Maandblad voor de gemeente Laren

nr. 233 • 14 juli 2017

LARENS JOURNAAL

AGENDA
ACTIVITEITEN
LARENSE ZAKEN

5 vragen aan

Monique Feenstra
Traditiegetrouw organiseert het Rosa Spier Huis in de
zomer de tentoonstelling ‘Werk uit eigen Huis’, waarbij
bewoners van het huis gelegenheid krijgen hun
kunstwerken aan het publiek te tonen. Tot en met 13
augustus kunnen bezoekers nog genieten van de
tientallen schilderijen, beeldhouwwerken en boeken in de
expositieruimte van het huis. We spraken erover met
Monique Feenstra, die als vrijwilliger al ruim tien jaar Wat is jouw drijfveer?
actief is in de expositiecommissie.
‘Ik word niet in geld betaald, maar daartegenover staan

Wat maakt deze tentoonstelling zo
bijzonder?
‘De expositie is zeer gevarieerd: er zijn kunstwerken te
bewonderen van veertien bewoners. We proberen altijd
zoveel mogelijk recent werk te selecteren, maar een deel
ervan is al wat eerder gemaakt. Voor de kunstenaars die
hier wonen is de tentoonstelling belangrijk. Het is een
jaarlijks terugkerend podium. Dat motiveert hen om
door te gaan met hun werk. De meesten kunnen het
overigens niet laten, het zit in hun bloed, in hun vezels.
Uiteraard nodigen we ook de nieuwe bewoners uit om
mee te doen. Het leuke is dat de bewoners elkaar via de
tentoonstelling ook beter leren kennen. Het zorgt voor
meer onderling contact. Bijna alle werken die er te zien
zijn, kunnen overigens ook worden aangekocht.’

Wat doen jullie als expositiecommissie?
‘We zijn momenteel met drie vrijwilligers: Helen
Schretlen, Ellen Witsen Elias en ik. In november
beginnen we al na te denken over het expositieprogramma
voor het volgende seizoen, dat in augustus start.
Afgelopen woensdag hebben we, samen met de theateren muziekcommissie, het nieuwe programma
gepresenteerd, in aanwezigheid van een groot aantal
bewoners, vrijwilligers en donateurs. Bij het
samenstellen van het programma zijn de bewoners van
het Rosa Spier Huis uiteraard onze leidraad. Zij zijn ons
voorbeeld. We streven daarbij altijd naar een breed
programma. Dat doen we door niet alleen kunstenaars
te benaderen die al een naam hebben opgebouwd, maar
ook door jong talent een podium te bieden. Voor het
nieuwe seizoen zijn we daar volgens mij weer uitstekend
in geslaagd.’

de vele fijne gesprekken met bewoners, soms een knuffel,
een bosje bloemen of een f lesje wijn als beloning voor
mijn werk. Bovendien vind ik het heel bijzonder dat ik in
mijn vak – ik ben kunsthistoricus – vrijwilliger kan zijn.
Ik merk dat het hout snijdt wat ik doe en daar word ik
gelukkig van.’

Laren?
‘Laren is een uniek dorp. Ik woon in Hilversum, maar
Laren is gelukkig dichtbij. Als het even kan ga ik op de
fiets naar het Rosa Spier Huis, heerlijk over de hei. Het
Rosa Spier Huis en Laren zijn voor mij één; ze zijn zo met
elkaar verbonden! Laren staat voor mij ook voor cultuur,
iets wat ik graag aan vrienden en bekenden laat zien.
Laatst nog deed ik met een paar kennissen een rondje
Laren. We begonnen bij het Rosa Spier Huis, waar ik ze
heb rondgeleid langs de tentoonstelling. Daarna zijn we
naar Singer gegaan, waar we in de tuin wat lekkers
hebben genuttigd en vervolgens genoten hebben van de
tentoonstelling Cuban Art. Het was een topdag!’

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Alle vrijwilligers in het Rosa Spier Huis verdienen een
pluim, maar er is er eentje die ik hier graag speciaal wil
noemen: Inge Hupkens. Zij is al heel lang vrijwilliger en
verzorgt onder meer alle bloemen en boeketten in het
huis. Ik vind het heel bijzonder hoe zij er telkens weer in
slaagt zulke leuke bloemstukjes te maken, vaak met
beperkte middelen. Inge draagt enorm bij aan de sfeer en
is gewoon niet weg te denken uit het Rosa Spier Huis.’
De tentoonstelling ‘Werk uit eigen Huis’ is tot en met 13
augustus dagelijks te bezichtigen tussen 10.00 uur en
16.00 uur. Meer informatie over alle activiteiten in het
Rosa Spier Huis: www.rosaspierhuis.nl.

Larens Journaal

Inhoud
Waarde dorpsgenoten,

4

Politiek Platform

Nieuws in beeld

6 en 12

Vergunningen
mededelingen en
andere Larense Zaken

7

Uitvoering Sabat Mater

14

Reportage Larense Kermis

15

Activiteiten

19

Agenda

23

• L arens Journaal is een maandblad van
Uitgeverij van Wijland B.V.
• Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861
e-mail: redactie@larensjournaal.nl
• Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960
e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren
• F otografie: Peter van Rietschoten,
L eo Janssen, Studio Kastermans,
Nathalie Rooze, Bart Siebelink
• Productie:
Practicum Print Management, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

Dat betekent dat er een procedure op gang komt bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken die voor mij kan
uitmonden in een installatie in Bloemendaal op 6
september. ‘Kan uitmonden’, want niets is daarin zeker.
Het is namelijk altijd afwachten of de Kroon een
voordracht accepteert.
Natuurlijk is het eervol om zo’n bericht te krijgen.
Bloemendaal is een prachtige gemeente en het is een
interessant vooruitzicht om daar de komende periode
het ambt te mogen uitoefenen.
Ik begrijp dat u zeer verrast bent door deze ontwikkeling. De afgelopen dagen ben ik daarover door velen aangesproken. De keus om te solliciteren komt ook op een
cruciaal moment in onze dorpsgeschiedenis: de procedure van een mogelijke herindeling is immers in volle
gang.

BEL-Art

Colofon

Woensdagavond kreeg ik een telefoontje uit Bloemendaal. Evenals in
Laren vergaderde daar de gemeenteraad die zich zojuist had gebogen
over de aanstelling van een nieuwe
burgemeester. Ik kreeg de mededeling dat men, op unaniem advies van
de vertrouwenscommissie, heeft besloten om mij als
hun nieuwe burgemeester voor te dragen bij de Kroon.

Toch is het een duidelijke keuze. Met hart en ziel heb ik
ruim vijftien jaar de Larense gemeenschap gediend.
Kiki, onze jongens en ik hebben hier een gelukkige tijd
gehad en zijn gaan houden van Laren, het dorpsleven en
de tradities. Maar de kans om het vak voor nog eens zes
jaar op weer een buitengewone plek te kunnen uitoefenen, krijg ik maar eenmaal. Uiteraard blijf ik tot 1
september de Larense zaak volledig geconcentreerd en
toegewijd dienen en zal, als de benoeming in Bloemendaal doorgaat, daarna het stokje met een gerust hart
overdragen aan een ander. Dat verdient dit prachtige
dorp!

Elbert Roest

Hoteldebotel
25

jaar

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

Het blijft leuk in Laren! De wethouder ruimtelijke ordening heeft weer, na het foodcourt-debacle, de afkoppelsoap, de ligweide-affaire en het verharden van een eng als
tijdelijke parkeerplaats van Singer, iets nieuws bedacht.
Hij wil een hotel langs de Brink, na een verzoek van een
projectontwikkelaar die dit leuk vindt. Dus vindt de wethouder dit ook leuk en probeert het door te drukken. Zoals
bekend, werkt hij altijd van achteren naar voren. Eérst worden mooie ontwerpen gemaakt. Vervolgens wordt de buurt
verteld dat de wethouder hieraan wil meewerken en dat de
gemeenteraad al akkoord is met een hotel op deze plek. Er
wordt dus gedaan alsof het besluit al is genomen, maar de
omwonenden mogen nog wél inspraak leveren op het ontwerp, hetgeen vervolgens gebeurt want als de gemeenteraad al akkoord is, is dat het enige dat nog overblijft . . .
Maar wat is de werkelijke situatie? Volgens het bestemmingsplan kàn hier helemaal geen hotel komen. Het plan
is ook nog nooit in de gemeenteraad besproken. Laat staan
dat we een dergelijk hoog en groot gebouw aan onze lieflijke, kwetsbare Brink zouden goedkeuren. Nog naast de
verkeer- en toerisme aantrekkende bezwaren. Dit heeft
niets meer met Laren te maken. We hebben geen 2e Hamdorff nodig op deze plek. Wederom wordt geprobeerd een
fait accompli voor zowel Larense inwoners als gemeenteraad te creëren. Wie bestuurt hier nu eigenlijk het dorp?
Een wethouder moet besluiten van de gemeenteraad uitvoeren en geen loopjongen zijn van projectontwikkelaars.
Dat laatste betekent altijd het einde van een mooi, cultuurhistorische dorp.
Het einde van een tijdperk?
Zoals bekend wordt het steeds spannender of we zelfstandig mogen blijven of worden samengevoegd. Daarnaast heeft onze burgemeester Elbert Roest besloten zijn
laatste periode als burgemeester in Bloemendaal te vervolmaken. Wij missen hem nu al, maar wensen hem en
zijn vrouw Kiki heel veel succes en geluk in Bloemendaal. We gaan nu eerst vakantie vieren en kijken in september wel hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Wie wordt onze
nieuwe burgemeester? Krijgen we
echt een mega-hotel aan de
Brink? Wordt Laren echt onderdeel van Huizen? Iedereen een
fijne vakantie en na het reces
gaan we er weer voor.

WWW.KAARTMIX.NL

UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK

VOLLEDIG AANPASBAAR

Jacqueline Timmerman,
Liberaal Laren
Dit is een podium voor

Niets blijft hetzelfde …
Met deze memorabele woorden leidde
burgemeester Elbert Roest tijdens de
gemeenteraad van woensdagavond 5 juli
jl. met emotie in zijn stem de aankondiging in, dat hij
diezelfde avond door de gemeenteraad van Bloemendaal
was benoemd als burgemeester van de kustgemeente.
Een kort moment van stilte en daarna applaus van alle
aanwezigen. Voor Laren jammer maar voor de burgemeester een mooie stap in zijn bestuurlijke carrière én
blijk van waardering voor zijn inzet en ervaring na 15
jaar burgemeesterschap in onze prachtige gemeente.
Inzet en ervaring welke de gemeente Bloemendaal zo
nodig heeft. Een bijzondere ervaring, ook voor ons als
gemeenteraad. Een uitzondering daargelaten hebben de
meeste huidige raadsleden alleen met burgemeester
Roest als voorzitter van onze gemeenteraad gewerkt.
Een nieuwe tijd breekt nu aan. Spannend ook. Want wie
zal waarnemend burgemeester van ons dorp worden. Op
maandag 28 augustus aanstaande zijn de fractievoorzitters van de Larense politieke partijen door de Commissaris der Koning van Noord-Holland uitgenodigd voor
een gesprek en direct daarna worden twee kandidaten
voor het waarnemend burgemeester voorgesteld. Voor
de kandidatuur van waarnemend burgemeester heeft de
gemeenteraad een beknopte profielschets vastgesteld.
De hamvraag is of Laren in het komende jaar de gelegenheid krijgt, een nieuwe burgemeester voor een volle
ambtstermijn van zes jaar te benoemen. Of dat de in
gang gezette ARHI-procedure en de ontwikkelingen,
niet alleen in Laren maar ook Huizen en Wijdemeren,
leiden tot nieuwe inzichten en besluiten van de provincie én gemeenteraad. Niets blijft hetzelfde zei onze burgemeester. Dat is waar. Ons leven kenmerkt zich door
veranderingen in tijd én tijden van verandering. Een
dorpse samenleving zoals Laren kan dit aan. Want wat
er ook verandert, Laren blijft Laren. Laren bent u! De verkiezingsslogan van het CDA in 2014 en in aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 is actueler
dan ooit. Het CDA wenst de burgemeester en zijn echtgenote Kiki de Jong een mooie tijd
toe in de gemeente Bloemendaal.
De nu nog niet bekende waarnemend burgemeester heten wij
alvast van harte welkom in ons
mooie Laren en u een fijne zomer
toegewenst.

Namens de CDA-fractie,
Erwin van den Berg

Politiek
Laren: groen-groener-groenst!
Er is al vaak in het Larens Journaal over het prachtige
groen van ons dorp geschreven. ‘Groen’ staat echter niet
alleen voor bomen maar ook voor bijna alles wat met
duurzaamheid te maken heeft, niet alleen een groene
leefomgeving maar bijvoorbeeld ook klimaatbestendige
infrastructuur, milieuvriendelijk vervoer, groene energievoorziening en circulaire (kringloop-) economie.
Concrete voorbeelden: ontgassing van alle huishoudens,
eigen energieopwekking, elektrisch rijden, of intelligente stoplichten en verlichting. Een nieuw tijdperk in ons
dagelijks leven!
Een jaar geleden is in de gemeenteraad een motie van
D66 aangenomen om een ambitieus duurzaamheidbeleid op de politieke agenda te krijgen, net zoals dat al
gebeurde in buurgemeenten als Eemnes en Hilversum.
Daarna sneuvelde een D66-motie om € 100.000 te reserveren voor de eerste anderhalf jaar van zo’n ambitieus
beleid. Einde verhaal? Nee, ons College heeft niet stil
gezeten maar het is niet genoeg, geen samenhangend
beleid maar meer een hapsnap aanpak. Heet van de
naald, het College heeft in de Raad van 5 juli jl. toegezegd om een bedrag van € 42.500 uit te trekken voor de
concrete aanpak.
Verduurzaming is niet alleen af hankelijk van de politiek
maar ook van de betrokkenheid van ons als inwoners - en
andere belangengroepen. Participatie dus, Laren snakt
naar ideeën en projecten vanuit de gemeenschap! Het
moet dan even niet te veel over politiek gaan want we
moeten die uitdaging voor een leef bare toekomst samen,
als dorp, oppakken.
Op donderdag 14 september a.s. kunt u uw ideeën delen
met onder anderen de verantwoordelijke wethouders
van Laren, Eemnes en Hilversum. D66-Laren organiseert
dan een open discussie in De Blokhut vanaf 20.00 uur.
Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerfractie D66) bijt de
spits af en schetst mogelijkheden
voor lokaal duurzaamheidsbeleid. Aanmelding wordt op prijs
gesteld vanwege de zaalcapaciteit
en de catering. Voor meer informatie en aanmelding: yberghorst@me.com

Yvonne Berghorst
Steunfractie D66 Laren

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

Broederschap van Sint Jan heeft de
‘klus’ in recordtempo weer geklaard

Dorpsdiner bij de Broederschap
van Sint Jan

Dankzij bewonersactie zijn de geitjes van
goud weer terug

College Bloemendaal bezoekt college Laren
Frank Bierlaagh jonge drager processiekruis

Burgemeester presenteert nieuwe uitgave Gooisch Blad in
voortuin Brinkhuis

Hollandse nieuwe met peper op
haringparty Vollebregt

Nieuws in beeld

Leo Janssen opent fototentoonstellingen Laura Marijn en
Peter Boudestein in Mauve

Fototentoonstelling Berg-Stichting in
Johanneskerk

Gewild oefencentrum Crailo gaat dicht

Uitslag enquête
‘Over uw buurt’
Twee edities geleden hebben we in het Larens Journaal
een enquête gepubliceerd met vragen rond het gebruik
van de app en e-mailservice ‘Over uw buurt’ en het feit
dat vergunningen niet meer in dit blad worden gepubliceerd.
Zestien inwoners hebben hierop gereageerd. Heel veel
dank daarvoor! Een aantal van hen heeft aangegeven
graag wat extra uitleg te krijgen bij het gebruik van de
app of e-mailservice. Met deze mensen hebben wij
inmiddels contact opgenomen om hen die hulp te bieden.
Alle zestien inwoners gaven aan de publicaties van
vergunningen in dit blad te missen. Vier daarvan
beschikken niet over digitale middelen als een computer,
smartphone of tablet. Vier mensen van de zestien zijn al
wel lid van ‘Over uw buurt’, maar missen evengoed de
papieren versie ernaast.
Gezien het geringe aantal reacties in relatie tot ons
inwoneraantal, zetten wij de ingeslagen koers van het
niet meer publiceren van de vergunningen in het Larens
Journaal voort. We hopen dat steeds meer geïnteresseerde
inwoners de weg naar de app of e-mailservice van ‘Over
uw buurt’ vinden en zo stukje bij beetje wennen aan de
digitalisering van onze overheid.

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Larense zaken

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie
over de agenda op: www.mooisticht.nl

Overzicht besluiten
raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op de
woensdagen 28 juni en 5 juli 2017 kunt u bekijken op
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Familieberichten
Geboorte
19-06-2017 Valerie Puijk
21-06-2017 Reinier Lucas Marius Kaiser
24-06-2017 Franka Leona Huijboom

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 automatisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een
verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw
gegevens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om
verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens.
Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan
overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw
Larense zaken 14 juli 2017

gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke
informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt
de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet
voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

pmd-zak of -container. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
plastic zakjes en bakjes, conserven- en drankblikjes en
zuivel- en sappakken. Alleen leeg verpakkingsafval mag
in de zak of container. Plastic en metaal dat geen
verpakkingsmateriaal is, kan op het scheidingsstation
worden ingeleverd.

Gegevensverstrekking aan andere instanties
beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als
sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet
automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen
bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrekkingsbeperking 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.

Wat is gft?
Groente- fruit- en tuinafval is al uw ‘organische’ afval.
Snoei- en maaiafval van tuin en balkon dus, maar ook
schillen en andere etensresten. Ook gekookte en
gebakken etensresten mogen bij het gft, net als botjes,
graten en eierschalen. Voor het ophalen van groot
tuinafval, zoals takken, kunt u een afspraak maken met
de GAD.

Veranderde inzameldagen
huishoudelijk afval
Voor huishoudens in Laren, Blaricum, Huizen en een
klein deel van Naarden die gebruikmaken van kliko’s,
zijn per 1 juli 2017 de inzameldagen voor pmd (plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken),
gft en restafval veranderd. De betreffende adressen hebben de afgelopen weken een nieuwe inzamelkalender
ontvangen. Ook in de handige GAD-app en in de online
inzamelkalender op GAD.nl zijn de veranderde inzameldagen vermeld. Denkt u eraan om de container na het
legen ook weer binnen te halen?
Het pmd en restafval worden nu eens per drie weken
opgehaald. Het formaat van de pmd-container is hierop
afgestemd, uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte. Mocht u meer pmd hebben dan kunt u bij de GAD een
extra pmd-container aanvragen. Het volume van de restafvalcontainer is afgestemd op een goede afvalscheiding.
Goed scheiden van pmd levert bijvoorbeeld al een halvering van het restafval op.
De gft-container wordt elke week geleegd. Dit omdat
met name tuinafval vooral in de zomer voor een groot
aanbod zorgt. Op termijn gaat de GAD bekijken of het
wekelijks legen van de gft-containers het hele jaar door
nodig is.
Wat is pmd?
Pmd staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken. Die mogen bij elkaar in de
Larense zaken 14 juli 2017

Kijk voor meer informatie op www.gad.nl of neem
contact op met de GAD via info@gad.nl of 035 - 699 18 88.

Apps en publiekwebsites over
kunstwerken in de openbare ruimte
Heeft u zich weleens afgevraagd wie de kunstenaar is
achter dat ene kunstwerk in Blaricum? Welke kunstwerken er allemaal in de openbare ruimte in Eemnes staan?
Of van welk materiaal een bepaald kunstwerk in Laren
gemaakt is? Sinds 10 juli 2017 kan iedereen dat bekijken
via de speciale apps en publiekswebsites die de BELgemeenten hebben gelanceerd. Dit gebeurde op een originele manier: burgemeester Joan de Zwart-Bloch van
Blaricum, burgemeester Roland van Benthem van Eemnes en wethouder Tijmen Smit van Laren stapten op de
fiets om de apps persoonlijk uit te proberen!
Route
Na de officiële lancering met in het kort uitleg over de
websites en apps, pakten de twee burgemeesters en de
wethouder de fiets om te beginnen aan een route via
Laren naar Blaricum. Ook een aantal college- en
raadsleden fietsten mee, evenals leden van de BEL Art
kunstcommissie en een aantal inwoners. De route ging
langs enkele kunstwerken waar de apps gelijk werden
uitgeprobeerd. In het gemeentehuis in Blaricum, het
eindpunt van de route, stond een hapje en een drankje
klaar.
Apps
Wilt u ook de gratis apps downloaden op uw smartphone?
Ga naar de iTunes Store of de Google Play Store en zoek op
‘kunstwerken openbare ruimte’ en Blaricum, Eemnes of
Laren.

Websites
Het is ook mogelijk om de kunstwerken in de openbare
ruimte te bekijken via de speciale kunstwachtwebsites
van de gemeenten:
http://blaricum.kunstwacht.nl
http://eemnes.kunstwacht.nl
http://laren.kunstwacht.nl
Graag foto ‘Kunstwerken in de openbare ruimte’
plaatsen
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Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor ‘jonge veteranen’: mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals
in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak,
Afghanistan en Mali.
Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen,
kunnen zich tot vrijdag 11 augustus aanmelden via het
bestuurssecretariaat van Laren. Dat kan per e-mail:
bestuurssecretariaat@laren.nl of telefonisch: 035 - 751 34
46. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de
Veteranendag.

BEL-Veteranendag 2017
Op donderdag 31 augustus 2017 organiseert de gemeente
Laren, mede namens de gemeenten Blaricum en Eemnes,
alweer voor de negende keer een bijeenkomst voor alle
veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen. De
Veteranendag wordt gehouden in het geheel vernieuwde
Singertheater in Laren. Een primeur... De veteranen zijn
één van de eerste bezoekers van het vernieuwde Singer!
De ontvangst is vanaf 12.15 uur. Het officiële programma
start om 12.30 uur met het nuttigen van de traditionele
‘blauwe hap’.
Het doel van de Veteranendag is het tonen van waardering voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook
biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om contacten te leggen of te hernieuwen en herinneringen op te
halen.
Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en Laren die
ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een
veteraan in één van de BEL-gemeenten, maar staat u niet
ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt
u zich aanmelden: u bent van harte welkom!
De Veteranendag is overigens niet alleen voor de nog in
leven zijnde militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede
Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië,

Leen gratis de
zwerfafvalaanhanger
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger
met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het
opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken van groenstroken een makkie!
Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeenten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslotte niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van
inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels,
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en
zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger spullen
om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals
voor het rechtzetten van paaltjes of borden.
Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan
de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door te bellen met de werf beheerder via het gemeentelijke telefoonnummer 14 035 (elke werkdag van 8.00 tot 16.00 uur).
De aanhanger haalt u op bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2, Eemnes. Na gebruik moeten alle gereedschappen weer volledig en schoon worden ingeleverd.
Larense zaken 14 juli 2017

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op:
@Gem-Laren
www.facebook.com/gemeente.Laren

Inleveractie kleine, elektrische
apparaten op scheidingsstations
Win prijzen en steun de sinterklaasintocht!
De scheidingsstations van de GAD doen dit jaar weer
mee aan de Wecycle-inleveractie. Heeft u nog kleine,
oude elektrische apparaten in huis liggen of is een
spaarlamp stukgegaan? Als u dit elektronische afval
(e-waste) inlevert bij één van de vier scheidingsstations
van de GAD, spaart u punten waarmee u kans maakt op
een nieuw elektrisch apparaat. Bovendien winnen de
vijfentwintig gemeenten met de meeste punten per
inwoner een sponsorcheque van duizend euro voor hun
sinterklaasintocht.
Zo doet u mee
1. Ga naar een GAD-scheidingsstation.
2. Lever uw e-waste in.
3.	Zet, ter plaatse op het GAD-scheidingsstation, de
locatieherkenning op uw smartphone aan.
4. Ga naar www.wecycle.nl/inleveren.
5.	Ga naar ‘Ik wil inchecken’ en geef uw punten voor de
sinterklaasintocht. Doordat u op de app de postcode
van uw huisadres kunt invoeren, speelt u automatisch
mee voor de sinterklaasintocht in Laren. Het maakt
daarvoor niet uit op welke van de vier GADscheidingsstations u bent.
6.	U ontvangt een bevestigingsmail met een link.
Daarin staat direct of u een nieuw apparaat heeft
gewonnen.
Over Wecycle
Jaarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen kilo aan kleine apparaten en lampen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren voor recycling. Wecycle laat elektrische apparaten
voor tachtig procent recyclen en spaarlampen zelfs voor
negentig procent. Door recycling blijven grondstoffen
behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
Meer informatie
De actie loopt tot en met 31 augustus 2017. Meer
informatie vindt u op www.wecycle.nl/inleveren
Larense zaken 14 juli 2017

Uw taxussnoeisel helpt
kankerpatiënten
Heeft u een taxushaag? Lever dan uw snoeisel in voor het
goede doel!
In de naalden van de jonge taxusscheuten (tot 15 cm
lang) zit baccatine, een belangrijke basisgrondstof voor
chemotherapieën. Tot eind september 2017 kunt u de
jonge scheuten van uw taxushaag inleveren bij één van
de GAD-scheidingsstations. Er staan daar aparte bakken
voor. Oudere taxustakken bevatten geen baccatine. Deze
kunt u dus bij het tuinafval lozen.
Taxus voor Hoop en Viore
Het taxussnoeisel wordt door Stichting Taxus voor Hoop
bij de GAD-scheidingsstations opgehaald en aangeboden
ter verwerking voor medicatie tegen kanker. Ook levert
de inzameling een vergoeding op die wordt gedoneerd
aan Viore, een informatie- en activiteitencentrum voor
mensen die leven met de gevolgen van kanker. Meer
informatie vindt u op www.taxusvoorhoop.nl en op
www.viore.org

Kent u iemand die een gemeentelijke erepenning verdient?
U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeentelijke erepenning. Deze persoon of instelling moet
voldoen aan de volgende criteria:
•	
Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende
inzet voor de Larense gemeenschap. Onder hoogwaardige inzet wordt verstaan: beleidsmatige en/of
vernieuwende inzet die de Larense gemeenschap ten
goede komt. De nadruk ligt niet op langdurige inzet.
•	
De inzet mag zowel binnen als buiten Laren zijn,
maar is van belang voor de Larense gemeenschap.
•	
De inzet voor Laren kan op een breed scala aan
terreinen zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap,
sport, welzijn, gezondheidszorg en bevordering van
de sociale cohesie.
De criteria voor het voordragen staan eveneens beschreven op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onderscheidingen) Daar vindt u ook het aanvraagformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via tel.
14 035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl

Nederlandse nationaliteit voor
Fahima Hermes Kenna
Fahima Hermes Kenna (1938) is in het gemeentehuis van
Laren genaturaliseerd. Mevrouw Kenna komt uit Irak. In
maart 2009 is ze naar Nederland gekomen en sinds
november dat jaar woont ze in Laren.

Verbreding A27 en A1
Zaterdag 1 juli jongstleden is Rijkswaterstaat gestart
met de verbreding van de A27 en de A1 tussen UtrechtNoord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Wilt u op de hoogte blijven van de
werkzaamheden? Meld u dan aan voor de hinderkalender van Rijkswaterstaat via
www.verbredinga27a1.nl/hinderkalender

Aangepaste openingstijden
in de zomerperiode

Mevrouw Kenna met haar familie, burgemeester Elbert
Roest en wethouder Leen van der Pols

Advies- en informatiepunt
sociaal domein HBEL
Inwoners van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes
kunnen bij het Advies- en informatiepunt sociaal
domein HBEL terecht met alle vragen over Wmo, zorg,
welzijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen.
Neemt u contact met ons op? Dan volgt er altijd een
afspraak met een consulent. In dat gesprek staan uw
vragen en behoeften centraal. Het geeft duidelijkheid over
wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is in uw situatie.
Als u gebruik gaat maken van onze dienstverlening dan
krijgt u een vast contactpersoon. Dat is een consulent
aan wie u altijd al uw vragen kunt stellen. U krijgt ook
het 06-nummer van deze consulent, zodat u hem of haar
snel en makkelijk kunt bereiken.
Vragen
Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en
informatiepunt HBEL. Tel: 035 - 528 12 47, e-mail:
hbel@sociaalplein.info Bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.
Inloop zonder afspraak
Inloopochtenden voor inwoners van Huizen, Blaricum,
Eemnes en Laren zijn op:
•	
Dinsdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur, locatie
Huizen, Graaf Wichman 10.
•	
Donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur, locatie
Eemnes, Zuidersingel 5.
Let op: de inloopochtend op maandag is vervallen.

Van 24 juli tot en met 28 augustus 2017 sluit het
kantoor van de BEL Combinatie op maandag eerder
dan normaal, namelijk om 17.00 uur. Natuurlijk
kunt u nog steeds een afspraak maken voor de
dagelijkse openingstijden, via www.laren.nl of
telefonisch via 14 035.

CJG Vraag van de maand
‘Op vakantie, hoe hou ik het gezellig onderweg?’
De zomervakantie komt er weer aan. Voor de meeste
mensen is het heerlijk om na een drukke periode lekker op
vakantie te gaan met het hele gezin. Voor de kinderen is
een lange reis in de auto een hele uitdaging. Hoe kun je
nou zorgen dat ze zich goed vermaken op de achterbank?
Tips
•	
Bedenk van tevoren met je kind(eren) wat je meeneemt,
bijvoorbeeld speelgoed en voorleesboekjes.
•	
Denk aan de favoriete knuffel, zorg dat deze binnen
handbereik is.
•	
Pak wat cadeaus in en deel deze tijdens de autoreis uit.
•	
Neem papier en kleurpotloden mee, zodat je kind
kan tekenen. Zorg wel voor een stevige ondergrond.
•	
Je kunt onderweg leuke spelletjes doen met auto’s,
nummerborden en plaatsnamen.
•	
Samen een verhaal maken. Om beurten ieder een zin
of een woord zeggen.
•	
Neem muziek mee die iedereen leuk vindt of spreek
af dat iedereen een keer mag kiezen.
•	
Print wat versies van ‘autobingo’ en als je creatief
bent, maak je je eigen variant!
•	
Natuurlijk kun je ook allerlei apparaten met een
beeldscherm meenemen.
•	
Tussenstop met de auto? Zoek een rustige
parkeerplaats of ga even van de snelweg af, zodat de
kinderen even buiten kunnen rennen.
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Laren JB1 Landskampioen

Lucienne Deltour 50 jaar balletdocente

Papageno Zomerconcert dit jaar met
Guus Meeuwis als gast-artiest

Ramenlappen als, onderdeel van Vossenjacht voor
Armeense kinderen van de Ontmoetingskerk
Presentatie nieuw programma culturele activiteiten
Rosa Spier Huis muzikaal opgeluisterd

Wandelaars 4 daagse het Gooi lopen ruim 15000 euro bijeen
voor goede doelen

Pionier Pascal Rijnders neemt
afscheid van Papageno Huis

Nieuws in beeld

Wethouder Tijmen Smit en Singerdirecteur Evert van Os
openen Olifantenparade

Wijkagent Wessels waarschuwt de
donderdagse-koffieclub voor insluipers

Larense Prof. Dorien Pessers neemt
afscheid van Amsterdamse Universiteiten

Larense zaken 17 juni 2016

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.

Hoeveel ouders heb jij?
Een kind heeft twee biologische ouders: moeder en
vader. De wet kent ook het juridisch ouderschap en
heeft los daarvan het gezag over een kind geregeld.
Vrij ingewikkeld dus. Een Staatscommissie wil nu
het aantal mensen met gezag uitbreiden van twee
tot maximaal vier. Is dat een goed idee?
Een veelgehoord bezwaar is dat er dan ook meer
conflicten zullen ontstaan. Dat is niet in het belang
van het kind. De Staatscommissie ziet dat bezwaar
niet ‘omdat dan geen sprake meer is van een machtsstrijd van één tegen één’. Wat een machtsstrijd van
twee tegen twee of één tegen drie met het kind doet,
blijft onduidelijk. Verder zegt de commissie over
het gevaar van meer conflicten, ‘dat er over de hele
wereld nog maar weinig ervaring met meeroudergezag is opgedaan en het nog niet is vastgesteld in
wetenschappelijk onderzoek.’ Dus er is geen ervaring mee en men kent de impact op het kind niet.
Dat lijkt me al voldoende reden om deze plannen
snel in een diepe la te gooien! Kinderen hebben al
genoeg last van conflicten tussen twee ouders.
70.000 kinderen per jaar maken een scheiding van
hun ouders mee en zij hebben twee keer zoveel
problemen als kinderen uit intacte gezinnen, zowel
op korte als op lange termijn. 83% van alle jonge
stellen krijgt een relatiecrisis na de eerste baby en
het scheidingspercentage is op weg naar de 50%,
vaak nog voordat de kinderen vier jaar zijn.
Kinderen met vier ouders kunnen na de scheiding
zomaar vier extra stiefouders en zestien grootouders krijgen. En allen kunnen vinden dat zij recht
hebben op contact en omgang met het kind. Stel je
voor dat die óók gaan procederen!
Laten we dus vooral niet verder knutselen aan
belangrijke zaken als afstamming en ouderschap
voordat we zeker weten dat het in het belang is van
het kind. k

Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

Theateragenda

Zondag 16 juli

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Refletstrio: Alice Allegri Rodriguez - fluit,
Blanca Sanchez Salvador - altviool,
Sari van Brug – harp

Zondag 23 juli

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Christos Papandreopoulos – piano

Zondag 30 juli

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Michel Xie - piano

Zondag 6 augustus

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Silvan de Smit - gitaar , Iasonas Daskalakis - gitaar

Zondag 13 augustus

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Baiba Milberga - sopraan + Louis Lallouette - piano

Zondag 20 augustus

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Lisette Carlebur - viool, Xenia Evers - piano

Zondag 27 augustus

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00)

Amke te Wies - cello, Angela Excaurazia - cello

* Kaarten kunnen aan de zaal worden gekocht, in
het Papageno Huis kan allen met PIN betaald worden. Reserveren voor concert en speciale koffieconcertlunch via: tzaaltje@stichtingpapageno.nl

Papageno Huis
Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www.stichtingpapageno.nl

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Zon
Nog weekje en dan begint de vakantie. Heeft u er
ook zo’n zin in? Gaat u naar de zon, naar het strand,
de bergen in, of blijft u “gewoon” in Nederland en
gaat u met de tent, boot of caravan op stap? Iedereen heeft zijn eigen beeld bij dé perfecte vakantie;
luieren, boeken lezen, musea bezoeken, actief aan
het sporten of wellicht ontslakken. De zon speelt
altijd een grote rol, een vakantie staat of valt er bij
(voor mij). De grote gele bol heeft grote invloed op
ons leven. Eb en (spring)vloed, het opwarmen van
de aardbol, het doorkomen van de winterdip, het
genoeg “opvangen” van vitamine D en bij de groei
van iedere bloem, grasspriet, boom op onze moeder
aarde. Het is de zon waar we niet zonder kunnen.
Wist u dat er wel 16 spreekwoorden zijn over/met de
‘zon”? De meest mensen willen zon in de tuin en in
hun perceptie móet de tuin dan op het Zuiden liggen, terwijl écht iedere ligging zijn voordelen heeft.
Tuin op het Noorden, heerlijk koel. Bij een tuin op
het Westen kan je lang natafelen en heeft u een tuin
op het Oosten weetu dat het spannende avonturen
biedt voor een extra lang en uitgebreid ontbijt. De
zon heeft nog meer voordelen. Als uw huis een optimale zonligging heeft blijkt u minder stookkosten
te hebben. Uit een ander onderzoek blijkt dat u als
koper meer voor een huis betaalt wanneer u veel
zon in de tuin heeft. Voor elk uur direct zonlicht dat
de woning méér vangt, bovenop het gemiddelde
aantal uren zonlicht, “schijnt” de marktwaarde met
2,4% te stijgen
De onderzoekers laten wél weten dat het om een
robuuste schatting gaat omdat de woningwaarde
ook afhankelijk is van andere kenmerken van het
huis. Laten we hopen dat de gemeente in de nieuwe
taxatie voor de WOZ in 2017 hiermee ook rekening
houdt? Die grote boom in de tuin van de buren
neemt heel wat zon weg en de nieuwe aanbouw van
andere buren geeft ook veel schaduw. Maar laat
vooral uw dag niet verpesten, achter de wolken
schijnt de zon en na regen komt zonneschijn. Wij
wensen u een zonnige vakantie, een zonnig humeur
en zorg dat u een zonnetje in huis bent/blijft/krijgt.

Prachtstemmen in Sint Jansbasiliek

unieke uitvoering Stabat Mater van Pergolesi
De Larense Sint Jansbasiliek krijgt op woensdagavond
27 september de primeur van een bijzondere
uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi en het
Nisi Dominus van Vivaldi, uitgevoerd door de
beroemde countertenor Maarten Engeltjes en de
Britse sopraan Rosemary Joshua. Zij worden begeleid
door PRJCT Amsterdam, een nieuw barokensemble
rondom countertenor Maarten Engeltjes. Het
ensemble is een combinatie van een vaste kern van
uitmuntende, recent afgestudeerde Nederlandse
barokmusici en vooraanstaande internationale
musici. Het wordt geleid door een per project gekozen
concertmeester van internationale allure. Het
ensemble staat dit concert onder leiding van de
vermaarde violist Riccardo Minasi, winnaar van de
International Opera Award 2016 en viervoudig
winnaar van Echo Klassik.

Voor Maarten Engeltjes is dit het eerste concert dat hij
zelf organiseert. Engeltjes heeft dan ook voor een
verrassende produktie gezorgd waar hij klassieke
muziek presenteert op een hedendaagse manier. Zo
wordt het wereldberoemde meesterwerk van Pergolesi
ingeleid door de schrijver P.F. Thomése, auteur van het
boek ’Schaduwkind’ en winnaar van de Akoliteratuurprijs. Pergolesi zocht in dit prachtige ´ Stabat
Mater´ naar uitdrukking voor het verdriet en de
eenzaamheid van de moeder, staande aan het kruis.
Auteur P.F. Thomése zoekt in ´ Schaduwkind´ hetzelfde
na de ontreddering door het overlijden van zijn eigen
dochter. “Als ze er is, dan is het in de woorden waar ik
‘s nachts op wacht.” Hiermee wordt het thema verdriet
uit de klassieke muziek van achttiende eeuw gehaald
en naar 2017 vertaald. En dus tijdloos gemaakt.
Tickets voor deze unieke uitvoering van het Stabat
Mater van Pergolesi kunt u bestellen via de Nationale
Theater Kassa 0900 – 9203. De toegangskaarten kosten
€ 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief
programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. Meer informatie: www.larenklassiek.nl

R E P O RTAG E
volgt

volgt

foto’s: Leo Janssen, peter van Riestschoten en Karel Loeff

Expositie: van 10 juli tot 31 juli
beeldjes in brons, gemaakt door de
cursisten van Marloes Eerden.
Films
19 juli Publieke Werken om 19.30
21 juli Publieke Werken om 14.30
Let op: Vanaf 24 juli aangepaste
openingstijden! Films beginnen
in deze periode om 14.30.
26 + 28 juli Love & Friendship
2 + 4 augustus Perfetti Sconosciuti
9 + 11 augustus Tonio
Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl

Geniet in de Kloostertuin van
koffie, een krantje, appeltaart of
een heerlijke tosti.

72e bejaardentocht van Laren
Op donderdag 2 juni is voor de 72ste keer de
bejaardentocht van Laren georganiseerd. Om halfnegen
in de ochtend zijn 35 vrijwilligers met hun auto
vertrokken van het kermisterrein met in elke auto een
chauffeur en 2 à 3 65-plussers uit Laren. De 70 deelnemers
hebben een tocht gemaakt langs Soest, Lage Vuursche,
Westbroek, Breukelen, Harmelen met als bestemming
restaurant Kort Jak. Op deze locatie is heerlijke
appeltaart met een kopje koffie genuttigd, waarna de
tocht door het zonnige zuidelijke Nederland werd
vervolgd langs o.a. Woerden, Linschoten, Montfoort,
IJsselstein en Overberg. Na anderhalf uur door de mooie
provincie Utrecht gereden te hebben, kwam men aan bij
bosrestaurant Overbos. Op het menu stond een
driegangenlunch. Tussen de gangen door heeft dhr. Bus
met zijn accordeon voor sfeervol entertainment gezorgd.
Tevens is een moment stil gestaan bij het overlijden van
Herbert Majoor, trouwe vrijwillige chauffeur en Ernst
Wortel, een geroutineerde navigator bij Erwin van den
Berg. De route van de terugreis ging langs Barnveld,
Nijkerk en Putten en eindigde bij Johanneshove. Een
gezellige borrel met bitterballen van Keurslager Spoelder
vormde de dagafsluiting van de 72e bejaardentocht.

Het bejaardentochtcomité wil graag de vrijwilligers hartelijk danken
voor hun inzet op deze dag; dit persoonlijke vervoer maakt de tocht uniek
in Nederland. Verder willen wij de alle donateurs bedanken voor hun
bijdrage, want zonder hun financiële bijdrage kan deze dag niet
kosteloos voor de ouderen in Laren georganiseerd worden. Ook donateur
worden ? meer info: Alexander Armbrust (035-5382124).

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

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4 1261EV Blaricum Tel:035-5310820

Vacatures
vrijwilligerswerk

De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM

• Begeleider spelletjesmiddag
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger om samen met
andere vrijwilligers een gezellige spelletjesmiddag te verzorgen. Werktijden: 14.00 tot 16.00 uur. Contactpersoon:
Mathilda Hoogstrate van Vivium Zorggroep, Zorgeloos
Wonen, via 06-42610451 of m.hoogstrate@vivium.nl.

• Sportieve vrijwilliger
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om samen
met jongeren met autisme mee te gaan naar de sportschool of naar het zwembad. Werktijden: meegaan naar
de sportschool: overdag of op een middag. Zwemmen:
woensdag overdag of woensdagavond. Contactpersoon:
Diana Tarmidi van Papageno Huis in Laren, via 035 - 53 88
091 of 06-10824825 of vrijwilliger@stichtingpapageno.nl.

TE KOOP: MELKWEG 63 LAREN

• Singer-kunstminnende vrijwilliger
Een mevrouw in Laren-Centrum zou heel graag in de rolstoel zo eens per 2 maanden naar een (nieuwe) tentoonstelling in het Singer gaan. Wie zou samen met haar Singer
willen bezoeken? Werktijden: in overleg. Contactpersoon:
Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, via
06 - 49 37 71 71 of abijleveld@versawelzijn.nl.

TE KOOP: CAPITTENWEG 36C BLARICUM

De Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is tot 20
juli te bereiken: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19 dinsdag van 14.00 – 15.00 uur,
Blaercom, Schoolstraat 3 donderdag van 13.30 – 15.30 uur,
De Malbak, Wetering 122, tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
Van 24 juli t/m 20 augustus zijn wij gesloten. U kunt ons
weer vanaf 21 augustus bereiken en bezoeken.
Voor actuele vacatures kunt onze digitale vacaturebank
blijven bezoeken tijdens de vakantie op www.versavc.nl

TE KOOP: NOOLSEWEG 10 LAREN

Nalatenschapsdossier &
Boedelbegeleiding
Verstand van (nabestaanden) zaken,
gevoel voor mensen
TE KOOP: LAGE VUURSCHWEG 19A LAREN

Uw WONING ook op deze lijst? 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32
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Adopteer een theaterstoel, steun Singer Laren
en schitter op een unieke gala-avond
Hoe werkt het?
U adopteert een stoel voor € 300,- en twee stoelen voor
€ 500 (meerprijs per stoel is € 250,-). Singer Laren
staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat
Singer Laren geen schenkingsrecht betaalt over
schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt
volledig ten goede aan het nieuwe Singer Laren. Heeft u
interesse in het adopteren van een stoel? U bent u van
harte welkom bij een van onze kassamedewerkers, zij
geven u graag meer informatie. Of stuur een mail naar
receptie@singerlaren.nl.

Wat krijgt u?

September 2017 opent Singer Laren officieel de
deuren van het nieuwe theater en de nieuwe
centrale entree voor het museum, theater en
beeldentuin. Veel mensen hebben al bijgedragen,
maar de begroting is nog niet helemaal rond.
Adopteer daarom nu een stoel en draag het
laatste steentje bij!

In memoriam Bram Bakker
Bram was een bijzondere
man. Oprecht geïnteresseerd in de wereld om
hem heen. Kritisch, maar
steeds gericht op het zoeken naar oplossingen.
Maar vooral eigenzinnig, wars van conventies. Recht
op de man af. Hij was trots op zijn prachtige carrière.
Vanuit een bescheiden milieu middels avondstudie
naar de universiteit, waarna zijn professie hem op
meerdere plaatsen in en buiten Europa bracht.
Een milieuactivist avant la lettre, de bijzondere
inrichting van zijn eigen tuin, compleet met
windmolen, was daarvan een concrete uitdrukking.

Op donderdag 19 oktober 2017 bent u gast op een
feestelijke gala-avond in het nieuwe theater! In uw
eigen stoel kunt u genieten van optredens van de
talentvolle pianisten Lucas & Arthur Jussen en een
verrassingsoptreden*. Na af loop klinkt muziek in de
foyer en is er een feestelijke borrel.
En dat is niet alles! Uw naam wordt vermeld op een
zaalplattegrond in het nieuwe gebouw, u ontvangt een
‘theaterstoel-adoptiecertificaat’ en een speciaal voor
deze gelegenheid ontworpen reverspeldje waarmee u
toetreedt tot een bijzondere groep Singer supporters.
*Het is niet mogelijk om op andere theateravonden uw
‘eigen’ theaterstoel te reserveren.
Ook avonturier: nog voorbij zijn 80-e bestuurde hij zijn
vliegtuig. Het dorp Laren ging hem aan het hart. Hij
bekleedde meerdere bestuursfuncties, waaronder bij de
Warrekam en de Biezem. Meerdere jaren lid van de
gemeenteraad, en sinds geruime tijd actief adviseur financieel expert - van onze fractie. Tot voor kort steeds
een vaste plek op de publieke tribune in de raadzaal.
Dat was de buitenwereld, zijn doen en laten werd
wezenlijk bepaald door zijn gezin, in de eerste plaats
zijn lieve Greta. Hij moest na haar overlijden bijna vijf
jaar geleden, alleen verder. Dat viel hem zwaar, te
zwaar. Wij hebben op 12 mei afscheid moeten nemen
van een mens met een gouden hart. Dat zal nooit
helemaal wennen.

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66

Meesters van de Oriënt
In Singer Laren is deze zomer de tentoonstelling ‘Meesters van de Oriënt’ te zien. Van 27 juni t/m 23 september
kunnen bezoekers mee op reis met Ferdinand Hart Nibbrig, Marius Bauer en Willem Dooijewaard. In navolging
van Franse en Engelse kunstenaars, schrijvers en avonturiers zochten tussen 1830 en 1930 ook Nederlandse
kunstenaars inspiratie in Arabische culturen. In de
tuinzalen van het museum wordt deze zomer een unieke
selectie van drie meesters van de Oriënt getoond. De
kunstwerken komen uit de museumcollectie van Singer
Laren en zijn zelden te zien.

Aanschuiftafel in Johanneshove
Iedere dinsdagavond bent u van harte welkom in Vivium
Johanneshove voor een verse daghap inclusief een drankje voor slechts € 7,50. Schuif tussen 17.30 en 18.30 uur aan
en geniet van fijn gezelschap en lekker eten! Voor meer
informatie en andere activiteiten in Johanneshove kijkt
u op www.vivium.nl/johanneshove-agenda.

Spray Park De Biezem
Vanaf 21 juni is Spray Park
De Biezem geopend op de
voormalige speelweide. Een
120 m2 groot waterfestijn
met verschillende spuitelementen, opgedeeld in drie
zones waarbij iedere zone
geschikt is voor een bepaalde leeftijdscategorie. Het
Spray Park is toegankelijk voor kinderen van 2-12 jaar
oud. Lekker ontspannen is er ook bij. Naast het Spray
Park is een nieuwe ligweide waar je heerlijk kunt ontspannen in het zonnetje. Met een boekje en een hapje en
een drankje uit de Restobar kom je de middag wel door.

Daarnaast beschikt de ligweide over een nieuw aangelegd beachvolleybalveld van professionele afmetingen
waar je heerlijk kunt Beach- en/of Voetvolleyballen! Er is
tevens een groot houten speeltoestel voor de kinderen op
de ligweide geplaatst, voor als ze het water even zat zijn.
Kortom, volop plezier in het voorjaar en de zomer! Meer
informatie: www.debiezem.nl.

Activiteiten
Kunstcollectie Teun Bouwer bij BEL-Art
Teun Bouwer, de afgelopen twintig jaar inwoner van Blaricum,
exposeert nog t/m 1 augustus in
het Gemeentehuis van Eemnes een
deel van zijn privé kunstcollectie.
Deze collectie heeft hij de afgelopen veertig jaar als collectioneur
bijeengebracht. De heer Bouwer
heeft een grafische achtergrond en
mede daardoor een passie voor kunst, in het bijzonder
voor schilderijen. De tentoonstelling wordt hem aangeboden door BEL-Art vanwege zijn jarenlange bestuursfunctie en de commissie om kunstenaars uit Blaricum,
Eemnes en Laren te
selecteren. Wegens zijn
vertrek naar elders
vond het bestuur van
BEL-Art het passend
hem deze tentoonstelling aan te bieden. Het
is een prachtige klassieke en moderne verzameling schilderijen uit de periode 1890 tot heden en
voor een deel van kunstenaars uit het Gooi. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur, echter op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Natuurlijke kinderfeestjes in het Gooi
“Natuurlijk” is momenteel een
hype, zowel in de keuken als in
de badkamer. Maar nu is het in
het Gooi ook mogelijk een 100%
natuurlijk parfumfeestje of
beautyfeestje voor verjaardagen te boeken. Parfum maken
met vriendinnen of samen
leren hoe je zelf maskertjes en
scrubs maakt, die om op te
eten zijn. Marcia Korenhof heeft zich laten inspireren
door het Amerikaanse ‘Home SPA’-concept en haar kinderfeestjes gebaseerd op aromatherapie. Zij tovert het
huis van de jarige om in een heerlijk geurende SPA en
leert de meisjes alles over parfum maken of natuurlijke
schoonheid. Lekker tutten in een badjas, genieten van
een gezonde High Tea en met een goodie bag naar huis.
Voor meisjes van 6 t/m 16 jaar. Meer info: www.gooischekinderfeestjes.nl.

Olifanten tekenen met Harmen van Straaten
Harmen van Straaten komt naar de
Larense Boekhandel! Hij is bekend
van zijn vele illustraties en boeken.
En van het Kinderboekenweekgeschenk “Je bent...Super Jan”. In 1987
illustreerde Harmen zijn eerste kinderboek en daarna heeft hij zo’n circa 400 boeken geïllustreerd. Harmen is drie keer getipt door de kinderjury, hij
ontving een Gouden Appel van Bratislava voor zijn illustraties en werd bekroond met de Gouden Penseel van
Japan. Harmen schreef ruim 50 boeken voor alle leeftijden. Van prentenboeken voor de allerkleinsten tot
romans voor 15-jarigen en ouder. Vertalingen van zijn
werk worden o.a. in Duitsland, België, Korea, Japan,
Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken uitgegeven. Harmen van Straaten schreef het prachtige prentenboek Mosha. Het verhaal van olifant Mosha is het verhaal
achter het ontstaan van de Elephant Parade. Kom met uw
kind, kleinkind, buurjongetje, nichtje en al hun vriendjes naar de winkel. Want wanneer krijg je nou de kans om
een tekenles te krijgen van een internationaal gelauwerde illustrator? Datum: zaterdag 15 juli. Tijd: van 14.00 16.00 uur. Locatie: Larense Boekhandel, Naarderstraat 9.
Deelname is gratis, aanmelden gewenst (larenseboekhandel@libris.nl of 035-5382312).

Open 23456 Toernooi TC ’t Laer
Tennisclub ‘t Laer organiseert van 17
t/m 23 juli op het tennispark aan de
Driftlaan 3 het TC ’t Laer Open 23456
toernooi. Ook dit jaar is de regionale
tennistop weer van de partij. Kijk voor
meer informatie op www.tlaer.nl.

Zomer Woensdagmiddagen
Alle jongeren zijn welkom in het Papageno Huis, vervelen tijdens de zomervakantie is niet nodig! Elke woensdagmiddag is er in het Papageno Huis iets leuks te doen
speciaal voor jou. Kijk voor de actuele informatie op de
Papageno-website of volg onze Facebookpagina. De activiteiten zijn geschikt voor alle jongeren vanaf 12 jaar.
Opgeven via: meedoen@stichtingpapageno.nl.
Selfies maken: 19 juli, 14.30 uur
Iedereen kan selfies maken... maar hoe maak je een selfie
waar je echt tevreden mee bent? Samen met een professionele fotograaf krijg je de tips en tricks voor het beste
resultaat.
Bootcamp: 26 juli, 15.00 uur
Stilzitten kan altijd nog! Renske Beer inspireert iedereen
om een stapje verder te gaan dan je gewend bent en ook
je lachspieren worden getraind!

Pizza bakken: 2 augustus,13.30 uur
Als de zon schijnt verandert het Papageno Huis in een
Italiaanse villa waar je je eigen pizza bakt onder leiding
van het keukenteam.
Schilderen: 9 augustus, 14.00 uur
Maja Boot organiseert de Kunstclub in het Papageno Huis
op zondagen. Nu speciaal voor het zomerprogramma
maakt zij een atelier in de tuin van het Papageno Huis.
Spinners maken met een 3-d printer: 16 augustus,12.00-18.00
Aan de slag met de mensen van science4kids en hun 3-d
printer om je eigen spinner te maken; Zoek precies de
kleuren uit die je wilt voor het beste resultaat.
Graffiti: 23 augustus
Maak een ontwerp, kies je kleur, ga aan de slag als echte
kunstenaar en maak je eigen graffiti-kunstwerk. Onder
begeleiding van Dennis Tarmidi krijg je de kans om
helemaal los te gaan.

Zomeravondconcerten Larense beiaard
Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat de Stichting Vrienden van de
Larense Beiaard voor het seizoen
2017 niet over de financiële middelen zou beschikken om de Zomeravondconcerten op het carillon van
de Johanneskerk door te laten gaan,
heeft zich ook dit jaar een sponsor
gemeld om de concerten te financieren. Het is niet de
eerste keer dat het bestuur van de Stichting Vrienden
van de Larense Beiaard moet vaststellen dat door sterk
teruglopende donaties en verdere verlaging van subsidie, de bespelingen op het carillon in gevaar komen.
Toch zullen in 2017 en zoals het er nu naar uit ziet in
2018, de tweewekelijkse bespelingen van de dorpsbeiaardier Klaas de Haan doorgang kunnen blijven vinden, al
zal het geen vol uur meer zijn, en nu dus ook de Zomeravondconcerten. Als u
ons wilt helpen om de
live bespelingen van het
carillon in Laren ook
voor de toekomst te
behouden, verwijzen
wij u graag naar de
website van de stichting, hoe u donateur kunt worden. Het adres is larensebeiaard.nl. De Zomeravondconcerten vinden plaats op
drie dinsdagavonden: 11 en 25 juli en op 8 augustus. Bij
mooi weer kunt u de concerten beluisteren op het grasveld naast de kerk en bij regen binnen in de kerk. Net als
in voorgaande jaren biedt de stichting u graag een kopje
koffie of thee aan, voordat de concerten om 20.00 uur

beginnen. Op 11 juli is het spits afgebeten door onze
eigen dorpsbeiaardier Klaas de Haan, 25 juli is de beurt
aan gastbeiaardier Jasper Stam, en op 8 augustus zal de
reeks concerten worden afgesloten door gastbeiaardier
Laura Marie Rueslätten. De concerten in 2016 behoorden
tot de drukstbezochte, wij hopen dat in 2017 te overtreffen en u te mogen verwelkomen.

Repair Café
Zaterdag 5 augustus wordt weer Repair Café gehouden
in zorgcentrum Johanneshove, Eemnesserweg te Laren.
Vanaf 10.00 uur staat het enthousiaste team reparateurs
klaar om uw eigendommen zoals huishoudelijke
apparatuur, tuingereedschap en ook kleding een tweede
leven te geven. De reparaties worden gratis uitgevoerd.
Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
Hiervoor kunnen dan weer nieuwe materialen en
gereedschappen worden aangeschaft. De sessie eindigt
om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden geen reparaties meer
uitgevoerd. Meer weten? Kijk op ww.repaircafelaren.nl.

Tentoonstelling ‘Rosa Spier Groep’
In de expositieruimte van het Rosa Spier Huis is van 20
augustus t/m 8 oktober een nieuwe tentoonstelling te
zien. Emo Verkerk, Joost van den Toorn en Rudy Klomp,
alias de ‘Rosa Spier Groep’ exposeren dan twee-, drie- en
vierdimensionaal werk. De tentoonstelling wordt zondagmiddag 20 augustus om 15.30 uur geopend en is vervolgens dagelijks toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer info: www.rosaspierhuis.nl.

Lekker Laren: meer dan culinair genieten
Van donderdag 24 t/m
donderdag 27 augustus vindt de vierde
editie van Lekker
Laren plaats, het culinaire evenement waar
de nadruk ligt op
culinair genieten en het prikkelen van alle zintuigen.
De menu’s van het festival zijn weer indrukwekkend; 12
deelnemende restaurants vertonen hun gastronomische
kunsten. Lekker Laren gaat in eerste instantie om culinair genieten, maar is tevens de gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar je heerlijk kunt
eten, proeven & beleven. Waar je elkaar tegenkomt, waar
van alles voor kinderen te doen is en waar bezoekers
kunnen genieten van entertainment. Kortom, Lekker
Laren staat ook dit jaar weer op de kaart! Niet alleen de
gerechten zijn tijdens Lekker Laren tot in de puntjes verzorgd, het festival zet alles in werking voor een totale
beleving. Lekker laren denkt ook aan de miniatuur fijn-

proevers. Pure Toddlers & Up zorgt dat ze zich niet zullen vervelen met de Kidsclub. Kinderen werken mee aan
diverse knutselactiviteiten, hebben een Meet & Greet
met een special guest, poseren in een wild photobooth of
decoreren koekjes terwijl ze hapjes verorberen. Vanaf
het parkeerterrein pendelen luxe auto’s naar het festivalterrein. Voor het ritje naar huis is de BOB-service van
Your Private Driver in te schakelen of er kan gebruikt
gemaakt worden van de Valet Parking.
Meer info en tickets: www.lekkerlaren.nl.

Gooise Heideloop

De zomervakantie moet nog beginnen, maar in Goois
Natuurreservaat wordt alvast vooruitgeblikt op een bijzondere afsluiting ervan. Op zondag 27 augustus vindt
namelijk voor de derde keer de Gooise Heideloop plaats.
Wil jij aan het einde van de zomervakantie het nieuwe
sportseizoen goed beginnen? Schrijf je dan nu in! Krijn
Griffoen van de Gooise Atletiek Club (GAC): “Meedoen
aan de recreatieve Gooise Heideloop kan op drie manieren: wandelen, nordic walken of hardlopen. Er is geen
formele tijdsregistratie en de verschillende routes zijn
bestemd voor iedereen. De hele familie kan dus meelopen! We roepen alle sporters op om mee te doen.” De
stempelkaart die je bij de start krijgt, zorgt ervoor dat je
– letterlijk – alle mooie plekken van het Goois Natuurreservaat kunt ‘aftikken’. Zo loop je onder andere over de
heidevelden die in augustus volop in bloei staan en kom
je onderweg de schaapskudde tegen. Over de Zuider-,
Wester- en Bussumerheide worden drie routes uitgezet
van 2.5, 5 en 10 kilometer. Je kunt ter plekke kiezen welke
afstand je wilt lopen. Wil je na de loop nog meer ontdekken van de talloze mooie plekken in Goois Natuurreservaat? De start en finish van elke route is de parkeerplaats
bij het Sint Janskerkhof, naast het Geologisch Museum
Hof land aan de Hilversumseweg in Laren. Een ideale
uitvalsbasis verder de Gooise natuur in te trekken.
Inmiddels hebben al veel enthousiaste deelnemers zich
ingeschreven voor de Gooise Heideloop. Wil jij ook (met
de hele familie) meedoen? Dat kan! Schrijf je in via www.
inschrijven.nl. Kosten voor deelname bedragen € 3,voor kinderen t/m 12 jaar en € 5,- voor overige deelnemers. Inschrijving op de dag zelf is ook mogelijk tot 09.30
uur. Dan betaal je € 4,- (voor kinderen t/m 12 jaar) of
€ 7,-.

Oogstfeest SOLL
De akkers van SOLL staan er
weer prachtig bij en het oogsten nadert, dus ook het oogstfeest. Ons oogstfeest wordt
gehouden op zondag 27 augustus van 13:00 tot 16:00 uur op de
akker aan de Drift / Oude Drift waar u op unieke wijze
kennis kunt maken met verschillende producten van
Larense bodem. Er is de feestelijke presentatie van een
nieuw product: Larens Saison Bier van Sint Jans Rogge,
gebrouwen door de Gooische Brouwerij. Deze rogge is
een bijna vergeten gewas, met een lange Gooische
geschiedenis. Daarnaast verkopen we onze Larense mosterddressing, gemaakt met Larense mosterd en Gooise
honing; Larense Mosterd en Larens Blond uit de tap en
natuurlijk zijn er ook weer de heerlijke aardappelen die
ter plaatse worden gerooid en dan zelf kunnen worden
geraapt. Talloze lokale verenigingen tonen hun kunnen
en de ganzen van de ganzenhoeder Jurgen stappen parmantig rond. Meer informatie: www.sollaren.nl.

Dorpsfeest Laren
Het weekend van 8, 9
en 10 september staat
in het teken van het
Dorpsfeest in Laren.
Tijdens dit weekend
worden diverse evenementen en activiteiten georganiseerd. De feestelijkheden gaan van start
met de jaarlijkse vrijwilligersavond in het Brinkhuis
georganiseerd door de gemeente en Versa Welzijn. Iedereen in Laren die vrijwilligerswerk doet is van harte uitgenodigd. Op zaterdag 9 september organiseert de Historische Kring de Open Monumentendag. Zondag 10
september nodigt Singer Laren alle bewoners van Laren
uit om de opening van het nieuwe theater en de nieuwe
entree voor het museum, theater en beeldentuin te vieren. Een feest dat gevierd wordt met twee optredens van
Edsilia Rombley en de bigband van het Conservatorium
Amsterdam aangeboden door Laren Jazz. Een feestelijke
parade brengt u van de Brink naar het nieuwe Singer
Laren. Daar treedt niet alleen Edsilia Rombley op, ook
leest kinderboekenschrijver en illustrator Gitte Spee samen met de Larense muziekvereniging St. Jan - voor
uit haar nieuwe boek. En dat is niet alles! Op zondag
zijn de winkels open, vormen de olifanten uit de Elephant Parade een bijzondere openluchttentoonstelling,
schilderen kunstenaars van de Stichting Kunst in Laren
op de Brink en plein air en is er natuurlijk de INmarkt
2017: de start van het culturele, sportieve en recreatieve

seizoen van Laren met verrassende activiteiten. Dit jaar
zal de INmarkt de Brink via de Naarderstraat met de
Oude Drift verbinden. In de volgende editie van het
Larens Journaal en op de website van Bijzonder Laren
vindt u het volledige programma van het Dorpsfeest.
Het belooft een mooi feest te worden, reserveer dit weekend dan ook vast in uw agenda!

Concert Edsilia Rombley bij Laren Jazz
Tijdens het dorpsfeest op zondag
10 september trakteert Laren Jazz
de bewoners van Laren in het nieuwe theater van Singer Laren op
twee optredens van Edsilia Rombley en de bigband van het Conservatorium Amsterdam. Dit brengt
met zich mee dat het traditionele
Laren Jazz-concert op zaterdagavond dit jaar vervalt. De concerten worden aangeboden
om de opening van het nieuwe theater en de nieuwe
entree voor het museum, theater en beeldentuin te vieren. Het eerste concert is van 13.00 – 14.00 uur en het
tweede van 15.00 – 16.00 uur. Wilt u in aanmerking
komen voor kaarten en als eerste genieten in het gloednieuwe theater? Ga dan naar voor dinsdag 29 augustus
naar www.larenjazz.nl, vul het formulier in maak kans
op twee gratis kaarten. De kaarten worden verloot onder
alle aanmeldingen. De winnaars ontvangen op donderdag 31 augustus bericht per mail. De winnaars worden
geacht de kaarten tussen vrijdag 1 september en dinsdag
5 september op te halen bij de kassa van Singer Laren.

Nieuwe cursus Filosofische Salon
Wat kunnen we weten, wat moeten we doen, wat mogen
we hopen, wat willen we eten? Prof Dr. Michiel Korthals
geeft een nieuwe cursus in de Filosofische Salon Laren
over mogelijkheden en grenzen van menselijke kennis,
ethiek, hoop en voeding. De serie van vijf bijeenkomsten
behandelt de zeer uiteenlopende opvattingen van Kant
(1724-1804) en Heidegger (1889-1969). Datum en tijd: zondagmiddag 1, 15, 29 oktober, 12 en 26 november, steeds
van 14.30 tot 17.00 uur. Kosten: 125 euro. Inlichtingen:
www.filosofischesalon.jimbo.nl
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:
Nummer
234
235
236

Materiaal
in huis
09-aug
06-sept
04-okt

Verschijningsdata
vrij. 18-08 en za. 19-08
vrij. 15-09 en za. 16-09
vrij. 13-10 en za. 14-10

Agenda
t/m 1 aug Gemeentehuis Eemnes: Expositie Teun Bouwer
t/m 13 aug	Rosa Spier Huis: Werk uit eigen Huis, dagelijks
10.00-16.00 uur
t/m 9 sept	Johanneskerk: Tentoonstelling over de
Berg-Stichting, dagelijks 12.00-17.00 uur
t/m 17 sept Singer Laren: Bouw in Beeld
t/m 24 sept Singer Laren: Cuban Art Now
t/m 10 okt	Brink – Naarderstraat - Beeldentuin Singer
Laren: Elephant Parade
t/m 23 sept	Singer Laren: Tentoonstelling Marius Bauer en
Willem Dooijewaard: Meesters van de Oriënt
14 juli	Brinkhuis: Film aan de Brink: Heaven on Earth,
14.30 uur
14 juli
Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
15 juli
Larense Boekhandel: Workshop olifanten tekenen
met Harmen van Straaten, 14.00-16.00 uur
16 juli
Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
17 juli
Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
17 juli
Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
18 juli
Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
18 juli
Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
19 juli
Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
19 juli	Brinkhuis: Première Kidscafé Laren: ‘Hoe schrijf
je een boek?’, 16.00-17.30 uur
19 juli	Brinkhuis: Film aan de Brink: Publieke werken,
19.30 uur
19 juli	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag, selfies
maken, 14.30 uur
20 juli
Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
20 juli
Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
20 juli
Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
21 juli
Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
21 juli	Brinkhuis: Film aan de Brink: Publieke werken,
14.30 uur
23 juli
Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
24 juli
Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
25 juli
Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
25 juli	Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense
beiaard, Jasper Stam, 20.00 uur
26 juli	Brinkhuis: Film aan de Brink: Love & Friendship,
14.30 uur
26 juli	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag,
bootcamp, 15.00 uur
27 juli
Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
27 juli
Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
28 juli	Brinkhuis: Film aan de Brink: Love & Friendship,
14.30 uur
28 juli
Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
30 juli
Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
31 juli
Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
1 augustus Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
2 augustus	Brinkhuis: Film aan de Brink: Perfetti
Sconosciuti, 14.30 uur
2 augustus	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag, pizza
bakken, 13.30 uur

3 augustus Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
3 augustus Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
4 augustus Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
4 augustus	Brinkhuis: Film aan de Brink: Perfetti
Sconosciuti, 14.30 uur
6 augustus Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
7 augustus Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
8 augustus Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
8 augustus	Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense
beiaard, Laura Marie Rueslätten, 20.00 uur
9 augustus Brinkhuis: Film aan de Brink: Tonio, 14.30 uur
9 augustus	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag,
schilderen, 14.00 uur
10 augustus Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
10 augustus Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
11 augustus Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
11 augustus Brinkhuis: Film aan de Brink: Tonio, 14.30 uur
13 augustus Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
14 augustus Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
15 augustus	Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30
uur
16 augustus	Brinkhuis: Film aan de Brink: Florence Foster
Jenkins, 14.30 uur
16 augustus	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag,
spinners maken, 12.00 uur
17 augustus Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
17 augustus Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
18 augustus Brinkhuis: 50+ leest voor peuters, 11.00-11.30 uur
18 augustus	Brinkhuis: Film aan de Brink: Florence Foster
Jenkins, 14.30 uur
20 augustus	Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30
uur
20 augustus	Rosa Spier Huis: Opening expositie Emo
Verkerk, Joost van den Toorn en Rudy Klomp,
15.30 uur
20 aug 	Rosa Spier Huis: Expositie Emo Verkerk, Joost
t/m 8 okt	van den Toorn en Rudy Klomp, dagelijks
10.00-16.00 uur
23 augustus	Papageno Huis: Zomer Woensdagmiddag,
graffiti
24 t/m 27 augLekker Laren
27 augustus	Zuider-, Wester- en Bussumerheide: Gooise
Heideloop, vanaf 9.30 uur
27 augustus	Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30
uur
27 augustus	Akker aan de Drift / Oud Drift: Oogstfeest SOLL,
13.00–16.00 uur
8 t/ 10 sept. Singer Laren: Laren Jazz-Concert Edsilia
Rombley, 13.00-14.00 en 15.00-16.00 uur
Deze agenda wordt samengesteld door het Larens Journaal.
Eventuele wijzigingen en (typ)fouten voorbehouden.

De Gouden Makelaar

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
advertentie@larensjournaal.nl

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Za van 09.00 - 12.00 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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
6 september 2017

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

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

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.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

Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via:
www.uitgeverijvanwijland.nl

Burgemeester Elbert Roest met zijn vrouw Kiki nadat hij de gemeenteraad geemotioneerd heeft
meegedeeld dat hij is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Bloemendaal

