mooi te combi-
neren.
Nog geen spijt van de brandweer?
Zeker niet, ook niet van het feit dat ik pas iets later 
ben begonnen. Als je ouder bent sta je soms toch 
anders in het leven, dat heeft mij wel geholpen. Daar-
naast heb ik nog veel geleerd bij de brandweer. Tij-
dens een uitruk moet je op elkaar kunnen rekenen. 
Wat we ook doen en wie je ook bent, we respecteren 
elkaar en weten dat we van elkaar op aan kunnen. 
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Ik heb op dit moment geen opleidingen die ik wil 
 volgen. 
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Er is altijd iemand bereid om te wisselen als een 
dienst als bevelvoerder niet uitkomt. 
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Als ik op mijn werk ben dan ben ik inzetbaar in 
 Naarden voor de brandweer. 

(OP) TIJD VOOR DE BRANDWEER
Naam: Robert de Rooij 
Leeftijd: 45 
Functie: manschap (13 jaar)  
Werk/studie: Zzp’er, eigen bouwbedrijf 
Wanneer werd het tijd voor de brandweer?
Toen ik in Laren kwam wonen leerde ik brandweer-
mensen kennen en zij vroegen mij een keer te komen 
 kijken. Was het chauffeursavond, helemaal geen 
oefening. Maar ik mocht wel meerijden de hei op. 
Met de 4x4 brandweerauto. Machtig mooi. Ik besloot 
terug te komen. Dat was op een oefenavond. Er was 
een zware oefening uitgezet. Ik heb die avond al het 
redgereedschap gehanteerd en ze vroegen zich af 
wanneer ik zou stoppen. Maar dat zit niet in mijn 
karakter. Ik was meteen verkocht.  
Hoeveel tijd kost de brandweer?
De brandweer is prima te combineren met mijn werk 
en gezin vind ik. En daarnaast: alle tijd, alle uitrukken 
zijn het waard. Je gaat op pad met een leuke, hechte 
ploeg die elkaar door en door kent. 
Heb je nog wel vrije tijd?
Ja ik heb nog meer hobby’s. Downhill, motor rijden en 
ik heb nu het magneetvissen weer opgepakt. 
Nog geen spijt van de brandweer?
Nee. Ik probeer elke uitruk erbij te zijn. Al sta ik ook 
graag mijn plek af aan een nieuweling, want iedereen 
moet een kans krijgen.  
Maak je nog meer tijd voor de brandweer?
Op dit moment bevalt manschap me nog steeds goed.  
Wat als je geen tijd hebt voor de brandweer?
Voor mijn werk ben ik regelmatig het dorp uit, maar 
dat is geen bezwaar. Al wordt het wel karig op het 
dorp met bezetting. Daarom hebben we meer vrij-
willigers nodig. Mensen hebben vaak het idee dat ze 
al zo druk zijn. Tja, er komt een opleiding bij, maar 
het geeft je ook zoveel terug.  
Tijdens werktijd ook bij de brandweer?
Jazeker. Als ik in Laren aan het werk ben bij een klant 
dan staat de auto met de neus naar de kazerne. En als 
de pieper gaat dan gaat alles aan de kant en is het 
gaan! 
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Communicatie
Communiceren, ja we doen het onbewust en bewust van de wieg tot het graf door gebaren, spreken, 
mimiek en houding. Je zou dus zeggen dat dit zo vanzelfsprekend is dat er niets mis kan gaan. 
Maar laat nu net binnen dat wel of niet goed communiceren de bron liggen van vaak wrevel, onrust, boos-
heid, liefde, begrip of geen begrip en noem maar op. Heel belangrijk dus dat je je bewust bent van hoe je 
communiceert en wanneer, waarover en waarmee.

Binnen ons dorp voorbeelden ten over van juist het niet 
goed communiceren tussen mensen, bestuur, inwoners, 
bedrijven, scholen en noem maar op. Natuurlijk wordt er 
ook goed gecommuniceerd maar daarover hoeven we het 
niet te hebben, immers dan zijn er geen problemen. Juist 
waar het niet goed gaat, daarvoor moet de aandacht 
komen. Zeg maar een soort van communiceer zoals je zelf 
ook graag benaderd wordt en wat het meeste profijt voor 
allen oplevert.

Binnen ons zo mooie dorp zijn er vaak grote tegenstellin-
gen in meningen, gedragingen en houdingen en dit op 
zich is een prima basis om met goede communicatie een 
meer dan fijne samenleving te hebben, echter zo is dat 
heden ten dage niet het geval. Ik ga geen voorbeelden 
 noemen want die hebben we allemaal best voor ogen.
Opmerkelijk is dat, ondanks dat Laren een klein dorp is en 

men elkander zou moeten kunnen vinden na goede 
 discussie, halen projecten of ingezette werkzaamheden 
vaak de eindstreep niet en hoe komt dat...? Omdat er 
 miscommunicatie is of soms zelfs helemaal geen 
 communicatie en dan zoekt men toevlucht tot de (sociale) 
media en vaak niet erg genuanceerd. 

Misschien een nadenkertje voor de komende verkiezingen 
voor allen die zich gaan bezighouden met de politiek, de 
gemeente te besturen, advisering en plannenmakerij.
Wees helder en blijf nadenken over hoe je wat, waar en 
wanneer communiceert met elkaar.

*Het beste resultaat wordt vaak bereikt door 
 TIJDIGE en HELDERE communicatie*

Paul van der Maas, Inwoner van Laren

Boek ‘Club de Tien’ 
Op vrijdag 15 oktober heeft de larense auteur Peter van der Ploeg, bij boekhandel Voorhoeve in Hilversum, 
het eerste exemplaar van zijn boek ‘Club De Tien’ aangeboden. 

Deze nieuwe uitgave van Uitgeverij van Wijland geeft de 
geschiedenis weer van een vergeten groep schilders, die 
van 1903 tot 1918 actief waren in het Gooi. Zij verenigden 
zichzelf in ‘Club De Tien’, opgericht door de charisma-
tische schilder August Le Gras (1864-1915). Binnen ‘Club  
De Tien’ hebben zo’n 35 leden deelgenomen aan meer dan  
80 exposities in Nederland. 

Uitgangspunt voor dit boek waren vier artikelen, gepubli-
ceerd in het kwartaalbericht van de Historische Kring 
Laren. Auteur Peter van der Ploeg heeft de inhoud hiervan 
deels herschreven en waar mogelijk aangevuld met nieu-
we vondsten. Dit boek bevat veel illustraties en levert 
daarmee een prachtig tijdsbeeld op van de unieke 
ge schiedenis van club de Tien. 

Het boek is te koop voor € 18,95 bij de regionale 
boekhandel en op uitgeverijvanwijland.nl

 Ingezonden brief
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Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager 
Nieuwe Hilversumseweg 59
1406 TR Bussum
T 035 - 691 65 76
E bussum@monuta.nl
I monuta.nl/bussum

De Jager

Monuta is
er voor u.

Een prachtig instrument! 
De lage tonen in het 
orkest vormen de stabiele 
basis, van de klarinet 
sectie maar ook van het 
hele orkest!
Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel met 
ons mee?
Scan de QR codes
- Cantique de Jean Racine
- The Incredibles 

Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
schering en inslag te Laren.
Voor meer informatie 
of aanmelden neem contact 
op met voorzitter 
Coen Schimmel 
06-53493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

DE BASKLARINET

INSTRUMENT 
van de maand

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Van Het Rosa Spier Huis is bekend, dat het Huis er is 
voor zorgbehoevenden kunstenaars. Minder bekend is, 
dat het Huis vanaf eind 2019 ook een  “ Residentie” heeft 
van 92 luxe appartementen. Hier wonen kunstenaars en 
wetenschappers, die nog sterk en zelfstandig in het leven 
staan.  Dat leidt soms tot een interne ontmoeting. 

Hij kwam van de omroep, zij zat in de mode.
Ze kenden elkaar niet, hadden elkaar nooit 
 ontmoet. 
Hij was in de tv groot geworden, zij liep shows. 
Plots stond hij voor haar. 
Modieus, in alle opzichten opvallend. 
Hij kwam voor een borrel, zij lustte er ook wel een. 
Daar zaten ze, steeds weer. Veelal zwijgend. 
Hij kwam uit een andere wereld; zij was nog 
 dagelijks in de mode. 
Een kort praatje, meer lukte niet. Zo zaten ze dag 
aan dag. Ze genoten slechts. 
Bij anderen zagen ze hoe hun leven ook ooit was 
geweest. 
Omringd door musici, kunstenaars, dichters, 
schrijvers, wetenschappers. 
Soms bezochten ze een concert, een voorstelling. 
Daar hoefden ze niet voor op pad. 
Dat was er gewoon. 
Wat ze hoorden en zagen werd niet uitgewisseld. 
Daarvoor was zijn herinnering te broos. Hij was 
zijn leven al vergeten. 
Wijn, whisky, een tafel en stoel waren genoeg. 
En als de schaduw de avond inleidde, stonden ze op. 
Zij gaf hem een hand, een trage beweging slechts.  
Zij wist waar hij naar toe moest. 
Zo schuifelden ze iedere avond naar zijn kamer. 
Dagelijks moeizamer. 
Een kus en een goede nacht was genoeg 
“Hij ligt weer,” zei ze tegen iedereen die ze 
 tegenkwam.
“Het was weer een mooie dag. 
En jullie allemaal: Slaap lekker en morgen gezond 
weer op.“

Paul Winters
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Nardinclant zoekt natuurliefhebbers
Nardinclant is een groen monument in Laren en 
 organiseert tuinwandelingen. Ben jij een natuurlief-
hebber die wil helpen? Diverse werkzaamheden zijn 
mogelijk, zoals het onderhoud, bij het planten, het bij-
houden van de dagelijkse schoonmaak buiten. Laat 
weten waar jouw groene vingers blij van worden.

Nardinclant zoekt projectmedewerker cultuur
Om de plannen rondom de kunstwerken in de tuin 
 verder vorm te geven. Denk aan programmering, 
 marketing en communicatie. Wil jij op een mooie plek 
jouw kennis van kunst, cultuur en natuur inzetten? 
Laat het ons weten.

Alzheimer Nederland zoekt een voorzitter voor 
de afdeling Gooi en Omstreken
De afdeling behartigt de belangen van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers in de regio. De afdeling 
zoekt een enthousiaste, ondernemende bestuurder. Heb 
je een relevant netwerk in de regio en ben je communica-
tief vaardig? Het bestuur maakt graag kennis met je.  Zet 
je je liever in als penningmeester? Ook dan zijn er moge-
lijkheden. 

Muziek maken in het Papageno Huis
Op woensdagochtend en vrijdagochtend wordt het 
Papageno Huis gevuld met mooie klanken van de muziek. 
Help je mee om instrumenten te bespelen en de jongeren 
te bege leiden? Je bent van harte welkom op woensdag of 
vrijdag tussen 9 en 12 uur. Het Papageno Huis verwel-
komt vrij willigers bij diverse activiteiten, zoals koekjes 
bakken,  keramiek maken of spelletjes spelen.

Theodotion verwelkomt jou
Help je graag iemand goed omgaan met de tablet, zodat 
de wereld een beetje groter wordt? Of ga je er graag op 
uit om een wandeling te maken met een bewoner? Of ga 
je mee op uitjes als chauffeur? Naar de dierentuin, een 
museum of pannenkoeken eten? 

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 
 coördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk 
op www.vcbel.nl. 

Vrijwilligers 
dragen bij aan 
de ontwikkeling van 
jongeren met autisme
Het Papageno Huis in Laren is er voor jongeren en 
jong volwassenen met autisme. Er zijn 12 appartemen-
ten waar jongeren leren om zo zelfstandig als moge-
lijk te wonen. Daarnaast komen er wekelijks circa 
 zestig deelnemers voor dagbesteding naar het huis. 

Zij ontwikkelen zich bijvoorbeeld in de horeca, tijdens toneel 
of kickboksen of juist muzikaal of creatief. De begeleiding 
staat onder leiding van de medewerkers van ’s Heeren Loo. 
Samen met inhoudelijke experts en vele vrijwilligers zorgen 
zij voor een veilige omgeving waarin leren en ontwikkelen 
het uitgangspunt is. Dagelijks zet iedereen zich in onder het 
motto ‘denk in mogelijkheden’ oftewel laten we kijken hoe 
iets wél kan.
De vrijwilligers van het Papageno Huis zijn bijzonder en divers, 
van jong tot oud en met verschillende (professionele) achter-
gronden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Enthou siasme, 
een open houding en maatschappelijke betrokkenheid. 
Zij zetten zich in als buddy. Gaan samen met een jongere een 
activiteit doen zoals wandelen, iets creatiefs, een uitstapje of 
klusjes. Of ze versterken één van onze vele groepen van de 
dagbesteding. Onze vrijwilligers maken het verschil, zij zor-
gen voor net dat beetje extra aandacht of net die mogelijk-
heid om even één op één iets te kunnen ondernemen. Op dit 
moment is er nog plek voor enkele nieuwe belangstellenden. 
Bijvoorbeeld op woensdagochtend om met een groepje jonge-
ren bordspellen te doen of in de horeca om onze culinaire 
jongeren te ondersteunen bij hun werk,
Belangstelling? Mail Uty Sijbesma, coördinator vrij williger, 
vrijwilliger@stichtingpapageno.nl.
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Zaterdag 6 november 
Tis hier geen hotel – Ellen Dikker, Dianne Liesker, 
Hanneke Drenth (Reprise) - 20.15 uur – Singer 
Theater - Prijs € 29,50 – Supporters € 27,00
Als ouder ga je iedere dag door een emotionele rol-
lercoaster en word je vooral gewaardeerd als koelkastvuller, pin-
automaat of taxichauffeur op afroep. In deze voorstelling – 
gebaseerd op de populaire website tishiergeenhotel.nl – laten 
cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth op 
nuchtere, herkenbare en humoristische wijze zien hoe je met 
een beetje gezond verstand en zonder al te veel kleerscheuren 
die pubers overleeft. 

Zondag 7 november 
Welkom bij mijn zielige jeugd – Aaf Brandt Corstius
15.00 uur – Singer Theater - Prijs € 25,00 – 
Supporters € 15,00 
Toen schrijver en columnist Aaf Brandt Corstius zes 
jaar was, stierf haar moeder, gaf haar vader haar hondje weg en 
verhuisde het gezin op stel en sprong naar Amerika. Daar begon 
het zielige deel van haar jeugd. Loop met haar mee de trap af 
naar de kelder van haar ouderlijk huis en bekijk de dia’s die Aaf 
uit de verhuisdozen haalt. Is een zielige jeugd een goudmijn voor 
een schrijver? Of was ze toch liever in dat grote, krakende huis in 
Overveen gebleven?

Donderdag 11 november  
Tryo – Trio Cabaretiers Try-Outen
20.15 uur – Theater aan de Brink - € 12,50 
Een avondvullende voorstelling waarin drie cabaret acts ieder 
30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling komen try-outen. 
Voordat het grote publiek ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze 
cabaretiers naar het theater. Iedere TRYO is anders, elke show 
een wisselende line-up met nieuw talent, winnaars van cabaret 
festivals en gevestigde namen.

Vrijdag 12 november  
1 Kilo – Kasper van der Laan (Reprise) - 20.15 uur 
– Singer Theater - Prijs € 22,00 – Supporters € 19,50
Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de din-
gen zoals we ze doen? En hoe komen we verder? Kas-
per van der Laan legt het u graag uit in zijn bejubelde debuut-
voorstelling 1 Kilo. Hij is absurd, onvoorspelbaar en ongekend 
grappig. De NRC zag 1 Kilo en noemde hem ‘de cabaretsensatie 
van het jaar’. 

Zaterdag 13 november 
Jennie Lena sings Michael Jackson unplugged – 
Jennie Lena - 20.15 uur – Singer Theater -  
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
In een intieme setting neemt Jennie het publiek mee 
naar drie decennia Michael Jackson. Songs als Thriller, Billy Jean, 
I Want You Back, Ben, Earth Song, Bad, The Way You Make Me 
Feel, Man in the Mirror en niet te vergeten Who’s Loving You, 
waarmee zij meer dan 45 miljoen views behaalde op YouTube. 
Een unplugged eerbetoon aan de King of Pop zoals alleen Jennie 
Lena dat kan brengen.

29 oktober t/m 26 november 
Zondagochtendconcert in het 
Papageno Huis 
In Papageno Huis Laren kun je volop 
genieten van klassieke muziek. Elke zon-
dagochtend is er een optreden van (master) studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam. Jonge talentvolle musici krij-
gen een podium en jongeren van het Papageno Huis zorgen 
voor de ontvangst en serveren de koffie met het gebak. Vanaf 
 31 oktober wordt na het concert ook weer een lunch geserveerd 
in het Papageno restaurant. Tickets zijn te bestellen via  
www.papageno.nl/huis/laren/zondagochtend-concerten.

Dinsdag 2 november 
Fleurine & Brazilian Dream - 20.15 uur – 
Theater aan de Brink
€ 25,00 
Fleurine is terug op haar geboortegrond 
voor een optreden met haar droomband, die ze vormde in haar 
woonplaats New York. Eigen songs wisselen ze af met Brazili-
aanse klassiekers, voor een avond vol zinderende bossa, baião, 
samba en jazz. Brazilian Dream, het meest recente album van 
Fleurine en haar band, werd genomineerd voor een Edison. Het 
album en de nieuwe single Dança zijn opgedragen aan Estrela 
da Favela, een schooltje in de sloppenwijk van Rio de Janeiro, 
waar 95% van de opbrengst naartoe gaat.

Donderdag 4 november 
Britta Maria presenteert: ‘Aznavour Mon 
Amour’
20.15 uur – Theater aan de Brink - € 20,00 
Een ode aan het leven en de muziek van 
Charles Aznavour. De man die Frankrijk en uiteindelijk de hele 
wereld veroverde met zijn prachtige liedjes en stem. Zijn rijke 
oeuvre wordt bezongen door zangeres Britta Maria (Chansons 
van Schoonheid en Troost) en pianist/zanger Maurits Fondse, 
accordeonist Oleg Fateev en Simone Sou op drums en percussie. 
Met chansons in het Frans en een enkele (eigen)vertaling naar 
het Nederlands. Ze spelen de prachtige chansons van Aznavour 
en vertellen tussen door over zijn leven. 

Donderdag 4 november 
Live in het theater – Jeroen van der Boom
20.15 uur – Singer Theater - Prijs € 35,00 - 
Supporters € 32,50  
Na een afwezigheid van bijna twee jaar staat 
Jeroen van der Boom weer in het theater. Vanaf 
eind oktober toert de zanger met een liveband 
door heel Nederland. Centraal zal het onderlinge contact en 
vriendschap voor elkaar staan. Met zijn band zingt hij niet alleen 
zijn eigen hits, maar speelt hij ook verzoeknummers van men-
sen in de zaal. Iedereen mag zijn eigen favoriete nummer voor-
dragen. 
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Zondag 14 november
Plan D – Buurmans Keukenparade -  
15.00 uur – Singer Theater
Prijs € 15,00 – Supporters € 12,50 – 
Kinderen € 10,00
Het hele toneel is een melting pot van geuren, kleuren en sma-
ken. Twee dansers ontdekken de ultiem lekkerste recepten van 
de wereld. In een smakelijke ontdekkingstocht door de wereld-
keuken vinden ze een scala aan gerechten en gebruiken die iets 
vertellen over de bewoners en het land van herkomst.

Woensdag 17 november
Darger, in de werkelijkheid van het onwerkelijke 
– Karina Holla - 20.15 uur – Singer Theater -  
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
De nieuwe voorstelling van Karina Holla gaat over 
het bizarre leven van de Amerikaanse kunstenaar 
Henry Darger, die zijn verschrikkelijke ervaringen heeft omgezet 
in het goud van zijn fantastische tekeningen en collages.

Donderdag 18 november 
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de 
nacht - Een unieke prikkelarme vertelvoorstelling
19.30 uur – Singer Theater - Prijs € 10,00 
‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de 
nacht’ van Mark Haddon is de wereldberoemde 
roman die nu te zien is in de theaters. Het verhaal gaat over 
Christopher Boone, een 15-jarige jongen die met een vorm van 
autisme leeft. Hij houdt meer van honden dan van mensen, 
want honden zijn trouw en ze liegen nooit omdat ze niet praten. 
Dus als Christopher de vermoorde hond van zijn buurvrouw in 
de tuin aantreft kan hij niet anders dan op onderzoek uitgaan 
om de dader te achterhalen. De Theateralliantie en St. Papageno 
Huis Laren bundelden hun krachten en hebben het idee van een 
prikkelarme voorstelling tot werkelijkheid gebracht. Een uit-
voering met dezelfde acteurs en hetzelfde script in vertelvorm 
waardoor de voorstelling ook voor mensen met autisme toe-
gankelijk wordt. Met de voorstelling reist een expositie mee van 
verschillende schilderijen en graffitiwerken. Eveneens geïnspi-
reerd door het verhaal van Haddon en gemaakt door jongeren 
met autisme vanuit het Papageno Huis in Laren.

Donderdag 18 november 
Huibert-Jan van Roest – Nergens recht op
20.15 uur – Theater aan de Brink - € 15,00 
In zijn voorstelling “Nergens recht op”, staat Hui-
bert-Jan van Roest stil hoe hij – misschien wel 
tegen wil en dank – belandde in een advocatento-
ga. Was het zijn voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn 
kakkernaam? In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan in debat met 
zichzelf, en fileert hij genadeloos zijn eigen meningen totdat er 
niets meer van overblijft. Heeft hij of het publiek dan nog ergens 
recht op? In ieder geval op een avondje hard lachen.

Vrijdag 19 november
I – Igone de Jongh - 20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 37,50 – Supporters € 35,00
Igone de Jongh: prima ballerina, gelauwerd en 
bejubeld voormalig eerste soliste van Het Natio-
nale Ballet en muze van de wereldvermaarde choreograaf Hans 
van Manen. Zij was tot nu toe alleen te bewonderen in gere-
nommeerde opera- of ballethuizen in New York, Parijs, Sint 
Petersburg of Amsterdam. Nu eindelijk in Laren!

Zondag 21 november 
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
14.00 uur – Dickenstheater Laren
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze) –  
reserveren noodzakelijk
Welkom en aandacht voor Dickens in 1869 door 
Else Flim. Charles Dickens begroet het publiek.
Inleiding De Krekel bij het Haardvuur (The Cricket on the 
Hearth). Première De Krekel bij het Haardvuur in 2 delen, pauze 
en vervolg verhaal. Dickens neemt afscheid van zijn publiek.

Dinsdag 23 november 
BOM! In de zaal
20.15 uur – Theater aan de Brink - € 7,50 
Een Brinkhuis Open Mic (BOM) vol nieuwe grap-
pen die het levenslicht zien en een fijne line-up 
van beginnende en ervaren comedians. Dit alles 
zoals altijd onder de bezielende leiding van onze 
‘huis’-comedian Ghislaine van der Nat. Ga lachend het einde van 
het jaar tegemoet! De host van BOM in de zaal is José Schuringa. 
Line-up: Dagmara Wilschut, Ghislaine, Chris Silos, Steven Stol, 
Marc Pluijmakers en Kim Schuddeboom (Comedytrain)

Donderdag 25 november 
Kamphuis & Evenhuis Comedy Healing
20.15 uur – Theater aan de Brink - € 18,00 
Problemen zijn er al eeuwenlang, iedereen heeft 
ze en iedereen wil ze graag oplossen. En dat doen 
we natuurlijk met een … coach! Maar is tegen-
woordig niet iedereen coach? Welke coach is 
goed? En waarom zijn problemen toch altijd zo zwaar en moet 
je ervan huilen? Dr. Moira, de oprichtster van het Comedy Hea-
ling Instituut, en haar pupil Kitty Koedijk presenteren hun eigen 
Comedy Healing methode, en gaan live aan de slag met jouw 
issues. Maar zijn Dr. Moira  en Kitty het wel met elkaar eens? Is 
het C.L.O.W.N. model goed genoeg? Ontdek de Comedy Healing 
methode en beslis zelf.

Zondag 28 november 
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
14.00 uur – Dickenstheater Laren
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze) –  
reserveren noodzakelijk
Zie programma 21 november

DickenS TheaTer
P.C. van den Brinkweg 11
035 887 23 76
dickens@ziggo.nl
www.dickenstheater.nl
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ActiviteitenExpositie Agnes van den Brandeler  
In het Galeriecafé van het Rosa 
Spier Huis is een nieuwe expo-
sitie met schilderijen van Agnes 
van den Brandeler. Een grote 
diversiteit aan stijlen is kenmer-
kend voor haar oeuvre. Expres-
sionisme, impressionisme en 
constructivisme, f iguratie en 
abstractie wisselen elkaar in vele 
werken af, in een voortdurend 
zoeken naar nieuwe mogelijk-
heden. Zij beheerste vele tech-
nieken: olieverf, aquarel, droge 
naaldetsen en het werken met 

textiel. De kunst van het iconen schilderen heeft zij 
steeds verder geperfectioneerd. Haar oeuvre vormt de 
neerslag van haar vele reizen, reizen in ruimte en tijd. 
Landschappen in Spanje, Italië en Griekenland zijn 
figuratief tot abstraherend en abstract afgebeeld. Dezelf-
de wisseling van stijlen tekent zich af bij haar schilde-
rijen van het Gelderse rivierenlandschap en de Achter-
hoek. Wel valt een toenemende voorkeur voor een 
krachtig expressionistische stijl op. Landschappen en 
stillevens domineren haar werk. De Stichting Agnes van 
den Brandeler is in 1991 opgericht. Deze Stichting beoogt 
het omvangrijke en zeer veelzijdige werk van de kun-
stenares, die in 2002 overleed, te conserveren en onder de 
aandacht van een breed publiek te brengen. De expositie 
is tot en met 10 januari 2022 dagelijks geopend van  
10.00-17.00 uur. Gratis toegang. Omdat de expositie in 
het Galeriecafé plaatsvindt, dient bij bezoek een corona-
toegangsbewijs te worden getoond. 
Het Galeriecafé is geopend tot 20.00 uur. 
Meer informatie: www.rosaspierhuis.nl.

In de Wolterinck Store zijn tot en met 25 november 
 diverse kunstwerken te bewonderen van Fons Schobbers 
en Patrick van Riemsdijk. Beeldend kunstenaar Patrick 
van Riemsdijk maakt persoonlijke, abstracte schilderij-
en waarbij hij kleur als vertrekpunt neemt. Het mengen 
van kleuren kan bij Van Riemsdijk een project an sich 
zijn. Zelf zegt hij over zijn werk: ‘Ik schilder geen 

Sculpturen en schilderijen bij Wolterinck

 schilderij. Ik vang een gevoel, een energie.’ Beeldend 
kunstenaar Fons Schobbers maakt sculpturen, schilde-
rijen en objecten. Hij werkt sinds 1974 als zelfstandig 
kunstenaar met een enorme gedrevenheid, dagelijkse 
discipline en boordevol energie. ‘Wil je uitleg? Dan vraag  
ik je met aandacht te kijken en met je buik te voelen,’ 
aldus de kunstenaar over zijn werk. Geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om de prachtige kunst van beide 
artiesten te komen bewonderen. Adres: Zevenend 33E. 
Meer info: www.wolterinck.com.

De Bridgeclub Sans Doute kan nog nieuwe leden verwel-
komen. Mensen die in clubverband in een ontspannen 
sfeer willen bridgen zijn van harte welkom op de woens-
dagavonden in de Blaercom. Neem gerust contact op met 
voorzitter Henk Meijer (06-55368620) of Arlet Splint- 
Keilman via secretariaatsansdoute@gmail.com.

Tot 15 december is een bijzondere en 
veelzijdige expositie te bezoeken bij 
Atelier Brink-Art aan de Torenlaan 
1H in Laren. Op 11 september heeft 
locoburgemeester Peter Calis deze 
(verkoop)expositie met een gloed-
volle speech geopend. Uit de Cok-
Art-collectie hangen er schilderijen van bijvoorbeeld 
Paul Martin, Kuno Schiefer en anderen. Jaap Cok uit 
Eemnes is hiervan de vertegenwoordiger. Daarnaast zijn 
er ook kunstwerken, zowel beelden als schilderijen, te 
bewonderen van Jaap Cok en Jenny Verplanke, een 
bekende kunstenares 
uit België. Atelier 
Brink-Art is de plek 
waar beeldhouwer 
Reggie van Berkel haar 
beelden ontwerpt. Zij 
heeft voor een groot 
gedeelte haar atelier 
als galerie ingericht 
om samen met andere 
kunstenaars kunst-
werken te kunnen 
tonen en verkopen. 
Het atelier is gevestigd 

Bridgeclub zoekt nieuwe leden 

Cok-Art exposeert bij Brink-Art 

EXPOSITIE 
Torenlaan 1H, aan de Brink te Laren

11 Sept.-15 Dec. 2021
Schilderijen en beelden

COK-ART COLLECTIE in ATELIER BRINK-ART
Galerie open op do/vr/zat en koopzondagen van 12.00-17.00 uur. 

Bezichtiging op afspraak: 06-36500420 en 06-55813713 

Succesvolle praktijksessie energiecoaches Hut van Mie

NIeuwe outfit voor Walking Footballers SV Laren

Op weg naar school in de ochtendmist



op een historische locatie, namelijk de verfmalerij van 
‘Van den Brink en Thuys’, de plek waar de schilders uit De 
Larense School al hun verfmateriaal kochten. De expo-
sitie is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en koop-
zondag van 12.00 uur -17.00 uur.

Expositie Galerie de Beuken  

In Galerie de Beuken is tot en met 7 november een nieuwe 
expositie met schilderijen, aquarellen, tekeningen en 
 collages van de kunstenaars Sharma Peterson, Thea 
 Jentjens en Pepijn van den Wall Bake. 
Sharma Peterson werkt vanaf 1996 als professioneel kun-
stenaar. Zij maakte tot nu toe meer dan 130 kunstwerken 
in opdracht, waaronder voor het Joods Historisch  Museum 
in Amsterdam. Zij maakte voor het museum meer dan  

60 kunstwerken in samenwerking met de kunstenaar 
Ram Katzir. Deze kunstwerken zijn opgenomen in de per-
manente collectie. Sharma heeft in april 2019 haar voltijd 
kunstopleiding aan de Wackers Academie in Amsterdam 
succesvol afgesloten. Een jaar lang heeft ze intensief 
gewerkt met de bekende Nederlandse kunstenaar Sam 
Drukker. In het werk van Sharma spelen textuur, kleur en 
vorm een grote rol.
Voordat Thea Jentjens afstudeerde aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam en beeldend kunstenaar werd, 
heeft ze biologie gestudeerd en als wetenschappelijk 
onderzoeker gewerkt. Deze achtergrond manifesteerde 
zich in haar schilderijen, waarin ze een wereld af beeldde 
zoals die zich voordoet onder de microscoop. Niet wát er 
gezien wordt maar hóe het gezien wordt, in de zin van 
diepte en de suggestie van een oneindige gelaagdheid. 
 Tijdens een residentie in Finland kreeg ze oog voor de 
schilderachtigheid van de dagelijkse dingen en in het bij-
zonder het gaatjespatroon in Finse schoonmaakdoekjes. 
Sindsdien bewerkt ze deze doekjes met verf, borduurt erop 
en maakt fotocollages, vooral op klein (polaroid)formaat. 
Het werk van Pepijn van den Wall Bake is figuratief. Hij 
studeerde af aan de Wackers Kunstacademie in juni 2021. 
Pepijn werkt ‘en plein air’, waarna hij zijn kunstwerken in 
olieverf, pastelkrijt, inkt en potlood uitwerkt in zijn 
 atelier. Hij gebruikt intense kleurvelden voor de creatie 
van structuur en perspectief.
Galerie de Beuken bevindt zich aan de Oude Naarderweg 
14 in Laren. Uw bezoek reserveren kan via de website  
www.galeriedebeuken.nl. 

Play-Inn A-band MCC
Op zaterdag 30 oktober organiseert de A-band van MCC 
Laren een Play-Inn. Speel samen met de leden van de 
A-band onder leiding van Roel van Raaij, Xander van der 
Ploeg en Roxi Jasper onder andere de nieuwe show muziek 
“Moment for Morricone”. De schrijver van het muziek-
stuk Rob Balfoort is deze dag ook aanwezig. Zaterdag  
7 mei 2022 hoopt Drum- & Showband MCC de uitgestelde 
Jubileumtaptoe te 
organiseren en op die 
avond is de show van 
de A-band uiteraard 
het sluitstuk met een 
nieuwe show. Wil je 
meedoen? Kom sfeer 
proeven op de Play-
Inn. Meld je aan via 
i n fo @mc c l a re n .n l , 
dan zetten we een 
stoel en een stan-
daard voor je klaar. 24
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ActiviteitenSpontaan binnen lopen om even te komen kijken en luis-
teren is uiteraard ook mogelijk. De Play-Inn wordt 
ge houden van 13.00 tot 17.00 uur in het Muziekcentrum 
Schering & Inslag, Eemnesserweg 15a in Laren. 
Meer informatie: www.mcclaren.nl.

Nacht van de Nacht op Het Spookbos  

Doe de lichten uit, laat het donker, donker en kom naar 
de Nacht van de Nacht op zaterdag 30 oktober bij kinder-
boerderij Het Spookbos op de grens van Eemnes/Laren. 
Stichting Het Spookbos organiseert dit jaar weer samen 
met de BEL-gemeenten een leerzame, griezelige en vooral 
gezellige avond voor iedereen. De Nacht van de Nacht is 
een jaarlijks evenement van de Natuur en Milieufedera-
ties. Op deze avond wordt aandacht gevraagd voor don-
kere nachten t.b.v. nachtdieren en de schoonheid van de 
sterren om bewustzijn te creëren over lichtvervuiling. Dit 
jaar is de avond i.v.m. het coronavirus anders in gericht 
dan voorgaande jaren. Maar zeker niet minder spannend! 
Er wordt namelijk een theatervoorstelling ‘t Spokebosje 
opgevoerd. Dit is van oudsher de naam van het bos dat 
achter de kinderboerderij ligt en daar dankt de stichting 
haar naam aan. Het theater ligt achter in het bos en de 
route ernaartoe belooft veel moois! Een ding is zeker: de 
heks staat weer klaar met heerlijke warme chocomel, die 
bereid is in haar speciale ketel! 
Er vinden vier theatervoorstellingen plaats: om 17.00 uur, 
17.45 uur, 18.30 uur en 19.15 uur. Voor ieder tijdslot is een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. De entree en activi-
teiten worden aangeboden door de BEL-gemeenten.  
De kaarten reserveert u door een mail te sturen naar 
e-mailadres: administratie@spookbos.nl o.v.v. naam, 
aantal personen en het gewenste tijdslot. Wees er snel bij! 
Bij de entree wordt bij personen vanaf 13 jaar het corona-
toegangsbewijs gecontroleerd tezamen met een ID-
bewijs. Vergeet deze dus niet! Nog een goede raad: Trek 
warme kleren aan en neem je zaklamp mee. En aangezien 
het bijna Halloween is, kan je natuurlijk ook verkleed 
komen als een spannende griezel! 

Lezing door Sam Drukker  

Uitdagend, kwetsbaar, ondoorgrondelijk...de mensen in 
de schilderijen van Sam Drukker (1957) hebben stuk voor 
stuk een unieke persoonlijkheid. Drukker is de afge-
lopen jaren een leidend f iguur in de portretkunst van 
het Hedendaags Realisme. Op zondag 31 oktober om 
15.00 uur geeft hij in het theater van Singer Laren een 
lezing. In deze lezing zal het veel over kijken gaan. Over 
hoe alles wat we weten het waarnemen in de weg zit. Hoe 
‘taal’ onze ogen misleidt. En hoe de schilder zijn best 
moet doen om niet te luisteren naar alles wat hij weet, 
snapt en kent. Op de hem typerende en enthousiasme-
rende wijze schetst Sam Drukker een beeld van de wereld 
van het portret en de magie van het atelier. De psycholo-
gie van de mens tegenover hem en de abstractie van het 
beeld bepalen het eindresultaat op het doek. In deze 
lezing gaat Sam Drukker dieper in op zijn werk en werk-
wijze.
Toegangsprijs: Prijs €21,00 | Singer Supporters € 9,00 | 
Museumkaart en VriendenLoterij € 9,00 (Excl. € 3,50 
transactiekosten per bestelling).

Allerzielen  
Dinsdag 2 november is het weer Allerzielen, de dag 
waarop de kerken de zielen van de gestorven herdenken. 
De laatste jaren is op deze avond het Sint Janskerkhof 
verlicht en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om 
bij hun dierbaren graf lichten te plaatsen. De Broeder-
schap zal voor deze gelegenheid graf kaarsen verkopen. 
Deze zijn te verkrijgen op zaterdag 30 oktober na af loop 
van de Eucharistieviering van 17 uur en zondag na de 
viering van 10 uur, dus omstreeks 11 uur te koop.
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Groep voor nabestaanden  
Op donderdag 4 november start bij Viore een contact-
groep voor nabestaanden. De groep is bedoeld voor 
 mensen van wie de partner is overleden (niet langer dan 
ongeveer drie jaar geleden) en die graag in contact 
komen met anderen die dit ook hebben meegemaakt. 
Deze groep wordt al een aantal jaren georganiseerd, en 
wordt door de deelnemers steeds heel positief geëva-
lueerd.
Viore biedt acht bijeenkomsten aan, van 14.00 tot 16.00 
uur, ongeveer eens in de twee weken. Tijdens deze bij-
eenkomsten worden er diverse activiteiten georgani-
seerd rondom het thema verlies en rouw. Zo wordt er 
gewandeld, gekookt en gepraat. Er komen verschillende 
thema’s aan bod, zoals: afscheid – verdriet - hoe zorg ik 
goed voor mezelf - herinneren - hoe ga ik verder.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Van tevoren 
houden we een kennismakingsgesprek.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bellen naar 035-6853532. De kos-
ten voor deelname aan de acht bijeenkomsten bedragen 
in totaal € 40,-.
Bij Viore staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in 
 Hilversum open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 
uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezin-
gen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak 
maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld 
levensvragen, omgaan met verlies, de impact op naasten 
en f inanciële en erfrechtelijke zaken. Zie voor meer 
informatie ook de website: www.viore.org.

HIER IS … Adriaan van Dis!  
Een goed boek brengt gesprek-
ken op gang en verbindt lezers 
met elkaar. In november leest 
heel Nederland daarom één 
boek, De wandelaar van Adriaan 
van Dis. Lezers krijgen dit boek 
cadeau van de bibliotheek, het 
centrum voor ontmoeting en 
gesprek. Want met een boek kun 

je de eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met 
nieuwe ervaringen en verhalen. Op vrijdag 5 november 
kunt u Adriaan van Dis ontmoeten in de Larense biblio-
theek. Het belooft een boeiende schrijversontmoeting te 
worden. Het boek De wandelaar is het uitgangspunt 
waarmee de avond begint. Maar uiteraard is er ook aan-
dacht voor de nieuwste roman van Van Dis, KliFi, die in 
februari 2021 verscheen. Ook werd in februari een bun-
deling met zijn verhalen over Parijs getiteld De Parijs-

boeken, uitgegeven bij uitgeverij Atlas contact. En Van 
Dis zit niet stil, eind oktober wordt wederom een nieuw 
boek verwacht: Vijf Vrolijke Verhalen. Deze avond start 
om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De toegang bedraagt 
€ 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Meer infor-
matie en reserveren via www.bibliotheekhlb.nl

Foto: Carel Schutte

Oneiros Ensemble voor jong en oud  

Op zondag 7 november om 15.00 uur treedt in de Johan-
neskerk aan de Naarderstraat het Oneiros Ensemble op. 
Zij spelen kamermuziek, van barok tot hedendaags, in 
grote en kleine bezettingen, voor jonge en oude luiste-
raars. Het ensemble zoekt naar de essentie van de 
muziek, arrangeert en program¬meert, maakt muziek-
theater en vertelt verhalen. De musici van het Oneiros 
Ensemble, in kleinere bezetting, zijn: Marieke Schoen-
makers (harp), Karin Leutscher (f luit), Johan Olof (viool), 
Arwen van der Burg (altviool) en Justa de Jong (cello). Op 
het programma: Quintette n. 2 van Jean Françaix, Molto 
Adagio sempre cantante doloroso voor strijkkwartet van 
Guillaume Lekeu en Concert a cinq, Op. 71 van Joseph 
Jongen.

“Als genezing niet meer mogelijk is”  
Op dinsdagmiddag  
9 novem ber start bij 
 Viore in Hilversum een 
gespreksgroep voor men-
sen voor wie genezing 
niet meer mogelijk is. 

Het gaat om een cyclus van zes bijeenkomsten. De groep 
is bedoeld voor mensen die leven met kanker (of een 
andere levensbedreigende ziekte) en voor wie genezing 
niet meer mogelijk is. Voor sommigen betekent dit dat er 
nog maar een korte levensverwachting mogelijk is. Voor 
anderen kan deze fase nog jaren duren. 
Op zes dinsdagmiddagen (13.00 – 15.00 uur) worden er – 
onder deskundige begeleiding – ervaringen uitgewisseld 
en specif ieke thema’s behandeld. Het gaat om het  zoeken 
naar een goede kwaliteit van leven binnen de 
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 beperkingen die er zijn. Onder andere de volgende 
 thema’s komen aan de orde: Hoe ga je ermee om als je 
niet meer beter wordt, hoe deel je dit met je omgeving, 
waar ben je dankbaar voor en wat wil je nalaten? Voor 
meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar aan-
melden@viore.org of bellen naar 035-6853532. De kosten 
voor deelname bedragen € 30,- voor zes bijeenkomsten. 
Meer informatie: www.viore.org.  

Een zinvol leven – De mens en zijn verhaal  

Op dinsdagavond 9 november om 19.30 uur, zal ds Job de 
Bruijn in de Johanneskerk in gesprek gaan met Fokke 
Obbema over zijn boek ‘Een zinvol leven’. In 2018 schreef 
Volkskrantjournalist en schrijver Fokke Obbema een 
aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar 
daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers 
en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij 
Obbema zelf grote levensvragen op. De interviews die hij 
daarna voerde over de essentie van het bestaan met 
bekende en onbekende Nederlanders publiceerde hij in 
‘De zin van het leven’ (2019). Een boek vol inspirerende 
antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stel-
len. Ze bleken in een behoefte te voorzien, zijn boek werd 
een bestseller. Op 17 september 2021 kwam zijn tweede 
boek met interviews uit ‘Een zinvol leven’. Daarover zal 
in de bijeenkomst op 9 november worden gesproken. 
Zijn interviews beginnen met de vraag: ‘Wat is voor u 
een zinvol leven?’ Dat levert toegankelijke, maar ook 
diepzinnige gesprekken op. Fokke geeft ook zijn kijk op 
de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd 
 dwarrelt: het eigen levensverhaal.
Obbema werkt bij de Volkskrant en schrijft als redacteur 
buitenland over zowel China als Europa. Hij verzorgt 
commentaren voor deze krant en was voorheen chef van 
de redactie economie en correspondent in Frankrijk.
Datum, tijd en plaats: dinsdag 9 november, van 19.30 tot 
21.00 uur in die mooie gerestaureerde en verlichte Johan-
neskerk aan de Naarderstraat in het hart van Laren. Bij 
binnenkomst koffie of thee. De toegang is gratis, maar 
bij de entree wel controle van uw corona-app of bewijs 

van een recente test. Na af loop een glas en een collecte 
bij de uitgang.
Ook dit moment van ‘Zin, Ziel en Zaligheid’, het thema 
van het huidige winterprogramma, is georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE).

Wandelclub eindelijk weer op pad  
Eindelijk, het mag weer: wandelen in groepsverband. Na 
een gedwongen pauze van bijna twee jaar hervat de 
Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi de populaire serie 
maandelijkse groepswandelingen. De aftrap is op 
 zondag 14 november met een 19 km lange heidetocht 
richting Bussum.
Verzamelpunt is het gloednieuwe clubgebouw van SV 
Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar vanaf  
8.45 uur kan worden ingeschreven. De start is om  
9.45 uur en deelname kost 4 euro. In verband met de 
coronaregels (voor sportkantines) is een coronacheck 
(QR-code) bij de entree helaas nog verplicht. 
De route voert de lopers door de Laarder Eng en via de 
Westerheide en het Spanderswoud naar sporthal De 
Zandzee in Bussum voor een pauze met koff ie en koek. 
De terugweg gaat via de Bussummerheide en de Wester-
heide.
Voorzitter Tim Bitter is dolblij dat zijn club eindelijk 
weer op pad mag. ,,Gelukkig konden we onze trouwe 
lopers deze zomer als alternatief een aantal digitale 
wandelingen aanbieden en daar is druk gebruik van 
gemaakt. Maar liefst 5000 keer werd onze site met de 
routes geraadpleegd. En natuurlijk zijn we al druk aan 
het plannen voor 2022, met als hoogtepunt de twaalfde 
editie van de Gooise vierdaagse van 22 tot en met  
25 juni.”
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Aandacht voor de biodiversiteit is noodzakelijk
Veel soorten planten en dieren komen minder voor; de aantallen nemen af. 
De biodiversiteit in de natuurgebieden van het Gooi staat onder druk van versnippering, 
verdroging, stikstof en recreatie. Biodiversiteit is een belangrijke invalshoek bij het beheer 
van bossen, heidelandschap, graslanden en akkers. Er zullen gerichte maatregelen worden 
genomen in het belang van een gevarieerd milieu en kansen voor meer planten en diersoorten 
in het Goois Natuurreservaat. Er zijn goede kansen voor verbetering van de biodiversiteit in het 
stedelijk gebied door:

•     Niet alle open plekken vol te bouwen, maar ook te kiezen voor groengebieden in de stad
•     Ecologisch groenbeheer. Denk hierbij aan minder tegels, bloemrijke bermen, en later en 
       minder maaien voor meer bloemen, insecten en vogels. 
•     Denk aan inheemse plantensoorten en zaden bij het groenbeheer en zorg voor een 
       natuurlijke aansluiting op de aangrenzende natuurgebieden. 
•     Bij ontwikkelingsprojecten bestaande groenstructuren sparen en zorgvuldig beheren.  En 
       door het uitgangspunt te kiezen van natuurinclusief te bouwen.
 •    Selectieve, adaptieve en natuurvriendelijke verlichting. 
•     Een effectieve aanpak van invasieve soorten zoals Japanse Duizendknoop.

Ontsnipperen en verbinden
Het is essentieel om voort te gaan met ontsnipperen en verbinden, en het netwerk van 
ecologische verbindingen af te maken. Dat is goed voor de biodiversiteit. Natuurbrug N525/
Westerheide is het sluitstuk van dit netwerk. Er zijn diverse natuurbruggen en een grote 
faunatunnel gerealiseerd in het Rijksspoor- en wegennetwerk in het Gooi. Op een lager 
schaalniveau is nog behoorlijk sprake van barrières en versnippering van natuurgebied. Op de 
lokale wegen zijn er nog volop kansen om dieren een veilige passage te bieden. Samenwerking 
met beheerders van deze wegen - de gemeenten en de provincie - is hiervoor essentieel.

Wonen in het Gooi
De woningbouwopgave in het Gooi en in de Metropool Regio Amsterdam is groot. 
Dat geldt ook voor andere nabij gelegen grootstedelijke kernen (Utrecht, Amersfoort). De 
toenemende woningbouw zal in het Gooi leiden tot nog meer verkeer en extra recreatiedruk. 
Het Goois Natuurreservaat vraagt aandacht voor: 

•     Nieuw woongebied en benodigde aanpassingen van het infrastructuurnetwerk 
       (wegen en spoorlijnen) moet worden gezocht in de bestaande stedelijke gebieden 
       en niet in de natuurgebieden of in de randen. 
•     Voldoende groen binnen de bebouwde kom voor opvang van recreatieve behoefte,
       waterberging en koelte in de stad. 
•     Nature-based of natuurinclusief bouwen met goede groeiomstandigheden voor 
       begroeiingen en broed- en nestgelegenheid voor dieren als uitgangspunt kiezen. 

Presentatie “Het nieuwe tv kijken”  
PC Helpdesk BEL organiseert op 
maandagmiddag 29 november de 
presentatie: “Het nieuwe tv kijken – 
eenvoudig uitgelegd”. Tegenwoor-
dig kun je je televisieavond geheel 

naar eigen smaak inrichten. Naast de tientallen zenders 
die je kunt bekijken heb je ook de mogelijkheden als Uit-
zending Gemist, Uitgesteld Kijken, films en series op 
afroep bekijken via Netf lix etc. En niet alleen op je televi-
sie, maar ook op je tablet en laptop. Tijdens deze thema-
middag legt presentator Bert Haas eenvoudig uit hoe dit 
werkt, zonder diep in te gaan op de techniek. Behandeld 
wordt onder meer een stukje geschiedenis en het verschil 
tussen (oude) analoge en digitale tv. Maar ook: welke appa-
raten kom je tegenwoordig tegen, zoals een Ziggo-kastje en 
chromecast? Wat kun je daar allemaal mee? En kan het ook 
eenvoudiger voor mensen die moeite hebben met al die 
apparaten? Bent u inwoner (50+) uit één van de BEL gemeen-
ten, dan bent u van harte welkom in de theaterzaal van het 
Brinkhuis in Laren. U kunt zich aanmelden via themabij-
eenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermelding van naam, 
telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelnemers.  
Kosten 6,00 euro p.p. incl. een kopje koffie/thee in de pauze. 
Pinnen is mogelijk. Aanvang presentatie 14.00 uur.

Avontuur in de klassieke muziek  
Op zondag 21 november 
om 15.00 uur, zullen 
Johan Olof, Bart Soeters 
en Joris Holtackers, na 
hun succesvolle concert 
van zondag 17 oktober, 
op nieuw in de Johannes-

kerk concerteren. Dit bijzondere trio behoort individu-
eel tot de top in hun vak. Johan, viool, Bart, basgitaar en 
Joris, toetsen en percussie, delen de liefde voor de klas-
sieke muziek. Tegelijk improviseren ze; in het moment 
gaan ze het avontuur aan. In een bijzondere samenstel-
ling van viool, toetsinstrument /percussie en basgitaar 
komen ze tot een geheel eigen klankontwerp van de 
muziek die hen zo dierbaar is. Ze zijn niet in één genre te 
plaatsen, net zomin als de composities die ze vertolken. 
Zij reizen langs verschillende stijlen en smelten deze 
samen in hun unieke klank. 

Het concert, georganiseerd in het kader van het 500-jarig 
jubileum van de Johanneskerk, duurt een uur. De 
 toegang is vrij maar bij de entree wel controle van uw 
corona-app of bewijs van een recente test. Na af loop een 
glas en een collecte bij de uitgang.

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl

André’z Hairshop 
maandag 8.30 - 13.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 
8.30 - 17.30 uur

zaterdag 7.30 - 15.00 uur

Bellen voor een afspraak 
035 533 55 15

André’z Hairshop 
Tijdens een fietsongeval op 

15 september heb ik mijn knie 
 gebroken. Hierdoor zal ik zo’n  

3 à 4 maanden uit de running zijn. 
Ik heb vervanging geregeld  

voor maandag en donderdag.  
Bellen voor een afspraak  

035 533 55 15 of 06 254 450 47
Zevenenderdrift 7A, Laren
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Met de verkiezingen in het vooruitzicht vraagt het Goois Natuurreservaat (GNR) extra aandacht voor de natuur. 
Alle politieke partijen van de vijf Gooise Gemeentes (Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen en de Gooise Meren) 
hebben deze week een position paper ontvangen waarin we aandacht vragen voor het thema natuur en land-
schap bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

De nieuwe gemeenteraden kunnen namelijk een aantal 
 grote uitdagingen verwachten in de komende college-
periode. Uitdagingen die direct van invloed kunnen zijn op 
de Gooise natuur en het landschap. Denk daarbij aan thema’s 
op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, leefomgeving 
en milieukwaliteit. Daar komt bij dat de laatste jaren ook 
grote (inter) nationale thema’s zoals stikstof-, klimaat- en 
biodiversiteitsproblematiek tot het gemeentelijk niveau zijn 
doorgedrongen.

Onze natuurgebieden zijn van groot belang voor de planten 
en dieren én voor de inwoners van het Gooi. De afgelopen 
twee jaar hebben we meer dan ooit genoten van de Gooise 
natuur. De ‘coronadrukte’ zal niet meer verdwijnen. Mensen 
hebben de natuur ontdekt en het kan worden gezien als een 
voorbode van de drukte bij stijgende bewonersaantallen in 
de regio. Aandacht voor het toenemende aantal bezoekers en 
het behouden van een goede balans tussen natuur en 
 recreatie is van groot belang. 

Het gaat niet alleen om recreatie. Alhoewel de natuurge-
bieden in het Gooi beschermd zijn door wet- en regelgeving 
staat de biodiversiteit onder druk. Het behoud van de biodi-
versiteit is van groot belang bij het beheer van bossen, heide-
landschap, graslanden en akkers. Geen gemakkelijke opgave 
en van groot belang, want ook de algemene soorten in onze 
natuurgebieden hebben het moeilijk. Er zijn goede kansen 
voor verbetering van de biodiversiteit, ook in het stedelijk 
gebied. Het Goois Natuurreservaat hoopt dat de brief met 
aandachtspunten de partijen inspireert om een groene 
invulling te geven aan hun verkiezingsprogramma. 
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Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Koffieochtend, Brinkhuis, iedere donderdag van 
10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-12.30 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
321  17-11-2021  vrij. 26-11 en za. 27-11 
322  01-12-2021  vrij. 10-12 en za. 11-12
324  12-01-2022 vrij. 21-01 en za. 22-01

•  woensdag 3 november 14.30 
Nomadland Drama

•  woensdag 3 november 19.30 
Fete de Famille Komedie/Drama

•  donderdag 4 november 14.30 
The Singing Club Komedie/Drama

•  dinsdag 9 november 19.30 
Nomadland Drama

•  woensdag 10 november 14.30 
The Singing Club Komedie/Drama

•  woensdag 10 november 19.30 
The Farewell Komedie/Drama

•  donderdag 11 november 14.30 
Fete de Famille Komedie/Drama

•  woensdag 17 november 14.30 
Fete de Famille Komedie/Drama

•  woensdag 17 november 19.30 
Nomadland Drama

•  donderdag 18 november 14.30 
The Farewell Komedie/Drama

•  woensdag 24 november 14.30 
Fete de Famille Komedie/Drama

•  woensdag 24 november 19.30 
The Singing Club Komedie/Drama

•  donderdag 25 november 14.30 
Nomadland Drama

•  dinsdag 30 november 19.30 
The Singing Club Komedie/Drama

Filmagenda Brinkhuis 

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

Te koop bij de Larense boekhandel 
en de BRUNA

Nieuw!
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Agenda
t/m 7 nov  Galerie de Beuken: Expositie Sharma 

Peterson, Thea Jentjens en Pepijn van den 
Wall Bake

t/m 25 nov  Wolterinck Store: Sculpturen en 
schilderijen van Fons Schobbers en Patrick 
van Riemsdijk

t/m 15 dec  Atelier Brink-Art: Expositie Cok-Art, 
do-vr-za-koopzo 12.00-17.00 uur

t/m 10 jan   Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 
Agnes van den Brandeler, 10.00-17.00 uur

30 okt  Muziekcentrum Schering & Inslag: 
Play-Inn A-band MCC, 13.00-17.00 uur

30 okt  Het Spookbos: Nacht van de Nacht,  
17.00 uur, 17.45 uur, 18.30 uur en 19.15 uur

30 - 31 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.30-17.00 uur

31 okt  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

31 okt  Theater Singer Laren: Lezing Sam 
Drukker, 15.00 uur

2 nov  Theater aan de Brink: Fleurine & 
Brazilian Dream, 20.15 uur

3 nov  Film aan de Brink: Nomadland,  
14.30 uur

3 nov  Film aan de Brink: Fete de Famille,  
19.30 uur

4 nov  Film aan de Brink: The Singing Club,  
14.30 uur

4 nov  Theater aan de Brink: Britta Maria,  
20.15 uur

4 nov  Singer Theater: Jeroen van der Boom,  
20.15 uur

5 nov  Bibliotheek Laren: Lezersontmoeting 
Adriaan van Dis, 20.00-22.00 uur

6 nov  Singer Theater: Tis hier geen hotel,  
20.15 uur

6 – 7 nov  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.30-17.00 uur

7 nov  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

7 nov  Singer Theater: Welkom bij mijn zielige 
jeugd – Aaf Brandt Corstius, 15.00 uur

7 nov  Johanneskerk: Oneiros Ensemble,  
15.00 uur

8 nov  De Blaercom, Blaricum: Inloopochtend 
SeniorWeb Laren-Blaricum,  
10.00-12.00 uur

9 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, start 
cursus Meer doen met iPad en iPhone  
(5 lessen), 10.00-12.00 uur

9 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, start 
cursus Foto’s bewerken en presenteren in 
Windows (4 lessen), 14.00-16.00 uur

9 nov  Film aan de Brink: Nomadland,  
19.30 uur

9 nov  Johanneskerk: Een zinvol leven,  
19.30-21.00 uur

10 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, start 
cursus Werken met Android smartphone 
en tablet (5 lessen), 14.00-16.00 uur

10 nov  Film aan de Brink: The Singing Club,  
14.30 uur

10 nov  Film aan de Brink: The Farewell, 19.30 uur
11 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, cursus 

Digitale Nalatenschap (1 les),  
14.00-16.00 uur

11 nov  Film aan de Brink: Fete de Famille,  
14.30 uur

11 nov Theater aan de Brink: Tryo, 20.15 uur
12 nov  Singer Theater: 1 Kilo – Kasper van der Laan, 

20.15 uur
13 nov  Singer Theater: Jennie Lena, 20.15 uur
13 - 14 nov  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 

Laren wel zitten!’, 13.30-17.00 uur
14 nov  Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi: 

groepswandeling 19 km, start bij SV Laren 
om 9.45 uur

14 nov  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

14 nov  Singer Theater: Plan D – Buurmans 
Keukenparade, 15.00 uur

15 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, start 
cursus Werken met Windows 10 (5 lessen), 
10.00-12.00 uur

17 nov  Film aan de Brink: Fete de Famille,  
14.30 uur

17 nov Film aan de Brink: Nomadland, 19.30 uur
17 nov  Singer Theater: Darger, in de werkelijkheid 

van het onwerkelijke – Karina Holla,  
20.15 uur

18 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, start 
cursus Apple-Mac computers (5 lessen), 
14.00-16.00 uur

18 nov Film aan de Brink: The Farewell, 14.30 uur
18 nov  Singer Theater: Het wonderbaarlijke voorval 

met de hond in de nacht, 19.30 uur
18 nov  Theater aan de Brink, Huibert-Jan van Roest 

– Nergens recht op, 20.15 uur
19 nov  Singer Theater: I – Igone de Jongh,  

20.15 uur
21 nov  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 

11.00 uur
21 nov  Dickenstheater Laren: Solotoneel  met 

toverlantaarnbeelden, 14.00 uur
21 nov  Johanneskerk: Avontuur in de klassieke 

muziek, 15.00 uur
23 nov Theater aan de Brink: BOM!, 20.15 uur
24 nov  Film aan de Brink: Fete de Famille,  

14.30 uur
24 nov  Film aan de Brink: The Singing Club,  

19.30 uur
25 nov  Film aan de Brink: Nomadland, 14.30 uur
25 nov  Theater aan de Brink: Kamphuis & Evenhuis 

Comedy Healing, 20.15 uur
28 nov  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 

11.00 uur
28 nov  Dickenstheater Laren: Solotoneel  met 

toverlantaarnbeelden, 14.00 uur
29 nov  Brinkhuis: Presentatie ‘Het nieuwe tv 

kijken’, PC Helpdesk BEL, 14.00 uur
30 nov  Film aan de Brink: The Singing Club,  

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  
17 november 2021

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

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

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

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

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

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

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

 De Gouden Makelaar Zevenend 33A Laren  

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  

 TE KOOP: ROZENLAANTJE 2  LAREN 

Cover: Les feuilles mortes


