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OnnO BOerstra

5 vragen aan 

‘Een landelijke stichting, die zorgt dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen. De voorleesvrij-
willigers bezoeken jaarlijks meer dan vijfduizend gezin-
nen. Vaak gaat het om vluchtelingengezinnen. Zoals bij 
Mouhab, die samen met zijn ouders en zusje bijna drie 
jaar geleden uit Jemen naar Nederland is gekomen. Maar 
er zitten ook veel kinderen bij die in Nederland zijn 
geboren, maar thuis met hun ouders bijvoorbeeld 
Marokkaans, Turks of Pools spreken. Ze hebben hierdoor 
vaak een taalachterstand als ze naar school gaan. Daar-
naast zijn er autochtone gezinnen met kinderen die om 
wat voor reden dan ook een taalachterstand hebben. Ook 
zij kunnen bij de VoorleesExpress terecht.’

Waarom is voorlezen zo belangrijk?
‘Taal is misschien wel ons belangrijkste communicatie-
middel. Kinderen die de Nederlandse taal niet goed 
beheersen, beginnen op school al met een achterstand. 
En kinderen die zich niet goed kunnen uiten, durven 
vaak ook geen vragen te stellen in de klas. Voorlezen 
heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Kinde-
ren die regelmatig worden voorgelezen, ontwikkelen een 
grotere woordenschat en doen het beter op school.’
 
Wat doe je als voorleesvrijwilliger? 
‘Als voorlezer ga je samen met een kind én de ouders aan 
de slag met taal. Het gaat om twintig sessies. Dat komt 
neer op ongeveer een half jaar, maar door feestdagen of 
vakantie kan het ook langer duren. De ouders hebben 
zich vrijwillig aangemeld en zijn dus gemotiveerd. Ash-
jan, Mouhabs moeder, heeft inmiddels zelf ook al een 
aardig woordje Nederlands geleerd, maar spreken is voor 
haar nog best lastig. Elke vrijdagmiddag ga ik bij het 
gezin langs met een paar boekjes. Behalve voorlezen 

doen we in dat uurtje nog veel meer dingen die de taal-
ontwikkeling stimuleren. We praten bijvoorbeeld na 
over het verhaal en soms spelen we woordspelletjes. Vaak 
neem ik ook een puzzel mee, dan kletsen we tijdens het 
puzzelen. Ik neem Mouhab ook weleens mee naar de 
bibliotheek. En we zijn een keer samen naar een kinder-
theatervoorstelling geweest in het Brinkhuis.’ 

Hoe is de begeleiding geregeld?
‘Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je goed 
voorbereid en begeleid. Dat gebeurt in Laren via de 
bibliotheek. Nadat je je als vrijwilliger hebt aangemeld, 
krijg je een intakegesprek en daarna wordt er een pas-
send gezin voor je gezocht. Bij het kennismakingsge-
sprek met het gezin is ook iemand van de VoorleesEx-
press aanwezig. Bovendien ontvang je als vrijwilliger 
praktische tips en achtergrondinformatie. En bij vragen 
kun je altijd bij de coördinator terecht.’

Wat is jouw motivatie om dit te doen?
‘Ik vind dat ieder kind gelijke kansen moet hebben en op 
gelijk niveau moet kunnen beginnen. Door taalachter-
standen weg te werken kun je ze daarbij helpen. Eerder 
ben ik taalmaatje geweest van een volwassen vluchteling 
uit Syrië. Toen ik van een collega hoorde over de Voorlees-
Express, was mijn interesse direct gewekt. In maart ben ik 
bij dit gezin gestart en inmiddels hebben we al meer dan 
twintig voorleessessies achter de rug. Maar het geeft veel 
voldoening en ik vind het enorm leuk om te doen. Dus 
voorlopig blijf ik nog elke vrijdagmiddag langskomen.’

Moeder Ashjan: ‘Ik vind het heel f ijn dat “Opa Onno” 
komt voorlezen. Mouhab heeft veel nieuwe woorden 
geleerd. Daardoor gaat het op school ook beter. De 
leerkracht zegt dat hij echt vooruit is gegaan en ook 
Mouhab zelf is erg enthousiast’.

Meer weten? Kijk op www.voorleesexpress.nl. Of neem contact 
op met Iris Beugelaar, projectleider van de VoorleesExpress 
Huizen-Laren-Blaricum. Dat kan via voorleesexpress@
bibliotheekhlb.nl

In Nederland heeft 15% van de jongeren een taalachter-
stand en moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. 
Als kinderen veel in aanraking komen met taal, preste-
ren zij beter op school. Daarom is De VoorleesExpress 
opgezet. Vrijwilligers lezen voor bij gezinnen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taal. 
Een van die vrijwilligers is Onno Boerstra uit Laren. 
Elke vrijdagmiddag leest hij de vijf jarige Mouhab voor.

Wat is de VoorleesExpress?

Op de foto (v.l.n.r.): Raheq (9), Otred (2), Onno en Mouhab (5).
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Energie (en) – armoede
Met veel energie zijn wij als col-
lege uit de startblokken gegaan 
en ik met de onderwerpen econo-
mie, duurzaamheid en sociaal 
domein. 

Energie is nodig als eerste levens-
behoefte. Bij te veel gezinnen 
dreigt er nu energie-armoede. In 
het najaar start er een campagne om mensen met lagere 
inkomens te helpen om de kosten te drukken. 

Ook neemt het kabinet een aantal goede maatregelen, 
die zeker gaan helpen met de energiekosten en kosten 
van het levensonderhoud. Huurders van slecht geïsoleer-
de huizen kunnen ook korting op de huur vragen. Maar 
het liefst willen we goede en structurele oplossingen 
vinden om ruimte en zekerheid in het gezinsbudget te 
krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door woningen beter te 
isoleren. Verder doen onze mensen van de BEL Combina-
tie het uiterste om inwoners in hun kracht te zetten en 
waar mogelijk aan het werk. 

Het gééft energie om de motivatie te zien van onze amb-
tenaren, die anders dan het cliché, f lexibel zijn, maat-
werk leveren en hard werken om het beste voor de inwo-
ners te doen. Maar vooral willen ze het beste uit mensen 
halen en hen daarmee een zo goed mogelijk toekomst-
perspectief bieden. 

Hierbij worden we gesteund door vele vrijwilligers die 
dagelijks helpen Laren nog leuker te maken. Ook u – 
mocht u al niet actief zijn – kunt een bijdrage leveren. 
Door om te kijken naar uw buren, signalen van proble-
men door te geven of door zelf uw energie in te zetten om 
dit mooie dorp ‘rijker’ te maken.

Wilt u ook energie krijgen door mensen te helpen? Kijk 
dan eens op de website van Versa Vrijwilligerscentrale: 
www.versavrijwilligerscentrale.nl/vrijwilligerswerk-
blaricum-eemnes-laren Er zit vast een activiteit bij die 
past bij uw interesses.

Flip de Groot, wethouder

16Dorpsradio 'Even Voorstellen'

18-19Theateragenda

20Activiteiten

12-13Nazomerfeest Laren

Larens Journaal

27Agenda



4
  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

De fractie van D66 Laren stelt zich voor
Na jaren van oppositie werden we dit voorjaar uitgeno-
digd een coalitie te vormen met VVD en Larens Behoud 
mede dankzij het voeren van een ‘constructieve opposi-
tie’. Al tijdens het schrijven van het coalitieakkoord bleek 
de onderlinge samenwerking open en constructief. Veel 
van onze standpunten konden worden opgenomen en 
Flip de Groot werd onze wethouder voor het Sociaal 
Domein, Duurzaamheid en Economische Zaken. Ellen 
van Dorst-Brakel (e.vandorst@laren.nl) en Frederique 
Fontaine (F.Fontaine@laren.nl)  namen plaats in de raad. 
Onze focus richt zich op ondersteuning van zwakkeren, 
duurzaamheid, burgerparticipatie en samenwerking in 
de regio. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Op deze foto 
ziet u een aantal D66-ers, die ook allen persoonlijk aan-
spreekbaar zijn. Daarnaast hebben we 5 kenniskringen 
gevormd met een tiental leden die maandelijks bij elkaar 
komen en spreken over onderwerpen als:
-  Bestuur, BEL en Regiozaken,
 - Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Energietransi-

tie en Natuurbeleid;
-  Maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en zorg; 
-  Financiën en Economie, 
-  Communicatie, Burgerparticipatie, Veiligheid en Repre-

sentatie.
Voor een goed advies zullen we niet alleen uit eigen kring 
putten. D66 staat volledig achter het in het coalitie-
akkoord opgenomen voornemen tot expertparticipatie; 
het meenemen van de vele deskundigen in ons dorp die 
zich nauw betrokken voelen bij onze toekomst. Aan de 
Raad en het College de taak deze experts te spotten, te 
motiveren en te laten participeren bij de oplossingen van 
de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan. 
Wij hopen dat u ons bij vragen en adviezen kunt vinden. 
Wij staan voor u klaar.

Ellen van Dorst-Brakel, Fractievoorzitter D66 Laren

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

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

Alle hens aan dek 
Het lijkt nu werkelijk crisis op alle fronten. Opnieuw ont-
hullingen, beroering en dreigend onheil. Het ging over 
de mondkapjesaffaire, over protesten, over de baas van 
Schiphol en de baas van de gele kruideniers. Niet fraai 
allemaal. Naast de stijgende inf latie en rentestijgingen 
als gevolg van de energiecrisis, hebben we dan nog de 
stikstof-, de asiel-, en de klimaatcrisis. We spreken inmid-
dels over de grootste bestaanszekerheidscrisis in Neder-
land sinds mensenheugenis, om over de verder rijkende 
oorlog in Oekraïne maar te zwijgen. Je zou er depressief 
van worden. 
Ongeloof, toenemende onzekerheid en onmacht bij 
steeds groter wordende groepen mensen die in financiële 
problemen dreigen te geraken en niet alleen bij de onder-
ste klasse, maar met name ook de middenklasse doen de 
vraag rijzen wat ons in Laren te doen staat. Armoede is er, 
ook in Laren. 
Als ik echter kijk naar de agenda van de komende gemeen-
teraadsvergadering word ik een beetje moedeloos. Geen 
woord over welke crisis dan ook. Het zijn onderwerpen 
die gaan over het aanpassen van verordeningen, normen-
kaders of statutenwijzigingen. Allemaal hard nodig, 
maar het zijn geen debatten of besluiten waar mensen nu 
warm voor lopen.
Als het aan het CDA Laren ligt beginnen we in de gemeen-
teraad direct het debat te voeren en maatregelen te 
nemen om hulp en steun te bieden daar waar de rekenin-
gen niet meer betaald kunnen worden. Natuurlijk aller-
eerst om de armoede te bestrijden zodat kinderen, kwets-
bare mensen, maar zeker ook de kleinere energie - 
a f hankelijke ondernemingen niet de dupe worden van 
die almaar oplopende prijzen.

Leen van der Pols
Commissielid CDA
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Oude schoenen te vroeg weggegooid?
Na de vreugdevolle geboorte van onze kleinzoon in april 
brak voor ons een moeilijke zomer aan, omdat virussen 
het kleintje in hun greep en grotendeels in het ziekenhuis 
hielden. Gelukkig keerde eind augustus het tij en kan ik 
met volle energie aan dit politieke seizoen beginnen.

Intussen werd afgelopen maand ons laatste gemeentelijke 
tafelzilver verkocht: ons gemeentehuis. Aan wie en voor 
hoeveel is, ook voor de gemeenteraad, een groot geheim. 
Heeft een gemeente die zijn eigen huis verkoopt nog recht 
zelfstandig te blijven? We mogen het voorlopig (2 jaar) 
tegen onbekende, marktconforme prijs terughuren…

Het gemeentebestuur gaat nu een deel van ons sociaal 
maatschappelijke Brinkhuis annexeren. Of huidige 
huurders maar even willen ‘plaatsmaken’. Hoe dat moet, 
is nog steeds onduidelijk. Evenals de kosten die hiermee 
gepaard gaan en wat dat voor de instandhouding van het 
sociaal cultureel centrum betekent. De wethouder in de 
commissie afgelopen week, als reactie op de petitie tegen 
dit plan (citaat): “Zodra we met verhuizen gaan begin-
nen, gaan we met iedereen om de tafel”, kenmerkt de 
paternalistische houding van het gemeentebestuur. Zo 
ga je niet met elkaar om. 

De toekomst van ons gemeentehuis roept trouwens ook 
veel, nog  onbeantwoorde vragen op. Wie heeft het voor 
welk doel gekocht? Wat gebeurt er na af loop van contrac-
ten huisartsen en fysio? Wordt de huur dan marktcon-
form en is dat voor hen nog financieel haalbaar? De toe-
zegging dat het ‘een medisch maatschappelijke functie’ 
blijft, is voor velerlei uitleg vatbaar. Zo draagt de oplos-
sing van het ene probleem (verwacht geldtekort) het 
andere al in zich. Niemand lijkt 
overzicht te hebben in de gevolgen 
voor de toekomst van Brinkhuis 
en (voormalig!) gemeentehuis.  
Zo blijft de onrust in ons dorp 
voorlopig bestaan. 

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren
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Vrijwilligers van het Brinkhuis vieren 10-jarig bestaan

Het zit er op voor dit seizoen!  
Dank Marcel & Wilma Hilhorst?

BBQ Seniorenvereniging BasBEL  
werd zomerfeestje

Bewoners Theodotion genieten van 
Volksdansen

Lezing over duurzaamheid tijdens HKL  
monumentendag in de Groene afslag

Veel belangstelling voor inloopuur 
Volkuniversiteit Brinkhuis

Marja van Hest signeert haar nieuwe fotoboek tijdens 
uitreiking in Lindehoeve

Een bijzondere tentoonstelling ‘De Nieuwe Vrouw’  
in Singer Laren geopend

Gezellige bring & braai buurt BBQ  
op de Slangenweg

Nanning Mol op bijencursus bij raadslid 
en imker Bart Vos
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 30 september 2022

Vrijwilligers van het Brinkhuis vieren 10-jarig bestaan

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  ’t Paadje 18, 1251 RJ, vellen 1 boom, ingekomen  
11 september 2022

•  Naarderstraat 54, 1251 BE, vellen 1 boom, ingekomen 
12 september 2022

•  Zevenend 59B, 1251 RM, realiseren dakterras, 
ingekomen 13 september 2022

•  De Schout 6, 1251 BN, vellen 1 boom, ingekomen  
13 september 2022

•  Naarderstraat 1 en 3, 1251 AW, vervangen rieten kap, 
ingekomen 6 september 2022

•  Tabakspaadje 7, 1251 PM, moderniseren en uitbreiden 
woonhuis, ingekomen 13 september 2022

•  Vredelaan 11, 1251 GC, plaatsen 20 zonnepanelen op de 
grond (veldopstelling), ingekomen 15 september 2022

•  ’t Paadje 20, 1251 RJ, vellen 1 boom, ingekomen  
20 september 2022

•  Schoutenbosje 10, 1251 LE, splitsen huisnummers winkel 
en kantoorruimte, ingekomen 21 september 2022

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Noolseweg 21A, 1251 GN, realiseren nieuwe inrit en 
vellen 8 bomen

• Torenlaan 45, 1251 HG, verbreden inrit
•  Torenlaan 56, 1251 HL, uitbreiding keuken achterzijde 

woonhuis

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

Gezellige bring & braai buurt BBQ  
op de Slangenweg

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  Ooghout, 1251 ZC, bouwen twee twee-onder-een-
kapwoningen en realiseren inritten (toekomstige 
huisnummers 4, 6, 8 en 10), verzonden 13 september 
2022

•  IJsbaanweg 20, 1251 VV, vellen 3 bomen (herplantplicht 
3 bomen), verzonden 9 september 2022

•  Hilversumseweg kadastraal perceelnummer 5157 
sectie A, vellen 4 bomen (herplantplicht 4 bomen), 
verzonden 15 september 2022

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

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

Familieberichten

Geboorten
06-09-2022  Philine Elisabeth Olivia van Aalst

Huwelijken/partnerschappen
27-08-2022  G.B. Bleeker en S. van Rijswijk
29-08-2022  J. Jongsma en M.E. van Loo
10-09-2022  M.A. van Snek en W.D. van de Haterd

Larense zaken
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Opvang vluchtelingen in onze 
gemeente

Op dit moment leveren alle gemeenten in ons land een bij-
drage in de opvang van vluchtelingen. Dat kan gaan om 
vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook zijn er vraagstukken 
op het gebied van asielzoekers en statushouders. Hoe zit dat 
in onze gemeente?

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen
In de BEL-gemeenten vangen we zo’n tweehonderd vluchte-
lingen uit Oekraïne op, bij particulieren en (voor het meren-
deel) in gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn veelal (nood)
oplossingen voor een beperkte periode. De kans dat de 
Oekraïners op korte termijn terugkeren naar hun land is 
klein. Daarom is er in de BEL-gemeenten gezocht naar loca-
ties waar huisvesting voor de langere termijn kan komen. 
De gemeenten Blaricum en Eemnes zien hiervoor moge-
lijkheden. Naar verwachting zijn de tijdelijke woningen 
voor de langere termijn in het voorjaar van 2023 gereed. 

Tijdelijke opvang voormalig Rabobankgebouw
Het voormalig Rabobankgebouw gebruiken we sinds april 
2022 als tijdelijke noodopvanglocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen. Hier verblijven ongeveer negentig mensen. 
Deze tijdelijke locatie zal naar verwachting tot 31 maart 
2023 beschikbaar blijven voor opvang van Oekraïners. Daar-
na kunnen zij doorstromen naar een huisvestingslocatie in 
Eemnes of Blaricum voor de langere termijn. 

Statushouders
Mensen die als asielzoeker in Nederland zijn gekomen en 
een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden status-
houders genoemd. Ze kunnen dan deel uitmaken van de 
Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) koppelt de vergunninghouders aan 
gemeenten, zodat zij een passende woonruimte kunnen 
krijgen. De verdeling over gemeenten hangt af van het aan-
tal inwoners per gemeente. Grotere gemeenten moeten 
meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere 
gemeenten. Dit wordt ook taakstelling genoemd.

Het aantal statushouders dat wij in Laren moeten huisves-
ten dit jaar is tweeëntwintig personen waarvan wij inmid-
dels al eenentwintig personen hebben gehuisvest. Wij ver-
wachten dit jaar de taakstelling minimaal te gaan halen. 
Gelet op de toenemende vraag om statushouders te huis-
vesten proberen we op de taakstelling voor te lopen. Dus we 
proberen meer statushouders te huisvesten dan onze taak-
stelling. 

Crisisnoodopvang asielzoekers
In de BEL-gemeenten is er geen grote noodopvanglocatie 
beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. In Eemnes 
heeft Hotel De Witte Bergen plekken vrijgemaakt voor cri-
sisnoodopvang. Inmiddels verblijft daar nog één gezin. Dit 
is de enige crisisnoodopvanglocatie in de BEL-gemeenten. 

Vragen?
Mogelijk heeft u hier vragen over. Kijk op www.laren.nl/
oekraine of neem contact op via vluchtelingen@laren.nl 

BEL-gemeenten betonen eer  
aan veteranen

Op woensdag 14 september was de BEL-Veteranendag in 
Eemnes. Ieder jaar wordt de BEL-Veteranendag in een 
andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze vete-
ranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Dit 
jaar was het eindelijk weer mogelijk om een samenkomst 
te organiseren. 

Burgemeesters Joan de Zwart-Bloch, Roland van Benthem 
en Nanning Mol: “Het was een mooie middag met veel 
persoonlijke verhalen van onze veteranen. Het is belang-
rijk dat wij elk jaar weer blijk van waardering geven voor 
de inzet van de veteranen. Dit jaar deden we dat met een 
muzikaal programma van de Regimentsfanfare. Zij voer-
den een Anjerconcert op met zanger Maarten Peters. Daar-
na genoten we samen van een traditionele Indische maal-
tijd. Daarnaast werd dit jaar ook de Veteranenvlag 
uitgehangen.”

Week tegen Eenzaamheid

Van 29 september tot en met 6 oktober is de Week tegen 
Eenzaamheid. Deze week staat ontmoeting centraal. Er 
zijn allerlei activiteiten te doen in het Brinkhuis. Ook ver-
schijnen er gedichten op verschillende plekken in Laren. 
Gedichten die gaan over samen zijn, over meedoen en over 
verbondenheid. Alle activiteiten bekijken? 
Ga daarvoor naar www.laren.nl/komerbij
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Vrijwilligers in het zonnetje 
gezet!

Op vrijdag 16 september zijn vrijwilligers van Laren door 
de gemeente in het zonnetje gezet in het Brinkhuis. Wet-
houder Flip de Groot en wethouder Jan van Midden spra-
ken hun waardering uit voor de fantastische inzet van de 
vrijwilligers. Daarna konden de aanwezigen met elkaar 
bijpraten en andere vrijwilligers ontmoeten. Het was een 
gezellige avond met muziek, entertainment en natuurlijk 
een hapje en een drankje.

De vrijwilligersavond was dit jaar gekoppeld aan de eerste 
editie van het Nazomerfeest Laren dat zaterdag 17 en zon-
dag 18 september plaatsvond. Op zaterdag lieten vereni-
gingen en organisaties zich zien en horen op het muziek-
podium of op de Doemarkt op de Brink en in het Brinkhuis. 
Iedereen kon meedoen aan inspirerende workshops, spor-
tieve activiteiten en tentoonstellingen.

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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

  @Gem_Laren en op 
  www.facebook.com/gemeente.Laren  

Hulp bij energie besparen

De energieprijs stijgt fors op 
dit moment. Energie besparen 
is een belangrijke eerste stap 
om de rekening (weer) lager te 
krijgen. Wat u niet verbruikt, 
hoeft u immers ook niet te 

betalen. Daarnaast is het nog eens goed voor het klimaat. 
 
Waar beginnen?
Energiecoöperatie Hut van Mie kan u helpen om de eerste 
stappen te zetten. Hut van Mie ondersteunt bewoners bij 
het besparen van energie. Daarvoor is een team van ener-
giecoaches actief. Een energiecoach bekijkt met u de 
woning en bespreekt uw wensen, uw toekomstplannen en, 
indien noodzakelijk, de financiële mogelijkheden. Daarna 
geeft de energiecoach advies. Dat kan gaan om de bevesti-
ging van radiatorfolie en tochtstrippen, tot isolatie van 
vloeren en daken of het vervangen van ramen. Als het nodig 
is, kunt u ook ondersteuning krijgen bij het aanvragen en/
of beoordelen van offerten. Energiecoaches zijn opgeleide 
en bijgeschoolde vrijwilligers uit Laren en Blaricum. Aan 
deze hulp zijn geen kosten verbonden. 

Kleine maatregelen
Ook bewoners van huurhuizen kunnen al met kleine aan-
passingen invloed uitoefenen op hun energiegebruik. En 
een leuke tip: speciaal voor gezinnen met kinderen is er een 
energiebespaarspel ontwikkeld. Dit online spel vraagt u 
via de website van de Hut van Mie aan.
 
Meer weten?
Kijk op de website www.hutvanmie.nl voor meer informa-
tie of om een gesprek met een energiecoach aan te vragen. 
Op de gemeentelijke website www.laren.nl/duurzaam 
vindt u uitgebreide informatie. 

Larense zaken
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Praat 1 november mee over 
waterberging Brink

Een waterberging op de Brink is nodig om Laren regen-
klaar te maken. Hoe die waterberging eruit ziet en waar 
deze precies moet komen, bepaalt de gemeente graag 
samen met de bewoners en ondernemers van Laren. Het 
plan dat het team van Laren Regenklaar eerder maakte is 
een mogelijke oplossing, maar we staan open voor verbete-
ringen en voor alternatieven.
Op dinsdagvond 1 november organiseren we vanaf 19.30 
uur een bijeenkomst in het Brinkhuis voor bewoners, 
ondernemers en andere betrokkenen. Deze bijeenkomst 
vormt de eerste van drie stappen in het proces richting een 
ontwerp voor een waterberging op de Brink. Meer informa-
tie over de waterberging, het proces en het bestaande plan 
vindt u op www.larenregenklaar.nl/brink

Houd het groen binnen de 
perken

In de gemeente Laren zie je veel groen. Dat is natuurlijk 
heel fijn, zo lang het groen niet te ver over de openbare weg 
gaat hangen. Dan kan dit overlast geven. Zo kunnen over-
hangende takken en hagen het zicht f link belemmeren.

Gevaarlijke situaties
Op bepaalde punten kunnen hierdoor zelfs gevaarlijke 
situaties ontstaan, bijvoorbeeld voor schoolgaande kinde-
ren of fietsers. Maar ook tractorbestuurders en de strooi- 
en hulpdiensten hebben op sommige plaatsen moeite om 
zonder problemen langs overhangende takken of struiken 
te rijden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Overhangend groen snoeien
Onder het motto ‘Houd het groen binnen de perken’ 
vraagt de gemeente daarom aandacht voor het snoeien van 
overhangend groen. Inwoners worden gevraagd om kri-
tisch langs de eigen erfafscheiding te lopen om te kijken of 
de beplanting niet over de erfgrens hangt. Wilt u ons daar-
bij helpen? 

Wat doet de gemeente?
De gemeente onderhoudt de openbare ruimte sinds 2020 
op een nieuwe manier: beeldgericht. We snoeien dus niet 
meer op vaste momenten, maar bekijken per wijk en 
 seizoen wat er nodig is. We houden dat regelmatig in de 
gaten. Ziet u toch plekken waar het beter kan? Meld het 
ons via onze website: www.laren.nl > melding. Samen met 
uw hulp houden we onze gemeente veilig en leef baar.

Nationale Boomspiegelfeest  
1 - 9 oktober

De eerste week van oktober 2022 is het Nationale Boom-
spiegelfeest. Mensen in heel het land gaan dan tuintjes 
aanleggen in de kale grond rond een boom (dat noemen we 
een boomspiegel). Dat is goed voor de biodiversiteit, voor 
het burencontact en voor gezonde, klimaatbestendige wij-
ken. Ook in Laren kunnen mensen meedoen.

De meeste boomspiegels zijn nu kaal, zonder planten en 
bloemen. Hoe meer mensen een boomspiegeltuin in hun 
buurt aanleggen, hoe meer kleine bloemenoases er ont-
staan. Die zorgen samen voor mooie, vrolijke straten. 
 Tegelijk zijn meer bloemen en planten goed voor bijen, 
vlinders en andere kleine dieren. Al deze boomspiegeltui-
nen zorgen voor voedsel en schuilplaatsen voor deze 
belangrijke beestjes. 

Een boomspiegel adopteren
U kunt als inwoner een boomspiegel adopteren. U neemt 
dan zelf (of bijvoorbeeld met uw buren) het beheer van 
deze plek over van de gemeente. U zorgt zelf voor het 
beplanten en voor het onderhouden. Na adoptie laten de 
gemeentelijke groenbeheerders uw boomspiegel met rust. 
Enthousiast geworden? Ga voor meer informatie naar 
www.laren.nl/zelf beheer 



11

Parkeerruimte centrum Laren

In het centrum van Laren is het regelmatig lastig om een 
parkeerplek te vinden. Daarom zoekt het college van burge-
meester en wethouders naar creatieve oplossingen om de 
hoeveelheid parkeerplekken in het centrum beter in te zet-
ten. Hiervoor vraagt zij de hulp van inwoners, ondernemers 
(Bijzonder Laren) en kunstmuseum/theater Singer Laren. 
Het college wil dit thema graag integraal gaan benaderen 
met de ontwikkeling van een nog nieuw op te stellen 
Mobiliteitsvisie. Daarbij wordt gekeken naar het grotere 
beeld, maar ook lokaal experimenteren is mogelijk. 

Singer als pilotproject
In januari 2023 komt er een expositie van Kees van Dongen 
in Singer. Daarbij wordt (extra) drukte verwacht en daar-
om wordt deze expositie als pilotproject gebruikt om het 
parkeerterrein aan de Hein Keverweg (naast Singer) beter 
te benutten. De gemeente laat eerst onderzoek doen naar 
de parkeerdruk en motieven op dit parkeerterrein. Hierbij 
komt in beeld of er bijvoorbeeld veel kort- of langparkeer-
ders parkeren. Op basis van de uitkomsten gaat de 
gemeente in gesprek met inwoners en ondernemers. 

Vervolgstappen
In september/oktober 2022 wordt het parkeeronderzoek bij 
Singer Laren uitgevoerd. In november/december 2022 komt 
er een thematafel parkeren. Dan nodigt de gemeente inwo-
ners en ondernemers uit om mee te denken. De focus ligt 
hierbij op de situatie rondom Singer, maar ook parkeren in 
het centrum kan worden besproken. Op basis van het par-
keeronderzoek en de uitkomsten van de thematafel onder-
zoekt het college concrete oplossingen. Begin 2023 wordt 
duidelijk welke vervolgstappen het college gaat nemen. 

Najaarsronde herhaalprik  
tegen corona

GGD Gooi en Vechtstreek is gestart met de herhaalprik 
tegen corona. Iedereen die de basisprikken gehad heeft en 
aan de beurt is, kan op afspraak een herhaalprik tegen 
corona krijgen. Er wordt geprikt met een vernieuwd vaccin 
dat beschermt tegen meerdere varianten. Mensen met een 
hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en 
zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn 
als eerste aan de beurt. In het najaar en in de winter kan 
het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik 
halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan wor-
den afgeremd. De herhaalprik beschermt tegen ernstige 
ziekte en ziekenhuisopname, voorkomt overbelasting van 
de zorg en zorgt dat de maatschappij kan openblijven.

Wanneer bent u aan de beurt?
Vanaf half september ontvangen mensen vanaf zestig jaar 
een uitnodiging van het RIVM. Mensen van twaalf tot en 
met 59 jaar die jaarlijks voor de griepprik worden uitgeno-
digd, krijgen vanaf begin oktober de uitnodiging voor de 
herhaalprik van hun huisarts. Zorgmedewerkers met 
patiënten- en/of cliëntencontact worden gelijktijdig uit-
genodigd door hun werkgever. Als deze groepen aan de 
beurt zijn geweest, kan iedereen die dat wil van twaalf jaar 
en ouder op afspraak een herhaalprik halen.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl > herhaalprik tegen corona
www.mijnvraagovercorona.nl
www.ggdgv.nl

www.ggdgv.nl Adviesraad Sociaal Domein HBEL 
zoekt nieuwe vrijwillige leden!

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over 
werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig wor-
den. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beper-
king. De gemeente maakt beleid over al deze gebieden en 
vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De 
Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hierin een belang-
rijke rol, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over 
de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

Nieuwe leden gezocht
De adviesraad zoekt drie enthousiaste mensen uit de 
gemeente Blaricum, Eemnes of Laren die vrijwillig, vanuit 
hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, per-
soonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen adviseren 
over onderwerpen in het sociaal domein. Heeft u affiniteit 
met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein en 
kunt u signalen vertalen in een onderbouwd advies? 
Kijk dan gauw op de website www.adviesraadsociaal 
domeinhbel.nl voor de volledige vacaturetekst. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met 
lid van Adviesraad Sociaal Domein HBEL Yvonne van 
Dam, 06 - 26 06 49 06. Sollicitaties kunt u sturen naar de 
secretaris van de adviesraad Eva van der Voorde,  
e.vandervoorde@huizen.nl 

Larense zaken
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Tijdens het Nazomerfeest Laren lieten verenigingen en organisaties zich zien en horen op het muziekpodium of op 
de Doemarkt op de Brink en in het Brinkhuis. Iedereen kon meedoen aan inspirerende workshops, sportieve activitei-
ten en tentoonstellingen. Modellen toonden de najaarscollecties van vijftien winkeliers op de Nieuweweg tijdens de 
wervelende Fashion Shows. Het muziekfeest op de Brink met horecaplein duurde tot 23.00 uur en in de laatste uurtjes 
was het gezellig druk. Op zondag waren er wandelingen, voorstellingen en concerten waarvan iedereen kosteloos 
kon genieten. Verenigingen, vrijwilligers, brandweer, ondernemers en Bijzonder Laren bedankt voor ieders bijdrage!
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

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

Heilzaam compromis
Overal horen en lezen we over polarisatie en wat 
het teweeg brengt in politiek en maatschappij. 
Dan is het een verademing als blijkt dat er nog 
meer dan genoeg mensen zijn die juist hun best 
doen voor toenadering en compromis. De laatste 
tijd zie ik dat in elk geval steeds meer in de prak-
tijk. ‘Leven en laten leven’ lijkt de overhand te 
krijgen. Misschien is het wishful thinking, maar 
mijn theorie is dat na de negatieve en beang-
stigende ervaringen van de afgelopen paar jaar 
en de nieuwe zorgen die we nu zien opdoemen, 
er een soort verzadiging is opgetreden. 
Natuurlijk is het gunstig dat iedereen die wil, 
aan het werk kan en op eigen benen kan staan. 
Maar er is onzekerheid over de toekomst en over 
de betaalbaarheid daarvan. Daarom kan er nu 
een neiging zijn om negativiteit te beperken en 
problemen zo snel mogelijk achter je te laten. 
Meer bereidheid om zaken zelf zo snel mogelijk 
op te lossen. Liever in harmonie uit elkaar en 
meer oog voor wat de kinderen nodig hebben, 
dan overal een punt van maken. Als blijkt, dat de 
relatie niet werkt, er iets aan te doen. Dan heeft 
men weer ruimte om zich te richten op de echt 
belangrijke dingen van dit moment. 
Enkele recente voorbeelden: de man die genoe-
gen neemt met een veel kleiner deel van het ver-
mogen, zodat de vrouw een betere woning kan 
aanschaffen om met de kinderen te bewonen. 
Het echtpaar dat besluit om langer getrouwd te 
blijven, zodat de man in Nederland kan blijven 
wonen. De vader die in de buurt blijft wonen in 
plaats van bij zijn vriendin, zodat hij de zorg voor 
de kinderen beter kan verdelen met de moeder. 
Allen zochten actief het compromis in plaats 
van polarisatie en dat stemt hoopvol.

Column Clasien_71X220mm_okt_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_okt_2022.indd   1 22-09-2022   10:1422-09-2022   10:14

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  

Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Mannenkoor De Speuit zoekt een Roadie
Mannenkoor De Speuit heeft regelmatig optredens en 
hiervoor zoeken zij versterking in de vorm van een 
roadie. Als roadie reis je mee met het koor en verricht 
je op locatie alle praktische werkzaamheden om het 
liveoptreden mogelijk te maken. Denk hierbij aan het 
opstellen van instrumenten, versterkers en luidspre-
kers. Natuurlijk zorg je er na af loop ook voor dat alles 
weer opgeruimd wordt. Heb je ook kennis van het 
bedienen van een mengpaneel? Dan is dat mooi mee-
genomen! Ben jij deze veelzijdige vrijwillige roadie die 
het koor ontzorgt? 

Versa Welzijn zoekt bezoekvrijwilligers
Ga je graag met ouderen in gesprek, werk je het liefst 
zelfstandig en vind je het prettig om je eigen tijd in te 
delen? Versa Welzijn zoekt vrijwilligers voor preven-
tief huisbezoek in Blaricum, Eemnes en Laren. Als 
bezoekvrijwilliger spreek je met de doelgroep over 
wonen, de leefsituatie en geef je informatie en advies. 
Je maakt deel uit van een f ijn team, wordt goed inge-
werkt en begeleid. Geef jij graag advies en bied je een 
luisterend oor?

Stichting Vier het Leven zoekt een medewerker 
servicecentrum
Stichting Vier het Leven is een snelgroeiende landelij-
ke organisatie die culturele activiteiten en theaterbe-
zoeken voor ouderen organiseert. Nu deze doelgroep 
er weer volledig op uit kan, kan Vier het Leven extra 
hulp gebruiken. Dit doe je niet alleen maar samen met 
een aantal vrijwilligers op het gezellige kantoor in 
Huizen.
Wat ga je doen? Je zorgt voor de administratieve 
af handeling van nieuwe inschrijvingen, reserverin-
gen, terugbelverzoeken, binnenkomende en uitgaan-
de post en e-mail. Daarnaast ben je het eerste aan-
spreekpunt voor allerhande vragen en heb je hiervoor 
contact met regiomanagers en locatie coördinatoren 
door heel Nederland. Ben jij minimaal 1 dagdeel per 
week beschikbaar en heb je aff initeit met de doel-
groep?

Contact 
Spreekt een van deze vacatures je aan, wil je weten 
welk vrijwilligerswerk er nog meer is of heb je vragen 
over vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met 
Juliette Lugt, coördinator Vrijwilligerscentrale BEL, 
06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl. 

Uit het archief van de Historische kring Laren - 76

Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104 jaar geleden)

Op donderdag 19 september 1918 ging een kantoorloper 
van de Centrale Middenstandsbank met een portefeuille 
met f. 38.000 het dorp in om verschillende betalingen te 
gaan doen. Nauwelijks had hij het kantoor verlaten of één 
van de kantoorbedienden kwam hem achterop en over-
handigde hem een brief met het verzoek om die eerst te 
gaan bezorgen. Hij bood aan om de portefeuille zolang in 
bewaring te houden. Deze kantoorbediende, de 19-jarige  
J. is er daarna met het geld vandoor gegaan. 
Maandag 23 september kwam bij Hotel Hamdorff een sjo-
fel gekleed jongmens die vertelde dat hij Jonkheer van de 
Veer was. Hij wilde een kamer reserveren, tegelijk vroeg hij 
om een bankbiljet van f. 1000,= te wisselen. Daaraan werd 
voldaan. ’s Middags kwam dezelfde jongeman weer naar 
het hotel als een echte gentleman. Hij droeg een splinter 
nieuw kostuum, nieuwe lakschoentjes, een nieuwe hoed, 
zijden sokken en een gouden horloge met ketting, kortom 
hij glom en blonk van spiksplinter nieuwigheid. En omdat 
er in Laren nogal wat kunstschilders wonen, had hij ook 
een schilderkistje, papier en een fiets gekocht. Op geld werd 
niet gekeken. Nadat hij een poosje in het hotel had vertoefd 
ging hij naar Amsterdam en bezocht daar onder andere de 
Franse opera. Tot zover was alles goed gegaan. De volgende 
morgen beging hij een domme streek en vroeg of er 
navraag was gedaan naar het gewisselde bankbiljet. Hij 
kreeg een ontkennend antwoord en vertrok weer naar 
Amsterdam. Bij terugkeer vond de ‘jonkheer’ de veldwach-
ters Frijters en Hoogvorst in zijn kamer. De vreugde was 
van korte duur. 

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14 – 16 uur 

in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 te 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl iedere dag vers nieuws 

mÉÉr dan 1500 kijkersper dag!

Even voorstellen: 
Joke Kok–de Bruyn
Vanaf deze editie van het Larens Journaal stellen wij de medewerkers van Dorpsradio Laren aan u voor. 
We beginnen met Joke Kok – de Bruyn.

Wat doe je bij dorpsradio?
Samen met Erica van Dijk, Anjo Miedema en Fred Lanson 
voor de techniek, maken we elke week het programma 
Groeten uit Laren. Dit programma zit een uur lang vol 
met nieuws, weetjes, wetenswaardigheden, politiek, his-
torische verhalen, tuintips en nog veel meer. Eigenlijk 
sta ik 24/7 “aan”. Wanneer ik iets zie of iemand spreek, 
vraag ik mij direct af of het een item voor het programma 
kan worden. 

Waarom werk je mee aan dorpsradio?
Als fulltime mantelzorger is de behoefte om er iets 
anders naast te doen groot. Het zorgen voor een naaste 
kan je eenzaam maken en dorpsradio voldoet aan de 
behoefte om onder de mensen te komen en mijn focus te 
verleggen op iets anders. Het geeft mij veel energie.

Wat is volgens jou het belang van dorpsradio?
Het is radio door en voor Laarders. Er zijn geen betaalde 
krachten. Dat schept een onderlinge band, maar ook een 
band met Laren. Behalve dat Laren 24/7 naar leuke 
muziek kan luisteren, komen er veel belangrijke onder-
werpen aan de orde voor verschillende doelgroepen. 

 Volgens mij gaat 
het steeds meer 
leven in het dorp. Je 
kunt de radio ook 
gebruiken om 
oproepen te doen. 
Bijvoorbeeld als je 
huisdier weggelo-
pen is. Dat kun je 
direct via een inge-
sproken Whatsapp-
bericht insturen en 
dan wordt het uit-
gezonden. Ik durf 
te wedden dat het 

huisdier dan zo weer gevonden is. Eric Hurink verdient 
een groot compliment met dit initiatief.

Ook meewerken aan Dorpsradio Laren? Stuur dan een 
e-mail naar eric@dorpsradio.nl

Luisteren naar dorpsradio kan via www.dorpsradio.nl of 
via de app in de Appstore.

Leo bedankt!
Als ‘founder’ van het Larens Journaal in 2007 heeft Leo Janssen als vrijwilliger door de jaren heen een 
grote bijdrage geleverd aan ons magazine. Zijn foto’s stonden vaak op de cover of waren terug te vinden 
in Nieuws in Beeld. Leo heeft aangegeven daar nu mee te gaan stoppen. Dat vinden wij uiteraard jammer 
maar respecteren zijn mening. Namens de gehele redactie bedanken wij hem voor zijn loyaliteit en 
betrokkenheid in de afgelopen jaren aan  het Larens Journaal. 
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Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Koud

De temperatuur daalt, letterlijk en f iguurlijk ge-

sproken. Het eerste koude record hebben we te pak-

ken en de oververhitting van de woningmarkt komt 

langzaam tot een normale temperatuur. Sommigen 

onder ons hebben de thermostaat op de `Poetin-stand ` 

gezet; doen een extra vest of hemd aan, drinken veel 

warme thee en blijven in beweging. Het schijnt dat je 

wel kunt wennen aan een koudere temperatuur. Wat 

de winter ons gaat brengen weten we nog niet, laten 

we hopen op een milde temperatuur. Als je de genera-

tie 80+ vraagt wat echt koud is hoor je de verhalen 

over bevroren dekens, met een kruik en een jas aan 

naar bed, ijsbloemen op de ramen en maar 1x per 

week in bad (in hetzelfde water waar al je grotere 

broers en zussen al voor je in hadden gezeten). Met de 

toegenomen welvaart is er wat dat betreft veel veran-

derd. Wat er ook gaat veranderen is het schenken met 

de warme hand. Populair gesproken de “ jubelton”. 

Met ingang van komend januari wordt de hoogte van 

deze vrijstelling extreem verlaagd en per januari 2024 

zelfs afgeschaft. Ook gaat de startersvrijstelling ver-

anderen. Per 1 januari 2023 wordt deze verhoogd van  

€ 400.000 naar € 440.000. Huizenkopers tussen 18 en 

35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden 

geen overdrachtsbelasting voor een woning. Laat uw 

humeur door alles wat er gaande is in de wereld niet 

onder het vriespunt komen, want er lopen al genoeg 

chagrijnige mensen rond op deze wereld.  Zoals 

 Ramses Shaffy zong: zing, vecht, huil, bidt, lach, werk 

en bewonder.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Elke week een thema
Het is tegenwoordig gebruik om bijna aan iedere week 
een thema te geven. Zo is er van 19 september tot en 
met 6 oktober de week “Tegen de Eenzaamheid”. 
Vreemd eigenlijk, 17 miljoen Nederlanders en toch is 
er een week “Tegen de Eenzaamheid”. Waarom?
Omdat je ook in een land met zoveel opeengeklon-
terde inwoners eenzaam kunt zijn.
Onze samenlevingsverbanden zijn veranderd. We 
leven nu minder in een kant-en-klaar netwerk van 
familie, gezin, dorp en buurt. We moeten ons meer 
inspannen voor het leggen van contacten, waardoor 
het risico om eenzaam te worden groter is.
Het kan natuurlijk aan de persoon zelf liggen, maar 
ook de omstandigheden spelen een belangrijke rol. 
Zoals uit onderzoeken blijkt, neemt eenzaamheid toe 
met de leeftijd, al lees je steeds meer dat ook jongeren 
sterk kunnen vereenzamen. Dat geldt specifiek voor 
sociale eenzaamheid. Minder contact met andere 
mensen dan je zou willen. Het percentage mensen 
dat zich emotioneel eenzaam voelt als gemis van een 
hechte, intieme band met een of meerdere mensen 
neemt vooral toe vanaf 75 jaar. 
Door de levensfilosofie van Het Rosa Spier Huis wordt 
hier de eenzaamheid enigszins ondervangen. Hier 
ontmoeten soortgenoten elkaar, kunstenaars, musici, 
schrijvers en dichters, omroepmensen en wetenschap-
pers. Ze wonen gezamenlijk voorstellingen, concerten 
en lezingen bij, spelen jeu de boules, maken deel uit 
van gespreksgroepen of eten en drinken samen in het 
restaurant. Bewoners nodigen elkaar uit zodat ook 
hierdoor de betrokkenheid wordt bevorderd. Kortom: 
eigenlijk kun je er moeilijk eenzaam worden.
Maar dat is te optimistisch. Verlies door overlijden of 
door een scheiding kan grote invloed hebben. Zoals 
ook een langdurig ziekbed, een psychische aandoe-
ning, een chronische ziekte of een handicap. Rosa Spier 
is een woon- en werkgemeenschap, waar het accent 
ligt op gemeenschap. Dat beseffen de bewoners maar 
al te zeer, waardoor er een vanzelfsprekende aandacht 
is voor de medebewoner. De Week tegen Eenzaamheid 
zou mogelijk het besef van het leven in een gemeen-
schap toch nog een extra boost kunnen geven.
Paul Winters 
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Zaterdag 8 oktober
Joost Spijkers – Hotel Spijkers
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
Met zijn voorstelling ‘Spijkers II’ won 
Joost Spijkers de Poelifinario 2018 voor de meest indrukwek-
kende cabaretvoorstelling. Na het winnen van de Annie M.G. 
Schmidtprijs 2021 met het nummer ‘Welkom Thuis’ is de zan-
ger en acteur nu klaar om zijn nieuwe voorstelling te laten 
zien aan het grote publiek.

Zondag 9 oktober 
Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 10,00
Camille Schneegans (fluit) en Carlos Marin 
Rayo (piano)

Dinsdag 11 oktober 
Scharrelconcert met Bram en Veronique
17.00 uur – Brinkhuis Theater
€ 5,00
MUZIEK Een Scharrelconcert met Bram Rut-
ten (piano) en Veronique Hofman (zang).

Woensdag 12 oktober
Philippe Elan & Thérèse Steinmetz 
– Over grenzen
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 22,50 
(incl. garderobe en consumptie)
Het tweede muzikale theaterprogramma van zangeres Thé-
rèse Steinmetz en zanger/chansonnier Philippe Elan. Met 
Parijs als vertrouwd vertrekpunt nemen ze het publiek mee 
naar Italië, Spanje, Hongarije, Oostenrijk, Roemenië en Rus-
land. Elk land heeft zijn eigen karakteristieke ritme en melo-
dische structuur maar één ding blijft in alle talen hetzelfde 
en voor iedereen invoelbaar: de menselijke emotie. Philippe 
neemt vanzelfsprekend het Franse chanson voor zijn reke-
ning maar ook het gepassioneerde Spaanse en Italiaanse 
repertoire is bij hem in goede handen. 

Zaterdag 1 oktober
Laren Jazz – Paggio and the Giraffes 
21.00-23.30 uur - Brinkhuis
Gratis 
Kom op tijdens Laren Jazz naar het 
optreden van het Jazz Quintet Paggio 
and the Giraffes in het Brinkhuis. 

Zondag 2 oktober 
Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis - € 10,00
Gita Vata Leon (fluit) en Nicola Stevenson 
(fluit). 

Donderdag 6 oktober 
Kindervoorstelling Grrr…oen! 
15.30-16.30 uur – Brinkhuis Theater - € 8,50
KINDERTHEATER Een kindervoorstelling 
 tijdens de Kinderboekenweek, voor kinderen 
vanaf 5 jaar.

Donderdag 6 & Vrijdag 7 oktober  
Peter Heerschop & Viggo Waas – 
Er gaat nog iets heel moois gebeuren 
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50 
Peter en Viggo, de helft van de legendarische cabaretgroep 
NUHR, staan samen op het toneel. Na het herseninfarct van 
Viggo vorig jaar voelen ze nog meer de noodzaak om op te 
treden. Vanavond wachten ze op een bijzondere gebeurtenis. 
Die volgens hen zeker komt. Ze wachten. Vertellen elkaar wat 
ze belangrijk vinden, lachen, kwetsen onbedoeld, twijfelen 
en denken opeens iets zeker te weten. Maar nooit lang. Daar-
om wachten ze. En dat wordt beloond.

Vrijdag 7 oktober
Mireia Varón Gallofré & Amit Palgi - 
Look at it from my side (site)
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 5,00 (incl. garderobe en consumptie)
Amit Palgi & Mireia Varón Gallofré zijn 
twee jonge dansers en choreografen, beiden in het vierde 
jaar van de bachelorstudie dans aan de Hogeschool ArtEZ te 
Arnhem. Het werk van de Israëlisch/Oostenrijkse Amit Palgi 
kenmerkt zich door de intimiteit van mensen en (hun) bewe-
gingen. 
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Zondag 20 oktober
Irina Parfenova & Bartho Braat – De 
granaten armband
15.00 uur – Rosa Spier Huis - € 22,50 
(incl. garderobe en consumptie)
Een muzikale vertelling, gebaseerd op de gelijknamige novel-
le van de Russische schrijver Alexander Koeprin, die de toe-
schouwer onderdompelt in het Russische societyleven van 
begin vorige eeuw. Er klinken er pianostukken van Tsjaikovski, 
Skrjabin, Rachmaninov en het magistrale Largo Appassionato 
uit Beethovens tweede pianosonate. 

Vrijdag 21 oktober 
Kindervoorstelling 
“Hé Koe, waar ga jij naartoe?” 
11.00 uur – Brinkhuis Theater - € 8,50
KINDERTHEATER Superleuk herfstvakantie-
uitje voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Vrijdag 21 oktober
Anna Sollewijn Gelpke Band
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 5,00 (incl. garderobe en consumptie)
Deze jonge groep weet jazz, fusion, funk en soul een nieuwe 
draai te geven. De groep staat onder leiding van de talent-
volle 21-jarige zangeres Anna Sollewijn Gelpke. Zij wordt 
geïnspireerd door o.a. Esperanza Spalding, Lalah Hathaway, 
Stevie Wonder, Yebba, Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. Met 
haar nieuwe band speelt zij een mix van originele arrange-
menten en hippe stukken met invloeden uit diverse stijlen.

Zondag 23 oktober 
Koffieconcert - 11.30 uur – Papageno Huis
€ 10,00
Duo Canopee: Pauline Ngolo (cello) en Laura 
Rouy (gitaar)

Donderdag 27 oktober 
Sara Leemans – Vanavond bij Jou?
20.15 uur – Brinkhuis Theater
€ 18,50
MUZIEKTHEATER Een muzikale voorstelling over liefde, 
 keuzes, stilstaan en op avontuur gaan. Met liedjes en ver-
halen over grote vragen en kleine vriendjes. Over je blijven 
verwonderen en de kunst van het blozen. 

Vrijdag 14 oktober
Micha Wertheim - Micha Wertheim 
Voor Heel Even
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
Toen de cabaretier aan deze nieuwe voorstelling begon, had 
hij nog geen idee. Daar begint het altijd mee. Ineens drong 
het idee zich op. Maar dat was natuurlijk pas het begin, want 
ieder idee neemt een lading mee. Tegenwerken heeft geen 
zin, luisteren en meebewegen is het enige dat erop zit. Kijken 
waar het idee je brengt. 
 
Zaterdag 15 oktober
Ellen Pieters en Han Oldigs – 
Adam & Eva 2.0
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,00 
In ‘ADAM & EVA 2.0’ krijgen we die spiegel voorgehouden: 
twee verveelde buitenaardse wezens bedenken de planeet 
aarde. Ze identificeren zich zo met hun creatie dat ze de 
gedaantes van het hoogtepunt van hun schepping aanne-
men: man en vrouw. Nieuwsgierig bekijken ze elkaar. Hoe 
laden ze energie? Waar blijft het afval? En hoe planten ze zich 
voort? De man heeft een voorstel voor de paring en het 
baren. De vrouw ziet dat niet zo zitten. 

Zondag 16 oktober 
Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 10,00
Neil Dixon (viool) en Fichra de Hora (viool)

Donderdag 20 oktober 
Klaas Wilting – Code Blauw
20.15 uur – Brinkhuis Theater
€ 18,50
THEATER Klaas Wilting (bekend als voormalig politiefunctio-
naris) komt met zijn nieuwe theaterprogramma “Code 
Blauw” naar het Brinkhuis. Hij heeft een theaterprogramma 
gemaakt over de roerige jaren van een politiewoordvoerder.

Reserveren en betalen voor de Papageno Zondagochtendconcerten via  www.papageno.nl/evenementen

Singer Laren
Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

BrinkhuiS TheaTer
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

papageno huiS
Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www. stichtingpapageno.nl
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Kunstexposities in het Brinkhuis  

De (h)Art Galerij in het 
Brinkhuis heeft net als de 
gehele begane grond een 
restyling ondergaan. De 
achterwand van de ten-
toonstellingsruimte werd 

in “Rijksmuseum” grijs geschilderd, waardoor de doeken 
nog beter uitkomen. Van 17 september tot en met 28 okto-
ber exposeert Marja Thole in de (h)Art Galerij. In de foyer 
van het Brinkhuis is van 19 september tot 31 oktober de 
beeldententoonstelling van Ton van der Linden te zien. 
Beide exposities zijn gratis toegankelijk.

Bridgeclub zoekt nieuwe leden  
Zin om in clubverband te bridgen 
in een ontspannen sfeer? Bij 
Bridgeclub Sans Doute zijn nieu-
we leden van harte welkom. Op 
dit moment heeft de bridgeclub 
ruim 50 leden. Elke woensdag-

avond spelen zij van 19.45 tot max. 23.00 uur in Dorpshuis 
De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum. 
Voor wie dat wil is er daarna nog alle gelegenheid een 
drankje met elkaar te drinken en na te praten.
Het seizoen loopt van ca. half september tot eind april het 
jaar daarop. Gedurende het seizoen lid worden is geen pro-
bleem. Een keer meespelen om de sfeer te proeven is altijd 
mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met 
Henk Meijer, voorzitter van de club, via 06-55368620. Een 
mail sturen naar het secretariaat kan ook: secretariaat-
sansdoute@gmail.com. 

Een unieke expositie in Het 
Papageno Huis! Ella Rijsdijk 
(geboren 1996) is een kun-
stenaar en een creatieve 
duizendpoot. Ella heeft 
daarnaast autisme en een 
licht verstandelijke beper-
king, en daardoor vindt ze 
het soms moeilijk zich te 
uiten (vooral bij vreemden).
Maar samen met o.a. Rosa, 
een van haar begeleiders, 

Wereldberoemd in Barbieland

heeft ze een geweldige uitlaatklep gevonden: creativiteit. 
Door het maken van prachtige tekeningen, schilderijen, 
f ilmpjes en foto’s van haar geliefde barbies kan ze haar 
emoties kwijt. In de stopmotionfilmpjes be  leven haar 
barbies de meest spannende en hilarische avonturen. Wat 
een fantasie. De expositie is te bewonderen tot 4 novem-
ber op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zon-
dag in combinatie met een bezoek aan een koffieconcert 
(kijk voor meer informatie op www.papageno.nl/evene-
menten). Foto: Elle Rijsdijk bij Frida Kahlo.

Op zaterdag 1 okto-
ber vanaf 16.00 uur 
presenteert de 
A-band haar nieuwe 
taptoeshow op Plein 
1945 (het Kermister-
rein) in Laren. Daar 
waar dit jaar de uit-
gestelde jubileum-
taptoe zou plaats-
vinden treden nu de 
A-band, MCC Next 
en Jong MCC op.
De A-band presen-
teert de nieuwe tap-

toeshow “Moment for Morricone”. De muziek is gear-
rangeerd door Rob Balfoort en is ingestudeerd onder 
leiding van Roel van Raaij en Xander van der Ploeg. De 
choreografie is geschreven door Ivo de Soet. De show 
neemt u mee naar klassiekers als “Once upon a time in 
the West” en “The Good, The bad & The Ugly”. Het geheel 
staat onder leiding van tambour-maître Miranda Vos.
De A-band presenteert de nieuwe show twee keer. MCC 
Next treedt tussen deze twee optredens in voor u op. Next 
heeft haar seizoen verlengd en gaat tegenwoordig in sep-
tember al van start. De jeugdleden zullen zich ook kort aan 
u presenteren. Ook zij zijn net gestart, maar ze willen heel 
graag hun steentje bijdragen aan deze MCC-middag. Kom 
om 16.00 uur naar het Kermisterrein en laat u verrassen!

Het aloude, jaarlijkse Laren Jazz Festival komt terug! In 
een aangepaste vorm en beslist aantrekkelijk en toegan-
kelijk. In het recente verleden had het Laren Jazz-festival 
als voortreffelijk gastheer Singer. Het nieuwe Laren Jazz 
legt de focus op daar waar de jazz eigenlijk thuishoort: in 
de horeca, kroegen en cafés.
Op zaterdag 1 oktober treden vanaf 21.00 uur in maar 
liefst negen verschillende horecalocaties in hartje Laren 
(rondom de Brink) jonge jazztalenten op van het Amster-

Showpresentatie MCC

Laren Jazz 
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dams Conservatorium en 
de Gooische Muziekschool. 
Muziek variërend van jazz, 

naar blues, naar funk, soul en weer terug naar jazz.
Een deskundige jury o.l.v. radiopresentator en jazzken-
ner Co de Kloet, bezoekt op die avond alle 9 locaties en 
verkiest de meest aansprekende band met het beste 
optreden. Alle locaties zijn voor publiek vrij toegankelijk 
voor een f ijne portie jazz met een gezellig glas en naar 
keuze een jazzy-tasting.
De winnende band ontvangt de “Laren-Jazz Talent 
Award 2022” en treedt op zondagmiddag 2 oktober in het 
Brinkhuis op in het voorprogramma van de Dutch Swing 
College Band met Amerikaanse Jazzdiva Deborah Carter. 
De toegangsprijs voor dit evenement bedraagt € 15,-- per 
persoon.
De negen horecalocaties zijn (in willekeurige volgorde): 
Nick Vollebregt Jazz Café, t’ Bonte Paard, Mauve, Visate-
lier, Brinkhuis Jazz Foyer, Ron Gastrobar, Maximiliano, 
Hamdorff en Café de Koerier.
Het is de bedoeling van de initiatiefnemers -Leon Schou-
ten, Frank van den Wall Bake en Huub Zinkstok- om 
ondersteund door een aantal sponsors van Laren Jazz 
weer een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Een 
festijn georganiseerd door de Stichting Laren-Jazz. Deze 
stichting heeft tevens als doelstelling het stimuleren en 
faciliteren van jong jazz talent. Meer informatie: www.
laren-jazz.nl.

Vanaf 2 oktober zijn in het Rosa Spier Huis werken te zien 
van Gilles de Rooij en Roos Langendorff. Gilles de Rooij 
(1947) leerde technisch tekenen tijdens zijn beroepsoplei-
ding Weg- en Waterbouw. In zijn vrije tijd ging hij steeds 
meer tekenen, waarna hij in 1984 lessen ging volgen aan 
het Pieter Brueghel Instituut. In eerste instantie pente-
kenen en stillevens met olieverf, maar later ook model en 
portret. Gilles is lid van stichting KuBra, (Kunstenaars 
uit Brabant). Roos Langendorff (1970) volgde de opleiding 

Expositie Gilles de Rooij en Roos Langendorff

Activiteiten

theatervormgeving aan de Rietveld Academie. Een aantal 
jaren werkte zij als ontwerper/rekwisiteur voor diverse 
jeugdtelevisieproducties. In die tijd haalde zij ook haar 
lesbevoegdheid en kwam ze als educatief medewerker te 
werken in Singer Laren. Roos is gefascineerd door de bui-
tenbeentjes, vormen en verschijnselen met een twist. 
Hierin ligt voor haar de schoonheid verborgen. Net als in 
het leven zelf. Deze indrukken groeien uit tot nieuwe 
beelden, waarin soms delen herkenbaar zijn maar vaak 
geabstraheerd. .
De expositie wordt zondag 2 oktober om 15.30 uur 
geopend in het Galeriecafé. De tentoonstelling is tot en 
met 27 november dagelijks gratis te bezichtigen.

De maandelijkse culturele middagen voor senioren in 
het Brinkhuis worden met ingang van oktober hervat. 
Elke eerste maandag van de maand staat er een ander 
onderwerp centraal. De middag van maandag 3 oktober 
staat in het teken van een wandeltocht die dominee Jaco-
bus Craandijk (1834-1912) rond 1885 maakte door het Gooi, 
waarbij hij ook Laren aandeed. Hij hield nauwkeurig bij 
wat hij onderweg zag. Wat is er daar nog van over en wel-
ke opmerkelijke zaken zijn inmiddels verdwenen? Willi-
brord Ruigrok komt erover vertellen en zal zijn voor-
dracht illustreren met foto’s. 
De middag begint om 14.00 uur; de zaal opent een half 
uur voor aanvang. De entreeprijs bedraagt € 5,00 (geen 
pin) inclusief koffie of thee tijdens de pauze. Aanmelden 
vooraf is aan te bevelen. Dat kan per e-mail: cbleijer-
veld@versawelzijn.nl of per telefoon: 06-828 480 05 (s.v.p. 
voicemail inspreken met naam, het aantal personen en 
uw telefoonnummer). 

Zuydwal veilingen organiseert regelmatig innamedagen 
in het land. Op 4 oktober is er weer een innamedag in het 
Brinkhuis in Laren van 11.00-14.00 uur.

Culturele middag voor senioren 

Innamedag Zuydwal Veilingen 
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Kom naar de lezing Nietzsche - hoofdlijnen van zijn f ilo-
sofie van Wim Dooge op 4 en 11 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur. De kosten bedragen € 32,50. Inschrijven bij de Volks-
universiteit het Gooi.

In het Brinkhuis vindt dinsdag 4 oktober de eerste bijeen-
komst voor VVD-leden en liberale sympathisanten in Laren 
plaats. Wethouder Jan van Midden geeft een toelichting op de 
politieke stand van zaken in het dorp, na de verkiezingen van 
afgelopen maart. De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur en drankje na 21.00 uur.

De Vereniging van Beeldende Kun-
stenaars ‘Laren-Blaricum’ bestaat 100 
jaar. In het vernieuwde Singer Muse-
um wordt dit heugelijke feit gevierd 
met een jubileumexpositie, waar de 
kunstenaars hun meest recente wer-
ken laten zien. Tijdens de opening 
zal het boek ‘Verenigde solisten, 100 

jaar vereniging van beeldende kunstenaars Laren-Blari-
cum 1921-2021’ feestelijk gepresenteerd worden. Het biedt 
een kleurrijk overzicht van een eeuw cultureel erfgoed. 
Schrijver Peter van der Ploeg heeft nieuwe kunsthistori-
sche feiten aan het licht gebracht. Dankzij de digitale ont-
sluiting van archieven van musea, kunstenaarsverenigin-
gen, kranten en tijdschriften is nieuwe en aanvullende 
informatie beschikbaar gekomen. Het boek bevat ook bij-
dragen van andere auteurs, zoals Jan Rudolph de Lorm, 
directeur van het Singer. In de Van Den Brink Galerij kan 
men genieten van het werk van de eerste leden van de ver-
eniging, die in de collectie van Singer zijn opgenomen. De 

Lezing Nietsche

Bijeenkomst voor liberalen

Expositie Kunstenaarsvereniging ‘Laren-Blaricum’  

expositie is te bezichtigen van 4 oktober t/m 27 november. 
Openingstijden Singer Museum: dinsdag t/m zondag 
10.00 -17.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.kun-
stenaarslarenblaricum.nl en op www.singerlaren.nl. 

Met deze bijzonder actuele lezing gaat het nieuwe pro-
gramma van Volksuniversiteit Het Gooi op 6 oktober in 
het Brinkhuis officieel van start.
De Nederlandse landbouw is in rep en roer. Klimaat, 
stikstof, natuur, water- en luchtkwaliteit stellen hoge 
eisen aan de sector. Het moet anders. Hoe komen we uit 
de impasse? Wat is de rol van de overheid, van het bedrijfs-
leven en van ons als consument? Ook hier in Het Gooi. 
Willem Lageweg, directeur Transitiecoalitie Voedsel 
neemt ons in zijn lezing mee in de dilemma’s en de oplos-
singsrichtingen. En nodigt u van harte uit mee te den-
ken. De lezing is van 20.00-22.00 uur. Entree pp € 10,-.

In de Week-van-de-erfgooier (dit jaar van vrijdag 7 t/m 
vrijdag 14 oktober) besteden diverse organisaties in het 
Gooi aandacht aan de erfgooiers. Zij organiseren uiteen-
lopende activiteiten die gerelateerd zijn aan de unieke 
geschiedenis van de erfgooiers, zoals exposities, lezingen, 
wandelingen, publicaties, lessen op school of andere 
acties. Het programma is te vinden op www.week-van-
de-erfgooier.nl. 

Het Gooi en De Erfgooiers zijn 
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. De herinnering aan 
deze voormalige Gooise boe-
ren wordt nog altijd levend 
gehouden met de jaarlijkse 
organisatie van De Week van 
de Erfgooier in de tweede 
week van oktober. Aanhakend 
bij deze themaweek organi-

seert BEL-Art van 7 oktober tot en met 15 november de 
tentoonstelling De natuur van de Erfgooiers. Veel van de 
huidige natuurgebieden in het Gooi waren voormalige 
gronden van de Erfgooiers die in 1933 door de Stichting 
Gooisch Natuurreservaat werden aangekocht om ook 
voor de volgende generaties natuur in het Gooi te behou-
den. Deze gebieden spreken tot op de dag van vandaag tot 
de verbeelding en zorgen voor ontspanning en inspiratie.
BEL Art heeft regionale kunstenaars aangesloten bij de 
Stichting Kunst in Laren en Stichting kunst en cultuur 
Blaricum uitgenodigd zich te laten inspireren door de 
Gooise natuur en hoe deze zich verhoudt tot het Erfgooi-

Lezing ‘Het Gooi en de boeren hebben elkaar nodig’

Week-van-de-erfgooier

BEL-Art De natuur van de Erfgooiers
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ersverleden. Maar liefst 15 kunstenaars hebben hier 
gehoor aan gegeven en dat heeft indrukwekkende wer-
ken opgeleverd. Kunstenares Louise Ellen van Gorkom 
heeft de stand van de hedendaagse Gooise natuur en de 
link naar het agrarische verleden op deze gebieden, 
indrukwekkend in een schilderij uitgebeeld door kor-
hoenders op de heide te plaatsen. Zij wil hiermee aange-
ven dat de heide behouden is maar dat de korhoenders 
zijn verdwenen en niet (snel) meer zullen terugkeren, 
naast de vogels zijn de achtergelaten gereedschappen van 
de boeren te zien. Andere kunstenaars die aan de exposi-
tie deelnemen zijn: Maja Boot, Henriëtte Evenhuis, Win-
nie Fokker, Susanne Vianen, Barbara Houwers, Wout Kop-
pers, Lydia Loenen-Verbeek, Jaap Majoor, Jikke Meijhuis, 
Marja Ormeling, Willibrord Rooswinkel, Ineke Vaasen, 
Rita Verweijen-Mast en Elize van der Werff. 
De tentoonstelling wordt op donderdag 6 oktober om 
17.00 uur feestelijk geopend met een toespraak van Erf-
gooier Peter Calis, daarna is de expositie tot en met 15 
november te zien tijdens openingsuren van het Gemeen-
tehuis aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Af beelding: Heden en verleden, L.E. van Gorkom, Olie-
verf op doek.

Op zaterdag 8 oktober wordt weer Repair Café gehouden 
in de Blokhut bij speeltuin Ons Genoegen aan de Smeek-
weg te Laren. Tussen 10.00 en 13.00 uur staan de vrijwil-
ligers klaar om defecte apparatuur te repareren, maar 
ook om kapotte kleding een tweede leven te geven. Want 
weggooien is zonde en kan altijd nog!
Repair Cafés beschikken over een goed team vrijwilligers 
met een grote kennis van zaken. Er is altijd tijd voor een 
praatje en een kop koffie en er heerst een gemoedelijke 
sfeer. Het Repair Café heeft geen winstoogmerk. Daarom 
worden de reparaties gratis uitgevoerd. Wel wordt na 
af loop een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Na 12.00 
uur worden geen reparaties meer aangenomen. Kijk voor 
meer informatie op www.repaircafesbel.nl.

Op zaterdag 8 oktober besteedt Vrouwenkoor Uniek uit 
Baarn aandacht aan Wereldmeisjesdag. Die avond treden 
20 vrouwen op in het Rosa Spier Huis met het program-
ma Wereldvrouw! 
Onder leiding van Kees de Bruijn bezingen zij het meisje en 
de vrouw die zij kan worden, met begeleiding van pianiste 
Annemieke Jussen. Bekende nummers zoals De gezusters 
Karamazov, La vie en rose, Lady Madonna en Kleine zwakke 
vrouw krijgen een drie- of vierstemmige uitvoering.
Het optreden begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan en 
na af loop van het optreden is het Galeriecafé in het Rosa 

Repair Café

Optreden Vrouwenkoor Uniek 

Spier Huis geopend, met een tentoonstelling van Gillis 
de Rooij (tekeningen) en Roos Langendorff (keramiek). Bij 
het Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan 97 is ruime 
parkeergelegenheid. Een toegangskaart kost € 12,50. 
Kaarten zijn te koop via www.vrouwenkooruniek.nl en 
op 8 oktober aan de zaal. Vrouwenkoor Uniek startte in 
Eemnes en repeteert sinds 2017 in Baarn. De koorleden 
komen uit Laren, Eemnes, Hilversum en Baarn om op 
maandagavond 19.30 uur te zingen in de Paaskerk.

Heb je last van spanning, 
stress of onrust in je lichaam 
die steeds terugkomt? Of 
chronische lichamelijke 
klachten die niet weg willen 
gaan? Dan zou TRE® een 
methode voor jou kunnen 
zijn. Het helpt je om deze 

spanning of onrust kwijt te raken. Op zaterdag 8 oktober 
en 15 oktober kan je kennismaken met deze methode. 
Simone Onland geeft beide ochtenden een workshop van 
10 uur tot half 11 in het Brinkhuis in Laren.
TRE® staat voor Tension Releasing Exercises. De metho-
de bestaat uit zeven oefeningen waarmee je een oeroud 
mechanisme aanspreekt om spanning en stress te ontla-
den. Een groot voordeel is dat TRE® puur lichaams-
gericht ontladen van spanning is. Je hoeft niets uit te 
leggen of te vertellen.
TRE® draagt bij aan het verminderen van stress en angst, 
van pijnlijke spieren en hoofdpijn. Tevens zorgt TRE® er 
onder andere voor dat ontspanning, energie en f lexibili-
teit toeneemt en de slaap verbetert. 
Als TRE® provider begeleidt Simone je in de workshop 
om zo de zeven oefeningen op een goede manier aan te 
leren. Behalve TRE® provider is zij (stress-verminde-
rings)coach en geeft zij mindfulness- en ademtrainin-
gen en yogalessen. 
De kosten voor 1 workshop zijn € 30,-. Interesse of  vragen? 
Kijk op www.qimare.nl of bel of app Simone: 06- 10185117. 
Je bent van harte welkom!

Workshop spanning verminderen (TRE®)

Activiteiten
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Op zondag 9 oktober 
viert Muziekvereniging 
St. Jan haar 100-jarig 
bestaan in het Singer te 
Laren. Het jubilerende 
harmonieorkest, onder 
de bezielende leiding 
van dirigent Marco de 

Jong, brengt een gevarieerd concert in samenwerking met 
musicalster, zanger & acteur René van Kooten, het kinder-
koor van Basisschool De Binckhorst-St. Jan en een professio-
nele ritmesectie. Voeg daarbij de prachtige ambiance van het 
Singer en dit alles gaat garant staan voor een fantastisch en 
dynamisch concert!
De oudste muziekvereniging van Laren zal haar veelzijdig-
heid ten gehore brengen deze middag. Na een spectaculaire 
opening gaat het harmonieorkest terug in de tijd met prach-
tige werken uit de tachtiger jaren. Verbinding met de Laren-
se gemeenschap komt tot uiting door de samenwerking met 
het koor van basisschool De Binckhorst-St.Jan, dat tevens 
ruimte krijgt voor een eigen optreden. Hoogtepunt van het 
concert is het optreden van topartiest René van Kooten, die 
met een combinatie van liedjes van weleer en hedendaagse 
pop het publiek zal bekoren. Aanvang 15.30 uur. Kaarten ver-
krijgbaar à € 15 via info@stjanlaren.nl. Meer informatie op 
www.stjanlaren.nl. 

Op dinsdagavond 11 
oktober van 19.30 tot 21.00 
uur geeft Jaap van Duijn, 
voorzitter van de Stich-
ting Gifted Art en kenner 
van het werk van Mon-

driaan, in de Johanneskerk een lezing over het leven en het 
werk van deze vernieuwer van de schilderkunst die dit jaar 
150 jaar geleden werd geboren. Pieter Cornelis Mondriaan 
(1872–1944) was een Nederlandse kunstschilder en kunst-
theoreticus, die op latere leeftijd in het buitenland woonde 
en werkte. Mondriaan wordt algemeen gezien als een pio-
nier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Er waren 
bepaalde stijlen die hij aanhing. Zo was er het impressio-
nisme, fauvisme, kubisme en het neoplasticisme.
Mondriaan woonde en werkte in het Gooi. Onder andere 
in een pension aan de oude Naarderweg 12 in Laren. 

Jubileumconcert Muziekvereniging St. Jan 

Lezing Mondriaan

 Tussen 1915 en 1918 had hij zijn atelier in een houten 
huisje aan de Noolseweg in Blaricum. Dat is nog steeds te 
bezoeken. Hij schilderde daar zijn eerste abstracte werk. 
Jaap van Duijn heeft zich verdiept in de persoon en het 
werk van Mondriaan en zal voor een boeiende avond zor-
gen. De toegang voor de lezing is gratis. Bij binnenkomst 
is er koffie of thee. Na af loop een glas en een collecte bij 
de uitgang. Aanmelden is niet nodig maar wees op tijd.

Dinsdag 11 oktober start om 
10.30 uur de elfdelige Schrijf-
cursus Levensverhaal onder 
begeleiding van levensverhaal-
coach Emilie Lindenbergh. 

Dinsdag 4 oktober is een vrijblijvend informatie-uur van 
10.30 tot 11.30 uur.
Mogelijk speelt de gedachte al enige tijd door het hoofd 
om het eigen verhaal, of dat van iemand anders, op te 
schrijven. Deze cursus biedt structuur en steun om dit te 
verwezenlijken. Kernvragen zijn: voor ‘Wie’, ‘Waarom’ en 
‘Wat wel en wat niet’ schrijf ik? 
Uit verschillende structuren kan gekozen worden om het 
verhaal vorm te geven, bijvoorbeeld chronologisch, the-
matisch, associatief of korte verhalen. 
Per keer wordt thuis een hoofdstuk geschreven en op de 
bijeenkomst wordt hierop geref lecteerd.
Het verhaal kan naar keuze verrijkt worden met docu-
menten en foto’s.
De groep bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf 
mensen en wat verteld wordt blijft onder ons. De elf bij-
eenkomsten vinden om de veertien dagen plaats. Locatie: 
Het Brinkhuis, Brink 29, Laren.
Kosten: € 330,- inclusief lesmateriaal en begeleiding. 
Emilie Lindenbergh begeleidt al veertien jaar het schrij-
ven van levensverhalen in het Gooi en Soest met cursussen 
en vijfdaagse schrijfworkshops in Zeeland. Voor vragen en 
aanmelding: telefoon 06-30276087, e-mail: elindenbergh@
yahoo.com. Website: www.emilielindenbergh.com

Op woensdagmiddag 12 okto-
ber vertelt notaris Mw. Mr. De 
Bont voor BasBEL-leden en 
voor andere belangstellenden 
wat iedereen moet weten over 

testamenten en levenstestamenten. Iedereen die zijn 
huis, geld en spullen straks netjes wil achterlaten, zou er 
bij moeten zijn. En wie denkt dat het wel een beetje een 
somber onderwerp is, kent Mw. De Bont niet goed. Vanuit 
haar jarenlange ervaring als notaris kan zij mooie en vaak 
humoristische verhalen vertellen uit haar eigen praktijk. 

Schrijfcursus Levensverhaal 

Lezing over (levens)testamenten
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Uiteraard kan iedereen ook weer eigen vragen stellen. De 
bijeenkomst start om 14.30 uur in de zaal van De Bongerd 
aan de Jhr. Roell-laan in Eemnes. De toegang is gratis.

De biodiversiteit in Nederland neemt af. Biodiversiteit, 
de soortenrijkdom, is een belangrijke indicator voor de 
gezondheid van een gebied. Iedereen kan bijdragen aan 
biodiversiteitsherstel en op 19 oktober leert u meer over 
hoe de BEL-gemeenten en bewoners kunnen bijdragen. 
In de BEL-gemeenten hebben natuurorganisaties (Goois 
Natuur Reservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbe-
heer) programma’s om middels beheer biodiversiteit te 
bevorderen, maar ook bermen, parken en tuinen kunnen 
bijdragen aan meer biodiversiteit. De vraag is hoe? Hoe 
zouden gemeenten en particulieren samen kunnen bij-
dragen aan meer biodiversiteit binnen de BEL? 
Op deze avond in het Huis van Eemnes zullen drie des-
kundigen op het gebied van ecologie en landschapsbe-
heer ieder vanuit hun eigen gezichtshoek proberen deze 
vraag te beantwoorden. 
De bijeenkomst start om 20.00 uur; inloop met koffie en 
thee vanaf 19.30 uur. Het Huis van Eemnes vindt u aan de 
Noordersingel 4 te Eemnes. Van te voren aanmelden is 
niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld en kan 
door een mail te sturen aan Michiel Korthals van Klank-
bordcoalitie Biodiversiteit voor Blaricum, Eemnes en 
Laren: michielkorthals@gmail.com).

Kom op zaterdag 22 oktober naar het Atelier achter het 
Brinkhuis in Laren voor de workshop Schilderen uit het 
Hart van Annemarie Rijkse van 13.30 tot 16.00 uur. Schil-
derservaring is niet nodig.

Na het lopen van ruim 6000 km over diverse pelgrimswe-
gen in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië vertelt musi-
cologe Henriët Griffioen u graag meer over wat een pel-
grimstocht met je kan doen. Wat gebeurt er met je als je 
in eenzaamheid loopt? Welke verhalen kom je tegen? Hoe 
beïnvloedt zo’n ervaring je dagelijks leven ná de tocht? 
Henriët zal twee Franse chansons zingen die voor haar 
bij het pelgrimeren een cruciale rol spelen; over het ver-
langen om op reis te gaan en het teruggeworpen zijn op 
jezelf. Aan de hand van beeldmateriaal neemt zij u mee 
in de wereld van deze ruim 1000-jarige traditie die de 
laatste decennia zo populair is geworden. 
De lezing duurt 2 uur en vindt plaats op dinsdag  
1 november in het Huis van Eemnes. Aanvang 19.30 uur. 
Prijs: € 17,50. Reserveren: info@volksuniversiteithetgooi.
nl (Cursuscode: KC011).

Informatieavond biodiversiteitsherstel

Workshop Schilderen uit je Hart

Lezing ‘De betekenis van een pelgrimstocht’ 

Op donderdag 3 november 
start bij Viore weer de work-
shop ‘Schrijven helpt’. Veel 
mensen ervaren na de diag-
nose kanker dat er allerlei 

levensvragen op hen af komen. Vragen over jezelf, over de 
betekenis van je leven en de invulling van je toekomst. In 
deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart 
te brengen en op een gerichte manier naar antwoorden te 
zoeken op deze vragen. Tijdens de workshop ‘Schrijven 
helpt’ word je begeleid in het schrijven van je levensver-
haal en het duidelijk maken van je kijk op het leven. De 
acht bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden eens in 
de twee weken plaats. Aan het einde van de serie heb je je 
eigen geschreven levensverhaal in handen. Dit is dan een 
weergave van wat je waardevol vindt, en het vormt je per-
soonlijke leidraad bij toekomstige vragen en keuzes in 
het leven. Heb je belangstelling voor deze workshop, laat 
dat dan weten via aanmelden@viore.org. Bellen kan ook: 
035 6834620. De workshop wordt voorafgegaan door een 
intake gesprek. Deelname aan deze workshop kost € 40,- 
voor de 8 bijeenkomsten. Bij Viore, centrum voor mensen 
die leven met kanker, staan de deuren aan de Oostereng 
44 in Hilversum open op alle weekdagen tussen 10.00 en 
16.00 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luisterend oor en voor informa-
tie over het uit gebreide aanbod aan activiteiten en lezin-
gen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor 
individuele gesprekken over bijvoorbeeld het hervinden 
van balans, jongeren en kanker, kanker binnen het gezin, 
en kanker en werk. Zie voor meer informatie ook de web-
site: www.viore.org.

Workshop ‘Schrijven helpt’ 
 

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

Activiteiten
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•  dinsdag 4 oktober 14.00 
The Duke Komedie/Drama

•  woensdag 5 oktober 19.30 
The Souvenir Drama/Romantiek

•  dinsdag 11 oktober 14.00 
Honeyland Documentaire

•  woensdag 12 oktober 19.30 
Downton Abbey, A New Era Historisch/Drama

•  dinsdag 18 oktober 14.00 
The Souvenir Drama/Romantiek

•  woensdag 19 oktober  14.00 
The Duke Komedie/Drama

•  zaterdag 22 oktober 11.00 
Pannenkoeken f ilm De Hazenschool 
Kinderfilm 2022 vanaf 6 jaar

•  dinsdag 25 oktober 14.00 
Downton Abbey, A New Era Historisch/Drama

•  woensdag 26 oktober 19.30 
Honeyland Documentaire

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama,  
oma of opa naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. 
De f ilm begint om 11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 
Aansluitend zijn er pannenkoeken en limonade!
Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

•  PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur

•  Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur

•  De Derde Helft, SV Laren’ 99,  
elke dinsdagochtend van 9.30-13.00 uur

•  Dagje Hart van Laren, Brinkhuis,  
iedere dinsdag van 10.30-15.00 uur

•  Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis,  
woensdag oneven weken van 10.00-11.30 uur

•  Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand, 13.00-15.30 uur

•  Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis,  
iedere donderdag van 10.00-11.30 uur

•  Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand van 10.00-12.00 uur

•  Taalcafé Laren, Brinkhuis,  
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

•  Sociaal Wijkteam, Brinkhuis,  
iedere donderdag van 13.00-14.00 uur

•  Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis,  
iedere donderdag 14.00-16.00 uur

•  Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis,  
oneven donderdagen van 10.00-11.30 uur

•  Geef-en-neemtafel, Brinkhuis,  
iedere vrijdag van 10.00-12.00 uur

•  Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis,  
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur

•  Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand van  
11.00-12.00 uur

•  Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur 

•  Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste 
zaterdag van de maand van 10.45-12.00 uur

•  Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion,  
elke derde donderdag van de maand vanaf 14.30 uur

•  Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke 
eerste maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 

•  Walking Football, SV Laren ’99,  
elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur

•  OldStars Hockey, LMHC,  
elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

•  Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes,  
elke dinsdag van 10.00-11.30 uur



 

27

Agenda
t/m 2 okt  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Lussanet. Verf 

in het bloed’
t/m 4 nov  Papageno Huis: Expositie ‘Wereldberoemd in 

barbieland’, ma t/m vr 10.00-16.00 uur
28 sep  Ontmoetingskerk: Theoloog des Vaderlands 

vertelt, 19.30-21.00 uur
1 okt  Plein 1945: Showpresentatie MCC, 16.00 uur
1 en 2 okt Laren Jazz
2 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
2 okt  Singer Laren: Vernissage Lezing Paul de 

Lussanet, Wim Hazeu en Jan Rudolph de 
Lorm, 16.00 uur

2 okt t/m   Rosa Spier Huis: Expositie Gilles de Rooij en
27 nov  Roos Langendorff
3 okt  Brinkhuis: Culturele middag voor senioren, 

14.00 uur
4 okt  De Derde Helft BEL (bij SV Laren): Start 

f ietsen, 9.30 uur
4 okt  Brinkhuis: Bijeenkomst voor liberalen, 

20.00-22.00 uur
4 okt t/m  Singer Museum: Expositie
27 nov   Kunstenaarsvereniging ‘Laren-Blaricum’,  

di t/m zo 10.00-17.30 uur
6 okt  Brinkhuis Theater: Kindervoorstelling  

Grr…oen!, 15.30-16.30 uur
6 en 7 okt  Singer Theater: Peter Heerschop & Viggo 

Waas, 20.15 uur
7-14 okt Week -van-de-erfgooier
7 okt  Rosa Spier Huis: Look at it from my side (site), 

20.00 uur
8 okt  Brinkhuis: Workshop Spanning verminderen 

(TRE®), 9.15-10.45 uur
8 okt  Blokhut Speeltuin Ons Genoegen: Repair 

Café, 10.00-13.00 uur
8 okt  Rosa Spier Huis: Optreden Vrouwenkoor 

Uniek, 20.00 uur
8 okt Singer Theater: Joost Spijkers, 20.15 uur
9 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
9 okt  Singer Laren: Jubileumconcert 

Muziekvereniging St. Jan, 15.30 uur
11 okt Brinkhuis Theater: Scharrelconcert, 17.00 uur
11 okt  Johanneskerk: Lezing over Mondriaan, 

19.30-21.00 uur
12 okt  De Bongerd Eemnes: Lezing BasBEL over 

testamenten en levenstestamenten, 14.30 uur
12 okt  Rosa Spier Huis: Philippe Elan & Thérèse 

Steinmetz – Over grenzen, 20.00 uur
14 okt Singer Theater: Micha Wertheim, 20.15 uur 
15 okt  Brinkhuis: Workshop Spanning verminderen 

(TRE®), 9.15-10.45 uur
15 okt Singer Theater: Adam & Eva 2.0, 20.15 uur
16 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 okt  Huis van Eemnes: Informatieavond 

biodiversiteitsherstel, 20.00 uur
20 okt  Brinkhuis Theater: Klaas Wilting, Code 

Blauw, 20.15 uur
20 okt  Rosa Spier Huis: De granaten armband,  

15.00 uur
21 okt  De Derde Helft BEL (bij SV Laren): Start koken 

met heren, 9.00-12.00 uur
21 okt  Brinkhuis Theater: Hé Koe, waar ga jij 

naartoe?, 11.00 uur
21 okt  Rosa Spier Huis: Anna Sollewijn Gelpke Band, 

20.00 uur
22 okt  Brinkhuis Film: De avonturen van Pil,  

11.00 uur
23 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 okt  De Derde Helft BEL (bij SV Laren): Start 

klaverjassen, 14.00-16.30 uur
27 okt  Brinkhuis Theater: Sara Leemans – Vanavond 

bij jou?, 20.15 uur
1 nov  Huis van Eemnes: Lezing ‘De betekenis van 

een pelgrimstocht’, 19.30 uur
15 nov Brinkhuis Theater: Wouter Harbers, 10.30 uur
24 nov  Brinkhuis Theater: De Aimabele Schoften, 

20.15 uur
13 dec Brinkhuis Theater: BOM! In de zaal, 20.15 uur

Collecte
2 t/m 8 oktober Dierenbescherming
9 t/m 15 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
30 oktober t/m 
5 november Diabetes Fonds

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
343 19-10-22  vrij. 28-10 en za. 29-10
345 16-11-22  vrij. 25-11 en za. 26-11
346 30-11-22  vrij. 09-12 en za. 10-12



28
Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
19 oktober 2022

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

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

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

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

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

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

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

 De Gouden Makelaar      ZEVENEND 33A  Laren  
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