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5 vragen aan 

Wat is het mooie van wandelen?
‘Wandelen is een makkelijke manier van sport: je hebt er 
weinig voor nodig en je kunt het overal doen. Persoonlijk 
ben ik vooral een langeafstandswandelaar. Het liefst 
loop ik in de bergen, maar ik heb ook twee keer 
meegedaan met de Vierdaagse van Nijmegen. Wat mij 
vooral aanspreekt is dat je tijdens het wandelen zo 
ongeloof lijk veel ziet, veel meer dan tijdens een autorit 
of f ietstocht. Wat dat betreft zitten we in deze regio 
goed, want bijna nergens vind je zoveel afwisseling in 
het landschap als in het Gooi.’ 
  
Wat zijn de succesfactoren van de Gooise 
wandelvierdaagse?
‘Allereerst dus die enorm afwisselende omgeving. De 
eerste dag gaat de route vooral door het bos, de tweede 
dag langs de landgoederen van ’s-Graveland en op dag 
drie staan de dorpen Eemnes, Blaricum en Laren 
centraal. De laatste dag lopen de wandelaars langs het 
Gooimeer en ten slotte onder de bogen van de Sint 
Jansprocessie, die een dag later plaatsvindt. Wat de 
Gooise vierdaagse daarnaast écht van andere 
wandelevenementen onderscheidt, is dat de routes 
praktisch helemaal door de natuur gaan en dat ze enorm 
goed bewegwijzerd zijn. Dat laatste hebben we te danken 
aan een groep enthousiaste vrijwilligers die de routes ’s 
morgens in alle vroegte uitzetten en controleren.’

Hoe staan jullie stil bij het 10-jarig 
jubileum?
‘De dertig deelnemers die alle edities hebben 
meegelopen, krijgen een diner aangeboden dat we in 
samenwerking met College de Brink organiseren. 
Natuurlijk krijgt ook de vierdaagse zelf een feestelijk 
tintje: elke dag zijn er op centrale locaties gezellige 
pleinen met muziek, waar mensen even kunnen zitten. 
En iedere dag worden de wandelaars bij binnenkomst op 
de f inishlocatie muzikaal onthaald.’ 

In tien jaar tijd is Wandelvierdaagse Het Gooi uitgegroeid 
tot een alom gewaardeerd wandelevenement, dat vorig 
jaar maar liefst 1600 deelnemers uit binnen- en 
buitenland trok. Met bestuurslid Frans Majoor staan we 
stil bij het succes van de vierdaagse en het feestelijke 
jubileumjaar.

Frans Majoor

Hoe belangrijk is samenwerking met andere 
partijen voor jullie?
‘Ontzettend belangrijk. Al sinds het eerste uur bevindt 
onze start- en f inishlocatie zich bij SV Laren. De perfecte 
locatie om een grote groep mensen te ontvangen; je kunt 
er goed parkeren en het is een uitstekende uitvalsbasis, 
want vanaf daar kun je alle kanten op. We zijn dan ook 
erg blij met de prettige samenwerking die we met SV 
Laren hebben. Daarnaast werken we met verschillende 
andere partijen samen. Zo steunen we met de opbrengst 
van de vierdaagse enkele goede doelen. Dit jaar zijn dat 
Stichting Vier het Leven, Scouting Raboes en het Goois 
Natuurreservaat. We zoeken daarbij graag naar 
mogelijkheden tot samenwerking. Zij helpen ons bij de 
organisatie van het evenement, onder meer door het 
inzetten van vrijwilligers. Overigens kunnen we altijd 
extra handjes gebruiken, dus als mensen het leuk 
vinden, zijn ze van harte welkom!’

Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
‘Rien van der Velde, die als vrijwilliger bij SV Laren 
werkt. Hij is voor mij hét boegbeeld van de vrijwilliger 
die achter de schermen zoveel werk verzet dat dankzij 
hem een grote groep mensen elke week weer kan sporten. 
Zoals Rien zijn er veel meer, ook bij onze stichting: 
Vrijwilligers die je niet ziet, maar die je pas mist als ze er 
niet zijn.’

Inschrijven voor de Wandelvierdaagse en/of aanmelden 
als vrijwilliger kan via www.wandelvierdaagsehetgooi.nl.
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Partir c’est mourir un peu. En zo voelt 
het ook na vier jaren in de Larense poli-
tiek. Toch overheerst blijdschap en 
dankbaarheid voor wat ik heb mogen 
doen en met wie ik allemaal heb 
mogen samenwerken. De jaren zijn 
voorbij gevlogen en geen dag heb ik mij verveeld of het 
niet naar mijn zin gehad. 

Het was een heuse uitdaging voor mij om wethouder te 
worden namens het CDA, met als portefeuille het com-
plete sociaal domein, onderwijs, het Hart van Laren en 
volksgezondheid. Spreekwoordelijk uit het niets kwam 
ik de lokale politiek binnen. Menigeen zal zich verbaasd 
hebben afgevraagd: “Wie is die man?”

En toch heb ik het destijds aangedurfd. Je weet immers 
nooit wat je kunt, totdat je het geprobeerd hebt. Ik had 
geen beeld van de lokale politiek, maar wel heel veel 
ervaring in de publieke dienstverlening (politie en 
brandweer). Verder was ik niet deskundig op de terrei-
nen van de sociale wetgeving. De mens heeft in mijn 
werkzame leven wel altijd centraal gestaan en zeker de 
minst sterken onder hen. 

Er is in die vier jaar veel gebeurd en gedaan en ik heb er 
mijn steentje aan mogen bijdragen. Te veel om op te noe-
men, waarbij ik het graag aan de ander laat om er iets 
van te vinden.

Spijtig om het werk en de mensen te moeten loslaten. 
Dat is zeker het geval, maar het werk zal niet stoppen. De 
koers die is ingezet om dichtbij mensen te zijn en te 
horen waar ze hulp of ondersteuning bij nodig hebben, 
wordt zeker voortgezet. 

Mijn opvolgster wens ik heel veel werkplezier en succes 
toe in dit fantastische werkveld. Het was mij een waar 
genoegen. Het gaat u allen goed! 

Leen van der Pols

22Theater agenda
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Politiek

Lieve kiezers, bedankt!
Bij de verkiezingen vroegen wij u ons met uw stem de 
kans te geven bestuursverantwoordelijkheid te gaan 
dragen. Daar gaf u ruimschoots en vol overtuiging 
gehoor aan. Meer dan een kwart van u heeft ons dat ver-
trouwen gegeven: een coalitie te vormen en een wethou-
der te leveren. Door uw stem zijn wij in zetels verdub-
beld en de tweede partij van het dorp geworden… Dank u 
wel!
Ook Larens Behoud heeft een zetel gewonnen en alle lan-
delijke partijen hebben verloren, liefst 10 van de 15 zetels 
zijn lokaal. Dan ligt het voor de hand dat de lokale win-
naars zich gaan beraden op een coalitie op inhoud. 
Helaas, dit werd ons niet gegund.
Na het eerste plezierige, verkennende gesprek met de LB-
informateur, werd in het tweede gesprek direct vermeld 
dat de fractievoorzitter van LB om ‘persoonlijk redenen’ 
geen interesse had in verdere gesprekken met Liberaal 
Laren. Einde gesprek. 
We vroegen nog om een onderhoud met de hele fractie van 
LB. Dat werd ons in eerste instantie toegezegd, maar werd 
door de fractievoorzitter direct van tafel geveegd. Oprechte 
minachting naar de kiezer! Twee lokale partijen winnen, 
de kiezer heeft gesproken, hun verkiezingsprogramma’s 
liggen heel dicht bij elkaar en de landelijke VVD verliest. 
Wat is daar nu zo moeilijk aan?  

Het persbericht van Larens Behoud suggereerde dat we er 
‘op inhoud’ niet uitkwamen. Echter over inhoud is nóóit 
gesproken. Op Radio 6FM gaf Leo Janssen ‘persoonlijke 
omstandigheden’ als reden om met de VVD verder te 
gaan. En de fractievoorzitter van Larens Behoud omzeilde 
later op 6FM de vraag over persoonlijke voorkeuren en 
antwoordde dat het voor hem belangrijker was ‘de plan-
nen die er al lagen’ alsnog te kunnen realiseren. 

Dat is tenminste duidelijke taal, ‘onafgemaakte plan-
nen’ moeten worden afgemaakt. 
We gaan het meemaken, maar het 
echte behoud van ons dorp zal 
voor ons voorop blijven staan. U 
kunt ook de komende vier jaar op 
ons rekenen.  

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

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

Bestuurskracht?
Stel je als inwoner van ons 
prachtige dorp eens voor dat 
meer dan de helft van je netto-

inkomen besteed wordt buiten jouw eigen gezichtsveld 
en dus zonder dat je daar invloed op hebt, dat zou toch 
niemand pikken? Het Larens bestuur vindt dat kennelijk 
wel best. 

Ruim de helft van de Larense begroting wordt buiten 
Laren ´verstookt ´ waarvan de BEL Combinatie (de ambte-
lijke uitvoering) ongeveer de helft voor haar rekening 
neemt. De raad blijft daar echter verantwoordelijk voor 
en de wet schrijft daarom voor dat de f inanciële stukken 
( jaarrekening en begroting) van die externe organisaties 
jaarlijks vóór 15 april bij de raden moeten liggen om de 
raadsleden gedurende acht weken de mogelijkheid te 
geven die stukken te beoordelen en hun visie daar op te 
geven. Half juni moeten die externe organisaties (bij-
voorbeeld de BEL Combinatie, de Veiligheidsregio 
(Brandweer), Regio Gooi en Vechtstreek (met o.a. GGD en 
GAD)) de zienswijzen van de raden ontvangen hebben.

Tot op de dag van vandaag komen die stukken altijd veel 
te laat binnen. D66 hamert er daarom al jaren op dat het 
college in actie moet komen om aan die vertragingen een 
einde te maken. Tevergeefs. Ook dit jaar, inmiddels zo’n 
3 weken na de wettelijk verplichte datum is er op een 
enkele uitzondering na nog geen enkel f inancieel stuk 
bij de raden binnengekomen. De belangrijke jaarreke-
ning 2017 van de BEL Combinatie wordt pas eind mei ver-
wacht en wordt dan pas in de raad van eind juni behan-
deld. Gevolg, in plaats van 8 weken de mogelijkheid om 
de lawine aan f inanciële stukken te bestuderen en een 
reactie geven, heeft de raad slechts heel kort de tijd. 
Eventuele zienswijzen hebben bovendien geen nut meer 
want de besturen van die organisaties hebben dan hun 
f inanciën al vastgesteld. Een voorbeeld van tekortschie-
tend lokaal en regionaal bestuur.

Noud Bijvoet
D66 Laren

Reageren? info@d66laren.nl 

De coalitie 2010-2014 gaat er 
weer voor!
Larens Behoud (6 zetels) en VVD (3 zetels) 
gaan de komende jaren weer samen de 
gemeente besturen. In de oppositie zit-

ten grote winnaar van de Larense gemeenteraadsverkie-
zingen Liberaal Laren (4 zetels), D66 (1 zetel) en CDA (1 
zetel). Dat houdt in 9 zetels voor de coalitie en 6 zetels 
voor de oppositie. In die verhoudingen zullen de komen-
de jaren plannen van het nieuwe college uitgevoerd gaan 
worden. Hoe die plannen eruit zien? Als vertegenwoordi-
ger van het CDA Laren heb ik woensdag 25 april jl. in een 
persoonlijk gesprek met informateur Leo Janssen en 
Larens Behoud lijsttrekker Peter Calis wel alvast de con-
cepttekst in mogen zien. Met de vraag daarbij aan mij 
gesteld of het CDA Laren daarin nog zaken mist, onder-
werpen die er echt in zouden moeten. Er iets uithalen is 
natuurlijk niet aan de orde, dat begrijpt u. Met ons ver-
kiezingsprogramma op tafel is de conclusie dat veel 
onderwerpen in het concept terugkomen. Dat is op zich 
niet verwonderlijk want uiteindelijk willen wij allemaal 
het beste voor ons dorp en zijn de marges waarin de poli-
tieke partijen in ons dorp zich kunnen bewegen niet 
groot. Het CDA Laren complimenteert daarom de tandem 
Larens Behoud met VVD. Ze gaan samen de uitdaging 
aan en staan voor een paar moeilijke dossiers. Het cen-
trumplan, wel of geen hotel (er ligt nog een motie uit de 
oude raad), betaalbare huurwoningen bouwen zonder dat 
ons groene dorpse aangezicht wordt aangetast maar denk 
ook aan de leef baarheid en veiligheid in ons dorp. Een 
paar speerpunten van het CDA Laren staan er niet in, 
althans de tandem Larens Behoud en VVD heeft een 
andere afweging gemaakt. Toezicht en handhaving op 
vergunningen blijven in één hand. Het CDA Laren heeft 
bepleit dit bij de burgemeester onder te brengen waar-
mee uitvoering en controle gescheiden worden. Er is 
helaas niet voor gekozen. De nieuwe coalitie heeft geen 
langetermijnvisie met betrekking tot de Rijkswegen A1 
en A27 en openbaar vervoerverbindingen tussen de grote 
steden gelegen aan de randen van het Gooi. Dat is een 
gemiste kans, zeker in regionaal 
verband. De nieuwe coalitie zet 
tenslotte in op een bestuurlijk 
sterk Gooi met behoud van zelf-
standigheid. Daarover een volgen-
de keer meer.
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid 
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Nieuws in beeld

Kermis Stichting in vergadering bijeen, is er klaar voor.

Het Gooi bevrijd toert ook door Laren op Bevrijdingsdag

16e Buurt Preventie Vereniging 
opgericht

Arjan , 4e generatie, viert  75 jaar 
slagerij de Vries

Gelukkig wordt hier wel gevlagd op 
Bevrijdingsdag

Internationaal  vermaard tuinarchitect 
Piet Oudolf wint Singerprijs 2018

Jan Timmer, ’die man van Philips’, te gast bij Larense 
Boekhandel

Benefietgala Papageno Huis haalt 750.000 euro op

Gezellige Brocante met oliebollen op 
Mauvezand

Afscheid van hockeylegende en 
clubicoon Joyce Sombroek
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Kermis Stichting in vergadering bijeen, is er klaar voor.

Larense zaken 11 mei 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twitter: 

@Gem_Laren 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Laren  

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

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 28 
en 29 maart en 25 april 2018 kunt u bekijken op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsver-
gaderingen > Besluitenlijst Raad).

  

De Commissie R&I vergadert dinsdag 22 mei 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I 13 februari 2018
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Opinienota

De Commissie M&F vergadert donderdag 24 mei 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F 15 februari 2018
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019 Vei-

ligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
•  Jaarrekening 2017 BEL Combinatie 
•  Begroting 2019 BEL Combinatie 
•  Begrotingswijziging in het kader van toegenomen 

bijdrage aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek

•  Onrechtmatigheden aanbestedingen 
•  Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017 
•  Verordening sociaal domein 2018

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Gemeente Laren op Twitter en 
Facebook

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen
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De gemeenteraad vergadert woensdag 30 mei 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergaderin-

gen 25 april en 9 mei 2018
•  Vaststellen lijst ingekomen stukken 
•  Toelating en beëdiging raadslid J.H. Faas (VVD)
•  Aanwijzen regioambassadeurs en afvaardiging GR 

RWZI (Gemeenschappelijke Regeling rioolwaterzuive-
ringsinstallatie) Gooiergracht en Vijzelgemaal Eem-
meer

•  Onder voorbehoud: Zienswijze diverse Gemeeschap-
pelijke Regelingen

•  Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019 Vei-
ligheidsregio Gooi en Vechtstreek

•  Jaarrekening 2017 BEL Combinatie
•  Begroting 2019 BEL Combinatie
•  Begrotingswijziging in het kader van toegenomen 

bijdrage aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek

•  Onrechtmatigheden aanbestedingen
•  Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017
•  Verordening sociaal domein 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cor-
rectieve Herziening Laren’ ter inzage ligt. 
 
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan be-
treft het bebouwde gebied van de gemeente Laren, met 
uitzondering van het centrum. Het ontwerpbestem-
mingsplan is een herziening van verschillende bestem-
mingsplannen. Het gaat hierbij om een actualisatie. Het 
ontwerpbestemmingsplan is hoofdzakelijk conserve-
rend van aard en is waar mogelijk aangepast aan de feite-
lijke situatie. Daarnaast is in de afgelopen jaren een aan-
tal onbedoelde fouten geconstateerd. Die zijn hersteld. 
In het plan zijn ook nieuwe beleidsregels opgenomen 
aangaande bouwen in de voortuin, dakterrassen, Bed & 
Breakfast, verspringende goothoogten bij woningen en 
parkeer- en archeologiebeleid. Ook is het bebouwings-
percentage van het Rosa Spierhuis aangepast. U kunt in 

de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan uitge-
breider teruglezen welke inhoudelijke wijzigingen in 
deze correctieve herziening zijn doorgevoerd.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 7 mei tot en met 
17 juni 2018 ter inzage bij de balie Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eem-
nes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, tel. 14 
035. Ook kunt u het plan bekijken op www.ruimtelijke 
plannen.nl (NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-On01).

U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Correctieve Her-
ziening Laren’.

Ook kunt u een mondelinge reactie indienen. Hiervoor 
maakt u binnen de termijn van terinzagelegging een 
afspraak met mevrouw K. Loman van de BEL Combina-
tie, tel. 14 035. Het is niet mogelijk om telefonisch of via 
e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

 

Geboorte
19-04-2018 Morgan-Alexander George de Fuijk

Donderdag 3 mei feliciteerde burgemeester Rinske Krui-
singa het echtpaar Branger-Bonhoff met hun zestigjarig 
huwelijksjubileum.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Correctieve Herziening Laren’

Familiebericht

Gemeenteraadsvergadering

Echtpaar Branger-Bonhoff 
60 jaar getrouwd
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Op 9 mei is tijdens een extra raadsvergadering het nieu-
we college van B&W van Laren geïnstalleerd. Peter Calis 
en Karin van Hunnik zijn benoemd als wethouder 
namens Larens Behoud en Ton Stam namens de VVD. 
Tijdens de vergadering nam de raad ook afscheid van 
wethouder Leen van der Pols. 

De portefeuilleverdeling van het college is als volgt:

Burgemeester 
Rinske Kruisinga
Personeel en Organisatie, Openbare 
orde en veiligheid, Algemene 
bestuurlijke en kabinetszaken, Be-
stuurlijke vernieuwing, Burgerza-
ken, Bestuurlijke inrichting (BEL), 
Communicatie en media, Singer

Wethouder Peter Calis, 
eerste locoburgemeester
Financiën, Economische aangelegen-
heden en toerisme (BL), Digitale dien-
sten, Evenementen, Subsidiebeleid, 
Larens Journaal, Wateroverlast, Sane-
ring Gooiergracht, Centrumplan

Wethouder Ton Stam, 
tweede locoburgemeester
Grondzaken en gebouwenbeheer, Ver-
gunning en handhaving, Omgevings-
wet, Ruimtelijke ordening, Bestemmings-
plannen, Volkshuisvesting, Bouw- en 
woningtoezicht, Monumentenbeleid, 
Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, 
Duurzaamheid en milieu, Sport en 

zwembad, Bomenbeleid en groenbeheer, Crailo, Johannes-
kerk, Centrumplan

Wethouder Karin van Hunnik,
derde locoburgemeester
Maatschappelijke zorg en welzijn, Soci-
ale zaken, Onderwijs waaronder huis-
vesting en Talent Primair, Jeugdbeleid, 
Volksgezondheid, Brinkhuis/Hart van 
Laren/Bibliotheek, Kunst en cultuur

Meer informatie over de portefeuilleverdeling en het 
coalitieakkoord staat op www.laren.nl

Woensdag 6 juni nemen Tijmen Smit en Leen van der 
Pols afscheid als wethouders van de gemeente Laren.

Het gemeentebestuur van Laren nodigt u graag uit om 
het glas te heffen op de mooie resultaten die Tijmen en 
Leen samen met de inwoners van Laren hebben bereikt. 
Het Kom Erbij Festival, het ondernemersfonds Bijzonder 
Laren, het verduurzamen van de woningen in Laren, 
Hart van Laren, de noodopvang van de vluchtelingen in 
2015, het Kennisnetwerk Sociaal Domein, de opening van 
het Papageno Huis, Singer Laren en de aankoop van 
Crailo met Hilversum en Gooise Meren zijn slechts enke-
le zaken waar de wethouders zich, samen met u, voor 
hebben ingezet.

U bent van harte welkom om onder het genot van een 
hapje en drankje Tijmen en Leen gedag te zeggen. Zij 
lopen graag bij u langs om mooie herinneringen op te 
halen.

Datum:  woensdag 6 juni 2018
Tijd:  16.30 – 19.00 uur
Locatie:  Brinkhuis, Brink 29 in Laren.
Het aantal parkeerplekken is beperkt.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via bestuurssecretariaat@laren.nl 
Als u vragen heeft over de afscheidsreceptie dan kunt u 
ook dit e-mailadres gebruiken.

College Laren geïnstalleerd

Afscheid wethouders Tijmen 
Smit en Leen van der Pols
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De heer Smit met zijn vrouw, kleinkinderen en burge-
meester Rinske Kruisinga

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult in 
de samenleving? Draag hem of haar dan voor als ontvan-
ger van een lintje bij de algemene decoratieverlening 
rond Koningsdag in 2019. Let op: de aanvraag moet uiter-
lijk 1 juli 2018 bij de burgemeester zijn ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment wor-
den uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde van een vereniging. Dit 
moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van uitrei-
king bij de burgemeester aanvragen.

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraag-
formulier dat u naar de gemeente stuurt. Het formulier 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u contact op met 
mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via tel. 14 
035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl

De afgelopen tijd zijn er meerdere woninginbraken 
gepleegd waarbij een ruit werd ingegooid. Let daarom 
goed op dat u geen kostbare spullen in het zicht laat lig-
gen.

Berg ze op
Het is een brutale methode: inbrekers zien op tafel een 
tablet liggen, gooien met een zwaar voorwerp (bijvoor-
beeld een steen of een bloempot) het raam in en grissen 
de ‘snelle buit’ van tafel. In bijna alle gevallen gaat het 

Vier inwoners van Laren ontvingen donderdag 26 april 
ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onder-
scheiding. Mevrouw E.A.J.H. Melssen-van Bergen is 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heren 
C.C. Lam en T.A.B. Smit zijn benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer R.S. Kahn is benoemd 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burge-
meester Rinske Kruisinga reikte de bij de onderscheidin-
gen behorende versierselen uit aan de decorandussen.

Mevrouw Melssen-van Bergen met haar man en burge-
meester Rinske Kruisinga

De heer Lam met burgemeester Rinske Kruisinga

De heer Kahn met burgemeester Rinske Kruisinga

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding?

Let op! Geen snelle buit 
achter de ruit!

Vier Koninklijke 
onderscheidingen in Laren
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Houd het groen 
binnen de perken

Larense zaken 11 mei 2018

om een laptop, tablet of mobiele telefoon. Zorg er daar-
om voor dat waardevolle spullen niet zichtbaar in de 
woning liggen, maar berg ze op. Deze inbrekers gaan 
graag voor een ‘snelle’ buit. 

Getuigen gezocht
De rechercheurs van het Woninginbrakenteam zijn een 
onderzoek gestart naar deze woninginbraken en vragen 
getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien van één van 
deze inbraken of heeft u andere informatie? Neem dan 
contact op met het Woninginbrakenteam via 0900-8844. 
Anoniem uw informatie delen kan ook! Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Op dinsdag 10 april is buurtpreventievereniging Or-
pheus in Laren off icieel opgericht. Onder grote belang-
stelling van bewoners en de wijkagenten, opende burge-
meester Kruisinga de oprichtingsvergadering in OBS de 
Ploeg.

Burgemeester Kruisinga: “Iedereen wil graag wonen en 
leven in een f ijne en veilige buurt. Een buurtpreventie-
vereniging levert daar, in samenwerking met de politie, 
een grote bijdrage aan. Als gemeente ondersteunen wij 
dit eigen initiatief van een buurt dan ook van harte.” 

Het sportstimuleringsproject ‘Sjors Sportief ’ heeft in de 
BEL-gemeenten een vliegende start gemaakt. Sjors blijkt 
erg populair, want al veel basisschoolkinderen hebben zich 
voor een sportkennismakingsactiviteit ingeschreven.
Sjors Sportief is het gezicht van Sportstimulering Neder-
land. Deze vrolijke mascotte maakt kinderen enthousi-
ast om kennis te maken met allerlei sporten. Zonder 
meteen lid te hoeven worden van een (sport)vereniging. 

Boekje ‘Sjors Sportief ’
De BEL-gemeenten en lokale (sport)verenigingen hebben 
hun krachten gebundeld en zijn samen tot het boekje 
‘Sjors Sportief ’ gekomen. Hierin worden meer dan veer-
tig (voornamelijk gratis) sportkennismakingsactivitei-
ten aangeboden. Alle basisschoolkinderen uit Blaricum, 
Eemnes en Laren kregen begin dit jaar een exemplaar.

Inschrijven kan nog steeds
Sindsdien hebben al veel kinderen ‘geproefd’ aan de acti-
viteiten van hun keuze. En dat kan nog steeds. Tot aan 
het eind van het schooljaar kunnen kinderen zich opge-
ven via de Sjors Sportief App of via www.sjorssportief.nl 

Voor de meeste hagen is dit de beste periode om ze te 
snoeien. Op tijd snoeien is nodig om de groene erfschei-
ding compact en mooi in model te houden. Maar een 
goed gesnoeide haag voorkomt ook onveilige situaties 
door ‘overhangend groen’. 

Niemand wil dat er onoverzichtelijke situaties ontstaan 
voor schoolgaande kinderen en f ietsers. Dat voetgangers 
met een kinderwagen of rollator hinder ondervinden 
van overhangende takken. 
Onder het motto ‘Houd het groen binnen de perken’ 
vraagt de gemeente Laren daarom aandacht voor het 
snoeien van overhangend groen. Wilt u er meer over 
weten? Kijk dan op www.laren.nl (Projecten > Houd het 
groen binnen de perken) of volg de Facebookpagina van 
de gemeente Laren.

Sjors Sportief laat kinderen 
kennismaken met sport

Buurtpreventievereniging 
Orpheus officieel opgericht
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Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > Mel-
ding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de 
hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Hoe stel ik grenzen in opvoeden zonder de boe-
man te zijn?

Grenzen stellen wil niet zeggen dat je een autoritaire 
ouder of boeman bent. Juist om de relatie met je kinde-
ren goed te houden, is het handig om heldere grenzen te 
stellen.

Als je een peuter of kleuter zelf laat kiezen welke kleer-
tjes hij of zij aantrekt dan heb je grote kans dat je het 
niet eens bent met zijn of haar keuze. Je kind kan niet 
kiezen of kiest iets totaal ongepast voor het weer. Dit kan 
in een conf lict resulteren. Maar als jij je kind verplicht 
om de door jou gekozen outfit aan te trekken zonder 
enige eigen inbreng dan kun je ook een conf lict krijgen. 
Zo kan het ook: kies zelf twee of drie geschikte outfits uit 
en laat je kind daaruit kiezen. Dit is keuzevrijheid bin-
nen heldere grenzen! Je kind ervaart invloed en autono-
mie (ik mag zelf iets bepalen!), maar jij bewaakt de gren-
zen van wat geschikt is.

Grenzen en regels geven rust, helderheid en voorspel-
baarheid aan ouders en kinderen. Vergelijk het maar met 
lijnen op een sportveld. Toch hebben ouders soms een 
dubbel gevoel over het opleggen, invoeren of hanteren 
van veel regels en grenzen. Ze zijn bezorgd over het 
beperken van hun kind, omdat ze de wens hebben hun 
kind vrij te laten om de wereld te ontdekken. Of ze zijn 
bang om op veel weerstand van hun kind te stuiten. 
Maar het tegengestelde is waar. Kinderen met gezonde, 
leeftijdsadequate grenzen vinden het vaak f ijn als er 
duidelijke regels en grenzen zijn. Zo weten ze zich beter 
te gedragen en worden ze gestimuleerd om geleidelijk 
een gevoel van (keuze)vrijheid te ontwikkelen. Dit geldt 
voor kinderen van alle leeftijden!

Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Dat is geen 
probleem; begin er dan opnieuw mee!

Tips om duidelijke regels en grenzen te stellen
•  Probeer samen met je partner dezelfde grenzen te 

hanteren.
•  Introduceer niet te veel nieuwe regels tegelijk. Begin 

met het belangrijkste of het meest storende.
•  Wees consequent. Ga niet in discussie over een grens 

of maatregel die van tevoren afgesproken is.
•  Gaat je kind de grens over? Laat merken dat je last 

hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind 
zelf.

•  Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél 
mag: “Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar 
wel buiten op het pleintje.”

•  Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig 
samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip voor 
en doe het liever niet na een heftige ruzie.

•  Ook in moeilijke omstandigheden, zoals bij ziekte of 
een scheiding, is het belangrijk om grenzen te blijven 
stellen. Dat geeft je kind houvast.

Vraag van de maand

Meld ‘t en de 
gemeente herstelt ‘t

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Nieuws in beeld

Larens nieuwste terras Cha!

Mijn opa is een ridder! Rabobank verdeelt kleine 10 mille

Paul de Lussanet gaat exposeren in 
museum More

Radio 6FM fuseert met NH Nieuws en 
vormt streekeditie NH Gooi Robert Bus 50 jaar

Krenten in de bloei bij t’ Bluk Larens Behoud teleurgesteld over 
openheid provincie

Larense wethouder neemt afscheid 
van Eemnesser collega Niels Rood

Koekhappen op Koningsdag tijdens Piekiesmarkt
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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.

Luxepaardje
Zij was een charmante vrouw die een verantwoor-
delijke baan had gehad in het hotelwezen, maar daar-
mee was gestopt zodra ze met de goed boerende  
zakenman was getrouwd. Ze leek wat losgezongen 
van de realiteit en de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Ook leek ze gewend aan mannelijke aandacht. 
Veel animo om zelf weer te gaan werken had zij niet, 
dat kon het verhaal van haar advocaat niet echt ver-
bloemen. De rechter pikte dat ook op. Hij zei: “Van 
de advocaten heb ik alles gehoord, maar ik zou zo 
graag van u weten: wat wilt u nu echt gaan doen?” 
De rechter was een man, evenals haar advocaat. Zij 
voelde zich op haar gemak en zei: “Ik heb tropenjaren 
gehad; kinderen verzorgd, verhuisd, naast mijn man 
gestaan in zijn baan; natuurlijk een heel mooi leven 
gehad met veel reizen en noem maar op. Nu zijn de 
kinderen het huis uit en ik ben blij dat ik ook van al 
die sociale verplichtingen verlost ben. Ik ga eindelijk 
eens rust nemen en ben er heel erg aan toe om een 
spirituele en culturele wereldreis te gaan maken.”
Helaas, dat was niet het goede antwoord. Had haar 
advocaat de tijd genomen om haar toekomstvisie 
met haar te bespreken, dan had hij haar hiervoor 
kunnen behoeden. Het was voor alle aanwezigen 
duidelijk, dat deze vrouw geen enkele intentie had 
om in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien 
door te gaan werken en zich zo nodig om- of bij te 
scholen, terwijl er binnen de hotelketen, waar zij had 
gewerkt, geschikte vacatures waren met mogelijkhe-
den tot bijscholing. Zij rekende erop om tot in lengte 
van jaren onderhouden te worden.
De rechter bepaalde dat zij werd geacht om binnen 
drie jaar in haar eigen onderhoud te voorzien; in die 
tijd werd de alimentatie geleidelijk afgebouwd. Hij 
vond dat ze, indien nodig, haar vermogen maar 
moest aanspreken om haar inkomen verder aan te 
vullen. k

Column Clasien_71X220mm_mei2018.indd   1 01-05-2018   15:59:30

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: LANGSAKKER 1  LAREN 

TE KOOP: NOOLSEWEG 30 LAREN 

TE KOOP: LAGE VUURSCHEWEG 19A 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: OOSTEREND 6  LAREN 
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Warmtewerende folie  voor het Papagenohuis 

Wereldwinkel Laren deelt uit

Vorig jaar is de Rob Insinger Award gewonnen door 3M met de ThinsulateTM Raamfolie. Het bijbeho-
rende prijzengeld ging naar het Papagenohuis. Wethouder Ton Stam, had de eer het werk te onthullen. 

De Wereldwinkel Laren heft aan twee stichtingen 
een ruime gift kunnen overhandigen. Door de 
sluiting van de winkel is een deel van de ontstane 
reserve gebruikt om goede doelen te steunen. 

De eerste cheque t.w.v. € 2.500 is overhandigt door voor-
zitter Hanny Meulenkamp aan de stichting Watoto 
Samburu, www.watotosamburu.nl. Marianne en Hans 
Houtkamp hebben deze stichting in 2000 opgericht, na 

hun eerste bezoek 
aan de Samburu in 
Kenia. Het doel van 
de stichting is om op 
zeer directe wijze bij 
te dragen aan verbe-
tering van de toe-
komst van de kinde-
ren van de Samburu. 

De tweede cheque ter waarde van € 2500 gaat naar de 
stichting Zulu Aid  www.zuluaid.nl Bestuursleden Aad 
en Teunie van der Meer nemen de cheque dankbaar in 
ontvangst. Deze stichting is werkzaam in Kwazulu 

Natal (Zuid-Afrika) 
en ondersteunt daar 
het Hillcrest Aids 
Centre. Hanny heeft 
enige jaren geleden 
met eigen ogen kun-
nen zien hoeveel 
steun het Hillcrest 
Aids Centre biedt. Mensen die leven met HIV en/of Aids  
en of hun familieleden krijgen toegang tot zorg, steun, 
advies en preventie. 

Afscheid Laren  
Met het overhandigen van de cheques kwam er tevens 
een officieel einde aan de Wereldwinkel Laren. De mede-
werkers zijn al jaren betrokken bij de Wereldwinkel Laren 
en betreuren het dat de winkel sluit. Het is een afscheid 
van een tijdperk, verwoordde een van de vrijwilligers het. 
Vele vriendschappen zijn ontstaan uit het werken in de 
Wereldwinkel. Sommige medewerkers zetten hun werk-
zaamheden voort in de Wereldwinkel Eemnes
Deze winkel is gevestigd naast de Kringloopwinkel op de 
Zuidersingel 6. 

Angélica Gravendijk,van Daarzaam Her-
stel: Om de wereld duurzamer te maken 
is het essentieel dat grote producenten, 
zoals 3M, steeds duurzamere producten 
op de markt brengen. Met de Rob Insin-
ger Award willen we dit bevorderen”. 
Het prijzengeld € 1.500,- werd door de 
winnaar van vorig jaar, 3M, besteed voor 
het aanbrengen van o.a. warmte weren-
de en nagenoeg onzichtbare raamfolie in 
het Papagenohuis. Het is een zeer mooie 
en inspirerende villa met een bewoners-
gedeelte waar veel glas aanwezig is. He 
nadeel is dat dit op zonnige dagen voor 
veel ongewenste warmte zorgt. Daarom 
zijn de ramen voorzien van 3M Prestige 
Window film om het leef klimaat aange-
namer te maken en de energiekosten voor het koelen te 
verlagen. Het prijzengeld was niet geheel toereikend, 

maar dit is voor rekening genomen van 
3M en Systemline. 
Naast de warmtewerende folie zijn ook 
twee ramen voorzien van een op 3M 
Clear View folie geprinte visual met een 
af beelding van het beeldje Papageno, 
gemaakt door beeldend kunstenaar 
Kees Verkade. Aaltje van Zweden was 
zeer blij met het verduurzamen van het 
papagenohuis: “Deze sfeervolle villa uit 
1870 is zo ingericht dat jongeren met 
autisme zich er helemaal op hun gemak 
voelen. De kleuren, de verlichting, de 
geluiddempende plafonds. De warmte 
werende window film draagt bij aan 
het leef klimaat. Feestelijk werden de 
aanpassingen door Ton Stam, wethou-

der met onder andere Milieu en duurzaamheid in por-
tefeuille, onthuld.
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Hans Sibeijn: ‘Ik geloof sterk in een persoonlijke benade-
ring’. Wierda en Partners Vermogensbeheer is 10 jaar gele-
den opgericht door de Edwin Wierda, zelf een geboren en 
getogen Fries, die regelmatig te zien is als gesprekspartner 
van Harry Mens in zijn programma Business Class. In de 
afgelopen jaren is het bedrijf met de hoofdvestiging in 
Assen uitgegroeid tot een van de toonaangevende vermo-
gensbeheerders in Nederland. Sinds een aantal jaren is er 
ook een vestiging in Laren. 
Bij Wierda Vermogensbeheer zijn klanten geen nummers. 
Wie langskomt op ons kantoor aan het Plein 1945 nr. 27 
(naast de Jumbo) wordt persoonlijk verwelkomd met een 
kopje koff ie en een hartelijk woord. Vervolgens neem ik alle 
tijd om samen met de klant zijn of haar portefeuille door te 
nemen en te kijken of de beleggingsdoelstelling en -profiel 
van de klant nog steeds synchroon lopen. Ook voor een 
second opinion kan men altijd bij ons terecht. Wij hebben 
relatief veel klanten die in het verleden zelf belegd hebben 
maar die de dagelijkse stress van het beleggen niet meer 
willen en ervoor kiezen het beheer van hun vermogen met 
een gerust hart aan ons over te laten. Ons motto is niet voor 
niets: Uw vermogen, onze zorg, ons vak!
In de praktijk blijkt dat grote partijen zijn gebonden aan 
‘eigen’ beleggingsfondsen’.  ‘Wij zijn daarentegen onaf han-
kelijk en bepalen zelf waarin we beleggen. We beleggen in 
aandelen, obligaties en opties waarvan we op basis van fun-
damentele analyse verwachten dat ze goed zijn voor onze 
klanten. Samen met mijn 11 collega’s besteden wij honderd 
procent van onze tijd aan beleggen en aan niets anders. 
Onze klanten kunnen rekenen op een grote mate van 
betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Vanzelfsprekend 
beschikken wij over de hoogste vergunning van de AFM. 
Bovendien hebben onze klanten (minimaal belegd vermo-
gen € 100.000,-) een rekening bij Insinger Gillissen of Binck 
Bank, gerenommeerde effecteninstellingen die onder toe-
zicht van de Nederlandsche Bank staan. Het geld staat 
altijd op naam van de klant en de klant houdt te allen tijde 
inzicht in zijn vermogen via de inlogcode die men krijgt 
van de bank.  U bent van harte uitgenodigd om eens bij ons 
een kop koff ie te komen drinken. Ik zal u graag alles uitleg-
gen over onze dienstverlening. Bel ons voor een afspraak: 
035-2018866  •  www.wierdavermogensbeheer.nl

Hans
Hans Sibeijn  is senior vermogensbe-
heerder bij Wierda en Partners 
Vermogensbeheer kantoor Laren. 
Persoonlijke aandacht, klankborden 
en brede servicegerichtheid zijn zaken 
die Hans op het lijf geschreven zijn.  

Gezonde voeding, 

voorkom vallen!
Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Onge-
veer 30% van de mensen van 65 jaar en ouder valt jaar-
lijks minimaal één keer. Gezonde voeding speelt 
daarbij een belangrijke rol om vallen te voorkomen. 
Gezond eten zorgt in de eerste plaats voor voldoende 
inname van de belangrijke voedingsstoffen koolhy-
draten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen, 
vezels en vocht. Ieder product heeft daarin een ver-
schillende samenstelling. Daarom geldt: eet gevari-
eerd! Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te 
eten. Dit kan inhouden: drie hoofdmaaltijden en 
drie tussendoormomenten. Daarnaast is vitamine D  
samen met calcium een belangrijke voedingsstof die 
de sterkte van de botten verhoogt. 

Een volwassene heeft per dag 1,5 tot 2 liter vocht 
nodig. Bij ouder worden wordt het dorstgevoel min-
der. Hierdoor wordt er minder gedronken dan aanbe-
volen. Wanneer je lange tijd te weinig drinkt, kun-
nen er uitdrogingsverschijnselen optreden. Dit uit 
zich in moe- en suf heid. Dit verhoogt de kans op val-
len. Matige alcoholinname is ook een risico voor val-
len bij ouderen omdat dit de reactiesnelheid en stabi-
liteit beïnvloedt.

Bij ouderen en/of alleenstaanden zie je vaak dat er 
maaltijden worden overgeslagen of kleinere porties 
worden gegeten waardoor er te weinig calorieën en 
voedingsstoffen binnenkomen. Oorzaken hiervan 
kunnen zijn: eenzaamheid, af hankelijkheid en een 
eenzijdig voedingspatroon. 
Wanneer de inname te laag is, gaat de weerstand 
omlaag en kan er duizeligheid en krachtverlies ont-
staan. Men spreekt dan van ondervoeding.
Bij ondervoeding gebruikt het lichaam reservevoor-
raden van vet- en spierweefsel. Vooral de af braak van 
spiermassa is nadelig. Naast gevolgen voor het dage-
lijks functioneren en de zelfredzaamheid neemt de 
kans op vallen toe. Door ziekte kan er een vermin-
derde eetlust ontstaan, maar het is juist belangrijk 
om goed te blijven eten. Voor een goed voedingsad-
vies kunt u altijd bij een diëtist terecht.

Corinne Klinkert, 
diëtist behandelteam Amaris Theodotion
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Nieuws in beeld

Filemon Wesselink bezoekt bibliotheek 
in week van Autisme

Stoere welpen van scouting Maggy Lekeux 
bouwen pallettown

Het Hof van Laren genomineerd voor Seasons 
‘Mooiste B&B van Nederland en België 2018’

Veel animo voor Groot Dictee van 
College De Brink

Wereldwinkel sluit definitief haar deuren 
in Laren en geeft deel reserves weg

Zeer geslaagde release van 4 meter 
schilderij in t Bonte Paard

Aanbouw nieuwe kas in Singertuin Oud-wethouder Smit nog een keer 
stralend op televisie

Ton Stam onthult warmtewerende 
raamfolie in Papageno Huis

Commissieleden beëdigt tijdens raadsvergadering.
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 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Begeleiders Huttenbouwweek 13+
Van 23 juli t/m 26 juli organiseert Versa in samenwer-
king met Kinderopvang Humanitas de jaarlijkse hut-
tenbouwweek aan het begin van de zomervakantie op 
het terrein van SV Laren ’99 locatie BSO Berenparadijs. 
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers bege-
leid je de kinderen tijdens het huttenbouwen en de 
sport-, spel- en knutselactiviteiten. Je kunt ook een 
enkele dag meehelpen. Jongeren die een maatschappe-
lijke stage zoeken kunnen ook reageren. Werktijden: 23 
juli t/m 26 juli 2018 van 9.00 - 17.00 uur. Contactpersoon: 
Sean Bogaers van Versa Welzijn Laren, tel. 06-49240242 
of huttenbouwweeklaren@gmail.com.

Culturele uitstapjes met mevrouw in Laren
Voor een mevrouw met MS zoeken we een vrijwillig(st)
er die er samen met haar op uit wil, f ietsend naast haar 
scootmobiel of rijdend in haar auto naar musea, cultu-
rele activiteiten of een terrasje in de natuur. Werktij-
den: in overleg, de ene keer wat langer dan de andere 
keer, af hankelijk van het uitstapje. Contactpersoon: 
Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, 
tel. 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Medewerker digitaal fotoarchief
De Historische Kring Laren heeft veel foto’s die gescand en 
digitaal gearchiveerd moeten worden. Om die reden zijn 
wij op zoek naar een vrijwilliger, die bekend is met com-
puters - Adobe en Photoshop. Hij/zij zal deel uitmaken 
van het archiefteam. Werktijden: er wordt iedere woens-
dagmiddag 2,5 uur gewerkt in de Lindenhoeve in Laren. 
Contactpersoon: Bas Holshuijsen van De Historische 
Kring tel. 06-50640309 of info@historischekringlaren.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te 
bezoeken op:
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

Verhuizen is ook echt héél véél voor een mens en …al 
helemaal  op wat oudere leeftijd!
Per 1 maart 2018 ben ik verhuisd al is dat maar 100 meter 
verderop in het centrum van ons mooie dorp maar ik  
heb het dan ook weer helemaal scherp wat verhuizen 
‘echt’ betekent. In de afgelopen 40 jaar ben ik nu voor de 
12de keer verhuisd en als mijn bedrijf niet de naam al 
heeft: “Verhuizen, Wonen en Bouwbegeleiding” dan zou 
ik dat met deze ervaring er alsnog aan toegevoegd 
hebben.  Hierdoor zijn er  dan ook bij mij enkele ‘echte’ 
en ook ‘noodzakelijke’ vertrekpunten opnieuw ontstaan;
1.  Gooi zoveel als mogelijk zaken weg waarvan u vaak 

na de verhuizing op de nieuwe plek alsnog afscheid 
gaat nemen.

2.  Geef de nieuwe kamers op ’n simpele plattegrond 
een naam en zet die kamer-naam op de verhuisdoos 
het liefst met vermelding van de inhoud

3.  Waar moet ik de juiste mensen vandaan halen die 
behulpzaam kunnen zijn om op de oude en – nieuwe 
plek dingen te kunnen doen!

4.  Van groot naar kleiner is al helemaal ingewikkeld, 
want waar moet wat in welke kamer geplaatst 
worden? Daar is echt ruimtelijk inzicht voor nodig 
en die is bij Luc helemaal aanwezig, dat is zijn vak 
ook onder de noemer “Wonen”.

5.  Wat gaat u doen met de gordijnen, de blinds, de 
vloerkleden, de meubelen, de schilderijen en alles 
wat nog meer in uw handen komt?

6.  Wat ga ik doen met de nieuwe inrichting en …. wat 
met de verlichting?

7.  Wie maakt ’n goede tijdplanning zodat u de energie 
kan blijven houden die voor het verhuizen zelf al 
echt nodig is?

8.  En … wat te denken van de verhuisinfo want 
daarover moet wel iedereen en ook tijdig 
geinformeerd worden.

Neemt u met mij contact op per telefoon of per e-mail en 
na afspraak kom ik natuurlijk eerst met u kennismaken 
en bij u kijken!

Met groet: Bel Luc 06 53 106 306 
 

Verhuizen

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 

Luc Bosch is specialist in 
verhuizen, wonen en 
bouwbegeleiding en woont 
ruim 30 jaar in Laren.



Wat is uw
koersdoel?

Maandelijks
te zien

in ‘Business Class’

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

 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866
www.wierdavermogensbeheer.nl
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Hulp aan huis
Een klusje in huis, wat hulp in de tuin, een maatje 
om iets leuks mee te ondernemen, of gewoon een 
bezoekje, dit is een kleine greep uit het aanbod van 
Versa Vrijwillige Thuishulp. Wij werken met 
gemotiveerde vrijwilligers, die graag iets voor een 
ander willen doen. Is professionele hulp voor u niet 
haalbaar of betaalbaar, neem dan contact met ons op. 
We geven u graag meer informatie, maandag t/m 
vrijdag van 10.00-13.00 uur op tel.nr. 035-625 00 00. Of 
mail naar: vthhilversum@versawelzijn.nl. 
of kijk op www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp 

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

Collecte Hartstichting

Begin april was er weer de collecte week van 
de hartstichting. Er is € 3711,73 opgehaald. 
Het bedrag zal nog iets hoger zijn want er kon ook 
betaald worden d.m.v. het scannen  van de QR code die 
aan de collectebus hing met behulp van je bankapp. Dit 
bedrag komt rechtstreeks op de rekening van de 
hartstichting en dat ziet de collectant niet. Deze nieuwe 
methode van collecteren was voor velen nog te lastig.
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Nieuws in beeld

Waardige herdenking op de Brink

ICI Paris XL opent
nieuwe winkel

Schapendrift klaar voor biodiversiteit? SOLL poot aardappels op akker 
Zevenenderdrift Taalcafé Laren viert driejarig bestaan

Zand van ’t Bonte Paard verplaatst 
naar Rivièra Maison Laren volop in de bloesem

Veel belangstellling voor lezing over levenseinde door 
Doeke Post in Johanneskerk

Scholengmeenschap Laar &Berg adopteert 
Monument voor Joodse kinderen en herdenkt

Sfeervol Herdenkingsconcert in 
Ontmoetingskerk

Ingrid Hentenaar in zonnetje 
gezet na 8 jaar raadslid
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Waardige herdenking op de Brink

Filmagenda Brinkhuis 
mei - juni 2018
16-05-2018  Before the Flood 14.30 uur 
16-05-2018  C’est la vie 19.30 uur
23-05-2018  C’est la vie 14.30 uur 
23-05-2018  Loving Vincent 19.30 uur
30-05-2018  Loving Vincent 14.30 uur 
30-05-2018  The Party 19.30 uur 
06-06-2018  The Party 14.30 uur
06-06-2018  Three Billboards outside Ebbing, 

Missouri 19.30 uur
13-06-2018   Three Billboards outside Ebbing, 

Missouri 14.30 uur
13-06-2018  The Leisure Seeker 19.30 uur 
20-06-2018  The Leisure Seeker 14.30 uur 
20-06-2018  Wonder Wheel 19.30 uur
27-06-2018  Wonder Wheel 14.30 uur
27-06-2018  Darkest Hour 19.30 uur 

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

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan:
Luncharrangement bij de middagvoorstelling:
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een 
lekker broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een 
klein glas.
Borrelarrangement bij de avondvoorstelling:
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 10,00 
twee lekkere glazen wijn aan inclusief een assortiment kaas 
& worst.
Uiteraard kunt u uw drankje en hapje met het mooie weer 
ook nuttigen in onze Kloostertuin. 

Fraude
Het is een woord wat je niet zo snel in de mond 
neemt. Het uitspreken van dit woord kan van 
kwaad tot erger, -een eigen-  leven leiden en je wilt 
niemand schade toebrengen. Het woord komt uit 
het Latijn ”Faus” en dit was schijnbaar de Romeinse 
naam voor de  godin van de misleiding. Nou zijn het 
niet alleen vrouwen die misleiden, ook de manne-
lijke helft van de wereld kan “misleiden”. Je hebt 
fraudes in alle soorten en maten; iets declareren bij 
de verzekering wat eigenlijk niet is zoekgeraakt of 
gestolen; de bouwfraude, belastingfraude, maar 
denk ook eens aan een piramidespel of ergens een 
valse identiteit opgeven. Onlangs is er een uit-
spraak geweest van de rechtbank in Rotterdam 
waarbij de koper tot 10% boete is veroordeeld omdat 
hij/zij fraude had gepleegd, in het kort de situatie: 
“Kopers doen een beroep op het financieringsvoor-
behoud en krijgen vervolgens wel een financiering 
voor de aankoop van een duurdere woning. De 
vraag die de teleurgestelde verkoper beantwoorde 
wilde hebben in deze casus: “Hebben kopers zich 
voldoende ingespannen voor de financiering van de 
eerste woning” De rechter oordeelde dat ze zich niet 
voldoende hadden ingespannen. Kopers hebben tot 
tweemaal toe een onvolledige hypotheekaanvraag 
bij een geldverstrekker ingediend door het WAO- 
inkomen (inkomen uit arbeidsongeschiktheid) van 
één van de kopers niet mee te nemen in de hypo-
theekaanvraag.  Een derde aanvraag, waarin het 
WAO-inkomen wel is meegenomen, hebben kopers 
zelf geannuleerd. Als deze aanvraag was doorgezet 
zou de financier de aanvraag hebben geaccepteerd. 
Kopers hebben dus niet een volledige aanvraag 
ingediend. Dit is van wezenlijk belang voor het ver-
krijgen van een hypotheek.  Kopers hebben daar-
mee niet voldaan aan hun inspanningsverplichting 
en de koopovereenkomst is daarmee niet rechtma-
tig ontbonden, aldus de rechtbank. De koopover-
eenkomst is nog steeds van kracht en verkoper mag 
zich op nakoming beroepen. Verkoper heeft koper 
in gebreke gesteld en vervolgens is de koopovereen-
komst ontbonden. Kopers zijn hierdoor in beginsel 
een boete van 10% van de overeengekomen koopsom 
verschuldigd.

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.
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Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Vrijdag 18 mei 
Mid Live Music: een gezellige avond met 
Rolf Menist 20.15 uur – Foyer Brinkhuis
Gratis entree
Weer lekker meezingen, swingen of alleen luisteren en genieten in 
de foyer van het Brinkhuis. De laatste keer voor de zomer zal Rolf 
deze avond, naast de vele liedjes uit zijn eigen repertoire, ook 
aandacht schenken aan vele herkenbare chansons die Frankrijk rijk is. 

Zondag 20 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Vivianne Cheng (piano).

Dinsdag 22 mei 
Try-outconcert Izaline Calister
20.15 uur – Rosa Spier Huis
In aanloop naar het Amersfoort Jazz-festival, geven Izaline 
Calister, Ed Verhoeff en Angelo Verploegen een try-outconcert in 
het Rosa Spier Huis. Soms ingetogen, dan weer opzwepend, 
verovert Izaline Calister met zelfgeschreven teksten in het 
Papiaments, publiek over de hele wereld.

Vrijdag 25 mei 
Robert Jan Stips – RJSolo
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 15,-
In zijn soloprogramma doorkruist Robert Jan 
Stips zijn unieke bijdrage aan de Nederlandse 
popmuziek. Terug aan de piano speelt hij verrassende versies uit 
zijn heden en verleden: Golden Earring – NITS – Sweet d’Buster – 
Transister – Freek de Jonge – en veel van Supersister. Daarbij 
vertelt hij veel anekdotes en verhalen. Het publiek kan tot één dag 
van tevoren verzoeknummers aanvragen via verzoek@stips.net. 
Eén spelregel: het nummer moet ooit door RJ (mee)-gespeeld, 
-opgenomen of –geschreven zijn.

Zondag 27 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Sara Balasch Lozano (viool), Violeta González Tomas (cello) en 
Maria Lopez Belarte (piano).

TheaTeragenda
Zaterdag 12 mei
Papageno Jazz - Jessie Brevé Trio
15.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Jessie Brevé (saxofoon), Jort Terwijn (contrabas) en Tim 
Hennekes (drums). Het trio speelt verschillende stukken 
uit het jazzrepertoire van componisten als Duke 
Ellington, Eric Dolphy en Thelonius Monk.

Zondag 13 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Moederdag: Kindervoorstelling Katinka van Driezum.

Maandag 14 mei 
Rodion Trio – ‘Muziek als medicijn’
20.15 uur – Rosa Spier Huis
Het Rodion Trio bestaat uit klarinet, saxofoon en piano. 
Dat lijkt een beperkte bezetting, omdat er nauwelijks 
composities voor zijn geschreven. Maar juist dat 
gegeven heeft het Rodion Trio omgedraaid door eigen 
arrangementen te maken.  

Vrijdag 18 mei 
Nederpop All Stars
20.15 uur – Singer Laren
Zes door de wol geverfde 
muzikanten, waaronder Erik Mesie 
(Toontje Lager) en Henk Temming 
(Het Goede Doel), nemen u mee op 
een muzikale trip langs legendarische klassiekers en 
vertellen smeuïge verhalen van onderweg. Dat wordt 
een avond genieten van pop in je moerstaal. Na afloop 
van de voorstelling ontvangt u het nieuwe Singer 
Magazine en heeft u de exclusieve mogelijkheid om 
direct aan de kassa kaarten voor het nieuwe seizoen te 
kopen. De volgende dag start de verkoop voor ieder 
ander.
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TheaTeragenda

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
* Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl

Zondag 3 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Emma Kroon en strijkkwartet.

Vrijdag 8 juni 
Patrick Nederkoorn; try-out show “Ik 
betreur de ophef”
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 15,-
Patrick Nederkoorn (nominatie Neerlands 
Hoop 2017) is lid van het team van Spijkers met Koppen, cabaretier 
en columnist. In de try-out vertelt hij op aanstekelijke wijze over 
zijn verleden als gemeenteraadslid. Wat bezielde hem? Welke 
abjecte standpunten heeft hij verdedigd? Wat liep er zo grandioos 
mis? En met wie belandde hij in de bezemkast? “Ik betreur de 
ophef” is een grappig en pijnlijk inkijkje in een wereld van valse 
beloftes en oprechte leugens.

Zaterdag 9 juni
Papageno Jazz - Sun-Mi Hong Trio
15.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Youngwoo Lee (piano), Stefan Lievestro (bas) en Sun-Mi Hong 
(drums). De geboren en getogen Zuid Koreaanse Sun-Mi heeft na 
zeven jaar Amsterdam een unieke kijk op het leven gekregen. 
Met haar groovy achtergrond in combinatie met juist 
getemperde geestdrift, heeft ze zich sterk op de kaart gezet van 
de Nederlandse Jazz Scene. 

Zondag 10 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Nicolae Stiucae (accordeon).

Zondag 17 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Absolem: Leire Ruiz Garcia (klarinet), Maija Anttila (klarinet), 
Daniel Yiau (klarinet) en Sung-eun Bae (klarinet).

Donderdag 21 juni
Fernando Lameirinhas – 7
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 15,-
Op luchtige wijze en met zelfspot 
onderzoekt Fernando Lameirinhas de 
zeven klassieke zonden en deugden in 
zijn leven en dat van anderen in zijn nieuwe theaterconcert 
7. Naast ontroerende en romantische nummers over 
liefde, hebzucht en ijdelheid, neemt hij ook hedendaagse 
communicatiekanalen op de korrel. Hij brengt zijn gitaar, 
een ukelele en een cavaquinho mee.  

Zondag 24 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Silvan de Smit (gitaar), Iasonas Daskalakis (gitaar).

Maandag 25 juni
Scharrelconcert
17.00 – 18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun 
scharrelconcert op de maandagnamiddag. Beter kun je de 
week niet beginnen: een sfeervol, gratis concertje. Vanaf 
17.00 uur zingt Veronique en begeleidt Bram haar op de 
piano. U kunt online een plaats reserveren ter voorkoming 
van teleurstelling dat de zaal vol is.

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het 
Brinkhuis: online via het ticketformulier op www.
hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op 
de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het 
begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling 
aan de balie kopen. 

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

Voorstelling of concert in het Rosa Spier Huis: Donateurs 
en bezoekers zijn van harte welkom. Voor niet-donateurs 
wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld.  
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13e Atelierroute Laren komt met Desi gna- publieksprijs én Art Magazine  

Op initiatief van hoofdsponsor Bertram Terpstra, architect en drijvende kracht achter Designa 
Architectuur en Interieur in Laren, komt de Stichting Atelierroute Laren dit jaar voor het eerst met een 
publieksprijs!  De 13e atelierroute Laren wordt gehouden op 26 en 27 mei tussen 11.00 uur en 17.00 uur

Welke kunstenaar vindt u opmerkelijk verrassend, 
verwonderlijk, spannend, grappig, actueel, of inspireert 
u het meest? Terwijl u de 42 ateliers bezoekt, kunt u dat 
helemaal zelf uit maken. De winnende kunstenaar 
krijgt 1000 euro! 

Er komt dat weekend een speciale website waarop u uw 
keuze kenbaar kunt maken. Onder goede inzenders 
verloot de Atelierroute Laren samen met Designa: ‘Een 
zomers (kunst) dagje uit naar Den Haag’!  U bezoekt de 
tentoonstelling ‘Max Liebermann, een zomers 
impressionist’ in het Gemeentemuseum. U krijgt een 
exclusieve rondleiding. ’s Middags luncht u in de Hofstad 
en daarna brengt u een bezoek aan Museum Voorlinden 
in Wassenaar (met die prachtige tuin van Piet Oudolf ). 

Ook hier een exclusieve rondleiding en afsluitend  een 
gezellig diner in Grand Hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk .

Voorafgaand aan de 13e Atelierroute Laren verschijnt er 
op 16 mei a.s. opnieuw een full-colour kunst-glossy, 
mogelijk gemaakt door, Designa Architectuur en 
Interieur, vele Larense bedrijven en de Stichting Gifted 
Art. Het Art Magazine 13 verschijnt in een oplage  van 
7.000 exemplaren en  zal in Laren gratis huis-aan-huis 
worden verspreid.  De redactie, tevens het  
stichtingsbestuur bestaat uit Marlinda Renes, Leo 
Janssen, Hetty Eijbers, Elize van der Werff en Lilian 
Hesp. Het 84-pagina’s tellende kunsttijdschrift gaat niet 
alleen over de deelnemende Larense kunstenaars , hun 
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13e Atelierroute Laren komt met Desi gna- publieksprijs én Art Magazine  
ateliers en hun werken, maar zet ook Laren als dorp van 
kleurrijke kunsten op de kaart. Met specials over de 
Singertentoonstelling ‘Geschilderde tuinen, ’Opvallende 
windwijzers in Laren, het succes van Gitte Spee, de 
gerestaureerde Villa Rietvink aan de A1, de Johanneskerk, 
Gooise galeries in de omliggende dorpen, de populaire 
rubriek ‘Het hangt aan de muur bij’, het Museum voor 
valse kunst in Vledder, een bezoek aan de Max 
Liebermann-tentoonstelling in Den Haag en Villa 
Liebermann am Wannsee in Berlijn, tuinarchitect en 
winnaar van de Singerprijs 2018 Piet Oudolf en o.a. een 
gastbijdrage van bladendokter/columnist Rob van 
Vuure.  

Dit jaar is er ook een bijzondere samenwerking met de 
Stichting Papageno van Jaap en Aaltje van Zweden door 
middel van een expositie in het Papageno Huis aan de 
Naarderstraat in Laren.  

Meer informatie over de 13e Atelierroute Laren kunt u 
vinden  op www.atelierroutelaren.nl  
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Activiteiten

In Vivium Johanneshove is 
nog t/m 23 mei de expositie 
‘Landschappen in Europa’ 
met schilderijen van Jilles 
Molenaar te bezichtigen. Jil-
les Molenaar werd geboren in 
Kamerik, in het groene hart 
van Holland. Zijn jeugd 
bracht hij door op de hoeve 
Veldzicht en hij f ietste dage-

lijks naar school in Harmelen, later naar Woerden en 
Utrecht. Zijn werkzame leven bracht hij in Hilversum 
door, waar hij nog woont. Na zijn vervroegde pensione-
ring legde hij zich, op aanraden van de Loosdrechtse 
kunstenares Ans Schutten, toe op het schilderen. Hij 
sloot zich aan bij de ‘donderdagmiddaggroep’ van het 
Cursusproject in Loosdrecht en kreeg daar les van Yvon-
ne Wouters, Janny de Haas en Nettie Falke Brugmen. 
Sinds kort wordt de groep bijgestaan en geadviseerd door 
Ditte Benschop. In het f iguratieve werk van Jilles Mole-

Expositie Jilles Molenaar

naar staat het landschap centraal. Het kleurgebruik is 
opvallend. De kleurnuances worden zorgvuldig afgewo-
gen om de juiste spanning in het werk te verkrijgen; ze 
maken een belangrijk deel uit van de compositie. Zonder 
omhaal toont zijn werk herkenbare taferelen in rake 
penseelstreken. De expositie in Johanneshove is dage-
lijks toegankelijk tussen 9.00 en 18.00 uur. 

Rob van Schalkwijk en Myriam 
Wijgman zijn een kunstenaarsduo 
uit Eemnes. Ze volgen samen de 
kunstacademie opleiding ArtEZ-
Upgraders in Art in Arnhem. Al 
werkend ontdekten ze dat ze 
elkaar goed aanvullen. Ze werken 
veel met druktechnieken. Laag 
over laag over laag; bij sommige 
werken zijn dat wel 15 lagen. Het uitgangspunt van de 
meeste werken is een 3D-object, waarbij ze een vertaling 
maken naar het platte vlak. Soms wordt ook de andere 
volgorde gehanteerd en dan werken ze vanuit het platte 
vlak naar bijvoorbeeld bronssculpturen. Een selectie van 
de werken is nog  t/m 26 mei te zien in de (h)Artgalerij van 
het Brinkhuis. Entree: gratis. Meer info: Zie Facebook 
f b.me/MyR/Kunst of Instagram @MyRKunst.

Van 8 mei t/m 9 juni 
zijn bij Marquant Lijs-
ten (Zevenend 4a) wer-
ken te bewonderen van 
Lebèr. Zijn werk ken-
merkt zich door bij-
zonder kleurgebruik 

en plastisch verfgebruik. De gebruikte vormen zijn ver-
vaagd, maar worden soms weer f iguratief. Zonder op de 
schouders van anderen te staan zoekt hij naar creatieve 
uitingen, met steeds andere hulpmiddelen en materia-
len, waardoor er verrassende resultaten tot stand komen, 
waarin de schilder zijn doel bereikt. In het werk is door-
gaans een vrolijke diepgang te bespeuren, vormen wor-
den gedragen door complexe onderschilderingen; soms 
mathematisch, dan weer labyrintachtig, soms 3-dimen-
sionaal. Dat maakt het werk spannend en laat de kijker 
steeds iets nieuws ontdekken. Marquant Lijsten is 
geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 

Maak 14 mei om 20.00 uur kennis met het Papageno 
Koor. Als je mee wilt zingen dan kan dat! 

Expositie MyR

Expositie Lebèr

Presentatie en openbare repetitie Papageno 
Koor

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl
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& PGB



thuis voor jongeren met autisme, dagbesteding of 
wonen. De autistische jongeren werken o.a. als dagbeste-
ding in het restaurant en kunnen diverse workshops bij-
wonen. Diana Tarmidi vertelt over hoe het is om als vrij-
williger met deze doelgroep te werken. Marjolein Post en 
Henk Lansink vertellen over ANWB-AutoMaatje, een 
project dat 1 juni start in de BEL-gemeenten. Vrijwilli-
gers vervoeren minder-mobiele ‘buren’ met hun eigen 
auto. Hart van Laren is met het Brinkhuis de culturele 
ontmoetingsplaats in Laren. Hart van Laren heeft diver-
se vrijwilligerswerkgroepen zoals o.a. het theater, tuin 
en de balie. Elise Robers vertelt over de mogelijkheden 
als vrijwilliger in het Brinkhuis. Vooral de horeca en de 
pr-groep kunnen versterking gebruiken. Tijdens de pre-
sentaties is er voldoende ruimte om vragen te stellen, na 
af loop kunnen de bezoekers de coördinatoren persoon-
lijk spreken. Deelnemers kunnen een plaats reserveren 
op www.vagev.nl of gewoon langskomen. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar de Versa Vrijwilligerscen-
trale 035-7504149.

Tijdens de Atelierroute houdt de 
familie La Brijn op zaterdag 26 en 
zondag 27 mei haar jaarlijkse Plan-
ten- & Brocanteverkoop aan de 
Akkerweg 9. Behalve bijzondere vas-
teplanten, die de familie zelf heeft 
opgepot, is er ook betaalbare brocan-
te verkrijgbaar. Daarnaast zijn er 
tuinboeken en tuintijdschriften te koop en boeken over 
kunst en de regio. Tevens bestaat de mogelijkheid om de 
tuin van de familie La Brijn te bekijken. Bezoekers zijn 
beide dagen tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom.

Elke maand wordt er op een zondag om 11.30 uur een 
gezinsviering georganiseerd in de Sint Jansbasiliek. 
Altijd kindvriendelijk, altijd luchtig met muziek en met 
een thema van die maand maakt dat dit een fantastische 
manier is om de kerk weer eens te ervaren. Deze bijeen-
komst, die circa 45 minuten duurt, is interactief en 
wordt afgesloten met limonade en een kopje soep. De 
eerstvolgende gezinsviering is op zondag 27 mei. Het 
thema is ‘Een nieuw begin’. Meer info over de activitei-
ten van de kinderkerk van de Sint Jansbasiliek: www.
sintjanlaren.nl

Zondagmiddag 27 mei om 15.00 uur geeft het kameror-
kest De Muziekkring uit Laren o.l.v. Yvonne de Winter 
haar 55-jarige “ jubileumconcert” in Studio 1 van het 

Planten- & Brocanteverkoop 

Gezinsviering Sint Jansbasiliek

Jubileumconcert De Muziekkring

Donderdag 17 mei 2018 viert het Parkinson Café Laren 
feest! Het Parkinson Café bestaat alweer 10 jaar. Pro-
gramma: o.a. een terugblik op het afgelopen decennium 
en een optreden van het Parkietenkoor. Hierna kunt u 
uw vragen stellen. Ook deze keer sluiten we weer af met 
de mogelijkheid elkaar te spreken onder het genot van 
een drankje. Toegang: gratis. Adres: Amaris Theodotion, 
Werkdroger 1, 1251CM Laren (Ridderzaal). De zaal gaat 
open om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van de 
Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar. Kijk voor meer informatie op www.
parkinsoncafelaren.nl.

Wil ook jij makkelijker door 
het leven gaan? Schrijf je 
dan in voor de eerstvolgen-
de mindfulnesstraining 
die start op 23 mei in het 
Raadhuis in Laren. In 6 ses-
sies van 1,5 uur leert yoga-
docent, coach en mindfulnesstrainer Simone Onland je 
hoe je op een eenvoudige manier mindful door het leven 
kan gaan. Speciale introductieprijs: € 120,- (excl btw). 
Mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn en op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven. Als je mindfulness 
meer eigen maakt neemt stress af, slaap je beter, ontstaat 
een positiever beeld van jezelf en de omgeving en neemt 
algehele rust toe. In de training wordt de theorie uitge-
legd, maar ligt het accent op het doen en beleven van 
verschillende oefeningen. Op deze manier wordt het 
makkelijker voor je om na de training ook echt zelf 
mindful te zijn. Simone Onland heeft ervaring met het 
coachen van mensen met een burnout, waardoor ze deel-
nemers handvatten kan aanreiken om beter met stress 
om te kunnen gaan. Enkele reacties van cursisten: “De 
cursus heeft nieuwe inzichten gegeven”, “Ik verbaas me 
hoe makkelijk ik me nu kan ontspannen” en “Ik kijk 
anders naar en reageer anders op gedrag van anderen”. 
Geïnteresseerd? Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.
nl. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Versa Vrijwilligerscentrale geeft het Papageno Huis, 
Hart van Laren en ANWB-Automaatje een podium om 
hun vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen op 
donderdag 24 mei van 20.00 – 21.00 uur in het Brinkhuis. 
In een korte presentatie vertellen de vrijwilligerscoördi-
natoren over hun organisatie en de inhoud van vrijwil-
ligerswerk bij hun organisatie. Het Papageno Huis is een 

Parkinson Café 

Training mindfulness

Informatie over vrijwilligerswerk
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ontsteking, spierpijn, hoofdletsel, kneuzing aan het 
hoofd, ernstige val, schrik, whiplash, vaccinatie, bot-
breuk; zonnebrand en lichte brandwonden; Botbreuk en 
sportblessure; Examenvrees, angst voor de tandarts of 
andere behandeling; Blaasontsteking. Graag van tevoren 
aanmelden! Min. 4 en max. 8 deelnemers - kosten 160 
euro p.p. excl. zalven en supplementen. Kan ook als (pre-
ventieve) spoedconsulten gefactureerd worden. Graag 
van tevoren aanmelden via info@homeopathielaren.nl 
of 0644 958 698.

Dinsdagavond 29 mei organiseert Wierda en Partners 
Vermogensbeheer in Singer Laren een intiem symposi-
um met de sprekers Edwin Wierda, o.a. bekend van zijn 
beleggingsanalyses bij Harry Mens Businessclass en Drs. 
Arend Jan Boekestijn, veelvuldig gevraagd columnist en 
begenadigd spreker. Uitgangspunt van de lezing zijn de 
internationale verhoudingen op het wereldtoneel en 
welke invloed dat heeft op uw vermogen. Nadere infor-
matie over het programma via gesina@wierdavermo-
gensbeheer.nl of 035-2018866.

De zomervakantie is voor velen een periode waar lang 
naar uitgekeken wordt. Al maanden ervoor is men bezig 
plannen te maken. Overal om je heen hoor je mensen 
praten over hun vakanties. Maar wat al je helemaal geen 
zin in die vakantie hebt? Omdat de vakantie, zoals jij 
hem kende samen met je geliefde en/of het complete 
gezin, nooit meer komt? En je je geen ander soort vakan-
tie meer kunt voorstellen? Zondag 3 juni van 13.30 tot 
16.00 uur staat het Rouwcafé Gooi en Eemland in het 
teken van de vakantieperiode. Henriette aan de Wiel 
(ritueel begeleider, professioneel spreker en schrijfster 
van een zeer persoonlijk rouwboek) zal de verschillende 
kanten tonen van de vakantieperiode. Aanmelden voor 
de bijeenkomst is niet noodzakelijk. De middag is gratis 
toegankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer 
informatie is te vinden op www.humanitas.nl/afdeling/
eemland/activiteiten/steun-bij-rouw/ en www.versawel-
zijn.nl. Facebook: Humanitas afdeling Eemland.

Na verhuizing van muziekdocent Ton Philips zijn de les-
sen en kooractiviteiten van Zangstudio Laren verspreid 

Symposium Vermogensbeheer

Rouwcafé Gooi en Eemland

Zomermiddag Zangstudio Laren

Muziekcentrum van de 
Omroep, Heuvellaan 33, 
Hilversum. Concert-
meester Jan Veenboer 
soleert in het concert 
voor viool en orkest KV 

216 van Mozart. Verder staan op het programma onder 
meer De Barbier van Sevilla, Ouverture (Gioachino Ros-
sini), Melodieën uit “der Rosenkavalier” (Richard 
Strauss) en werken van Jurriaan Andriessen en Leroy 
Anderson. Jan Veenboer studeerde van 1965 – 1969 viool 
aan het Amsterdamsch Conservatorium bij Jaap Schrö-
der. Vanaf 1970 was hij bij de omroep in algemene dienst 
werkzaam met als standplaats het Omroep Orkest, later 
het Radio Symfonie Orkest. Tussendoor was hij ook een 
jaar verbonden aan het Metropole Orkest Kamerorkest 
De Muziekkring is 55 jaar geleden opgericht en daarmee 
een van de oudere amateurorkesten in onze regio. Het 
orkest telt zo’n 30 vaste leden, 20 strijkers en 10 blazers, 
en staat sinds september 2013 onder de professionele lei-
ding van Yvonne de Winter. Het orkest repeteert op 
maandagavond in de Gooische School in Laren. Het 
repertoire loopt van barok tot modern. Strijkers zijn 
altijd welkom. Voor meer informatie: www.demuziek-
kring.nl.

Van 28 mei t/m 23 juni is in de (h)
Artgalerij Brinkhuis een foto-
exposite van het duo LenS. Linda 
Grool en Sabine Heetebrij zijn 
fotograaf, in 2015 afgestudeerd aan 
de Fotoacademie in Amsterdam. 
Zij werken individueel, maar doen 

ook regelmatig projecten samen onder de naam LenS 
fotografie (Linda en Sabine). Hoewel de werkwijze van de 
beide fotografen heel verschillend is, levert deze samen-
werking een interessante, samenhangende, spannende 
en kleurrijke expositie op. Een deel van de expositie 
bestaat uit de ‘foto’s van de dag’; een selectie van de foto’s 
die zij dagelijks op Instagram plaatsen (www.instagram.
com/lensfotografie). Entree: Gratis.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren geeft op 
dinsdag 29 mei van 10.00 – 16.00 uur een lezing. Wat kunt 
u doen met homeopathie, zalf jes en natuurlijke produc-
ten bij kleine ongelukken, ski- of sportblessuren of ande-
re klachten? Hoe kunt u zo snel mogelijk herstellen – ook 
bij voorbeeld bij botbreuk, verrijking of peesontsteking? 
Zij bespreekt onder meer: schaafwonden, blauwe plek-
ken, verstuiking, zenuwpijn na een val of ongeluk; pees-

Foto-expositie ‘Anything Goes’

Lezing: EHBO met homeopathie 
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Singer Laren bloeit met de ten-
toonstelling Geschilderde tuinen 
van 5 juni t/m 26 augustus 2018. 
Met de nieuw aangelegde beel-
dentuin van de befaamde land-
schapsarchitect Piet Oudolf staat 
Singer Laren de komende maan-
den in het teken van de tuin.  Piet 
Oudolf, de ‘Rembrandt van de tui-
nen’, creëert met zijn ontwerp een 

museumzaal in de open lucht. In de Van den Brink Gale-
rij van het museum ziet u een overzicht van zijn werk in 
binnen- en buitenland, inclusief de originele ontwerp-
tekeningen van de Singertuin. Geschilderde tuinen 
toont impressionistische werken van Claude Monet en 
Evert Pieters, maar ook kunstenaars als Pyke Koch, Char-
ley Toorop, Max Liebermann, Emil Nolde, Henri Le Sida-
ner, Herman Kruyder en Kees Maks zijn vertegenwoor-
digd. Een tentoonstelling vol beeldschone verrassingen.  
Op vier zondagmiddagen vinden Tuintalks plaats: korte 
inspirerende lezingen met verschillende ‘groene’ invals-
hoeken. De Tuintalks zijn onderdeel van het Erfgoedfes-
tival Groen in Gooi- en Vecht. De eerste Tuintalk is op 
zondag 17 juni om 15.00 uur door kunsthistoricus Har-
riet Stoop. Kijk voor meer informatie op singerlaren.nl.

Zomer in Singer Larenover Laren (NPB), Eemnes (Koorhuijs) en Huizen (Yogas-
chool Surya). Bestaande activiteiten vinden daar hun 
plek. Nieuwe zangleerlingen en koorleden zijn van harte 
welkom.  Op de website zingeninlaren.nl is informatie 
te vinden over individuele zanglessen, het Larens vrou-
wenkoor Octimbre, het Bijna Weekendoor, mantrazang 
en workshops.  Op 3 juni is er een gezellige zomermid-
dag van Zangstudio Laren om 14.30 uur in de NPB aan de 
Velthuijsenlaan. Er wordt gezongen door zangleerlingen 
en muziekgroepjes. Annemieke Jussen speelt piano. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang gra-
tis. Voor meer informatie: kijk op de site, bel naar 06 1 222 
95 40 of mail naar info@zingeninlaren.nl.   

De inschrijving is geopend voor het leukste toernooi van 
’t Gooi: het Open Jeugdtoernooi bij TC ’t Laer. Het toer-
nooi vindt plaats van 4 t/m 10 juni. Er kan gespeeld wor-
den in de categorieën geel en groen. Voor de categorieën 
rood/oranje is er een speciaal event op 6 juni van 14.00 tot 
16.00 uur. Iedereen kan meedoen dus meedoen! Schrijf je 
in vóór 25 mei. Voor geel/groen via www.toernooi.nl en 
voor rood/oranje via http://tenniskids.toernooi.nl.

Ook dit jaar organiseert 
beeldhouwer/docent Frans 
van Dorst zomerworkshops 
beeldhouwen in Laren. 
Zowel beginners als gevor-
derden kunnen boetseren in 
klei of was, of hakken in 
steen en hout. De begelei-
ding is individueel, dus op 
elk niveau kan men aan de 
slag. Vijf dagen beeldhou-

wen biedt een unieke gelegenheid om in alle rust en con-
centratie het verborgen beeld in de materie te ontdek-
ken. Steen is daarvoor een geschikt materiaal dat de 
verbeeldingskracht prikkelt en dynamiek geeft aan het 
creatieve proces. Stenen zijn ook ter plaatse aan te schaf-
fen. Voor mensen met enige ervaring is het mogelijk te 
werken aan een beeld van groter formaat. Neem hiervoor 
contact op om dit vooraf te bespreken. De beginnende 
cursist kan gebruikmaken van gereedschap dat aanwe-
zig is.  Cursusdata: 4 t/m 8 juni; 11 t/m 15 juni; 25 t/m 29 
juni; 2 t/m 6 juli. Het is ook mogelijk om in overleg de 5 
dagen te verdelen over meerdere weken, maar dit s.v.p. 
melden bij de inschrijving. Cursuslocatie: Brink 27a, 1251 
KS Laren; Orijs: 245 euro incl. btw en excl. materiaal.
Aanmelden of info bij Frans van Dorst: 06- 390 453 95 of 
fransvandorst@telfort.nl.

Open Jeugdtoernooi TC ‘t Laer

Creatieve zomerworkshops beeldhouwen 
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foorts Jeugdorkest weer 
plaats op het eiland om de 
muziek te verzorgen. Diri-
gent Rolf Buijs heeft een pro-
gramma samengesteld met 

een mooie mix van oude meesterwerken en een aantal 
wat minder bekende stukken. Na de pauze begeleidt het 
AJO bandoneonist Carel Kraayenhof. Kraayenhof en het 
AJO zijn een beproefde combinatie. Zij hebben al ver-
schillende malen samen opgetreden en het publiek in 
vervoering gebracht. Kaarten voor het Papageno Zomer-
concert kosten € 32,50 per stuk plus € 2,00 reserverings-
kosten en kunnen worden gekocht via www.zomercon-
cert.nl of bij de Larense Boekhandel, Apotheek Zevenend 
en de Gooische Apotheek in Laren en bij Apotheek 
Meentweg in Blaricum. Meer informatie vindt u op 
www.zomerconcert.nl.

Voor de zesde keer hangen 
in Eemnes, op 9 september 
2018, langs de Meentweg 
en de Wakkerendijk de 
rode wimpels met de drie 
grijze bollen uit voor “Een 
Dijk van Kunst en Cultuur” Eemnes 2018. De organisatie 
roept kunstenaars, kunstenmakers en ambachtslieden 
op om mee te doen. Het belooft een dag te worden vol 
toneel, zang, dichtkunst, verhalen, beeld- en schilderij-
exposities. De mix van Kunst en Cultuur maakt deze dag 
bijzonder.  Als u schilderijen, beelden, foto’s, tekenin-
gen, mozaïekkunst, sieraden maakt, een andere vorm 
van kunst of bijzondere ambacht beoefent, dan kunt u 
zich aanmelden. Ook als u het leuk vindt om uit eigen 
werk voor te dragen, muziek te maken of met een koor op 
te treden, bent u van harte welkom. Het organisatieco-
mité is tevens op zoek naar sfeervolle locaties op de Wak-
kerendijk en Meentweg, waar een kunstenaar zijn kunst 
kan tonen of waar een optreden kan plaatsvinden. Tips 
zijn welkom! De deelnemende kunstenaars wordt 
gevraagd op 26 mei in de Hilt twee of drie kunstwerken 
te tonen aan een deskundige selectiecommissie. Uit deze 
inzendingen wordt door deze commissie maximaal een 
vijftal kunstenaars genomineerd voor de Eemnesser 
Cultuurprijs 2018. Hieruit wordt tijdens de kunstroute, 
op 9 september, een winnaar geselecteerd. Op de dag van 
de kunstroute heeft het publiek ook de mogelijkheid om 
hun voorkeur kenbaar te maken, wat een publieksprijs 
aan het eind van de dag oplevert. Meer info of aanmel-
den: bij voorkeur via www.dijkvankunstencultuur.nl of 
bij Annie Schraag: 035- 5312186, Zaadkorrel 29, 3755 HK 
Eemnes.

Een Dijk van Kunst en Cultuur

De ‘traditionele’ en unieke bejaardentocht wordt dit jaar 
gehouden op donderdag 7 juni en alweer voor de 73ste 
keer. Ook dit jaar organiseert het Bejaardencomité Laren 
een zeer aantrekkelijk ‘dagje uit’. Met het enthousiasme 
van bestuursleden Alexander Armbrust, Frank Hessing 
en Jeroen Hamel en met inzet van een groot aantal vrij-
willigers is er weer een verrassende route uitgestippeld. 
Het reisdoel blijft tot de 7e juni ‘traditioneel’ geheim. De 
tocht vertrekt om 8.30 uur vanaf het kermisterrein. De 
deelnemers worden thuis opgehaald door de chauffeurs 
die zich belangeloos hebben aangemeld. Opgeven kan op 
22, 23 en 24 mei bij de Gooische Apotheek, Pastoor Hen-
drikspark 32, tel. 035-5382124 of op 25 mei van 10.00 tot 
10.30 uur bij Johanneshove. Jammer genoeg kan het 
organiserend comité geen rolstoelen meenemen.

Op zondag 17 juni is er voor 
de achtste keer een spranke-
lend Korenfestival in de Sint 
Jansbasiliek. Op deze dag is er 
speciale aandacht voor klas-
sieke koormuziek. De mooi-

ste composities van bekende en minder bekende compo-
nisten worden uitgevoerd door o.a. Voces Cyriaci uit 
Hoorn (tijdens de Mis en concert) en ‘Vocalise’ uit Ede 
(alleen concert). Orgel en piano worden bespeeld door 
Bas Groenewoud. In totaal doen er drie koren mee. Orga-
nisator is de Stichting Koormuziek Laren, die zich ten 
doel stelt de klassieke koormuziek te promoten, zoals die 
vroeger vaak in de kerk te horen was. Inmiddels zijn er 
vele topkoren uit Nederland, Duitsland en België komen 
zingen tijdens het Korenfestival. Meestal ook koren waar 
kinderen aan meedoen. De Stichting wil graag kinderen 
en volwassenen samen laten zingen. In 2014 is door orga-
nist en componist Wouter van Belle speciaal voor het 
Larense Korenfestival een hymne gecomponeerd (Hymn 
to St. John). Dit stuk wordt elk jaar uitgevoerd door één 
van de koren.  Kerkgangers en concertbezoekers zijn van 
harte welkom. Om 10.00 uur voor de feestelijk gezongen 
H. Mis en om 14.30 uur voor het Zondagmiddagconcert. 
De toegang is gratis met na af loop een deurcollecte. 
Informatie per mail: info@zingeninlaren.nl of telefo-
nisch: 06 1 222 95 40. (artistiek leider Ton Philips). Op de 
foto: Korenfestival 2014. Foto Peter van Rietschoten.

Rond de vijver bij “Rust Wat” vindt zaterdag 22 juni het 
jaarlijkse Papageno Zomerconcert plaats. Vanaf 20.15 uur 
kunnen bezoekers genieten van schitterende muziek in 
een prachtige omgeving. Ook dit jaar neemt het Amers-

Bejaardentocht 2018

Korenfestival in St. Jansbasiliek

Papageno Zomerconcert
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Agenda
t/m 12 mei  Brinkhuis: Expositie beelden Erica 

Wesseling
t/m 13 mei  Galerie Gijselman: Expositie Alice Textile 

Art, 11.00-17.00 uur
t/m 26 mei Brinkhuis: Expositie MyR
t/m 23 mei  Johanneshove: Expositie ‘Landschappen in 

Europa’ – Jilles Molenaar
t/m 29 mei  BEL Art-tentoonstelling ‘Een samenspel van 

kunsten’
t/m 9 juni Marquant Lijsten: Expositie Lebèr
t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Eric de Nie, 

schilderijen en aquarellen, dagelijks 
10.00-16.00 uur

t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Berend 
Bodenkamp, ruimtelijk werk, dagelijks 
10.00-16.00 uur

11 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 
10.00-12.00 uur

12 mei  Papageno Huis: Jazzconcert Jessie Brevé Trio, 
15.30 uur

13 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
13 mei  Singer Laren: Lezing ‘Vrouwelijke kunstenaars 

uit de Italiaanse renaissance’, 15.00 uur
14 mei  Rosa Spier Huis: Rodion Trio – Muziek als 

medicijn, 20.15 uur
16 mei Brinkhuis: Film ‘Before the Flood’, 14.30 uur
16 mei Brinkhuis: Film ‘C’est la vie’, 19.30 uur
17 mei Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
18 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
18 mei Singer Laren: Nederpop All Stars, 20.15 uur
18 mei Brinkhuis: Mid Live Music, 20.15 uur
20 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 mei  Rosa Spier Huis: Try-outconcert Izaline Calister, 

20.15 uur
23 mei Brinkhuis: Film ‘C’est la vie’, 14.30 uur
23 mei Brinkhuis: Film ‘Loving Vincent’, 19.30 uur
24 mei  Papageno Huis: informatie over 

vrijwilligerswerk, 20.00-21.00 uur
25 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
25 mei Theater aan de Brink: Robert Jan Stips, 20.15 uur
26 en 27 mei Atelierroute Laren
26 en 27 mei  Fam. La Brijn, Akkerweg 9: Planten- en 

Brocanteverkoop, 11.00-17.00 uur
27 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
27 mei Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 11.30 uur
28 mei t/m 23 juni Brinkhuis: Foto-exposite duo LenS
29 mei  Homeopathie Laren: Lezing EHBO met 

homeopathie, 10.00 uur
29 mei Singer Laren: Symposium Vermogensbeheer
30 mei Brinkhuis: Film ‘Loving Vincent’, 14.30 uur
30 mei Brinkhuis: Film ‘The Party’, 19.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
244 6 juni vrij. 15-06 en za. 16-06 
245 4 juli vrij. 13-07 en za. 14-07

1 juni  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 
10.00-12.00 uur

3 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
4 t/m 10 juni   TC ’t Laer: Open Jeugdtoernooi
5 juni t/m 26 aug  Singer Laren: Tentoonstelling 

Geschilderde Tuinen
6 juni Brinkhuis: Film ‘The Party’, 14.30 uur
6 juni  Brinkhuis: Film ‘Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri’, 19.30 uur
7 juni Bejaardentocht 2018
8  juni  Theater aan de Brink: Patrick Nederkoorn; 

try-out show, 20.15 uur
9 juni  Papageno Huis: Jazzconcert Sun-Mi Hong Trio, 

15.30 uur
10 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
13 juni  Brinkhuis: Film ‘Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri’, 14.30 uur
13 juni Brinkhuis: Film ‘The Leisure Seeker’, 19.30 uur
17 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
17 juni Sint Jansbasiliek: Korenfestival, 14.30 uur
17 juni Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
17 juni t/m 12 aug  Rosa Spier Huis: Werk uit Eigen 

Huis, dagelijks 10.00-16.00 uur
20 juni Brinkhuis: Film ‘The Leisure Seeker’, 14.30 uur
20 juni Brinkhuis: Film ‘Wonder Wheel’, 19.30 uur
21 juni  Theater aan de Brink: Fernando Lameirinhas, 

20.15 uur
22 juni  Rondom vijver bij “Rust Wat”: Papageno 

Zomerconcert, 20.15 uur
24 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
25 juni  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 

17.00-18.30 uur
27 juni Brinkhuis: Film ‘Wonder Wheel’, 14.30 uur
27 juni Brinkhuis: Film ‘Darkest Hour’, 19.30 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

De Gouden Makelaar 
 

 
 

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  
6 juni 2018

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

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

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

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

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

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

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

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


