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5 vragen aan 

Laren?
Lydeke: ‘Mijn hele leven woon ik al in Laren, en ook mijn 
ouders zijn echte Laarders. Je kunt dus wel zeggen dat ik 
verankerd ben met het dorp. Alles speelt zich hier af. 
Soms is dat ook wel een beetje beklemmend, maar ik wil 
hier voor geen goud weg!’
Marjo: ‘Ik ben geboren in het ziekenhuis. Laren is dus 
mijn geboorteplaats, hoewel ik ben opgegroeid in 
Eemnes. Inmiddels woon ik echter al heel wat jaartjes in 
Laren. Het leuke is dat ik als kraamverzorgende 
regelmatig in Laren werk; ik heb al heel wat Larense 
baby’s in mijn armen mogen houden.’  
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
Marjo: ‘Alle vrijwilligers die met de collectebus langs de 
deur gaan. Er worden tegenwoordig allerlei acties 
georganiseerd om geld in te zamelen voor goede doelen, 
en daardoor dreigen zij misschien een beetje in de 
vergetelheid te komen. Maar wij hebben groot respect 
voor deze mensen!’ 

Wilt u de Gooische Meiden ook steunen? 
Dat kan als volgt:
1. Ga naar: deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl
2. Ga naar: teams
3.  Vul bij Zoeken onder ‘Overzicht teams’ in: ‘Gooische 

meiden’
4. Klik op ‘steun ons’ en doneer!

Waarom doen jullie mee met Alpe d’HuZes?
Marjo: ‘In onze familie-, vrienden- en kennissenkring 
hebben verschillende mensen te maken gekregen met 
kanker, vaak op nog relatief jonge leeftijd. Wij wilden 
daarom graag iets concreets doen om mee te helpen in de 
strijd tegen deze ziekte.’ 
Lydeke: ‘Sinds 2009, toen we voor het eerst meededen met 
de Gooise Wandelvierdaagse, wandelen wij regelmatig in 
welke omgeving dan ook. De Vierdaagse van Nijmegen 
heb ik drie keer gelopen en binnenkort ga ik de 
Elfstedentocht in Friesland wandelen. Samen hebben we 
onder meer de Vierdaagse in Marbella gelopen, samen 
met onze mannen. Toen we hoorden dat het mogelijk 
was om ook wandelend aan Alpe d’HuZes mee te doen, 
besloten we ons hiervoor in te schrijven.’ 
  
Hoe ziet jullie voorbereiding eruit?
Marjo: ‘Lange afstanden wandelen is niet het probleem, 
het is vooral het stijgende parcours dat deze wandeling 
anders maakt. Op de steilste stukken is het 
stijgingspercentage maar liefst 13%!’ Lachend: ‘Om te 
oefenen gaan we nu alle Nederlandse bergen af. De 
Amerongse Berg en de Posbank hebben we inmiddels al 
bedwongen!’ 
Lydeke: ‘We hebben een verplichte sportmedische 
keuring ondergaan en we zijn lichamelijk gezond. 
Mochten we het zwaar krijgen onderweg, dan realiseren 
we ons terdege dat dat natuurlijk in geen enkele 
verhouding staat tot de strijd die mensen met kanker 
moeten leveren. Zij hebben het vele malen zwaarder dan 
wij. Opgeven is gewoon geen optie!’   

Wat willen jullie bereiken?
Lydeke: ‘We hebben het streef bedrag van vijfduizend 
euro al gehaald, maar we willen zoveel mogelijk geld 
inzamelen! Mensen kunnen nog steeds doneren en elk 
bedrag is welkom. Alle kleine beetjes helpen.’ 

Gooische Meiden - onder die naam gaan Lydeke Vos en 
Marjo van der Wardt op 2 juni de grote uitdaging aan: 
deelname aan Alpe d’HuZes in de strijd tegen kanker. 
Twee keer dertien kilometer de legendarische Alpe d’Huez 
op wandelen, dat is het doel. ‘We hebben al een boel 
donaties ontvangen, maar er kan nog veel meer geld bij!’

Lydeke Vos en 
Marjo Van der Wardt
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BEL-Art

Een nieuwe lente…
Het lentezonnetje heeft de afgelopen 
week eindelijk haar gezicht laten 
zien. Wat brengt deze nieuwe lente u 
nog meer? U kunt de komende 
maanden meedenken over een aan-
tal onderwerpen die uw gemeente 
aangaan.

De provincie voert een bestuurskrachtonderzoek uit, 
waarna duidelijkheid ontstaat  over de zelfstandigheid 
van Laren óf over een eventuele fusie. Met wie die fusie 
dan zou moeten zijn heeft de heer Remkes tijdens zijn 
laatste bezoek aan de gemeenteraad in het midden 
gelaten.  Over dit onderwerp starten wij de komende 
maanden de dialoog met u. Wij vragen onze inwoners 
wat zij van het dorp en het bestuur vinden en wat goed 
en minder goed gaat. De resultaten daarvan worden, 
vermoedelijk begin oktober,  meegenomen in de 
bespreking van het bestuurskrachtonderzoek met 
college en raad.  

Samen met collega Smit en een aantal enthousiaste 
inwoners ben ik hard bezig om een centrumvisie voor 
Laren te ontwikkelen. Denk daarbij aan de toekomst van 
de Brink, de positie van detailhandel en horeca, wel of 
geen nieuw hotel, verfraaiing van straten etc. In juni 
wordt dit besproken met de raad en na de zomermaanden 
met u.

In het najaar komen ook inspraakavonden over het 
verkeers- en vervoersbeleid  voor de komende jaren. Waar 
vindt u dat de accenten moeten liggen? Kan de situatie 
van de verkeerslichten bij de Brink beter, moet de 
kwetsbare voetganger meer aandacht krijgen, hoe is de 
veiligheid bij en rond de scholen? 

Al deze onderwerpen raken u als inwoner van Laren en 
wij horen daarom graag uw mening en opvatting 
daarover. Een nieuwe lente, met dus veel mogelijkheden 
uw geluid over Larense zaken te laten horen.

En mocht u mij willen spreken: t.stam@laren.nl

Ton Stam
Wethouder

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  
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•  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 
•  Fotografie: Peter van Rietschoten, 

    Leo Janssen, Studio Kastermans, 
Nathalie Rooze, Ab Walet

•  Productie: Practicum/Graficiënt, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

14Vacatures Vrijwilligerswerk

21Ateliersroute Laren

23Theateragenda



4

Monuta De Jager
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
bussum@monuta.nl
035 - 6916576
www.monuta.nl/bussum

Ook als u niet of 
elders verzekerd bent.

Ook uw uitvaart wensen bespreken? 
Neem gerust contact op met Chris Bogaers, 
uitvaartverzorger Monuta De Jager. 

In onze Foyer elke dag vers 
gebakken appeltaart 
  en de lekkerste soep

Brinkhuis Muziekcentrum
schering&inslag

Expositie beelden kunstenaars Kijkoor in de 
Kloostertuin tot 1 juni

Mei 2016
Ma 16 2e Pinksterdag Gesloten
Di 17 Biblioscoop Burnt
15.30
Woe 18 Biblioscoop Mon Roi
19.30 
Do 19 Alzheimer Café
19.30 “Het belang van bewegen”
Za 21 en Zo 22 Atelierroute Laren
11.00
Woe 25 Biblioscoop Suffragette + filmdiner
19.30    voor het filmdiner altijd reserveren!
Do 26 Gooische Vrouwenzaken Jacqueline  
10.30 Moleman
Do 26 Kunstcafé
19.30
Vrij 27 Kidsbios Het verloren vriendje
15.30
Vrij 27 Klassiek Valentina Tóth
20.15

Juni 2016
Woe 1 Biblioscoop Joy
19.30
Woe 8  Biblioscoop Publieke Werken+filmdiner
19.30    Voor het filmdiner altijd reserveren!
Vrij 10 Yes to Jazz
20.30
Woe 15 Biblioscoop The Danish Girl
19.30
Do 16 Gooische Vrouwenzaken Sandra Herman
10.30
Do 16 Alzheimer Café “Had ik het maar geweten”
19.30

 

FoyerBrinkhuis

Kijk op www.hartvanlaren.nl voor alle informatie

Foto’s: tot 1-6  Kijkoor        27-5 Valentina Tóth

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167
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De zomer in aantocht 
Het heeft de Koning behaagt om op dinsdag 26 april jl. 
drie dorpsbewoners met een Koninklijk lintje te 
onderscheiden. De fractie van het CDA wil vanaf deze 
plaats nog eens Marc Vos, Jan Smit en Carel van Hest 
hiermee van harte feliciteren. Zonder inzet van mensen 
als hen komt er in een dorp weinig van de grond. Wij 
mogen daar blij mee zijn. Toch hebben wij in Laren niet 
echt te klagen.
Wij hebben kunnen genieten van Koningsdag 2016 en 
het Hemelvaarttoernooi van The Smashers op de velden 
van de voetbalclub. En afgelopen weekeinde van de 
jubileumtaptoe van Drum- en Showband MCC. Allemaal 
evenementen die gedragen worden door vrijwilligers. 
Aan al deze vrijwilligers hulde hulde hulde. En 
natuurlijk ook het bedrijfsleven dat met sponsoring deze 
evenementen mede mogelijk maakt en de gemeente die 
daar ook haar steentje aan bijdraagt. Wat mij brengt bij 
zaken die de komende tijd in de gemeenteraad spelen.
De bestuurskrachtmeting. Na de zomer - in september - 
kunnen wij kennis nemen van de resultaten van deze 
meting. Waarbij wij ook meteen inzichtelijk hopen te 
hebben wat u als inwoners en bedrijfsleven van Laren 
belangrijk vindt. Wij haken aan bij de dialoogtafels 
zoals deze ook Eemnes zijn georganiseerd. Wij passeren 
u daar niet mee. Wij willen boter bij de vis. Waar staan 
wij als bestuur van deze gemeente. Zijn wij nog 
voldoende bestuurlijk sterk of vraagt de maatschappij 
van morgen en overmorgen iets anders van ons. Dat 
hopen wij met de dialoogtafels bij u op te halen. En die 
mix van bevindingen moet ons als de leden van de 
gemeenteraad helpen bij het bepalen van de koers van de 
gemeente Laren. Wat het ook gaat worden …
Een dorp kan veranderen, een gemeente kan ook 
veranderen maar als CDA zijn wij overtuigd dat een 
gemeenschap, de Larense gemeenschap met oog voor 
historie, traditie en vernieuwingen  
bestaansrecht heeft en altijd zal 
houden. Daar staan wij als 
gemeenschap samen voor. 

Hartelijke groet, 
Erwin van den Berg, 

fractievoorzitter CDA

Politieke macht verschuift
De wereld om ons heen verandert, soms gaan die 
veranderingen snel. Halverwege de vorige eeuw hebben 
we de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
geleidelijk zien veranderen in de Europese Unie. Daarmee 
is politieke macht verhuisd van Den Haag naar Brussel.
D66 volgt de Europese processen kritisch en constructief, 
wat niet deugt moet worden vervangen.
Gemeenten nemen ook steeds meer taken van Den Haag 
over: de drie decentralisaties blijven voorlopig een 
enorme opgave. Maar daar blijft het niet bij. De nieuwe 
Omgevingswet is al door de Eerste Kamer aangenomen 
en zal in 2018 door de gemeenten worden uitgevoerd.
Dit wordt een nog veel grotere opgave. De mogelijkheid 
om zelf meer belastingen te gaan heffen, zit voor de 
gemeenten ook al in de pijpleiding. Daarmee wordt 
politieke macht van Den Haag verschoven naar de 
gemeenten.
Vervolgens zien we om ons heen hoe bestuurlijk 
Nederland in hoog tempo verandert. 
Waren er in 1900 nog 1121 gemeenten, in 2000 zijn dat er 
nog maar 537 en nu zijn dat er nog 390. Ook hier kijken 
wij kritisch naar. Argumenten voor deze schaalvergroting 
zijn vooral gegeven door deze verschuiving van politieke 
macht. Het gaat om de beantwoording van de vraag: op 
welke wijze kunnen wij als gemeente de belangen van 
onze burgers het beste blijvend dienen en wat hebben we 
daarvoor nodig. Het heeft geen zin om voor deze 
ontwikkelingen weg te lopen, zoals sommige politieke 
partijen ons voorhouden. Om te leren wat deze processen 
kunnen betekenen voor de burgers, hebben wij  
werkbezoeken afgelegd aan de al gefuseerde gemeenten 
“Stichtse Vecht” en “Teylingen”. Binnenkort gaan we 
naar Graft De Rijp, in 2013 gefuseerd met Alkmaar. 

Jim Juffermans
Steunfractie D66
www.d66laren.nl
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Nieuws in beeld

SV Laren C3 is kampioen!

Taptoe 85-jarige MCC daverend succes

Jan Smit kijkt terug op geslaagd 
35-ste Smashers-volleybaltoernooi

Opening van Singercollectie in Musée 
d'Art moderne in Troyes

Nieuwe uniformen van drum- en 
showband MCC eindelijk onthuld!

Patrick en zoon Justin
Kluivert vast bij AJAX

Overvolle terrassen in de lente bij 
zomerse temperaturen

Sloop Tarcisiusschool in vole gang

Wethouder Stam reikt prijzen uit bij 35-ste Hemelvaart-
volleybaltoernooi nvan The Smashers

Leo Janssen pleit in Emile Ludenlezing 
voor een ‘Huis van de geschiedenis’
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Larense zakenOfficiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De
formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke web-
site www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten ontlenen. 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailser-
vice via www.overheid.nl. Om u daarbij te helpen 
heeft de gemeente een beknopte handleiding 
gemaakt. Deze vindt u op www.laren.nl (Bestuur > 
Nieuws en bekendmakingen > Bekendmakingen).

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

•  Akkerweg 16, 1251 ZL, vergroten van een dakkapel aan 
de voorzijde

•  Hilversumseweg 37, 1251 EW, vellen van 1 boom
•  Mendes da Costalaan 16, 1251 NP, vellen van 1 boom
•  Steffenshein 2, 1251 ZE, uitbouwen van de woning 

aan de achterzijde
•  Eemnesserweg 12a, 1251 NC, plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde
•  Zevenenderdrift 51, 1251 RB, vellen van 1 boom
•  Klooster 29, 1251 WP, plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde
•  Naarderstraat 35, 37 en 39, 1251 AZ, oprichten van een 

horecagelegenheid met bovenwoning en onderkelde-
ring

•  De Leemkuil 1, 1251 AR, wijzigen van de uitweg
•  Henri Polakweg 1, 1251 PH, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde
•  Naarderstraat 82, 84 en 86, 1251 BH, wijzigen van de 

gebruiksfunctie en het brandveilig gebruik en het 
verharden t.b.v. parkeerplaatsen (rijksmonument)

•  Herdersweg naast 1, 1251 EP, vellen van 2 bomen
•  Graaf land 43, 1251 NH, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde
•  Klaaskampen 16, 1251 KP, plaatsen van handelsrecla-

me aan de gevel
•  Koloniepad 1, 1251 AH, wijzigen van de uitweg
•  Molenaar 2, 1251 LV, wijzigen van de voorgevel van 

ramen naar openslaande deuren
•  Brink 20, 1251 KW, schilderen van het horecapand 

(monument)
•  Kerklaan 2, 1251 JT, tijdelijk wijzigen van de bestem-

ming wonen in kantoor
•  Noorderheide 3, 1251 AA, vellen van 53 bomen
•  Hoef loo 15, 1251 EA, vellen van 1 boom

•  De Schout 1, 1251 BN, plaatsen van een erfafscheiding
•  Middelwaarde 27, 1251 NR, plaatsen van een erfaf-

scheiding
•  Graaf land 2, 1251 NJ, vellen van 1 boom

• Sint Janstraat 76, 1251 LD, vellen van 3 bomen

• Kerklaan 17, 1251 JS, plaatsen van een uitweg 
en een erfafscheiding/ poort

•  Ooghout 3, 1251 ZC, vellen van 1 ruwe berk en 1 treur-
beuk (herplant)

•  Vredelaan 3, 1251 GC, vellen van 1 f ijnspar
•  Drift 39, 1251 CB, plaatsen van penanten met een toe-

gangspoort
•  De Kamp 5 t/m 9, 1251 JP, bouwen van 3 woningen
•  Warrekam 9, 1251 VX, plaatsen van een oprit
•  Vreedenburgh 59, 1251 SH, plaatsen van een erfaf-

scheiding
•  Verlengde Engweg 10, 1251 GM, vergroten van de kap-

verdieping van de woning
•  Kloosterweg 38, 1251 WE, plaatsen van een erker aan 

de voorgevel en een kap op de garage
•  Veerweg en hoek Steffenshein, 1251 ZG, vellen van  

11 gewone essen (herplant)
•  Breeweg 11, 1251 DX,  uitbouwen van de woning en het 

plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel
•  Brink 9, 1251 KR, wijzigen van een reeds verleende 

vergunning (revisie)
•  Hilversumsestraatweg 22, 1251 EZ, plaatsen van een 

erfafscheiding en het vellen van 2 bomen
•  Eemnesserweg 12a, 1251 NC, plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de woning
•  Zijtak 8, 1251 RS, restaureren van de kraanbaan 

(gemeentelijk monument)
•  Hilversumseweg 37, 1251 EW, vellen van 1 gewone 

beuk
•  Zevenend 17, 1251 RK, samenvoegen van een winkel-

pand
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Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

BS

Verleende 
omgevingsvergunningen 



De besluitenlijst van de raadsvergadering op dinsdag 
26 april 2016 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I van dinsdag 17 mei 2016 om 20.00 uur 
in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is 
openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij 
de commissiegriff ier. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 22 maart 2016

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

•  Commissievoorstel Milieujaarverslag 2015 en Jaar-
rapportage 2015 OFGV  

•  Commissievoorstel Wijziging BP t.b.v. het perceel 
Verlengde Houtweg 10

• Commissievoorstel Ontwerp Nota Geluidbeleid
•  Bestemmingsplan Zijtak en omgeving (Houtzagerij / 

Bibliotheek)
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Naarder-

straat 35-39

De Commissie M&F vergadert donderdag 19 mei 2016 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 volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 19 april 2016 

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

•  Commissievoorstel Beleidsplan Bescherming en 
Opvang

• Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019

Larense zaken 13 mei 2016

•  Henri Polakweg 1, 1251 PH, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning

•  Plein 1945 nummer 3, plaatsen van een condensor
•  Graaf land en Mendes da Costalaan, 1251 NJ, vellen 

van 25 diverse bomen (herplant)

Door burgemeester en burgemeester en 
wethouders, ieder voor zover het hun 

  bevoegdheid betreft
•  Organiseren van activiteiten in het kader van 

Koningsdag 2016 van 13.00 uur tot 20.00 uur op Plein 
1945, verzonden 1 april 2016

Op de dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl 

Per 21 april kunt u vanwege de weekmarkt niet op Plein 
1945 parkeren tussen donderdag 23.00 uur en vrijdag 
21.00 uur. Voorheen was dit vanaf donderdag 21.00 uur.

De weekmarkt op de vrijdagen 1 juli, 8 juli en 26 augus-
tus 2016 wordt verplaatst naar de Brink vanaf de Basiliek 
en de Rijt tot aan de Torenlaan. Dit vanwege de kermis 
op het Plein 1945 en de Sint Janstraat en het plaatsvinden 
van het evenement Lekker Laren op het Plein 1945.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
hebben besloten om een parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats voor het motorvoertuig 
van de bewoner van Zandgat 4. Belanghebbenden kun-
nen binnen zes weken na deze bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wet-
houders van de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 ZH 
Eemnes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw E. Van der Hulst, telefoonnummer 14 035.

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Verplaatsing weekmarkt

Vergadering Commissie 
Ruimte en InfrastructuurBS

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 26 april

Verleende APV vergunningen 

Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats

Wijziging parkeerverbod 
Plein 1945

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

8
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De gemeenteraad vergadert woensdag 25 mei 2016 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 volledige agenda op www.laren.nl

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

•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-
ring d.d. 26 april 2016

•  Bestemmingsplan Zijtak en omgeving (Houtzagerij/
Bibliotheek)  

• Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Naarder-

straat 35-39

Op maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het 
Raadhuis Laren en het BEL-kantoor in Eemnes geslo-
ten. Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. 
Op overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden.

GAD-scheidingsstations 16 mei gesloten 
De vier scheidingsstations in de Gooi en Vechtstreek 
zijn op Tweede Pinksterdag gesloten. Op dinsdag  
17 mei staan de medewerkers van de scheidingsstati-
ons weer voor u klaar van 08.30 tot 16.30 uur. 

Geboorten
18-04-2016 Philip Robert Jan van den Bogaart
20-04-2016 Mackay Peter Callenbach

De BEL-gemeenten kijken – mede dankzij het prachtige 
weer - terug op een zeer geslaagde en gezellige veteranen-
dag. Dit jaar lag de organisatie van de inmiddels achtste 
BEL-veteranendag in handen van gemeente Blaricum. De 
BEL-veteranendag werd gehouden in een tent op het 
Oranjeweitje aan de Torenlaan in Blaricum.
Het bijzondere aan deze achtste BEL-veteranendag was 
wel dat het samen viel met Bevrijdingsdag. Om 11.30 uur 

begon het officiële programma. Na de speech van burge-
meester Joan de Zwart-Bloch en een korte ceremonie, 
konden de BEL-veteranen onder het genot van een hapje 
en drankje herinneringen ophalen. Aansluitend werd de 
traditionele ‘blauwe hap’ genuttigd. Tijdens de lunch 
bracht het trio Stephen Howell en Natascha en Paul Har-
per herkenbare muziek uit de jaren 40 ten gehore.

In de tussentijd stationeerden er zo’n 70 leger- en motor-
voertuigen van ‘Het Gooi Bevrijd’ op het Oranjeweitje.  
Veel belangstellenden kwamen rond de klok van 12.00 
uur een kijkje nemen bij de mooie historische legervoer-
tuigen die opgesteld stonden op het Oranjeweitje.  

Rond 14.15 uur vertrokken de BEL-veteranen met de his-
torische legervoertuigen voor een tocht door de BEL-
gemeenten. Dankzij de grote belangstelling langs de 
route, kreeg het een feestelijke tintje. 

Om circa 16.00 uur was de stoet weer terug op het Oran-
jeweitje. De BEL-veteranen en de vele andere belangstel-
lingen konden genieten van optredens van Drum- & 
Showband MCC en het trio Stephen Howell en Natascha 
en Paul Harper.

Deze dag is vastgelegd in een fotoreportage. Deze kunt u 
bekijken op de off iciële facebookpagina van de gemeente 
Blaricum.

Wethouder Leen van der Pols (Sociale Zaken) gaf donder-
dagochtend 14 april jl. het off iciële startsein voor het 
Sociaal Wijkteam Laren. Dit werd samen met inwoners 
in Het Binkhuis gevierd met koff ie en gebak.

In het wijkteam werken sociaal werkers en wijkverpleeg-
kundigen met als doel samen een laagdrempelig vang-
net te vormen voor kwetsbare inwoners. Het wijkteam is 

Familieberichten

Larense zaken 13 mei 2016
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Sluiting gemeentediensten

Zeer geslaagde en gezellige 
BEL-veteranendag

Sociaal Wijkteam Laren 
officieel gestart
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De heer C.M.A. (Carel) van Hest (1942)

De heer Van Hest is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet 
voor de gemeenschap, waarbij hij een voorbeeldfunctie 
vervult en anderen stimuleert zijn voorbeeld te volgen.
Zo verricht de heer Van Hest vooral veel vrijwilligers-
werk op het gebied van kunst en cultuur. Zijn interesse 
op dat gebied heeft hij van jongs af aan al. Dit kreeg meer 
voedingsbodem toen hij met fotografe Marja van Hest 
trouwde. Hij leerde verscheidene kunstenaars kennen, 
waaronder kunstschilder Bob ten Hoope. De kunstwer-
ken van Ten Hoope spraken hem zozeer aan dat hij voor-
zitter werd van de Stichting Bob ten Hoope. Hij heeft 
zich hiervoor altijd met hart en ziel ingezet. Verder helpt 
de heer Van Hest regelmatig met het inrichten van ten-
toonstellingen, onder andere in Singer Laren, kasteel 
Groeneveld (Baarn) en in eigen woning (Atelier Privé). 
Naast zijn activiteiten in de kunstwereld is de heer Van 
Hest sinds 1980 voorzitter van Tennisclub ‘t Laer in 
Laren. Als blijk van waardering voor zijn maatschappe-
lijk beleid is hij benoemd tot ere-voorzitter van de ten-
nisclub. De heer Van Hest is overigens een bekende bin-
nen het Larense gemeentebestuur; van september 2000 
tot maart 2010 was hij raadslid. Ook zet de heer Van Hest 
zich in voor ander vrijwilligerswerk. Zo is hij chauffeur 
bij de Stichting Rollybus Laren, helpt hij in de organisa-
tie van de jaarlijkse uitvoering van de Mattheus Passion 
in de Sint Jansbasiliek en is hij lid van het stichtingsbe-
stuur ‘Kapel Laren’ (Goede Herder Kapel). 

De heer J.G.M. (Jan) Smit (1947)

er voor de buurtbewoners die zich zorgen maken over 
zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht 
in de buurt kwijt willen.

“Als u met een vraag over zorg zit, neem dan contact op 
met het Sociaal Wijkteam. Zij zijn er voor u en zorgen dat 
de vraag op de juiste plek terecht komt. Bijvoorbeeld bij 
het Wmo-loket of de politie. Het team heeft intussen alle 
contacten gelegd en onderlinge afspraken gemaakt. En 
vandaag gaan we echt van start!”, aldus wethouder Leen 
van der Pols.

Iedereen kan met vragen en zorgen terecht bij het Soci-
aal Wijkteam. Het team beoordeelt de situatie, verhel-
dert de vraag en bekijkt welke oplossingen mogelijk zijn. 
Bij de oplossing wordt gekeken naar het sociaal netwerk 
van de persoon, de voorzieningen in de wijk en eventuele 
inzet van vrijwilligers. Als het nodig is, kan de wijkver-
pleegkundige een indicatie voor (medische) zorg afgeven 
en/of kan de sociaal werker iemand doorverwijzen naar 
de gemeente.

Contact
Het team is elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur te vin-
den in het Raadhuis aan de Eemnesserweg 19 in de 
Wmo-ruimte. Telefonisch aanmelden kan via 035 – 30 34 
627 of per mail via sociaalwijkteam@laren.nl

Wethouder Van der Pols samen met de leden van het 
Sociaal Wijkteam Laren

Drie inwoners van de gemeente Laren kregen ter gele-
genheid van Koningsdag een Koninklijke onderschei-
ding. Burgemeester Elbert Roest reikte dinsdag 26 april 
jl. de bij de onderscheidingen behorende oorkonden en 
versierselen uit aan de decorandussen.

Drie Koninklijke 
onderscheidingen in Laren
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De heer Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau, onder andere voor zijn onbaatzuchtige inzet 
voor de samenleving, zowel op het gebied van sport, 
kerk, jeugd- en ouderenzorg.
In totaal is de heer Smit bijna 30 jaar voorzitter en het 
boegbeeld van volleybalvereniging ‘The Smashers’ in 
Laren. Dit geheel op vrijwillige basis. Hij zorgt voor een 
goede relatie met de sponsoren en voor een goede sfeer 
onder de leden. Ook draagt hij bij aan het beleid binnen 
de Nederlandse Volleybal Bond. Daarnaast helpt hij met 
het organiseren en uitvoeren van volleybaltoernooien, 
waaronder het Hemelvaarttoernooi. Dit toernooi wordt 
sinds 1982 jaarlijks georganiseerd en is een hoogtepunt 
voor de lief hebbers van volleybal in Laren en omgeving.
De heer Smit is als vrijwilliger ook op andere gebieden 
actief. Zo is hij als coördinator voedselwensen zeer 
betrokken bij Tafeltje Dekje/Versa Welzijn BEL. Ook is hij 
voorzitter van kegelclub De Natte Spons en helpt hij 
samen met zijn vrouw al 40 jaar bij de kerkdiensten in De 
Stichtse Hof. Bij deze kerkdiensten blinken zij samen uit 
op het gebied van inzet, zorgvuldigheid, betrokkenheid 
en vriendelijke aandacht voor de bewoners van De 
Stichtse Hof. Ook is de heer Smit lid van de Wmo-raad bij 
de gemeente Laren, met ‘ jeugdzorg’ als speciaal aan-
dachtsgebied. 

De heer M.L.J. (Marc) Vos (1949)

De heer Vos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau vanwege zijn vrijwillige en beleidsmatige inzet 
op kerkelijk, maatschappelijk en sociaal gebied.
Sinds 1986 is de heer Vos al actief als vrijwilliger. Zo heeft 
hij tussen 1986 en 1993 als voorzitter veel betekend voor 
de rijvereniging Stad en Lande Ruiters in Blaricum. De 
vereniging heeft zelfs het toegangspad naar de gebou-
wen van de vereniging naar hem vernoemd. De heer Vos 
was ook vice-voorzitter van het Parochiebestuur Sint 
Jan-Goede Herder. Daar heeft hij naast de dagelijks 
taken, veel tijd en aandacht besteed aan verschillende 
restauratieprojecten en het verkrijgen van de benodigde 
subsidies. Dit deed hij met grote betrokkenheid, enthou-

siasme en zonder enig eigen belang. Ook heeft hij negen 
jaar als vrijwilliger geholpen bij de Rooms Katholieke 
Parochie Sint Vitus in Blaricum. Als bestuurslid van de 
Stichting Laren Klassiek heeft de heer Vos zich met volle 
overgave ingezet om de stichting organisatorisch vorm 
te geven. Tegenwoordig is de heer Vos als mede-organisa-
tor van het politiek café Het Gooi belast met de ont-
vangst van de landelijke, regionale en lokale politici, de 
organisatie en het meedenken over de vorm en de inhoud 
van de debatten die door veel geïnteresseerden maande-
lijks worden bijgewoond. Ook is de heer Vos bestuurslid 
van de Beheersstichting Hart voor Laren. 

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een 
onderhoudscontract afgesloten met Kunstwacht BV voor 
de reparatie en het onderhoud van kunstwerken in de 
openbare ruimte. De off iciële aftrap vond plaats op don-
derdag 28 april jl. 

Onderhoud en restauratie
De kunstwerken, die in de drie gemeenten mede de 
dorpsgezichten bepalen, raken door weersinvloeden en 
slijtage beschadigd of vervuild. Om ze mooi te houden is 
periodiek onderhoud nodig. Ook kan het voorkomen dat 
een kunstwerk aan restauratie toe is. Kunstwacht ver-
zorgt de periodieke controle, reiniging en reparaties van 
de kunstwerken. De BEL-Art Kunstcommissie heeft een 
belangrijke adviserende rol gehad bij het goed onder-
brengen van het onderhoud van de buitenkunst. 

Website en app
Kunstwacht heeft een mobiele app en een website met 
kunstwerken in de openbare ruimte voor gemeenten 
ontwikkeld. Het verhaal achter ieder kunstwerk, infor-
matie over de kunstenaar, foto’s en wandelroutes zijn 
enkele onderdelen van de app. Deze komt binnenkort 
voor de BEL-gemeenten beschikbaar. 

BEL-gemeenten sluiten contract met 
Kunstwacht vooronderhoud buitenkunst

Larense zaken 13 mei 2016
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Stand van zaken 
vluchtelingenopvang Crailo

V.l.n.r.: Burgemeester Roland van Benthem (Eemnes), 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch (Blaricum), Eduard 
Weijgers (directie Kunstwacht), Paul Schulten (directie 
Kunstwacht) en wethouder Tijmen Smit. 

Op 13 mei en op 10 juni is er een gratis workshop in wijk-
centrum de Draaikom (Draaikom 2, Huizen). De work-
shop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’ is bedoeld 
voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en 
binnenkort een ‘keukentafelgesprek’ hebben met de 
gemeente. Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en 
Laren zijn van harte welkom.

Extra steun in de rug
De workshop biedt een extra steun in de rug bij de voor-
bereiding op het gesprek met de gemeente. Deelnemers 
leren beter aan te sturen op wat zij belangrijk vinden in 
het leven, welke zorg of ondersteuning zij nodig hebben 
en hoe deze er volgens hen moet uitzien. De workshop is 
bedoeld voor mensen die zelf zorg en ondersteuning 
nodig hebben, maar ook voor hun omgeving, zoals man-
telzorgers, familie en vrijwilligers. 

Opbouw workshop
De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste gedeel-
te leren de deelnemers om beter te verwoorden wat zij 
belangrijk vinden in hun leven, welke zorg of ondersteu-
ning zij daarbij nodig hebben en hoe deze er volgens hen 
uitziet. Dit vormt de basis voor het persoonlijk plan, 
waarmee de deelnemers tijdens de workshop ook aan de 
slag gaan. Het plan biedt een leidraad en stevig houvast 
voor het keukentafelgesprek met de gemeente. Tijdens 
de workshop oefenen de deelnemers ook het keukenta-
felgesprek.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.zorgverandert.nl/overzicht-
workshops. Deelname is gratis. Voor een lunch wordt 
gezorgd. Er is ruimte voor maximaal 15 mensen per 
workshop. De workshop is ontwikkeld door het pro-
gramma ‘Zorg Verandert’ in samenwerking met Per Sal-
do en Ieder(in).

Over Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of 
ondersteuning nodig heeft én voor hun omgeving, zoals 
mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Zorg Ver-
andert heeft tot doel dat mensen grip houden op hun 
eigen situatie en op het vinden van passende oplossin-
gen voor hun leven, in zorg en ondersteuning. Dichtbij, 
praktisch en op diverse manieren. Met bijeenkomsten, 
handige hulpmiddelen en het signaleren van knelpun-
ten. Het programma wordt uitgevoerd in een samenwer-
kingsverband van cliënt-, patiënt- en belangenorganisa-
ties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo, de 
mede-initiatiefnemers van de workshop. Meer info: 
www.zorgverandert.nl 

Zaterdagmiddag 30 april jl. stond Crailo in het teken van 
de wisseling van de wacht. Het Leger des Heils, dat na zes 
maanden het stokje overdroeg aan het COA, hield een 
hartverwarmende afscheidsbijeenkomst voor haar 
medewerkers, bewoners, oud-bewoners en vrijwilligers. 
Ook burgemeester Elbert Roest en wethouder Leen van 
der Pols kwamen afscheid nemen. Zij bedankten de 
betrokkenen hartelijk voor hun inzet. Een aantal mede-
werkers van het Leger des Heils maakt de overstap naar 
het COA.

COA gestart als nieuwe beheerder 
Het COA heeft als nieuwe beheerder van een Crailo een 
goede start gemaakt. De medewerkers van het COA zijn 
zondag 1 mei welkom geheten door de huidige bewoners 
van de noodopvang. Dat zijn er momenteel 96. De ver-
bouwing van gebouw B ligt op schema en wordt binnen-
kort afgerond. Dan verhuizen de huidige bewoners tijde-
lijk naar gebouw B, zodat gebouw A kan worden 
gerenoveerd. Beide behuizingen zijn tijdelijk totdat 
elders op het terrein nieuwbouw gereed is. Nadat beide 
verbouwingen zijn voltooid zal het aantal bewoners 
groeien naar eerst 150 en eind mei/juni naar 300.

Gratis workshop: ‘Het kan. 
Start met uw persoonlijk plan’

Larense zaken 13 mei 2016
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Het COA onderneemt, met inzet van vrijwilligers, ver-
schillende activiteiten om de zelfredzaamheid van men-
sen te bevorderen. Zo blijven de bewoners zelfstandig 
koken en zijn ze verantwoordelijk voor het schoonhou-
den van de eigen omgeving. De ouders van leerplichtige 
kinderen worden door het COA begeleid om te zorgen 
dat de kinderen daadwerkelijk naar school gaan. 

Gemeente Laren: vluchtelingen verbinden met de 
samenleving
Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
streeft er naar dat Crailo een azc wordt op een moderne 
grondslag, waar duidelijk meer geboden wordt dan bad, 
bed en brood alleen. Burgemeester Elbert Roest: “Ik heb 
een centrum voor ogen waar direct gewerkt wordt aan de 
integratie van mensen in de regionale samenleving. 
Waarbij gericht geïnvesteerd wordt in programma’s en 
activiteiten om de bewoners zo snel mogelijk in bewe-
ging te krijgen. Daarbij is het de bedoeling dat de men-
sen zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de samen-
leving buiten het azc. Dat zij zich aansluiten bij 
netwerken in de Gooi- en Vechtstreek waarbij ze zich 
gekend en veilig voelen. Hierover hebben we al construc-
tieve gesprekken met het COA.”

Meer informatie over azc Crailo vindt u op www.laren.
nl. Daar vindt u tweewekelijkse nieuwsupdates en kunt 
u zich abonneren op onze e-nieuwsbrief.

In mei en juni maakt CycloMedia foto’s binnen de 
gemeente. CycloMedia is gespecialiseerd in het groot-
schalig en systematisch in beeld brengen van de omge-
ving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclo-
Media 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bij-
voorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, 
visuele ondersteuning bij de implementatie van wetge-
ving, handhaving van openbare orde & veiligheid en 
ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden door CycloMedia – onder stringen-
te voorwaarden – ter beschikking gesteld aan publieke of 
private organisaties en worden uitsluitend gebruikt bin-
nen het kader van activiteiten die passen binnen de wet- 
en regelgeving op het gebied van bescherming van per-
soonsgegevens. De opnamen zijn niet toegankelijk via 
internet of anderszins openbaar opvraagbaar, tenzij pri-
vacygevoelige informatie zoals herkenbare personen en/

of kentekens van voertuigen onherkenbaar worden 
gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder 
nummer 1004101. 

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u con-
tact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 
2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland of via info@cyclo-
media.com. Meer informatie: www.cyclomedia.com

 

Het snoeiseizoen komt er weer aan. Heeft u een taxus-
haag? Lever dan ook dit jaar uw snoeisel in voor het goe-
de doel. Van half mei tot eind september zamelen zelfs 
twee stichtingen in onze regio het taxus-snoeisel in, om 
het aan te bieden ter verwerking voor medicatie tegen 
kanker. Dit jaar kunt u uw snoeisel aan huis laten opha-
len door Stichting Taxus Taxi of brengen naar de GAD-
scheidingsstations, waar de containers van Stichting 
Vergroot de Hoop staan. 

Om het snoeien extra makkelijk te maken, biedt de 
stichting gratis Taxus Taxi Tassen en knipzeilen aan. De 
tassen zijn online te bestellen, maar ook af te nemen bij 
Plantenmarkt Boskoop, Goyergracht Zuid 1B, Eemnes 
(aan de rand van Laren). 

Taxus behoort tot de inheemse naaldbomen en wordt in 
Europa met name als haagplant gebruikt. Naast haar 
sierlijke uitstraling hebben de jonge scheuten van de 
taxus ook een geneeskrachtige werking. Al in 1963 ont-
dekten wetenschappers dat diverse taxussoorten anti-
tumoractiviteiten vertonen. In de naalden van de jonge 
taxusscheuten zit het voorproduct van Taxol, een stof die 
als hoofdbestanddeel dient van de chemotherapie. Wij 
vragen u alleen jonge scheuten in te leveren (tot 15 cm 
lang), deze bevatten de werkzame stof.

Op www.gad.nl kunt u binnenkort zien wanneer de 
inzameling start. Naar verwachting kunt u vanaf half 
mei uw snoeisel aan huis laten ophalen. Vanaf half juni 
kunt u uw snoeisel inleveren bij de GAD-scheidingssta-
tions. Kijk voor overige informatie op www.taxustaxi.nl 
en of op www.vergrootdehoop.nl

CycloMedia maakt foto’s 
binnen de gemeente 

Inzameling taxus-snoeisel 
voor bestrijding kanker 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

• Ondersteuning bij fysio
Het ondersteunen van bewoners tijdens de fysiotherapie 
o.l.v. fysiotherapeuten. Heeft u interesse, neem dan 
contact op met Kitty van Wilpe van  De Stichtse Hof tel. 
035-5390583/ 035-5390800 of mail naar  uitbureaudsh@
vivium.nl

• Creatieve vrijwilliger voor de afdeling revalidatie
Amaris Theodotion heeft twee revalidatie-afdelingen 
waar cliënten tijdelijk verblijven. Deze cliënten gaan 
naast hun therapieën ook graag een keer naar buiten of 
vinden het leuk om creatief bezig te zijn. De werktijden 
zijn 1 middag per week ( behalve de vrijdagmiddag). 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Jeannete 
Smit van Amaris Theodotion tel. 035-6268856 of mail 
naar j.smit@amaris.nl

• Kunstschilderes gezocht!
Vind jij het leuk om jongeren met autisme te begeleiden 
bij creatieve activiteiten zoals kunstschilderen of 
tekenen? Dan zijn we op zoek naar jou! De werktijden 
zijn op de maandag van 13.00-16.00 uur Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Mirjam Hulsegge 
van Stichting Papageno en Stichting ‘s Heeren Loo tel. 
06-12894363of mail naar mirjam.bosch@sheerenloo.nl

• Telefoniste Tafeltje Dekje BEL 
Tafeltje dekje is een BEL maaltijdenproject. Driemaal in de 
week wordt tussen de middag een warme maaltijd bezorgd 
bij ouderen en/of kwetsbare mensen door vrijwilligers. U 
bent maandag of woensdag ochtend telefonisch bereikbaar 
voor vrijwilligers en/of keukenpersoneel tussen 10 en 13 
uur. Heeft u interesse, neem dan contact op met Annemieke 
Lute van Versa Welzijn tel. 035 7504164 of mail naar alute@
versawelzijn.nl

• Vrijwilligers huttenbouwweek Laren gezocht 
Samen met kinderopvang Humanitas en een grote 
groep vrijwilligers organiseert Versa Welzijn van 
maandag 18 juli tot en met donderdag 21 juli de 
Kindervakantieweek in Laren. De kindervakantieweek 
is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. We zijn 
naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen 
meehelpen om er een onvergetelijke week van te 
maken. Ben je creatief, goed met kinderen en 
beschikbaar? We zoeken mensen die kunnen helpen 
bij de voorbereidingen, spel en activiteiten en er zijn 
groepsleiders nodig voor de hele week. Maar ook als je 
iets anders te bieden hebt, kijken we graag samen 
naar de mogelijkheden. Je bent van harte welkom op 
de brainstormavond op dinsdag 17 mei om 20.00 uur 
in voormalig basisschool de Scheper, Kerklaan 29. 
Meer info: Susan Bakker: sbakker@versawelzijn.nl / 
035-7504149

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie over vrijwilligerswerk maar ook een 
uitgebreide digitale vacaturebank,  waar naast de Larense 
vacatures ook vacatures uit de regio te vinden zijn. 
Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt 
weten wat er voor u allemaal mogelijk is op het gebied 
van vrijwilligerswerk  of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden: 
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19
Dinsdag van 14.30 – 15.30 uur
Blaercom, Schoolstraat 3
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl
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Nieuws in beeld

Er komen steeds meer mensen bij de Dodenherdenking Montessorischool in actie voor ‘Het vergeten kind’

Singer opent AEX-beurs Nieuw stenen tapijt voor kermisterrein Wandelrouteboekje ‘In het spoor van 
Bert Haanstra’ voor Tijmen Smit

VVD Laren en VVD Blaricum gaan 
samen verder

Bibliotheek opnieuw gecertificeerd. 
Tot 2020!

Bijzonder Laren trakteert op 
sneltekenaar op Nieuweweg

Buurt enthousiast over  zwaan-kleef -aan-beeld 
van Betty Bruin

Auteurs Elbert Roest en Teun Koetsier trots op hun boek 
over Laren tijdens 2de Wereldoorlog



In memoriam Mariëlla Bosman 1965-2016
Op 6 april jl overleed volkomen 
onverwacht op 51 jarige leeftijd 
Mariëlla Bosman. Haar dood is 
een schok voor iedereen in haar 
omgeving.
Na het vertrek van Bea Trom-
petter in maart 2015 nam Mari-
ella spontaan de voorzittersrol 
over van de Buurtpreventiever-
eniging Postiljon. Zij was vanaf de aanvang  in 2008 
betrokken bij de oprichting en implementatie van de 
Vereniging in de wijk. Dat betekende het enthousias-
meren van buurtgenoten, het organiseren van zaken 
als buurtborrel en de jaarlijkse familie BBQ. Ook de 
nieuwsbrieven, het politieoverleg en het leiden van 
vergaderingen waren met haar organisatietalent in 
vertrouwde handen. Haar tomeloze energie, doorzet-
tingsvermogen en integriteit maakten haar tot een 
heel capabele voorzitter van de Buurtpreventievereni-
ging. Zo droeg zij in belangrijke mate bij aan de 
onderlinge samenhang in een wijk, die op dat 
moment in opbouw was. Uiteindelijk hebben 110 van 
de 120 woonadressen zich aangesloten, wat een heel 
hoog dekkingspercentage inhoudt. Daardoor is een 
grote sociale cohesie in de buurt ontstaan. Wij zullen 
Mariëlla’s goedlachsheid, vrolijkheid en gastvrijheid 
ongelofelijk missen en wij wensen Koos, Tim en Mar-
lou heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Wil Bakhuys, Jannie van den Brink, Ria Zwanikken, 
Carolijne van Hest, William Roest, Eric Alofs, 

Remco Wessels, Elbert Roest
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Alimentatie. 
Simpel en eerlijk?
Alimentatie berekenen is maatwerk en geen enkele 
situatie is gelijk. Eigenlijk is zo’n complexe bere-
kening alleen goed uit te voeren door specialisten 
– en dan heb ik het over specialisten in echtschei-
dingsrecht. De berekeningsmethode is door onze 
rechterlijke macht ontworpen. Een correcte toe-
passing daarvan valt of staat met up-to-date kennis 
van hun (rechterlijke) uitspraken over alimentatie. 
Verre van eenvoudig, dus. En de uitkomst is ook 
niet eerlijk, als de berekening niet goed begrepen 
of uitgevoerd wordt. Sowieso is de vraag wel vaker: 
‘wat is eerlijk?’ Betalers en ontvangers blijven het 
daarover natuurlijk vaak oneens, zelfs als ze ver-
standig zijn en samen tot een compromis komen. 

Een alimentatieberekening is vooral afhankelijk 
van fiscale regels. Die veranderen tegenwoordig 
echter elk jaar. Niet handig bij het maken van een 
bestendige afspraak, want hoe kun je nu een goede 
regeling maken die ook in de toekomst accep- 
tabel is? Als je samen afspraken maakt – en doe dat 
vooral – begin dan met het in kaart brengen van 
ieders acceptabele jaarlijkse lasten en spreek ook af 
om bij belangrijke veranderingen (inclusief wezen-
lijke fiscale herzieningen) weer om de tafel te gaan 
zitten met de scheidingsmediator. 

Wat écht zou helpen, is een simpel en eerlijk 
fiscaal stelsel in Nederland, waar de bekende  
fiscaal econoom Leo Stevens zaterdag 30 april jl. 
in de Volkskrant zo helder en overzichtelijk voor 
pleitte, en het stelsel dan eens met rust te laten. 
Daarmee wordt in elk geval de berekening van 
alimentatie simpeler en beter voorspelbaar door 
zekerheid over regelgeving. En eerlijker? Dat zal  
ervan afhangen aan wie je het vraagt.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl
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Formaat 24 x 17 cm staand
Omvang 240 pagina’s hardcover
Geheel gedrukt in kleur
ISBN 978-90-77285-40-4
Prijs € 19,95

“Een boek dat fascineert en verrast”

‘Schieten op de maan’ verwijst naar in 
Laren ingekwartierde Duitse militai-
ren, die ’s nachts in dronken toestand 
de maan lek willen schieten. Maar de 
titel slaat vooral op de moeilijkheden 
waarmee het Larense gezag en het 
verzet te maken krijgen in hun strijd 
tegen de bezetter.
Bij het lezen van het boek rijst 
onvermijdelijk de vraag: Wat zou ik 
zelf gedaan hebben? 
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volgt

Opening tentoonstelling 
‘Franse modernisten’ 
in Singer Laren

R E P O R T A G E

Schilder Paul de Lussanet en 

oud-wethouder cilutuur Leo Janssen

Beeldhouwer Pépé en Marlin Grégoire 

en modeontwerper Ronald Kolk
Beeldhouwers Bettie Bruin & Antoinetty van 

den Brink en wethouder Ton Stam

Chansonnier Phillpe Elan en cultuurwethouder Tijmen Smit

De publiciteitsmachine van Singers 

Esther Driessen( tweede van links)

Echte champagne als 
openingsprik

Opening tenootstelling  

‘Franse  modernisten’ in Singer Laren Modeontwerper Ronald Kolk en Laren Klassiek’s Mariette Nieuwboer

Hans Menkveld en ega en succesvol Singershopmanager Karen Kühbauch Optreden chansonnier 

Philippe Elan

Singer -directeur Evert van Os en zijn vrouw Adrienne bij Residence-uitgever Frank Kloppert

Valérie Bazin-Malgras, conseillère municipale in 

Troyes en burgmeester Elbert Roest

Selfie RTV N-H ‘s Eddy Zoëy De tentoonstelling is te zien t/m 28 augustus 2016

Peter van Leeuwen en oud-Vrienden-voorzitter Lizzy 

Cantrijn met oud-comissie van beheer-voorzitter Jan Kalff
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Laatste kaarten 
Dorpsdiner
De verkoop van kaarten voor het Dorpsdiner op de 
Brink is hard gegaan. Met het mooie lenteweer zijn 
bijna alle kaarten verkocht. Er zijn nog slechts enkele 
tientallen kaarten beschikbaar. Als die uitverkocht 
zijn betekent dat, dat op zondag 29 mei aanstaande 
bijna 700 gasten aanschuiven aan een gezamenlijk 
diner. Het menu is inmiddels bekend en wordt 
verzorgd door Loetje Laren, Nick Vollebregt’s Jazz en 
eetcafé, Gastrobar Anton en Patisserie Jane. Andere 
lekkernijen zijn er onder meer van bakkerij Tetteroo, 
de Heeren van Loosdrecht, Vishandel Blaricum, 
Snackbar Beo en Albert Heijn Laren en Hocras. Ook 
de muzikale invulling staat inmiddels vast. De 
gasten worden verwelkomd met de klassieke 
Amerikaanse sound van Johnny Rosenberg, telg uit 
de beroemde zigeunerfamilie en f inalist van het 

Nationaal Songfestival én deelnemer aan ‘The Voice 
Of Holland’. Na af loop van het diner kan er gedanst 
worden op sfeervolle jazzmuziek van de band van 
René Citroen. En er zijn meer muzikale verrassingen 
te verwachten voor de deelnemers Rotary Laren-
Blaricum, die het evenement al weer voor de 11e keer 
organiseert, is voorts bijzonder blij dat drie nieuwe 
lokale partners zich voor meer jaren aan het 
Dorpsdiner hebben verbonden: Hema Laren, Slokker 
en Voorma en Walch. Daarmee zijn niet alleen het 
evenement maar ook de goede doelen gegarandeerd 
van de voortzetting van een unieke traditie. Voor het 
bestellen van de laatste kaarten om aan te schuiven 
bij dit unieke evenement gaat u snel naar  
www.dorpsdiner.nl. Haast u, want Op=Op!

Dianne

De vorige keer hebben we het gehad over hoe be-
langrijk het is dat u de juiste zorgverzekering af-
sluit, zodat u niet voor vervelende verrassingen 
komt  te staan op het moment dat u deze nodig 
heeft. 
Dat de restitutiepolis u alle vrijheid geeft om u 
eigen keuze te maken over o.a. naar welk zieken-
huis u gaat, welke arts u behandeld en welke zorg 
u in huis haalt, mocht dat nodig zijn.
Deze keer wil ik u meer vertellen over Care 
Company en wat wij voor u kunnen betekenen.

Deze maand bestaan wij 25 jaar!
 25 jaar mogen wij in zowel Laren en omgeving 
als landelijk de mensen voorzien van zorg en ad-
vies. Van enkele uurtjes per week tot 24 uur per 
dag. Ook in spoedgevallen regelen wij binnen 8 
uur zorg. Ons doel is dat u zo lang als mogelijk de 
regie houdt over uw eigen leven zoals u dat wilt 
en gewend bent. Zowel thuis, in Nederland, als 
in het buitenland. De zorgverleners reizen met u 
mee of komen naar u toe.
Ook door het inzetten van Care Company haalt u 
de zorg van de schouders van u kinderen. Zij komen 
dan bij u op bezoek als “kinderen” en niet als ver-
zorger. Uw zorg is geregeld en dat is een hele gerust-
stellende gedachte zowel voor u als uw kinderen.
De zorg in Nederland is op dit moment een inge-
wikkelde en onduidelijke warboel. Veel instan-
ties, veel verhalen….help!!! Ja, voor advies en om 
alles voor u op een rijtje te zetten kunt u altijd 
zonder afspraak bij ons binnen komen op de 
Nieuweweg 30 in Laren. Ook zijn wij op woens-
dag en vrijdagochtend in het Raadhuis op de 
Eemnesserweg in Laren. Wilt u ons daar zien dan 
vragen wij u een afspraak te maken. 
(035-5311880).

Onze deskundige medewerkers 
staan u graag te woord!

Dianne Luykx woont sinds 1990 in 
Laren. Is reeds 25 jaar DGA van 
Care Company Thuiszorg.

dluykx@carecompany.nl
www.carecompany.nl
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Nieuws in beeld

Singer hernieuwt sponsorsamenwerking met ABN AMRO

Het Hof van Laren is genomineerd 
voor beste B&B van Nederland 2016!

Historische Kring neemt afscheid van 
buitenman Jan Gevers

Toon en Gijs v.d. Zwaan , Gerard 
Morsink en Nilleke v.d Brink 
versterken Broederschap Sint Jan

Het blijven moeilijke tijden
Erestoel voor voorzitter Wim Kozijn bij  
afscheid als voorzitter Hart van Laren

Hannie en Clair winnen ringsteken 
voor cabrio’s

Berber van der Weg en Ria van der Wardt 
benoemd tot  erelid Ons Genoegen

Nieuwe bar voor Larens oudste kroeg ‘t Bonte Paard

Coördinator Sonja Bakker van Tafeltje-dek-je BEL neemt na 
24 jaar afscheid



Tijden veranderen
Ach ja de tijd schrijdt voort en veel zaken veranderen. 
Op alle gebieden zien we het gebeuren, op onderwijs 
gebied, op regelgevingsgebied en zeker op ook gebied 
van veiligheid (brandweer en politie). Toch is het in 
Laren nog steeds met plezier wonen maar dat neemt 
niet weg dat er veranderingen plaatsvinden waarvan je 
je afvraagt of dit alles gunstiger is voor de inwoners of 
het bestuurlijk gewin. Op gebied van bijvoorbeeld 
‘onze politie’ is er al helemaal geen sprake meer van 
‘onze’ ondanks de gewaardeerde inzet van Remco en 
Frank (de wijkagenten). Gaan we gewoon maar eens 
even terug naar jaren geleden (zonder met een vinger te 
wijzen naar wie dan ook, maar gewoon de feiten).

Laren had de beschikking over een gemeentelijke poli-
tiekorps met maar liefst 43 korpsleden en (ondanks ook 
de kritiek destijds) was er oog en oor voor de Larense 
bevolking. Samenwerking met de groep van de Rijkspo-
litie Blaricum was goed en Laren en Blaricum besloten 
(als eerste politie eenheden binnen Nederland) tot een 
intensieve samenwerking. Elkanders (politie-)logo op 
de auto’s en werken in beide gemeenten. De toenmalige 
burgemeesters tekenden de samenwerkingsovereen-
komst en (alhoewel zeer argwanend…) stemden de 
hogere overheidsorganen daarmee in. Op die manier 
kregen Laren/Blaricum ineens de beschikking over 
zo’n 65 politiemensen die er waren voor toezicht en 
handhaving. Van die 65 leden circa 5 leidinggevenden 
dus inzetbaar 60 mensen voor alles. Wat een weelde ver-
geleken bij de huidige tijd. Op gebouwengebied een 
weelde vanwege een verbouwde politiepost voor de 
Rijkspolitiegroep Blaricum (geopend destijds door de 
moeder van de inmiddels “omstreden” Joris Demmink) 
en een volledig nieuw gebouw voor de gemeentepolitie 
van Laren (naast de huidige Jumbo) geopend destijds 
door (de inmiddels van politiek front vertrokken) Ivo 
Opstelten. Dit laatste gebouw, een unicum in politie-
land destijds met noviteiten als vloerverwarming in de 
cellen en speciale voorzieningen die het werk voor de 
politie inzet vereenvoudigden.  Helaas slechts ander-
half jaar in gebruik geweest en daarna verkocht aan 
een mediabedrijf.

Ingezonden brief

Dan komt de politieregionalisatie en gaan de korpsen 
Laren en Blaricum op in het regionale politiekorps 
Gooi en Vechtstreek. Beide korpsen verliezen aan 
menskracht op inzet gebied en al vrij snel is er nog 
maar sprake van politieassistentie op afstand. Ook 
wisseling van de wacht op burgemeestersgebied 
(wettelijk nog steeds hoofd van de lokale politie op 
gebied der openbare orde) maar ook daar wordt de 
inbreng en macht aanzienlijk beperkt. Ook zij doen 
hun best maar ach we zien het om ons heen….steeds 
minder beschikbaarheid van politie en inzet. 
Inmiddels, anno 2016, lezen we dat in Blaricum nu een 
proef gestart wordt met politie op spreekuur en dat de 
politiepost Laren niet meer dagelijks bezet gaat 
worden.Dit alles heeft niets meer met realiteitszin te 
maken maar  met politieke macht en matig overheid 
denken. Meer  topmensen (ook bij de politie)  die 
f inanciën opslokken waardoor de mensen aan de basis 
(ook bij de politie) de dupe zijn en hun werk niet meer 
naar behoren kunnen uitvoeren. En wie, beste 
inwoners van Laren en Blaricum, zijn daarvan de dupe 
op gebied van toezicht, hulp en bijstand ?  Juist ja, de 
inwoners van die gemeenten.

Bij de pakken neerzitten ? Nee dat heeft geen zin en 
dus zelf creatief omgaan met beveiliging en bewaking 
van je eigendommen en je dierbaren. Let op elkaar 
(zonder bemoeizuchtig te zijn) en signaleer en tot slot, 
BEL 112 want dat is tegenwoordig de oplossing.

W.C. Paul van der Maas,
(inwoner van Laren en oud Larens politiemedewerker).

Politiepost Laren niet meer dagelijks open

✉
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52 Kunstenaars nemen deel aan 11e Atelierroute Laren
In het weekend van 21 en 22 mei vindt voor de elfde keer 
de Atelierroute Laren plaats. Liefst 52 kunstenaars laten 
het werk zien dat zij het afgelopen jaar hebben gemaakt. 
Beelden, schilderijen ( f iguratief en abstract) , pen- en 
kleurpotloodtekeningen, pastels, foto’s en prachtige 
sieraden van glas zijn allemaal te bewonderen en te koop 
in hun ateliers. Kunstenaars die niet over een atelier 
beschikken stellen hun werk ten toon in de Johanneskerk, 
bij Notaris de Boer, Muziekcentrum Schering & Inslag en 
restaurant George  L.A. Verder is er een overzicht gemaakt 
van de deelnemende kunstenaars die u in het Brinkhuis 
kunt bekijken. Daar zijn ook nog extra-exemplaren van 
het Art Magazine Laren, de dikke 84 pagina’s tellende full 
colour  glossy die dit weekend gratis huis-aan-huis wordt 
verspreid. Daarin beschreven en verbeeld alle kunstenaars 
en hun werk. Verder artikelen over Rembrandt, de 
kunstenaar als uitvinder, wat hangt er bij wie aan de 
muur, een dubbelinterview met kunstenares Toinie van 
Schendel en haar dochter architect (en ontwerper van het 
nieuwe Singertheater) Sanne Oomen, Een rondje Brink in 
schilderijen en nog heel veel meer. Het Art Magazine dat 
woensdag 11 mei feestelijk door de kunstenaars ten doop 

werd gehouden met o.a. een optreden van de chansonnier 
Philippe Elan in Singer Laren,  is ook dit jaar onder 
redactie van Leo Janssen, Hetty Eybers en Elize van der 
Werff met als gastcolumnist ‘bladendokter’ Rob van 
Vuure gerealiseerd. De ontwerpster is Mathilde van der 
Hoeven. Dit magazine kon tot stand komen met 
financielesteun van Rabobank Noord Gooiland, Kabaz, 
stichting Gifted Art en vele middenstandsbedrijven uit 
Laren.

Voorzitter Marlinda Renes van de Stichting Atelierroute Laren
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Het leuke aan ons vak, is dat we veel verschillende 
mensen tegen komen. Jong, oud en heel oud. 
Gefortuneerd of hard werkend. Leuke spontane 
mensen, chagrijnige en enthousiaste mensen met een 
mooie en positieve instelling. Ook hooghartigheid 
komen we tegen, (mijn oma noemde dat altijd “snot 
onder de neus”) en ook gelukkig, diegenen die met 2 
benen op de grond staan en de betweters zijn er ook 
altijd. We snappen dat er veel dat er veel spanning 
(kan) ontstaan bij het kopen of verkopen van een 
woning. De een is heel zenuwachtig en wordt beïnvloed 
door zijn of haar omgeving, de ander is van de 
buitenkant rust zelve, tot het moment van… Rust 
creëren kan door bepaalde zaken over te laten aan 
experts; uw eigen NVM makelaar, (zowel als verkoper 
of als koper) een bouwkundige, een financieel 
specialist en of de notaris.  De woningmarkt begint 
ook in Laren steeds “warmer” te worden en de 
kopersmarkt verdwijnt weer meer naar de achtergrond. 
Het aanbod van beschikbare woningen daalt gestaag, 
waardoor we aan de onderkant van de markt, soms al 
weer een overvraag constateren. Verkoop bij 
inschrijving komt zo nu en dan weer voor. Daar een 
mondelinge overeenstemming niet meer rechtsgeldig 
is, kan je de vraag stellen wat je exact kan bereiken met 
de enveloppen methode en kan er na de “inschrijving” 
zeker nog onderhandeld worden over prijs of 
voorwaarden. Binnenkort gaat er een test starten dat 
kopers on-line kunnen bieden op een woning. Het 
werkt niet zoals uw wellicht gewend bij van andere on 
line veilingdiensten; “dat het hoogste bod altijd de 
koper is”.Een voordeel van deze verkoopmethode kan 
zijn dat het aan de ene kant potentiële kopers de 
mogelijkheid van heroverweging van hun (laatste) 
biedingen en aan de andere zijde krijgt men een 
inzichtelijk platform om de diverse biedingen 
(geldbedrag en voorwaarden) tegen elkaar af te wegen. 
Verkoper heeft de mogelijkheid ook de markt af te 
tasten: door een (lagere) vanaf-prijs te hanteren krijgt 
men inzicht in de (mogelijke) waarde die potentiële 
kopers aan een woning toekennen Uiteindelijk zal de 
verkoper altijd bepalen welke bieding (de combinatie 
van geldbedrag en voorwaarden) het beste past. Daarbij 
is de gunning altijd voorbehouden aan de verkoper en 
kan deze ook besluiten niet te gunnen.

Column
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Franse modernisten 
in Singer Laren
Eind 19de eeuw: de opkomst van het modernisme. 
Tradities werden verworpen en vorm en kleur werden 
belangrijker dan een natuurlijke weergave van de 
werkelijkheid. De collectie van het echtpaar Lévy 
brengt het Franse modernisme op een prachtige 
manier in beeld. De tentoonstelling start met 
schilderijen van de belangrijke grondleggers van het 
modernisme zoals Gustave Courbet, Georges Seurat en 
Paul Gauguin. Van Courbet wordt een 
sneeuwlandschap met daarin een klein ree uit 1866 
getoond. Een bijna abstract schilderij waarin hij op 
vernieuwende wijze de schaduwen weergeeft. Van 
Seurat is het prachtige schilderij Les Pêcheurs uit 1883 
te zien. Een voorstudie van zijn beroemde werk La 
Grande Jatte. Vervolgens is een groot aantal 
fauvistische werken van kort na 1900 van kunstenaars 
als Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, 
Georges Braque, Albert Marquet en Kees van Dongen 
in de tentoonstelling opgenomen. Buitengewoon zijn 
de kunstwerken uit de periode tussen de beide 
wereldoorlogen met werken van Maurice Marinot, 
Auguste Chabaud, Raoul Dufy, Juan Gris en Robert 
Delaunay. Uit de periode na de Tweede Wereldoorlog 
zijn werken te bewonderen van Nicolas de Staël, Roger 
Bissiere, Bernard Buffet en enkele vroege werken van 
Corneille. Bijzonder is dat ook de l’École de Paris’ niet 
ontbreekt. Een groep internationale kunstenaars in 
Parijs in het begin van de 20ste eeuw, onder wie 
Amedeo Modigliani, Pablo Picasso en Chaim Soutine.

De tentoonstelling Franse modernisten is te zien t/m 
28 augustus 2016. 
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TheaTeragenda

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

Zaterdag 21 mei
Toneelvoorstelling 
Landverrader – Helmert 
Woudenberg
20.15 uur - Singer Laren
€ 25,00 supporters/CJP  € 22,50
Helmert Woudenberg speelt zijn grootvader Hendrik 
Jan, die tijdens de bezetting door de Duitsers werd 
benoemd tot leider van het Nederlandse Arbeidsfront. 
Landverrader gaat over hoe hij als bemiddelaar optrad 
tussen kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert 
en over zijn levenslange controverse met broer Kees, de 
socialistische voorman. En we zien hoe Hendrik Jan ten 
slotte opzij werd gezet door de Duitsers, die met ijzeren 
hand regeerden vanuit een verdorven, haatdragende 
politiek. 

Zondag 22 mei
Koffieconcert*
Papageno huis - 11.30 uur €  5,00
Rosemary Carlton - Wills - sopraan 
en Virginia Rousiamani - piano met 
muziek van Clara en Robert Schumann en Brahms. 

Maandag  22 mei
Toneelvoorstelling 
Blijvend Applaus - 
Toneelvereniging Papagaai
Rosa Spier Huis – 15.30 uur
Donateurs gratis - niet donateurs 
vrijwillige bijdrage
Een toneelstuk met een lach, maar ook schrijnend en 
serieus. 

Vrijdag 27 mei
Pianorecital - Valentina Tóth
Theater Brinkhuis Laren
20.15 uur -volwassenen €  17,50 
Tot 18 jaar gratis
Pianiste Valentina Tóth (1994) speelt onder andere 
werken van Bach, Schubert, Debussy en Liszt. Zij 
studeert masterpiano aan het Koninklijk 
Conservatorium in Brussel bij Jan Michiels. Daarnaast 
studeert zij Acteren aan de RITCS School of Arts in 
Brussel. Hiervoor studeerde ze aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij Ellen Corver. 

Zondag 29 mei
Koffieconcert*
Papageno huis - 11.30 uur €  5,00
Victoria Davies - harp met muziek van 
Bach, Tailleferre, Birtwistle, Debussy en 
Zabel. 

Maandag 30 mei Scharrelconcertje
Theater aan de Brink - 17.00 uur
Toegang gratis
Elke laatste maandag van de maand het 
Scharrelconcertje van Veronique Hofman 
(zang) en Bram Rutten(piano). Vrije in- en 
uitloop! 

zondag 5 juni
Koffieconcert*
Papgeno huis - 11.30 uur € 5,00
Iulian Vecliuc - hobo en Hákon Bjarnason - piano

Vrijdag 10 juni
Yes to Jazz – The Feen Brothers
Theater Brinkhuis Laren - 20.30 uur 
€ 15,00
De  4 gebroeders Van der Feen spelen 
Desmond en Brubeck. Zij behoren tot de top van de 
Nederlandse jazz en maakten individueel deel uit van een 
breed scala aan nationale en internationale top formaties. Een 
zeldzame kans de broers samen te horen!

zondag 12 juni
Koffieconcert*
Papgeno huis - 11.30 uur € 5,00
Jelmer de Moed - klarinet en Anne Brackman - piano

zondag 19 juni
Koffieconcert
Papgeno huis - 11.30 uur € 5,00
Lars Niederstrasser - saxofoon en Natsuro Hara - piano

*  Plaatsen kunnen uitsluitend worden gereserveerd via: 
tzAaltje@stichtingpapageno.nl Het mogelijk om na het 
koffieconcert een eenvoudige lunch te gebruiken, bestaande 
uit huisgemaakte soep en een sandwich ham of kaas. 
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De ‘traditionele’ en 
unieke bejaardentocht 
is dit jaar op donderdag 
2 juni 2016. Voor de 71e 
keer organiseert het 
Bejaarden comité 

Laren een zeer aantrekkelijk “dagje uit”. Met het 
enthousiasme van de bestuursleden Alexander 
Armbrust, Frank Hessing en Jeroen Hamel en met inzet 
van een groot aantal vrijwilligers, is er weer een 
verrassende route uit gestippeld. Het reisdoel blijft tot 
de 2e juni ‘traditioneel’ geheim. De deelnemers worden 
thuis opgehaald door de chauffeurs die zich belangeloos 
hebben aangemeld en de tocht vertrekt om 8.30 uur 
vanaf het kermisterrein. Opgeven kan op 19 en 20 mei bij 
de Gooische Apotheek, Pastoor Hendrikspark 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. 

We worden steeds ouder maar het is ook belangrijk om 
zo gezond mogelijk te blijven op oudere leeftijd. Dat 
moet u nu al voorbereiden. Welke factoren dragen bij aan 
het ontstaan van atherosclerose, hart en bloedvaten 
ziektes, of ziektes zoals alzheimer en Parkinson? Hoe 
kan ik ze helpen voorkomen of behandelen met gezonde 
leefstijl en voeding? Welke homeopathische middelen 
kunnen daarmee helpen? Donderdag 19 mei van 10.00 - 
11.30 bij Praktijk voor Klassieke Homeopathie van 
Nathalie Parmentier, Zevenenderdrift 19. Aanmelden op 
www.homeopatielaren. Max 8 deelnemers. Kosten € 15,-.

Het snoeiseizoen is begonnen! Bent u van plan uw 
taxushaag te snoeien? Denk dan aan Stichting Taxus 
Taxi. Deze stichting haalt uw snoeisel met haar huis-
aan-huis service kosteloos thuis op. Van het jonge 
snoeisel worden medicijnen gemaakt om de ziekte 
kanker te bestrijden. Al in 1963 ontdekten 

Bejaardentocht 2016 

Lezing: ‘Gezond ouder worden’  

“Door taxus ben ik hier nog”

Op zondag 15 mei, Eerste 
Pinksterdag, zal Dr. Hanco 
Zwaan, mineraloog-
edelsteenkundige, verbonden 
aan Naturalis in Leiden en 
hoofd van het Nederlands 
Edelsteen Laboratorium spreken 
over de toegepaste wetenschap 

Edelsteenkunde waarvan intensief gebruik wordt 
gemaakt in de commercie. Waardeverschillen tussen 
identiek lijkende stenen en materialen kunnen heel 
groot zijn. Een goed begrip van het materiaal is 
onontbeerlijk om goed onderscheid te maken tussen een 
waardevolle en een (veel) minder kostbare steen. Met 
geavanceerde technologie kunnen stenen perfect 
nagemaakt of nagebootst worden, of op een subtiele 
wijze behandeld worden, zodat ze erna de behandeling 
veel beter uitzien. De tijd dat alles met een loepje 
beoordeeld en en onderscheiden kon worden is lang 
voorbij. In steeds meer gevallen zijn 
laboratoriuminstrumenten nodig om een definitief 
antwoord te geven om welk product of edelsteen het gaat. 
Ook kennis van de geologische achtergrond en vorming 
van edelstenen is noodzakelijk om de verschillen in 
eigenschappen goed te begrijpen. Verschillende 
voorbeelden uit de praktijk van het Edelsteen 
Laboratorium worden behandeld om een en ander te 
illustreren. De lezing begint om 14.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. De lezing is vrij toegankelijk voor 
museumbezoekers. Museumkaarthouders en donateurs/
vrienden van het museum hebben gratis toegang. Meer 
info op: www.geologischmuseumhof land.nl

Op dinsdag 17 mei kunt u komen 
kijken en luisteren naar een 
optreden van het ensemble Rodion 
Trio in Vivium Johanneshove. Het 
trio, bestaande uit Diederik Ornée 
- klarinet, Annelies Vrieswijk - 
saxofoon, Mark Toxopeus - piano, 
brengt een gevarieerd klassiek 
programma met bewerkingen van 

muziek van o.a. Gesualdo, Bach, Bizet en Janáček. 
Aanvang: 14.45 uur. Meer info op www.vivium.nl/
johanneshove onder Nieuws.

Lezing: Edelsteenkunde

Concert Rodion Trio 

Activiteiten
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wetenschappers dat diverse taxussoorten anti-
tumoractiviteiten vertonen. In de naalden van de jonge 
taxusscheuten zit het voorproduct van Taxol, een stof die 
als hoofdbestanddeel dient van de chemotherapie. Sinds 
2009 is Stichting Taxus Taxi actief en krijgt vaak van 
klanten terug “Door taxus ben ik hier nog”.  De GAD 
ondersteunt het initiatief van duurzaam taxussnoeisel 
en geeft Taxus Taxi toestemming om in de regio Gooi en 
Vechtstreek huis-aan-huis het jonge snoeisel op te halen, 
van medio mei t/m september. Wij vragen u alleen jonge 
scheuten in te leveren (tot 15 cm lang), deze bevatten de 
werkzame stof. Deelnemen is makkelijk en kosteloos. 
Met slechts een bezoek aan de website (www.taxustaxi.
nl) of een telefoontje wordt uw snoeisel gratis aan huis 
opgehaald. Om het snoeien extra makkelijk te maken, 
biedt de stichting gratis Taxus Taxi Tassen en knipzeilen 
aan. De tassen zijn online te bestellen, maar ook af te 
nemen bij Plantenmarkt Boskoop, Goyergracht. Kijk 
voor alle informatie op www.taxustaxi.nl. Samen 
bestrijden we kanker! 

Donderdag 19 mei, om 14.30 uur is er multidisciplinaire 
bijeenkomst in het Parkinson café. We krijgen bijdragen 
van drie diciplines te horen, te weten: logopedie over 
zingen, diëtiek over eten en fysiotherapie over vallen. Ook 
hier sluiten we weer af met de mogelijkheid elkaar te 
spreken bij het  genot van een drankje. Om 14.00 uur staan 
koffie en thee voor u klaar in de Ridderzaal van Amaris 
Theodotion, Werkdroger 1 en kunt u de u de informatietafel 
van de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Toegang: 
gratis.  Meer info op: www.parkinsoncafelaren.nl of Ineke 
van de Heijden 035-5265272.

Mede dankzij het 
voortrekkerswerk van mensen als 
professor Eric Scherder weet 
tegenwoordig bijna iedereen dat 
onze hersenen beter werken als we 
meer bewegen. Vooral het 
vermogen tot initiatief nemen, 
dingen plannen en impulsen 
beheersen neemt toe; juist de 

competenties dus die zo kenmerkend achteruitgaan bij 
mensen met dementie. Maar iemand met dementie 
daadwerkelijk tot bewegen aanzetten vergt ‘moed, beleid 
en trouw’ en goede raad. Op 19 mei is IJbettine Jongerden, 
geriatrisch fysiotherapeute, onze gastspreker in Het 
Alzheimercafé in het Brinkhuis. Zij zal ons in een 
interactieve sessie laten ervaren wat er op het gebied van 
bewegen en aanzetten tot bewegen nog allemaal 

Parkinson Café 

Alzheimer Café: Zolang je maar beweegt

mogelijk is, en beantwoordt vervolgens al onze vragen. 
Vanaf 19.00 uur heten we u graag welkom met een kopje 
koff ie. Aanvang lezing: 19.30 uur. 

Tijdens de atelierroute op 
zaterdag 21 en zondag 22 
mei houdt de familie La 
Brijn hun jaarlijkse planten 
& brocante verkoop op de 
Akkerweg 9. Het huis ligt 
op de atelierroute. De tuin 

is open voor bezichtiging en de verkoop is van 11.00 tot 
17.00 uur. De bijzondere planten zijn zelf opgepot en de 
brocante is betaalbaar. Er zijn ook tuinboeken en 
-tijdschriften te koop. Fam La Brijn 035 5384832.

Kastanjes, hazelnoten en meidoornbessen. De natuur 
heeft veel gezonde en lekkere delicatessen te bieden. 
Kom 21 mei wandelen en proef de bloemen, bessen en 
kruiden die groeien in en rond het prachtige Laren. Na 
af loop drinken we koffie of thee in het Brinkhuis met 
een home made mini-wildplukhapje. Elsje Bruijnesteijn 
maakt tekst- en fotoproducties over gezond en slow 
koken en schrijft boeken. Daarnaast organiseert zij 
wildplukwandelingen door het hele land. Zij is schrijver 
van “De Wilde Kalender”, over onbewerkt (wild) 
seizoenseten uit eigen omgeving, dat na de wandeling te 
koop is voor € 13,95. Verzamelen bij het Brinkhuis, foyer 
om 14.00 uur tot 16.30 uur, bij regenachtig weer: 
waterdichte laarzen en regenkleding. Bij heel slecht weer 
zal de wandeling geannuleerd worden. Meer info en 
inschrijven: www.volksuniversiteitlaren.nl

In samenwerking met Uylen-
spyghel Classics zijn gere-
nommeerde én beginnende 
artiesten geselecteerd voor 
een optreden in het Brink-
huis. Vrijdagavond 27 mei 
speelt pianiste Valentina Tóth 
(1994) onder andere werken 
van Bach, Schubert, Debussy 
en Liszt. Zij studeert master-
piano aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel bij 
Jan Michiels. Daarnaast studeert zij Acteren aan de 
RITCS School of Arts in Brussel. Hiervoor studeerde ze 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij 
Ellen Corver. Entree € 17,50. Tot 18 jaar gratis Aanvang 
om 20.15 uur.

Planten & Brocante

Culinaire wildpluk-wandeling

Pianorecital
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Voor de beginnende fotograaf 
die al weet hoe zijn of haar 
camera werkt, maar die er het 
f ijne uit wil halen is maandag 
30 mei van 9.00 -13.00 uur 
onder leiding van Bart 
Stornebrink deze workshop 
Natuurfotograf ie.Natuurlijk 
ben je een groot lief hebber van de natuur in de breedste 
zin. Je bent in het bezit van een compact of hybride 
camera, of een spiegelref lex camera. Uitgangspunt is dat 
je met jouw eigen apparatuur betere foto’s leert maken.  
Start: parkeerplaats Geologisch Museum Hof land. Meer 
info en inschrijven: www.volksuniversiteitlaren.nl 
Openingstijden kantoor: ma, di en do  van 9.00-12.00 
uur.  

Momenteel is werk van kunste-
naarsduo ParaKwadraat en van de 
driedimensionale kunstenaars 
Ellen Hofstee en Ruud Termijn 
geëxposeerd. De heren Mark de 
Weger en Han Halewijn van Para-
Kwadraat zullen het BEL-Kantoor 

verluchtigen met verrassende foto’s en kunstwerken als-
ook een serie kaarten onder de naam: ‘3 Schotten en een 
Engelsman’. Ellen Hofstee heeft een beroepsopleiding 
gevolgd voor etaleur/decorateur en heeft 13 jaar ervaring 
als grafisch vormgever/ontwerper in het bedrijfsleven. 
In 1998 is ze begonnen met beeldhouwen. Soms laat ze 
zich leiden door de vorm van de steen, laat ze het ‘gewoon 
gebeuren’ en werkt zo naar het eindresultaat toe. Op 
andere momenten maakt ze eerst een schets in klei en 
werkt ze naar de schets om het beeld te realiseren. Als 
voormalig eigenaar van een aantal horeca ondernemin-
gen in Utrecht was het Ruud Termijns grootste passie 
het interieur van zijn zaken te ontwerpen en te vervaar-
digen. Hierbij bleek hij een voorliefde te hebben voor het 
werken met metaal waarvan de mogelijkheden onbe-
grensd zijn. In zijn vernieuwende werk weet hij deze 
veelzijdigheid op een prachtige en verrassende manier 
tot uiting te brengen. De tentoonstelling is te bezichti-
gen tot en met 1 juni 2016 tijdens kantooruren van het 
Bel Kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Om te ervaren wat yoga voor jou en je kind (tot 4 jaar) 
samen kan doen doen of een proef les in het Raadhuis: 
bel Simone Onland, ervaren, gecertif iceerde kinderyoga- 
en yoga docent: 06-10185117 of bezoek: www.QiMare.nl

Workshop Natuurfotografie

28e BEL-Art tentoonstelling 

Moeder & kind yoga

Verbindend zakendoen is niets 
anders dan het positief beïnvloe-
den van je gesprekspartners, zowel 
in persoonlijke als in zakelijke 
relaties. Het kan je veel opleveren, 
zowel in ‘relatie-waarde’ als in 
‘geld- waarde’. Jacqueline Mole-
man heeft ruim 25 jaar ervaring in 
Verkoop- en Inkoop directiefunc-

ties in multinationals als Heineken, Grandvision en 
Johnson& Johnson. Ze verbaasde zich over de manier 
waarop de meeste verkoopgesprekken leidden tot een 
nee. Haar enthousiasme en ervaringsmethode vormen 
een uitzonderlijke basis voor het onderhouden van rela-
ties in het algemeen en verkoopgesprekken in het bij-
zonder. Ze weet dit boeiend te delen met haar publiek en 
levert je praktische en onverslaanbare inzichten over 
communicatie en verkoop. Wil jij ook ervaren hoe jij tot 
een JA komt? Donderdag 26 mei tijdens de Netwerkbij-
eenkomst Gooische VrouwenZaken in het Brinkhuis om 
11.00 uur. Inloop 10.30 uur. € 22,75 incl koff ie en lekkers 
contant betalen. Aanmelden via gooischevrouwenza-
ken@gmail.com 

De schoolgaande jeugd tussen 4 en 8 jaar uit de dorpen 
Blaricum, Eemnes en Laren zullen op maandag 30 mei 
door de Stichting Laren Klassiek getrakteerd worden op 
een speciale muziekvoorstelling in de Sint Jansbasiliek. 
Ruim 800 kinderen kunnen dan gratis genieten van de 
speciale voorstelling ‘Caecilia’, geschreven en gespeeld 
door de actrice Marieke Kooopman met medewerking 
van haar vader de wereldberoemde dirigent en organist 
Ton Koopman en danser Jonas Furre. Try-outs in 
Nederland en Frankrijk werden lovend ontvangen, door 
jong en oud! Laren Klassiek heeft naast haar doelstelling  
het organiseren van een jaarlijkse Matthäus Passion in 
de Sint jansbasiliek ook de Larense jeugd in contact 
brengen met klassieke muziek. Dit keer het (kerk)
instrument het Orgel!

‘Een JA, begint met ja zeggen tegen jezelf ’

 ‘Caecilia’ voor de larense jeugd
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uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur. Aanmelden voor 
deze lezing via Parochiesecretariaat, Brink 33 of info@
sintjanlaren.nl Entree gratis, na af loop deurcollecte.

Gegrepen door de magische klanken van alt-saxofonist 
Paul Desmond en pianist Dave Brubeck groeiden deze 
vier broers al musicerend met elkaar op en behoren al 
jaren tot de top van de Nederlandse jazz. Zij maakten 
individueel deel uit van een breed scala aan nationale en 
internationale top formaties zoals het Metropole Orkest, 
Toots Thielemans Quartet en Caro Emerald. Hun jeugd 
bestond grotendeels uit muziek en hun opleiding was 
een vrijwel onophoudelijke jam-sessie waarna de broers 
uitwaaierden over de Nederlandse muziekscène. 10 juni 
zijn The Feen brothers in het Brinkhuis! Elke tweede 
vrijdag van de maand organiseert Yes to Jazz host Kent 
Hanson een intiem jazzconcert. De concerten worden 
voor de radio opgenomen en op een later tijdstip 
uitgezonden. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 15,–. 
Reserveren: reserveren@hartvanlaren.nl

Op 16 juni is Ruud Dirkse 
gastspreker in het Azheimercafé 
in het Brinkhuis in Laren. Ruud 
Dirkse is zorginnovator en 
schrijver van vier boeken over 
modern dementiezorg, waarvan 
de laatste: ‘Ik heb dementie’ nog 
maar net verschenen is. Kern van 
dit boek vormen 50 brieven van 
‘ervaren dementiepatiënten’ aan lotgenoten. 
Persoonlijke brieven waarin deze 50 personen aangeven 
wat hen helpt om de ziekte een plaats te geven in hun 
leven. Brieven met persoonlijke ervaringen en praktische 
tips. ‘Ik heb dementie’ is hierdoor het eerste boek dat 
door een groep mensen met dementie zelf geschreven is! 
Naast de brieven bevat het boek ook eigen bijdragen van 
de samenstellers Marcel Olde Rikkert en Ruud Dirkse, 
onder meer over nieuwe inzichten rond dementie en het 
belang van empowerment van de mens met dementie.
Op 16 juni zal Ruud Dirkse u hier meer over komen 
vertellen. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in 
het Brinkhuis.  

Yes to Jazz - The Feen Brothers

Alzheimer Café: Ruud Dirkse

Het jaarlijkse korenfestival 
in de Sint Jansbasiliek staat 
in het teken van de klassieke 
koormuziek. Op zondag 5 
juni is er om 10 uur een 
feestelijk gezongen H. Mis 
waarbij het Goylants 

Kamerkoor de vaste gezangen uit de Messe Solennelle 
van Jean Langlais zal uitvoeren. Deze imposante mis 
werd gecomponeerd in 1949 en is een grote uitdaging 
voor koor en organist. Het Roder Jongenskoor zingt op 
befaamde wijze prachtige motetten in Engelse sfeer en 
de door Wouter van Belle speciaal voor het festival 
gecomponeerde ‘Hymn to Saint John’.  Tijdens het 
Zondagmiddagconcert om 14.30 is deze Hymn nogmaals 
te horen en zingen naast bovengenoemde koren ook het 
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena in een gezamenlijk 
luisterrijk koorwerk van Samuel Wesley. Daarnaast 
brengen de koren de hoogtepunten uit hun repertoire 
met als thema Engelse koormuziek. Het concert is gratis 
toegankelijk. Na af loop van H.Mis en concert is er een 
deurcollecte. Meer info op www.zingeninlaren.nl of bel 
035-621 16 15. 

Donderdag 9 juni spreekt dr. 
Llewellyn Bogaers over Jeroen 
Bosch in het Brinkhuis. Deze 
lezing biedt een moment van 
bezinning. Ter gelegenheid van 
zijn 500e sterfdag staat Jeroen 
Bosch in 2016 in het centrum van 
de belangstelling. Bosch was een 
visionair schilder die op de 

drempel van een nieuwe tijd leefde. Als aanhanger van 
de Navolging van Christus zag hij met lede ogen aan hoe 
het groeiende materialisme mensenlevens ontwricht. 
Hij spiegelt wat hij in de samenleving aan verharding 
waarneemt en biedt een uitweg: doe wat jouw taak is in 
dit leven, blijf daar trouw aan. Bemoediging is te vinden 
in de natuur en in het voorbeeld dat Christus gegeven 
heeft. Zo geeft Jeroen Bosch een handreiking hoe mensen 
keuzes kunnen maken die bijdragen aan zingeving en 
een waarachtig leven. Hij laat de dilemma’s van het 
leven zien en dit is wellicht de reden, waarom hij menig 
toeschouwer tot op de dag van vandaag in de ziel raakt. 
Dr. Llewellyn Bogaers is geboren en getogen Larense. Als 
cultuurhistoricus met als specialisatie de 
laatmiddeleeuwse samenleving en mentaliteit verdiept 
zij zich al meer dan 30 jaar in deze intrigerende schilder. 
Meer info: www.levendverledennu.nl Inloop vanaf 19.30 

Prachtige koren en feestelijke koormuziek

Wat dreef Jeroen Bosch?
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Op vrijdag 17 juni spelen 
Lucas en Arthur Jussen op 
het Papageno Zomercon-
cert klassieke muziek van 
onder meer Franz Schu-
bert. Ze speelden met 

nagenoeg alle Nederlandse orkesten en gerenommeerde 
internationale orkesten zoals het Dallas Symphony 
Orchestra, het London Chamber Orchestra, het Hong 
Kong Philharmonic Orchestra en het Shanghai Sympho-
ny Orchestra onder dirigenten als Jaap van Zweden, 
Claus Peter Flor, Frans Brüggen en Sir Neville Marriner. 
Ook in recitals zijn de broers vermaard. In juni 2014 ver-
gezelden Lucas en Arthur de Koning en Koningin op hun 
staatsbezoek aan Polen. De opbrengst van het Papageno 
Zomerconcert is voor Lions Crailo, die daarmee dit jaar 
basisschool de Dubbeldekker in Hilversum ondersteunt 
en voor Stichting Papageno. Papageno helpt kinderen en 
jongvolwassenen met autisme. Kaarten à € 29,50 exclu-
sief € 2,00 administratiekosten zijn te bestellen via: 
www.zomerconcert.nl en te koop bij de Larense Boek-
handel en de apotheken in Laren en Blaricum. Het con-
cert aan de vijver in de openlucht bij Restaurant ‘Rust 
Wat’ vangt aan om 20.15 uur.

Met de zomervakantie in aantocht, biedt ‘Music in Life’ 
een aantal korte programma’s, die een ideale 
voorbereiding vormen op de reis naar en het verblijf ter 
plekke, elke streek heeft zijn eigen muzikale geschiedenis 
en traditionele cultuur. In de verschillende Europese 
regio’s is prachtige en bijzonder diverse muziek tot 
ontwikkeling gekomen. Maak kennis met het land of de 
streek van jouw komende vakantiebestemming. Het 
luisteren naar de daar ontstane klassieke muziek en het 
aanreiken van allerhande achtergrondinformatie, 
vormen de ingrediënten voor een ’smakelijke’ middag of 
avond. Er zijn presentaties over: Italiaanse opera’s in 
arena’s en theaters, Scandinavische klassieke klanken, 
Franse opera’s van alle eeuwen, Russische Klassieke 
Muziek voor op vakantie, Klassieke Muziek van Oost-
Europa en de Balkan, Frans impressionisme in de 
klassieke muziek, Spaanse en Portugese klassieke 
muziek die op dinsdag- en woensdagmiddagen (van 

Zomerconcert met Gebroeders Jussen 

Klassieke muziek in de Zomer 

14.30 tot 17.00 uur), als ook op woensdag- en 
donderdagavonden (van 19.30 tot 22.00 uur) gegeven 
worden. Kijk voor de data op www.musicinlife.nl of bel 
naar Joop van Velzen, muziekhistoricus 06 -44137992. 
Alle presentaties kosten € 25,00 pp incl. ‘passende’ hapjes 
en drankje! en vinden plaats op het schrijversatelier van 
Joop van Velzen, aan de Nieuweweg 29G. Ze gaan door bij 
minimaal 4 deelnemers en bieden plaats aan maximaal 
12 deelnemers per sessie!

Elk jaar worden er zomerworkshops 
beeldhouwen verzorgd door Frans 
van Dorst op de Gooise Academie 
in Laren. Zowel beginners als 
gevorderden kunnen boetseren, of 
hakken in steen en hout. Op de 
binnenplaats van de Gooise 
Academie staan in deze periode 
partytenten, waaronder men in de 

buitenlucht kan genieten van het artistieke werkproces, 
maar ook in het goed geoutilleerde atelier kan men 
werken aan een eigen creatie. De begeleiding is 
individueel, dus op elk niveau kan men aan de slag. Vijf 
dagen beeldhouwen biedt een unieke gelegenheid om in 
alle rust en concentratie het verborgen beeld in de 
materie te ontdekken. 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 gebruik maken 
van gereedschap dat aanwezig is.Tussen de middag en in 
de pauze staat er koff ie en thee klaar en is het ontspannen 
verpozen en ervaringen uitwisselen met collega-
cursisten. De zomerworkshops zijn heel geschikt als 
kennismaking met beeldhouwen en in deze korte 
periode kan iemand ontdekken of men zich na de zomer 
ten behoeve van een verdere creatieve ontwikkeling ook 
voor het nieuwe cursusseizoen 2016-2017 zou willen 
inschrijven. Meer info: www.gooiseacademie.nl

Deze zomer toont Singer 
Laren zomerse voorstellin-
gen uit de eigen collectie.  
In de loop van de 19de eeuw 
trokken steeds meer kun-
stenaars erop uit om bui-
ten te schilderen. Overal 
aan de Nederlandse kust streken zij neer, van Domburg, 
Den Haag en Katwijk tot Bergen en de Waddeneilanden. 
Daarnaast trokken schilders ook steeds vaker naar het 
buitenland. Kom genieten van zonovergoten landschap-

Creatieve Zomerworkshops 

Zomer in Singer 
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pen van Anton Mauve, George Hendrik Breitner, Isaac 
Israels, Ferdinand Hart Nibbrig, Matthieu Wiegman, 
Mommie Schwarz en Jan Sluijters. Een aparte zaal is 
gewijd aan William Singer en zijn kunstenaarsvrienden.

Zes weken lang favoriete 
boeken mee op vakantie? 
Dan kan met de 
vakantietasservice! Alle 
leden van de bibliotheek 
kunnen van deze service 
gebruik maken. Men heeft 

de boeken dan 6 weken tot zijn beschikking. Het 
bestellen van de favorietenlijst is simpel. De lijst met 
favoriete titels is via de link http://www.bibliotheekhlb.
nl/diensten/vakantietas.html online te bestellen en na 3 
weken af te halen bij de bibliotheekvestiging naar keuze. 
De bibliotheek zorgt er voor dat de titels die op het 
verlanglijstje staan mee kunnen op reis! En niet alleen in 
de zomervakantie, de vakantietasservice bieden wij het 
hele jaar. En dat voor slechts €  10,00. Geef de keuze 
online door of download het Vakantietasformulier van 
de website. Daarnaast kan het formulier op papier bij de 
klantenservicebalies in de bibliotheek worden opgehaald 
en ingeleverd. De Vakantietas wordt voor een periode 
van 6 weken uitgeleend via de klantenservicebalie. Men 
kan  het reguliere aantal (10) per materiaalsoort lenen. 
Op verzoek is het mogelijk, naast de gevraagde titels, 
deze speciale Vakantietas tevens aan te vullen met een 
favoriet genre of een reis-, wandel- of f ietsgids.

Van 25 t/m 28 augustus 2016 staat Lekker Laren weer op 
de kaart. Bezoekers kunnen op ontspannen wijze 
genieten van vrijwel alle wereldkeukens en kookstijlen 
en kunnen in het kooktheater deelnemen aan diverse 
workshops onder leiding van top-chefs. Een beleving die 
een ieder moet ervaren! Anders dan voorgaande jaren 
komt er geen groot concertpodium. Dit jaar zal de 
nadruk meer komen te liggen op het culinaire aspect en 
zal de muziek hieraan ondergeschikt zijn. Aangezien het 
grote concert van Sonny’s Inc. aan de basis van het succes 
van Lekker Laren heeft gestaan zullen zij niet ontbreken. 
Met een iets kleinere formatie verzorgen zij op donderdag 
een Crooner Night en op zaterdag een 1,5 uur durende 
show. Verder draait er dagelijks een DJ en zal er op 

Het hele jaar door de Vakantietasservice

Lekker Laren 2016.

bepaalde tijden entertainment worden geprogrammeerd. 
Tijdens Lekker Laren komen veel uiteenlopende wereldse 
geuren, kleuren, smaken en stijlen samen op de Fair, dit 
keer in een fraai paviljoen. Op de Fair kunnen bezoekers 
hun hart ophalen, alles is gericht op een onvergetelijk, 
gezellig en inspirerend bezoek. Door de verkoop van 
sushi alsook een bar middenin het paviljoen krijgt dit “ 
plein” een eigen karakter.  Dit jaar koop je eenmaal een 
entreeticket waardoor alle kosten inzichtelijk zijn en er 
op het terrein niet meer apart betaald hoeft te worden 
voor pasjes, glazen en toiletbezoek. Dagpassen voor 
Lekker Laren zijn te koop voor € 7,50 en passe-partouts 
(onbeperkt toegang voor 4 dagen) zijn beschikbaar voor 
€  17,50. Voor de echte genieters heeft Lekker Laren een 
VIP-arrangement voor € 49,50 (4 gerechtjes en 4 drankjes 
inclusief de entree). Tickets en arrangementen zijn vanaf 
nu verkrijgbaar via tickets.lekkerlaren.nl  

Maandagmiddag en maandagavond  13 juni brengt de 
oud-wethouder van Cultuur Leo Janssen  in het 
Brinkhuis  zijn ‘Grote Sint Jans Dorpsquiz’. Wie weet het 
meest over de Sint Janstraditie van Laren?  Een quiz vol 
oude en nieuwe foto - en f ilmfragmenten. Vorig jaar 
werd Janssen uitgenodigd voor de Broederschap van Sint 
Jan om een lezing te geven over het jaarlijks grootse 
feest, maar, dacht hij, ‘de leden van de Broederschap die 
weten toch alles al!’. Dus draaide hij het om en bedacht 
een quiz om erachter te komen wat de Broederschap zoal 
weet. De quiz sloeg enorm aan en daarom geeft hij voor 
het dorp twee extra voorstellingen. Voor de ouderen ‘s 
middags om 14.00 uur en ‘s avonds voor degenen die 
overdag werken om 20.00 uur. Geeft u zich wel vantevoren 
op! Reserveren kan bij  JHospers@versawelzijn.nl  of 
reserveren@hartvanlaren.nl  Kosten: € 5,– incl. een 
kopje koff ie of thee in de pauze. Aanvang: 14.00 uur en 
20.00 uur.

Grote SintJans Dorps Quiz
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.

De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 220   8 juni vrij. 17-06 en za. 18-06
nr. 221  6 juli vrij. 15-07 en za. 16-07
nr. 222  10 aug. vrij. 19-08 en za. 20-08
nr. 223  7 sept. vrij. 16-09 en za. 17-09
nr. 224  5 okt. vrij. 14-10 en za. 15-10
nr. 226 9 nov. vrij. 18-11 en za. 19-11
nr. 227  30 nov. vrij. 09-12 en za. 10-12

 Bel voor een vrijblijvend bezoek  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM EO 

   PLAN NU UW VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING  

LANGSAKKER 12  LAREN 

VELTHUIJSENLAAN 19  LAREN 

DAMMAAT 11  LAREN 

HANRATHSINGEL 31  LAREN 

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14

Een ruime voldoende voor GAD
De GAD heeft begin 2016 het jaarlijkse klanttevreden-
heidonderzoek laten uitvoeren. Wat vindt u van de 
afvalinzameling? Hoe waardeert u onze scheidingssta-
tions? Hoe klantvriendelijk is de receptie? Deze en 
andere vragen stelde de GAD steekproefsgewijs aan 
inwoners van de Gooi en Vechtstreek om te peilen hoe 
de dienstverlening van de GAD gewaardeerd wordt. 
Het onaf hankelijke onderzoeksbureau Research2Evol-
ve uit Hilversum voerde het onderzoek uit. De GAD 
gebruikt de uitkomsten om de kwaliteit van de dienst-
verlening meetbaar en inzichtelijk te maken en daar 
waar mogelijk te optimaliseren. Bijna 500 inwoners van 
de Gooi en Vechtstreek deden aan het onderzoek mee. 
Zij gaven de service van de GAD medewerkers een 7,5. 
Een mooi resultaat! 

Andere belangrijke uitkomsten:
Scheidingstations gemiddeld: 7,5
Klantenservice: 7,4
Communicatie: 6,8
Dienstverlening totaal: 7,4 

De GAD gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om 
haar dienstverlening verder te optimaliseren. 
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25 mei Brinkhuis: Biblioscoop - Suffragette  om 19.30 
26 mei   Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
26 mei   Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken met 

Jacqueline Moleman om 10.30 
26 mei   Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi om 13.30 uur
26 mei Brinkhuis: Kunstcafé om 19.30 
26+27 mei  Toneelvereniging De Papegaai speelt ‘ 

Blijvend Applaus’ in Gooiland  
27 mei Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
27 mei  Brinkhuis: Kidsbios  

Het verloren vriendje om15.30 
27 mei  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
27 mei Brinkhuis: Klassiek Valentina Tóth om 20.15 
29 mei Dorpsdiner op de Brink
1 jun  Brinkhuis: Biblioscoop - Joy om 19.30 
2 jun  Muziekcentrum: Brei-haakcafé van 

10.00-12.00 uur
2 jun  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
2 jun  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi m 13.30 uur
3 jun  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
4 jun  Johanneshove:  

Repair Café van 10.00 tot 13.00 uur
5 jun St. Jansbasiliek: Korenfestival
8 jun  Brinkhuis: Filmdiner om 17.30 uur vooraf 

reserveren!
8 jun  Brinkhuis: Biblioscoop - Publieke Werken  

om 19.30 
 9 jun  Brinkhuis: Lezing dr. Llewellyn Bogaers over 

Jeroen Bosch om 20.00
10 jun  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
10 jun  Brinkhuis: Yes to Jazz- Feen Brothers 20.15
15 jun  Brinkhuis: Biblioscoop  

 The Danish Girl 19.30 
16 jun Amaris Theodotion: Parkinson café 14.30 uur
16 jun Brinkhuis: Alzheimer Café om 19.30 
17 jun  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
17 jun  Papageno zomerconcert bij Rust Wat
22 t/m 25 jun Wandelvierdaagse Het Gooi
26 jun Sintjansprocessie  

Agenda

T/m 28 mei   Janknegt Gallery: Expositie winnende 
kunstenaars Moran Fisher en Rabi Koria 
(open op do t/m za 12.00-17.00 uur)

T/m 31 mei   Brinkhuis: Expositie beelden kunstenaars 
Kijkoor in de Kloostertuin 

T/m 31 mei  Bel Kantoor: BEL-Art met werk van 
ParaKwadraat, Ellen Hofstee en Ruud 
Termijn

 T/m 12 jun   Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Peter 
Molenhoek: Oog in Oog met…

T/m 28 aug  Singer Laren: Tentoonstelling Franse 
modernisten

15 mei  Museum Hof land: Lezing door Dr. Hanco 
Zwaan, mineraloogedelsteenkundige  
om 14.00 uur

16 mei Brinkhuis: 2e Pinksterdag Gesloten 
17 mei   Aanbouw van College De Brink:  

Bingo om 14.00 uur
17 mei Johaneshove: Rodion Trio om 14.45 uur. 
17 mei Brinkhuis: Biblioscoop Burnt om 15.30 uur
18 mei Brinkhuis: Biblioscoop Mon Roi om19.30 uur
19  mei  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
19 mei  Lezing: Gezond ouder worden? bij N. 

Parmentier
19 mei  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi om 13.30 uur
19 mei  Amaris Theodotion: Parkinson café 14.30 uur
19 mei  Brinkhuis: Alzheimer Café : “Het belang van 

bewegen” om 19.30 uur  
19+20 mei  Opgeven Bejaardentocht bij Gooische 

Apotheek
20 mei  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters  

om 11.00 uur
20 mei  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
21 mei  Brinkhuis: Culinaire wildpluk-wandeling 

om 14.00 uur
21+22 mei Atelierroute 
21+22 mei  Planten & Brocante bij familie La Brijn, 

Akkerweg 9 (11.00-17.00)
23 mei  Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
23 mei Brinkhuis: Rechtswinkel om 19.30 uur
24 t/m 27 meiAvondvierdaagse
25 mei  Johanneshove: Opgeven Bejaardentocht van 

10.00 tot 10.30 uur 
25 mei  Brinkhuis: Filmdiner om 17.30 uur vooraf 

reserveren!
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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
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak 
kunt u tijdens de openingstijden 
bellen met 14 035 of maak een 
afspraak via www.laren.nl

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

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

Cover: 21-22 mei Atelierroute Laren 
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