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5 vragen aan 

over mij woont. Ik was op zoek naar advies over geschikte 
planten voor het perkje en wist dat zij de tuinbouwschool 
had gedaan. Niet veel later stonden we samen te spitten.’ 

Wat hebben jullie al allemaal gedaan?
Bettie: ‘In het begin stond het plantsoentje vol onkruid. 
Dat hebben we eerst verwijderd. En er groeide een struik 
die we allebei afschuwelijk vonden. Ook die hebben we 
eruit gehaald. Daarna heb ik bij iedereen in de straat een 
briefje in de bus gedaan met de vraag of mensen stekjes 
wilden geven, wilden helpen met het onderhoud of een 
financiële bijdrage wilden leveren. Van het geld hebben 
we plantjes gekocht.’
Lieke: ‘Van de gemeente kregen we compost voor de nieu-
we aanplant. Maar een paar dagen later waren er zomaar 
acht plantjes verdwenen. Toen heeft Bettie een bordje 
geplaatst, waarin we voorbijgangers er op humoristische 
wijze op attendeerden dat dit toch echt niet de bedoeling 
was. Er kwamen een heleboel reacties op. Van een sympa-
thieke buurtbewoner die bij de bloemenveiling werkt 
kregen we zelfs een paar kratten met vaste planten. Hart-
verwarmend!’

Kost het onderhoud veel tijd?
Lieke: ‘Afgelopen zomer was ik elke dag druk bezig met de 
nieuwe aanplant. Dat was een beetje te veel van het goe-
de, maar het is een lastige plek, zo pal onder een grote eik. 
Niet alles wil daar groeien. Ook water geven is niet han-
dig, want er is geen kraan. Momenteel zijn we nog volop 
aan het ontdekken welke planten er f loreren. Het moeten 
in elk geval sterke planten zijn die weinig onderhoud vra-
gen. Bovendien willen we graag dat het plantsoentje het 

hele jaar door een interessante aanblik biedt. Het is nu 
dus nog een beetje zoeken wat het beste werkt. Ik ver-
wacht dat het onderhoud daarna minder tijd kost.’

Hoe reageren voorbijgangers?
Bettie: ‘Als we in het plantsoentje bezig zijn, krijgen we 
veel positieve reacties. Ook reageren mensen vaak op het 
beeld van de twee zwanen, dat ik zelf heb gemaakt. Dat is 
erg leuk.’
Lieke: ‘Laatst kwam er een kindje langs dat ons graag wil-
de meehelpen. En sommige mensen vertellen je hun hele 
levensverhaal.’ 

Wat zouden jullie andere inwoners 
aanraden?
Lieke: ‘Na de oproep van de gemeente zijn er maar twee 
perkjes geadopteerd. Maar hoe mooi zou het zijn als er in 
Laren meer van dit soort plekjes waren? We zouden dan 
ook met andere vrijwilligers tips en ideeën kunnen uit-
wisselen.’
Bettie: ‘Het onderhoud van zo’n plantsoentje hoeft echt 
niet veel tijd te kosten. Bovendien is het heel leuk om te 
doen, ook voor de sociale contacten. Ik roep iedereen met 
groene vingers dan ook op om een stukje groen te adopte-
ren. En mensen die ons willen helpen, zijn natuurlijk ook 
van harte welkom.’

Toen Bettie Bruin in het Larens Journaal een oproep van 
de gemeente las om een stukje groen te adopteren, 
besloot ze meteen te reageren. Ze nam het plantsoentje 
op de hoek van de Beijemansweg-Oude Kerkweg voor 
haar rekening, vlak bij haar huis. Al snel kreeg ze hulp 
van Lieke Tau, een bevriende buurtbewoner.

Waarom sprak dit idee jou aan?
Bettie: ‘Ik erger me al langer aan het groenbeheer in Laren. 
Dus toen ik die oproep las, dacht ik: nu kan ik er zelf wat 
aan doen. Al snel klopte ik bij Lieke aan, die schuin tegen-

Bettie Bruin en Lieke tau
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Zuinig zijn op elkaar en 
onze gezondheid
In deze periode wensen we elkaar 
vaak een gezond nieuwjaar toe. Ik 
hoop ook dat veel mensen gezond 
blijven. Laten we daar vooral ook 
alles aan doen. 

Zuinig op elkaar
Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk, ook 
voor werkgevers. Neem als voorbeeld de medewerkers van 
de Gemeentelijke Afvalstoffen Dienst (GAD). Om te voor-
komen dat zij geen zware bakken hoeven te tillen, heb-
ben onze afvalcontainers (de ‘kliko’s’) een kiepsysteem. 
De medewerkers mogen ook geen afval optillen dat naast 
de kliko staat. Dus ook geen klein afval. Daarmee zorgen 
we voor een goede gezondheid van de medewerkers. Want 
zonder medewerkers wordt er ook niets meer opgehaald. 
Bij de scheidingsstations van de GAD kunt u ook zelf 
afval inleveren. Bent u daar niet voor in de gelegenheid? 
Maak dan een afspraak via 035 – 699 18 88 of via www.gad.nl 

Zuinig op energie
Ook moeten we zuinig zijn op energie. Dat is goed voor 
een gezonde natuur, voor de gezondheid van uw (klein) 
kinderen en voor uw portemonnee. We dragen hier alle-
maal aan bij. Zo startte de gemeente een campagne tegen 
energie-armoede, steunt het Rijk de laagste inkomens en 
werkt de woningbouwvereniging aan het isoleren van 
woningen. Voor mensen die buiten de regelingen vallen, 
helpt de gemeente samen met de Hut van Mie met prak-
tische oplossingen. Het komende jaar gaan we aan de slag 
met verschillende acties in regionaal en in BEL-verband. 
Uiteraard informeren wij u hierover, onder andere in het 
Larens Journaal.

Wilt u aan de gang en heeft u vragen over een aanpak? 
Kijk op www.laren.nl/duurzaam voor meer informatie en 
voor partijen die u hierbij kunnen helpen. 

Een gezond 2023!

Flip de Groot,
Wethouder

Sing-along voor jong & oud; voor iedereen die van zingen houdt!

Heel Laren zingt!
Tijdens de lichtjesavond

Vrijdag16 december18.30-20.00oude RABO-gebouw

“Christmas carols, chorals & gospels”

o.l.v. Thijmen Jacobse

Binnen & Buiten Reclame
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Mag het licht uit?
Aan alles komt een eind. Zelfs de allerbeste Nederlandse 
band van de afgelopen 100 jaar gaat stoppen: de Dijk.
Alles is eindig en dat geldt al helemaal voor de fossiele 
brandstoffen olie en gas. Dat gaat ook een keertje op. Wat 
dat gaat betekenen voelen we nu als een voorproefje. 
Zorgen om de energiekosten en niemand die weet hoe 
lang dit nog gaat duren. Als reactie zijn al veel mensen 
begonnen zuinig aan te doen en te isoleren. Dat heeft 
natuurlijk als bijkomend voordeel dat het milieu ervan 
profiteert.
Goeie acties in het dorp; het Brinkhuis doet haar deuren 
open om mensen de gelegenheid te geven om de kachel 
uit te laten. Hoeven ze niet thuis in de kou te zitten. 
Maar ook kunnen de Laarders en vooral de Laardertjes 
daar leren over hun energieverbruik bij de expositie 
Kompas op Groen. Heb je vragen over je energieverbruik 
of vraag je je af welke isolatiemaatregelen je het beste 
zou kunnen nemen? De vrijwilligers van de energie-
coöperatie Hut van Mie zijn er geregeld aanwezig voor 
het energiespreekuur. 
De noodzaak wordt door veel mensen gevoeld, maar 
vreemd genoeg niet door iedereen. Want ondertussen 
wordt het schaatsbaantje f link gekoeld, brandt de feest-
verlichting langdurig en uitbundig, verwarmen de ter-
raskacheltje gerief lijk en staan de winkeldeuren vaak 
wagenwijd open om de kooplustigen binnen te lokken. Is 
dit nou verspilling, onverstandig of onverschillig?
Misschien niet vreemd dat eigenlijk mijn favoriete 
 nummer Dansen op de Vulkaan is, maar eerst maar die 
andere hit: Mag het licht uit?

Met vriendelijke groene groeten

Bart Vos,
Raadslid Groen Laren

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

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl

GoodMac
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Politiek

December 2022 in Laren
Wat is het jaar snel gegaan! Wat een veranderingen in de 
politiek die met de verkiezingen in maart zijn begonnen. 
VVD en Larens Behoud beiden 4 zetels, vormen samen 
met D66 de coalitie. VVD-wethouder Jan van Midden 
draagt de zorg voor een f inancieel gezond en zelfstandig 
dorp. Een hele uitdaging op dit moment, waar de prijs-
stijging op gas, elektriciteit, zorgverzekeringen en 
boodschappen best veel mensen in een moeilijke f inan-
ciële positie brengt. Ook in Laren wonen niet alleen rijke 
inwoners en ook de gemeente Laren is niet zo ver mogend, 
dat geld aan de boom groeit, dus moet er goed gelet wor-
den op de uitgaven.
Het college is druk met de uitwerking van nieuw beleid, 
vastgelegd in het gezamenlijke coalitieakkoord. De Raad 
is in afwachting van wat er gepresenteerd gaat worden 
komend jaar op het gebied van Sociaal domein en Wonen. 
De Raad heeft ook besluitvorming opgestart over waar 
en hoe de burgemeester en wethouders hun plek in het 
Brinkhuis gaan innemen en waar de Raad gaat vergade-
ren. Dat het college zich gaat vestigen in het Brinkhuis is 
mooi, dicht bij de inwoners. Burgerparticipatie, de kloof 
tussen gemeente en inwoners wordt daardoor kleiner. 
Deze december zijn de bomen op de Brink weer mooi 
 verlicht. De ijsbaan is weer volop in gebruik. Voor vele 
inwoners weer veel gezelligheid, maar voor een andere 
groep inwoners is dat juist weer minder f ijn. Het beeld 
van verdraagzaamheid is onthuld en heeft een plek 
gevonden in het dorp. De winkels hebben prachtig 
 versierde etalages! Dank aan Bijzonder Laren, de winke-
liersvereniging die dit toch allemaal maar weer regelt in 
dit prachtige groene dorp. Ook dank aan alle vrij-
willigers die zich dit jaar weer hebben ingezet bij de vele 
evenementen, verenigingen en het Brinkhuis. 

Mooie Kerstdagen en  
een goede jaarwisseling. 
Lokale VVD wenst u  
een goede start in 2023!

Désirée Niekus,
VVD Gemeente raadslid                                           

Opnieuw beginnen
“Midden in de winternacht…” schilderde Hans van 
 Deuren 20 december 2019 tijdens de eerste   Kerst Sing-In. 
Wat is er ongelofelijk veel gebeurd daarna en toch gaat 
dit stukje over iets anders… Graag sta ik hier even dank-
baar stil bij het positieve wat in de afgelopen periode ook 
ons deel was. Met niet in de laatste plaats de wijze waar-
op ons nieuwe dorpsbestuur zich manifesteert. Eigenlijk 
zeggen we dat niet zo gemakkelijk: “Dank je wel voor 
jullie inzet, frisse manier van aanpak en inspiratie”. 
Daar betrek ik dan ook zeker de medewerkers van de 
BEL-organisatie bij: dank! En ja, er moet zeker nog veel 
gebeuren; daar werken we met elkaar aan… mooi toch? 
Nog iets opmerkelijks: met respect voor/dank aan de ijs-
danseressen, ijsmeesters en wethouder; toch werd de 
‘echte’ opening van onze ijsbaan verricht door de  massaal 
instromende kinderen… (ouders, opa’s en oma’s in 
 vertwijfeling achterlatend) met zoveel enthousiasme dat 
de poffertjes erna mij dubbel goed smaakten: dankbaar-
heid!
Vrijdag 16 december laten we ons weer van onze beste 
kant zien en wel tijdens de Lichtjesavond. De Kerst-
parade (alles en iedereen in kaars/led-licht), de levende 
Kerststal, Kerst-samenzang in de Rabobank en weer: 
heel veel blije kinderen met lampionnen in de optocht… 
dankbaarheid!
“Midden in de winternacht… ging de hemel open” en, 
geloof me of niet, dat mag een boodschap zijn die niet 
alleen in de kerken klinkt… In Laren hebben we onze 
eigen hemel-op-aarde, met alle goeds en moois om ons 
heen en iedereen die daar op zijn ‘eigen-wijze’ het beste 
van maakt: Vrijheid, Vriendschap, Verbondenheid. En ik 
weet ’t zeker: dat gaan we ook weer doen in het nu voor 
ons liggende, uitdagende nieuwe jaar…
Ik wens ons allen geïnspireerde 
dagen toe; een mooie, warme 
Kerst en een goede start van 2023, 
mede namens geheel Larens 
Behoud! Laten we met hoop, veer-
kracht en vertrouwen opnieuw 
beginnen. 

Thijmen Jacobse,
raadslid Larens Behoud

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

Laren Jazz evalueert en bedankt de vrijwilligers!

Winter Village brengt weer een gezellige sfeer in het dorp

Containers draaien overuren
MO16-2 sluit eerste seizoenshelft af als 
winterkampioen!

Singer Laren verwelkomt 200.000ste 
museumbezoeker

Delta Netwerk plaatst twee bovengrondse 
verdeelkasten voor glasvezelnetwerk

Elke dinsdag in het Brinkhuis een gezellig 
Dagje Hart van Laren

Een hele dag live dorpsradio op internationale dag van de 
verdraagzaamheid

Walter en Roland brengen Laren weer in 
kerstsfeer

Verkooptentoonstelling Lussanet Supple ment in Galerie café  
van Rosa Spier huis
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Kerst- en nieuwjaarswensen 
voor u van de collegeleden

Beste inwoners,

Vrolijke verlichting en versierde 
gevels en winkeletalages hebben 
het centrum van Laren in kerst-
sfeer gehuld. In de meeste woon-
kamers staat inmiddels een 
kerstboom. Samen leven we toe 
naar de kerstdagen en de jaar-
wisseling. Veel huishoudens hebben door de hoge ener-
gierekening dit jaar helaas minder te besteden tijdens de 
feestdagen. Dan is het goed als we samen kunnen zijn en 
samen kunnen delen. Want met kerst draait het vooral 
om het delen van liefde en geluk met al je naasten. 

Mede namens de leden van de gemeenteraad en onze 
medewerkers wens ik u fijne kerstdagen. Ik hoop dat u 
samen kunt zijn met de mensen die u lief hebt. Ik hoop 
ook dat u kans ziet aandacht te hebben voor mensen die 
deze periode wat extra gezelschap kunnen gebruiken. En 
ik wens u een feestelijke jaarwisseling. 

Tot in 2023!
 

Nanning Mol, burgemeester

Kerstverhaal 

Voor christenen betekent kerst de 
komst van Christus. Hij was de 
langverwachte Messias en redder. 
De diepste betekenis van kerst is 
dat God zelf de moeite nam om als 
mens naar deze aarde te komen om 
de mensheid te redden van zonde 
en onrechtvaardigheid. In de persoon van Jezus treedt Hij in 
woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in 
de samenleving aanwezig is.

Naast haar oorspronkelijke geschiedenis heeft Kerstmis nog 
een aantal achterliggende symbolische betekenissen 
ge kregen, de kerstgedachte. In deze kerstgedachte betekent 
Kerstmis verschillende dingen voor de mensen. Kerstmis 
gaat onder andere over familie, vrienden, liefde, geven, 
barmhartigheid en zelfs lekker eten.
 
Kerst 2022 is een bijzondere kerst. Als ik kijk naar de recente 
ontwikkelingen in de wereld, lijkt rechtvaardigheid verder 

weg dan ooit te voren. Tegelijkertijd geloof ik in het goede van 
de mens. Laat deze kerst dan ook voor iedereen een moment 
van bezinning zijn waarbij wij ons voornemen om te willen 
blijven opstaan tegen alle vormen van onrechtvaardigheid.
 
Wat verder de betekenis van kerst voor u ook is, Kerstmis is 
vooral een feest om samen te zijn met familie en vrienden. Ik 
wens u en uw naasten dan ook hele fijne kerstdagen en een 
goed begin van 2023.

Jan van Midden, wethouder

De vredesduif en het kool-
meesje

Een vredesduif zat huilend, teleur-
gesteld en depressief op een tak in 
een boom. Een koolmeesje kwam 
naast de duif zitten en vroeg: “Wat 
is er met jou aan de hand?” De duif 
vertelt verdrietig dat het allemaal 
geen nut meer heeft. “Jarenlang, generaties lang waren wij 
het symbool voor vrede en kijk nu eens”, zei de duif, “wat een 
ellende in deze wereld. Oorlogen, haat, racisme, terrorisme, 
leugens en al die mensen die elkaar onpersoonlijk behande-
len. Kortom, alles waar wij voor staan, heeft geen invloed 
gehad. Het is verloren tijd geweest”. De duif zucht diep en 
veegt een traan weg.

Het koolmeesje had aandachtig geluisterd en was heel stil. 
Opeens vroeg het koolmeesje aan de duif: “Hoeveel weegt 
eigenlijk een sneeuwvlokje?” De duif zegt: “Niets meer dan 
niets”. “Niets meer dan niets”, zegt het koolmeesje. “Dat is 
raar, toen het afgelopen winter sneeuwde, zat ik op een tak 
sneeuwvlokjes te tellen. Bij het 5.431.000ste sneeuwvlokje 
brak de tak af. Niets meer dan niets”, sprak het koolmeesje 
tegen de duif en vloog weg.
De duif dacht diep na over wat het koolmeesje had verteld en 
vloog ook weg. Maar nu met de beslissing om weer het sym-
bool van vrede te zijn. De duif ging weer op zoek naar mensen, 
om ze te ondersteunen en vrede in hun harten te brengen.

Frits Westerkamp, wethouder

Laren Jazz evalueert en bedankt de vrijwilligers!

Singer Laren verwelkomt 200.000ste 
museumbezoeker
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

•  Zijtak 28, 1251 RS, vervangen van een bestaande 
dakkapel, ingekomen 28 november 2022

•  Smidslaantje 6, 1251 PX, plaatsen van zonnepanelen op 
de schuur, ingekomen 28 november 2022

•  Harmen Vosweg 2, 1251 HS, vellen van 6 (gemeente)
bomen, ingekomen 30 november 2022

•  Kadastreel perceelnummer F2292, vellen van 40 
(gemeente)bomen, ingekomen 30 november 2022

•  Werkdroger 3, 1251 CM, vellen van 1 boom, ingekomen  
30 november 2022

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning 

•  Tafelbergweg 23, 1251 AB, vellen van 2 bomen, verzonden 
28 november 2022

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Jan Hamdorff laan 35, 1251 NL, wijzigen van een 
verleende vergunning (realisatie kelder vervalt), 
verzonden 22 november 2022

•  Tafelbergweg 29, 1251 AC, vellen van 2 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 22 november 2022

•  Teunenmijns 21, 1251 TE, realiseren van een dakkapel  
in het voor- en achtergeveldakvlak, verzonden  
24 november 2022

•  Molenweg 12, 1251 LT, legaliseren van een reeds 
gerealiseerd zwembad, verzonden 24 november 2022

•  Harmen Vosweg 2, 1251 HS, vellen van 9 bomen 
(herplantplicht), verzonden 28 november 2022

•  Paviljoensweg 16, 1251 AS, vellen van 4 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 28 november 2022

•  Lingenskamp 27, 1251 JJ, plaatsen van een kap op een 
bestaande aanbouw, verzonden 29 november 2022

•  Naarderstraat 82, 1251 BH, vellen van 3 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 30 november 2022

•  Noolseweg 21A, 1251 GN, vellen van 2 bomen, verzonden 
1 december 2022

Gezond 2023

Uw goede voornemens om te 
 werken aan uw gezondheid wor-
den vanaf februari in het Brink-
huis ondersteund door het Leef-
stijlpunt. Laren heeft de ambitie 
dat iedere inwoner de kans krijgt 
om op een gezonde manier te 
leven, op te groeien, te wonen, te bewegen en te sporten in 
een groene leefomgeving. Daarom zetten we in op een 
gezonde leefstijl voor iedereen. Om iedereen toegang te 
geven tot de mogelijkheden die geboden worden, wordt een 
Leefstijlpunt opgericht voor inwoners met vragen naar een 
betere leefstijl en als een mogelijkheid van zorgprofessionals 
hiernaar te verwijzen.
 
Met een beetje hulp zijn goede voornemens om te zetten in 
goede gewoontes. We worden gemiddeld ouder dus wordt 
het steeds belangrijker fit te blijven. Maak er dus niet alleen 
een gezond 2023 van, maar ook een begin van een gezond 
begin van de rest van uw leven!

Flip de Groot , wethouder

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

•  Gooiergracht 103, 1251 VD, plaatsen van zonnepanelen, 
ingekomen 21 november 2022

•  Torenlaan 57, 1251 HH, vellen van 1 boom, ingekomen  
21 november 2022

•  Boekweitskorrel 12, 1251 ZH, plaatsen van een 
 stacaravan, ingekomen 24 november 2022

•  Eemnesserweg 18, 1251 NC, bouwen van een uitbouw 
aan de achterzijde, ingekomen 25 november 2022
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Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op  
www.laren.nl
•  Vaststellen lijst adviezen en conclusies vergadering 

Commissie M&F d.d. 24 november 2022
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe-

lijke Regelingen
•  Normenkader 2022
•  Legesverordening 2023 Laren
•  Omzetting dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2022
•  Belastingverordeningen 2023 Laren

Gemeenteraadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert woensdag 21 december om 20.00 
uur in de raadzaal van gemeentehuis Eemnes, Zuidersingel 
1. De vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe-

lijke Regelingen
•  Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 

30 november 2022
•  Vaststellen lijst ingekomen stukken
•  Normenkader 2022
•  Legesverordening 2023 Laren
•  Omzetting dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2022
•  Belastingverordeningen 2023 Laren

Familieberichten 

Geboorten
08-09-2022 Thorvald Derek Reinier van Wachem
03-11-2022 Jimi Ewout de Vries

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 verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Molenweg 12, 1251 LT, legaliseren van een reeds 
gerealiseerde overkapping, verzonden 24 november 2022

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

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

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 30 november 
bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raads-
vergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

De Commissie M&F vergadert donderdag 15 december om 
20.00 uur in de raadzaal van gemeentehuis Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers moeten 
zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier.
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Nederlanderschap voor 
M. Hamidovic

Vanaf 6 oktober kreeg Mustafa Hamidovic het Nederlander-
schap door optie. Op 22 november was de ceremonie in Laren.
Meneer Hamidovic komt uit Bosnië-Herzegovina en woont 
sinds 2001 in Nederland.

Burgemeester Nanning Mol, Mustafa Hamidovic, wethouder Jan 
van Midden

Proost mee op het nieuwe jaar! 

Het gemeentebestuur van Laren nodigt u van 
 harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 
9 januari tussen 20.00 en 22.00 uur in het Brink-
huis, Brink 29. Een mooi moment om terug te 
blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken 
naar 2023. Om nieuwjaarswensen met elkaar uit te 
wisselen en samen het glas te heffen! Wij wensen u 
fijne feestdagen toe, een prettige jaarwisseling en 
graag tot 9 januari!

Welkomstavond voor  
nieuwe inwoners 

Bent u in de loop van 2022 in Laren komen wonen? 
 Welkom! We hopen dat u met veel plezier in ons mooie 
dorp woont. 

Speciaal voor u en alle andere nieuwe inwoners organise-
ren wij een welkomstavond. Een gezellige samenkomst 
om kennis te maken met elkaar en met het gemeente-
bestuur. Datum en locatie: maandag 9 januari van 19.00 
tot 20.00 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur) in het Brinkhuis, 
Brink 29. Tot dan!

PS Bent u in 2020 of 2021 in Laren komen wonen en wilt u 
ook graag op deze wijze kennismaken met het gemeente-
bestuur? Mail dan naar bestuurssecretariaat@laren.nl 
Vanwege de toen geldende coronamaatregelen konden 
we in 2020 en 2021 geen welkomstavond organiseren.

70-jarig huwelijksjubileum 
voor echtpaar Niekel-Bosdriesz

Zaterdag 26 november werd echtpaar Niekel-Bosdriesz ver-
blijd met een bezoek van locoburgemeester Jan van Midden. 
In De Stichtse Hof vierden zij hun 70-jarig huwelijksjubileum. 

Meneer Niekel-Bosdriesz is bijna 95 jaar, geboren Amster-
dammer, heeft later ook in Bergen op Zoom en Almere 
gewoond en nu dus in Laren. Hij had een hoge administra-
tieve functie bij een Argentijnse multinational in agrarische 
olie (www.bunge.com) in Amsterdam, Antwerpen en Rotter-
dam. Hij was een verdienstelijk pianist. Ook nu in het ver-
pleeghuis vindt hij het leuk om piano te spelen en gezien te 
worden als ‘de pianist van De Stichtse Hof ’.

Mevrouw is net 92 geworden, geboren in Haarlem. Later ver-
huisde ze naar Amsterdam waar ze meneer ontmoette. Ze 
werkte in een administratieve functie bij Brusse en Sippel, 
waar meneer later ook mocht werken. 

Na de diensttijd van meneer trouwden ze in 1952. Snel daar-
na kwamen er één dochter en twee zoons (Carla, Ronald en 
Rene). Mevrouw nam de zorg van de kinderen op zich, zoals 
toen gebruikelijk. Toen de kinderen uit huis gingen, heeft zij 
nog in het ziekenhuis in Bergen op Zoom gewerkt als secre-
taresse op een verpleegafdeling.

Nadat beiden met pensioen gingen, besloten zij in de buurt 
van het gezinsvervangend tehuis van hun geestelijk gehan-
dicapte dochter in Almere te wonen. Tot vier jaar geleden 
woonden zij daar met plezier zelfstandig. Hun kwetsbaar-
heid en zorgbehoefte nam echter toe, waardoor uiteindelijk 
een verzorgingshuis de beste optie was. De eerste keus viel op 
Laren, Johanneshove. De zorgbehoefte van meneer nam daar 
verder toe tot buiten het beschikbare zorgpakket van Johan-
neshove. Een jaar geleden is hij dan ook overgeplaatst naar 
De Stichtse Hof.
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graag hoe u aankijkt tegen de toekomst van wonen in Laren 
en Blaricum en wat u daarbij belangrijk vindt. U kunt  tussen 
19.30 en 21.30 uur binnenlopen. Om 20.00 uur kunt u even-
tueel een korte centrale toelichting bijwonen.

Vervolg
Laren en Blaricum gebruiken de resultaten van de vragen-
lijst en de opbrengst van de inloopbijeenkomst als bouwste-
nen voor de nieuwe woon(zorg)visie. Dit is een gezamenlijk 
document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de 
gemeenten omgaan met nieuwe en bestaande woningen. De 
conceptversie hiervan is in het voorjaar van 2023 klaar. Daar-
na wordt de woon(zorg)visie aangeboden aan de gemeentera-
den van Laren en Blaricum. 

Project Hollandse Luchten 
gestart

In het project Hollandse Luchten brengen inwoners van 
Noord-Holland de luchtkwaliteit van hun leefomgeving in 
kaart. Dat gebeurt via speciale sensoren die de fijnstof 
meten. Op 29 november vond een eerste informatiebijeen-
komst plaats. Bewoners gingen met bestuurders in gesprek 
over het meten van luchtkwaliteit in de gemeenten. De vol-
gende stap is dat bewoners zelf met sensoren de luchtkwali-
teit in de omgeving in kaart gaan brengen.
 
In onze regio zijn er drie meetgroepen: in de BEL-gemeenten 
(Blaricum, Eemnes en Laren), Hilversum en Gooise Meren. 
Veel mensen maken zich zorgen om de uitstoot van bijvoor-
beeld snelwegen of overvliegend verkeer. Samen willen zij 
gaan meten om erachter te komen hoe het gesteld is met de 
luchtkwaliteit. Het project duurt een jaar.
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Gemeentelijke belastingen Laren en 
Blaricum straks via gemeente Huizen 

Vanaf 1 januari 2023 dragen de gemeenten Laren en Blaricum 
alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen 
over aan de gemeente Huizen. Wethouders Jan van Midden, 
Anne-Marie Kennis (Blaricum) en Bert Rebel (Huizen) laten 
op deze foto het logo zien waarmee de samenwerking wordt 
aangeduid. 

Inwoners worden begin 2023 uitgebreid geïnformeerd over 
de nieuwe werkwijze. Meer informatie: www.laren.nl > 
Belastingen.

Denk mee over wonen in Laren en 
Blaricum: vul nu de online vragenlijst in

Wat zijn prettige plekken om te wonen in Laren en Blaricum? 
Moeten er meer betaalbare woningen komen in Laren en 
Blaricum of meer in het duurdere segment? Waar zou 
gebouwd kunnen worden? Zijn er meer woningen nodig 
voor gezinnen of voor mensen met een zorgvraag? Moet de 
woonomgeving meer bruisend worden of meer rustgevend? 

Deze en andere vragen komen aan bod in een online vragen-
lijst van de gemeenten Laren en Blaricum over wonen in de 
twee dorpen. Denkt u mee met de gemeenten? Ga naar www.
laren.nl/woonvisie of scan de QR-code hierboven met de 
camera van uw mobiele telefoon. U kunt de vragenlijst tot en 
met 8 januari 2023 invullen. 

Inloopbijeenkomst over wonen in Laren en Blaricum
Daarnaast bent u van harte welkom bij de inloopbijeen-
komst op donderdag 26 januari in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Eemnes, Zuidersingel 1. We horen dan 

Larense zaken
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Inzicht
Via ‘burgerwetenschap sensoren’ wordt de fijnstof (PM 2.5) 
gemeten. Dit geeft inzicht in de concentraties van de fijn-
stof. Zijn er bijvoorbeeld plekken waar de fijnstof hoog is? 
Deze plekken (hotspots) komen dan beter in beeld. Een vol-
gende stap is om te onderzoeken waaraan dat kan liggen. 
Zover zijn we nog niet. Eerst gaan de bewoners meten via het 
project Hollandse Luchten. Daarna kan gekeken worden 
naar een vervolgaanpak. De data van de sensoren zijn indica-
tief en dragen bij aan kennisontwikkeling en vormen de 
basis voor een dialoog, maar hebben geen juridische waarde.
 
Wat is Hollandse Luchten
Hollandse Luchten is een burgermeetnetwerk met meet-
groepen op verschillende locaties in Noord-Holland. De 
meetgroepen verzamelen informatie over de leefomgeving. 
Dit noemen we burgerwetenschap. Het doel van Hollandse 
Luchten is om via burgerwetenschap met bewoners, overhe-
den, experts en bedrijfsleven kennis op te bouwen, dialoog te 
voeren en handelingsperspectieven te bieden voor een 
gezonde fysieke leefomgeving. Het project Hollandse Luch-
ten wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uit-
gevoerd door Waag Futurelab, het RIVM, TNO, Smart City 
Haarlem en GGD Amsterdam.
 
Meedoen aan dit project
De eerste informatiebijeenkomst was op 29 november. Er 
volgt nog een bijeenkomst, op 15 december. Ook meedoen? 
Aanmelden kan via www.hollandse-luchten.org (kijk bij het 
kopje agenda).

Bezoek Koningin Maxima  
aan MUD Jeans in Laren

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdag  
23 november een werkbezoek aan MUD Jeans in Laren. MUD 
Jeans is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Onder-
nemerschap, één van de Koning Willem I Prijzen.

MUD Jeans is een circulair modebedrijf dat spijkerbroeken, 
een van de meest vervuilende items binnen de mode-indus-
trie, duurzaam ont wikkelt en hergebruikt om de impact op 
het milieu zo klein mogelijk te maken. Iedere MUD Jeans 
wordt voor twintig tot veertig procent geproduceerd uit her-
gebruikte denim en maakt aanvullend gebruik van biolo-
gisch katoen. Na gebruik worden de spijkerbroeken opnieuw 
gerecycled. MUD Jeans stelt zich ten doel uiteindelijk jeans 
te kunnen maken van honderd procent oude spijkerbroeken, 
waardoor er geen nieuw katoen meer nodig is. Het bedrijf 
heeft daarnaast Lease a Jeans gelanceerd: via dit model kun-
nen klanten een spijkerbroek op maandelijkse basis huren. 

De impact op mens en milieu wordt tevens klein gehouden 
door een korte productieketen en door te letten op goede 
arbeidsomstandigheden in de fabrieken.

Koningin Máxima bezocht het hoofdkantoor van MUD 
Jeans in Laren. Hier kreeg zij een toelichting op de werkwijze 
van het bedrijf.

Kerstboominzameling anders 
dan vorige jaren

Larense zaken 9 december 2022



Lichtjesmaand 7 december – 7 januari
Dit jaar komt de lichtjesavond (na twee jaar corona) weer terug naar Laren en vindt plaats op vrijdag  
16 december (start 19:00 uur vanaf Singer Laren). Organisator Eric Hurink (Ol’blacks) is druk met de 
voorbereidingen en het belooft weer een spectaculaire lichtjesparade te worden. Maar het mooiste 

Kerstdorp van Nederland biedt van 7 december 2022 tot en met 7 januari 2023 nog veel meer. 
 

Lichtjesmaand 7 december - 7 januari
 Niet alleen de lichtjesavond, maar een maand lang genieten in het mooiste kerstdorp van Nederland met o.a.
•   Wintervillage Laren - opening 28 november  

(tot 8 januari 2023)
•  Kerstmarkt Laren op de Brink 9-10-11 december
•  Kerstmarkt Papageno Huis 10 december
•  Kerst in het Dickenstheater 11 en 18 december!
•  Abdelkader Benali – Moeder en Zoon Rosa Spier Huis  11 december
•  Feestelijke (kerst)uitvoering ‘Messiah’ in de Basiliek op 11 december
•  Kersteditie BOM (Brinkhuis Open Mic) – 9 stand-up comedians 13 december
•  Winterse week in het Brinkhuis 15-21 december 
• Kerstliederen in de Johanneskerk 16 december 17:30 – 20:00 uur
•  Heel Laren zingt olv Thijmen Jacobse in het voormalige Rabobank gebouw – 16 december 18:30 uur – 20:00 uur
•  Lampionnen Atelier in het Brinkhuis – 16 december vanaf 16:30 uur
•  Scrooge – Gideon Calis in het Brinkhuis 16 dec 18:30 - 20:00 - 21:30
•  Lichtjesavond Laren – 16 december 19:00 uur vertrek vanaf Singer Laren
•  Sonny’s Inc sluit lichtjesavond af in Singer Laren 16 dec 21:00 uur
•  Johanneskerk geopend op 17, 23 en 30 december van 14:00-17:00 met kerstgroepen (kerststalletjes) van Ina 

Snaterse.
•  Festival of Lessons & Carols 17 december Sint Jansbasiliek 19:30
•  Charles Dickens: Kerstlied van een vrek door Bruun Kuijt in het Rosa Spier Huis op 20 december
•  Lichtjestour op Nardinclant “Verstilde Ommegang” 22 en 23 december
•  Openstelling Johanneskerk op 17,23 en 30 december van 14:00-17:00 uur met kerstgroepen (kerststalletjes)  

van Ina Santerse.
•  Kerst en Oud en Nieuw kerkdiensten in de Sint Jansbasiliek en Ontmoetingskerk 24-25-26 en 31 december
•  Singer Laren O kerstspel schooner dan de dagen (8+) 30 dec in Singer Laren

Hou de lichtjesmaand pagina in de gaten - hier worden nog dagelijks nieuwe activiteiten  
aan toegevoegd. https://hartvanlaren.nl/lichtjesmaand-laren/ 

13



14
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.

Golddiggers
Als familierecht advocaat raak je tegenwoordig 
wel eens verzeild in andere rechtssystemen en 
dat is een leuk aspect van dit vak. Tot slot van 
dit jaar dus een uitstapje naar de Nederlandse 
Cariben. Hoewel onderdeel van Nederland is de 
wet daar niet helemaal hetzelfde als hier, maar 
de uitkomst was gelukkig eender. 
Het ging om een huwelijk tussen een Brit en 
een Amerikaanse, dat niet erg fijn was verlopen 
en ook niet lang stand had gehouden. De Brit 
was krap drie maanden na de trouwerij al Sint 
Maarten uitgezet als ongewenst vreemdeling 
en vervolgens veroordeeld wegens mishande-
ling van zijn vrouw. Zij had hem beschuldigd 
van bedreiging haar woning in brand te steken. 
Verder bleek, dat de Brit  alleen was getrouwd 
omdat hij uit was op haar vermogen. Meteen 
na het huwelijk had hij al juridisch advies in-
gewonnen over zijn financiële positie na een 
echtscheiding en had hij gefraudeerd. Hij had 
daarbij misbruik gemaakt van zijn overwicht 
op de vrouw. Volgens de vrouw was hij een 
 golddigger en de rechter was het met haar eens. 
De Brit verloor daardoor zijn recht op de helft 
van het vermogen van de vrouw. 
In Nederland kwam een rechter in een vergelijk-
baar geval tot ongeveer eenzelfde oordeel, maar 
dan via een langer traject. Hier was de golddigger 
een vrouw van begin twintig, die een man – 36 
jaar ouder – had betoverd. Hij had veel geld 
aan en voor haar gespendeerd, terwijl bleek dat 
zij vlak voor het huwelijk zijn achternaam en 
 verjaardag niet eens kende. De man was boer en 
zou zijn bedrijf moeten verkopen als de vrouw 
haar zin zou krijgen. Zowel bij de rechtbank als 
bij het Gerechtshof kreeg ook zij het deksel op 
haar neus!

Column Clasien_71X220mm_dec_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_dec_2022.indd   1 29-11-2022   11:3929-11-2022   11:39

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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Luister jij naar ons? 
Wij luisteren zeker 
naar jou!!!
Het is weer december en tijdens de bezorging van deze uitgave van het Larens Journaal staan wij op de 
Kerstmarkt met Dorpsradio.nl. Natuurlijk bent u van harte welkom bij ons gedurende de kerstmarkt, 
maar ook de twee opvolgende weken in de voormalige RABO-bank. Wij hebben deze dagen namelijk 
een volle programmering van 10:00 tot 22:00 uur. Net als vorig jaar zijn wij tot 24 december weer bezig 
met “de Stemweek” voor “de Laarder Top 500 Allertijden”. Deze wordt van 5 t/m 8 januari 2023 uitgezon-
den. Jouw favoriete muziek doorgeven kan via Dorpsradio.nl/top-500 of via de QR code bij dit bericht.

Dorpsradio.nl is groeiende, maar wij willen nog meer 
aanbod brengen. Daarvoor hebben wij echter jou nodig. 
Altijd Dichtbij is de nieuwe slogan van Dorpsradio.nl. 
Dat geldt niet alleen voor jou als luisteraar maar ook 
voor jou als “programmamaker”.De drempel is laag. 
 Sterker nog: onze studio is drempelvrij.

Wil je meer info? 
Kom dan langs op de kerstmarkt of in 
onze studio tussen 10:00 en 22:00 uur 
op de genoemde dagen.
Hele fijne dagen en 
een voorspoedig 2023!

Het Brinkhuis laat u 
niet in de kou staan!

Voor ouderen en 
bewoners van Laren 
die in de f inanciële 
problemen komen 
door de hoge ener-
gie rekening opent 
het Brinkhuis haar 

deuren. Op werkdagen bent u vanaf 09:00 uur wel-
kom en op zaterdagen vanaf 10:00 uur in onze foyer, 
1 van onze stijlkamers of de bibliotheek. 
U bent niet verplicht tot het kopen van een con-
sumptie en u mag ook eigen broodjes of drankjes 
meenemen. Dagelijks laten wij weten welke ruimte 
er gebruikt kan  worden. Zo kunt u thuis besparen 
op energie en biedt het Brinkhuis wat licht in de 
donkere dagen voor kerst. 

Gratis corona zelftest
Met de stijgende aantal-
len corona besmettingen 
kunnen we u bovendien 
een gratis corona zelftest 
aanbieden zodat u - bij klachten - een corona test 
kunt doen.

Kinderfeestje 
in het Brinkhuis
Voor een origineel kinderfeestje biedt het 
Brinkhuis verschillende mogelijkheden zoals

•  Pannenkoekenfilm  
(f ilm + pannenkoek + limonade) vanaf € 10,-

•  Teken-en schilderworkshop door Emilie 
Lindenbergh vanaf 19.50 (incl materialen en 
pannenkoek en limonade 

•  Kinderfeestje met theaterles door Gideon Calis 
incl pannenkoeken en limonade € 15,-

•  Kinderfeestje met goochelschow van Monolo  
€ 24.50 

•  Kinderfeestje met poppentheater  
De kleine Zon € 27.50
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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.

Vreemde vogels
Als makelaar heb je een mensenberoep. Je staat in 
nauw contact met je opdrachtgevers; je gaat voor hem 
of haar door het vuur en hun belang is jouw belang. 
Iedere dag tref je veel verschillende “soorten” men-
sen. Zoveel mensen, zoveel karakters, gebruiksaan-
wijzingen, levensovertuigingen, handleidingen en 
percepties waar we mee te maken hebben. We zijn 
dagelijks in contact met mooie mensen, lieve mensen 
(die zijn gelukkig nog steeds met meer) maar ook met 
vreemde vogels, aasgieren of Vlaamse gaaien, bloed-
dorstige spechten en paradijsvogels die in sprookjes 
geloven. Aan de veren kent men steeds beter de vogel 
en zijn er vele vogels van diverse pluimage. De 
 lichaamsbouw van een gemiddelde vogel is niet te 
vergelijken met die van andere bestaande dieren. Ze 
hebben veren, een snavel, lopen op 2 poten, hebben 
holle botten, ademen via luchtzakken, leggen harde 
eieren en zijn warmbloedig. De meeste geleerden zijn 
er inmiddels over uit dat de vogels van Dinosaurus-
sen afstammen. De actuele hedendaagse Europese 
verdeeldheid tussen Oost en West; werd in 1983 be-
zongen met “En alleen de vogels vliegen van Oost 
naar West Berlijn.  Worden niet teruggef loten, ook 
niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren 
gordijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in 
het oosten willen zijn”.  
Waar zou u op dit moment willen zijn? In deze don-
kere decembermaand is een f ijn huis écht een meer-
waarde. Thuis is daar waar je familie is, daar waar je 
bent opgegroeid , waar je je veilig voelt en jezelf kan 
zijn. “Onze” overheid wil dat een ieder zolang moge-
lijk thuis blijft wonen, al dan niet met hulp van bui-
tenaf, mantelzorgers, (klein)kinderen, familie of 
 buren zorgen voor onze ouderen. Wij bemerken juist 
in de makelaardij dat de ouderen steeds realistischer 
zijn; zelf in goede gezondheid verkerend, voorzorgs-
maatregelen nemen om bijvoorbeeld kleiner en ge-
makkelijker te gaan wonen. Geen grote tuin meer, 
geen zolder verdieping die leeg staat en meer com-
fort. Samen of alleen een nieuw nest maken en zich zo 
vrij als een vogeltje voelen.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Overpeinzing

De tijd vliegt, wordt er vaak beweerd. Onzin natuur-

lijk. Tijd kan niet vliegen. Het líjkt zo … zeker aan het 

eind van een jaar. Ook van dit jaar 2022. Het is bijna 

voorbij als jullie dit lezen.

Er zal veel worden teruggeblikt. Een turbulent jaar, 

zullen vele mensen zeggen. Dat was het ook voor een 

groot aantal mensen, ook hier in het Rosa Spier Huis. 

Er waren ziekten zoals bijvoorbeeld corona met ver-

lies van geliefden en verlies van trouwe dieren. Toch 

kunnen we ook terugkijken op mooie vreugdevolle 

en vooral ook creatieve ogenblikken. Er waren dit jaar 

een aantal prachtige exposities met als hoogtepunt 

de expositie van de bewoners van ons Rosa Spier Huis. 

Beelden, schilderijen, foto’s, keramiek waren er ook 

voor veel bewoners in Laren te bewonderen. Een fraai 

boekje over deze expositie is er verschenen, zodat er 

nog vaak van genoten kan worden. Verder waren er 

dit jaar ook een aantal afwisselende, uiteenlopende, 

bijzondere optredens en concerten in het Anne Stibbe 

Theater. Zang, dans, toneel en muziek wisselden zich 

af voor een geïnteresseerd publiek – ook van buiten 

het Rosa Spier Huis. Ook te vermelden is het cultuur-

blad: Rosa Proza, dat ook dit jaar drie keer verscheen, 

prachtig vormgegeven door een van de redacteuren. 

Het laatste had als motto: Leven... Laten... Laten-

leven. Veel bewoners hebben op zeer creatieve wijze 

gehoor gegeven aan de oproep om aan dit bijzondere 

blad mee te werken. Zo leeft hier kunst en cultuur nog 

volop. Nu is er nog een prachtige expositie van Paul de 

 Lussanet te zien. Komt allen kijken, het is heel mooi.  

Tot slot in dit laatste Larense Journaal wil ik graag 

namens veel bewoners hier, jullie lezers allemaal op 

voorhand een mooi en goed (beter) nieuwjaar toe-

wensen.

Henk van der Horst
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Dit is het dan.
Al weer het laatste Larens Journaal van 2022.

Een jaar waarin het Toegankelijkheidsteam weer veel 
heeft kunnen betekenen voor de inwoners van Laren, die 
overlast hebben ervaren van overhangend groen, grind 
op de voetpaden, losse tegels en kapotte lantaarnpalen. 
Inmiddels hebben we een redelijke bekendheid in Laren, 
waardoor inwoners ons steeds beter weten te vinden en 
hebben we een aantal vrijwilligers, die ons het nodige 
melden. Ook houdt het team iedere eerste woensdag van 
de maand spreekuur in het Brinkhuis van 10.00-12.00 
uur. Omdat er veel ouderen zijn die digitaal niet in staat 
zijn overlast te melden bij de gemeente kunnen ze dat 
tijdens dit spreekuur  bij ons doen. We hebben al een 
aantal mensen kunnen helpen met hun klachten. 
Inmiddels hebben we kennis gemaakt met de nieuwe 
wethouders de heer Jan van Midden en de heer Frits 
 Westerkamp. We hebben twee keer een overleg gehad 
met beiden en hebben dat als zeer prettig ervaren.  

Ook van hen krijgen we alle medewerking. Op 16 novem-
ber, de internationale dag van verdraagzaamheid, waar-
op ook het monument in het Brinkhuis werd onthuld, 
hebben wij een uur lang een radio uitzending over dit 
thema mogen verzorgen op de dorpsradio Laren. Hierin 
hebben we duidelijk kunnen maken dat het belangrijk 
is, dat we ouderen, mindervaliden, ouders met kinder-
wagens en vele stoepgebruikers, de ruimte geven door 
bijv. niet op de stoepen auto’s, scooters,  f ietsen en vuil-
containers te parkeren. Als alle inwoners een beetje reke-
ning houden met elkaar, dan komt het wel goed in Laren. 
Wij willen allen  bedanken die met ons meedenken.

Het Toegankelijkheidsteam Laren wenst alle inwoners van 
Laren f ijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig 2023.

Namens het team, Irmy Vos, Carla Los en Lidy Smit

Samen maken we het verschil!

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

Tijdens radiouitzending Brinkhuis de internationale dag  
van verdraagzaamheid 

Inloopspreekuur Brinkhuis. Op foto van links naar rechts
Leden team Lidy Smit - Carla Los-Vlasman - Irmy Vos

Zondag 11 december om 15.00 uur kunt u genieten 
in de Sint Jansbasiliek in Laren van de Messiah met 
Ton Koopman, zijn befaamde Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir en internationaal vermaarde 
solisten waaronder de sopraan Elisabeth Breuer, de 
countertenor Maarten Engeltjes, de tenor Tilman 
Lichdi en de bas Andreas Wolf. 

Deze topbezetting zal de Messiah van Georg Friedrich 
Händel brengen. Een prachtige inleiding op een sfeervolle 
kersttijd. De toegangskaarten zijn € 67,50 (eerste rang) en  
€ 57,50 (tweede rang). U ontvangt een programmaboekje en 
pauzedrankje. Voor tickets kijk op www.larenklassiek.nl
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BIJZONDER LAREN AGENDA

In deze maandelijkse rubriek stellen Larense onder
nemers zich voor. De aftrap is voor Roel Willems, 
voorzitter van Bijzonder Laren.

De reden dat ik bij het dorpsfonds Bijzonder Laren betrokken 
raakte, is eigenlijk vrij simpel. We houden van het dorp, 
staan midden in het sociale leven en de kinderen doen 
aan sport. Op deze manier kon ik iets terug doen.

Mijn eerste indruk van Bijzonder Laren was nogal eenzijdig. Ik dacht dat het een 
ondernemersvereniging was, die zich ook bezig hield met het promoten van 
ondernemers. Gaandeweg is dat beeld wel veranderd. Want Bijzonder Laren is ook 
een dorpsfonds, waarbij alle ondernemers een bijdrage leveren via de OZB.

Deze ondernemers, de leden, kijken samen met het bestuur hoe we dit fonds zo 
goed mogelijk kunnen besteden. Met als belangrijkste doel om Laren bijzonder, 
aantrekkelijk en ondernemend te houden in de toekomst. Iedereen kent inmiddels 
wel de Street Sale, de lichtjes in de bomen in december en de lichtjesoptocht. Dat 
zijn nou goede voorbeelden. Maar het streven is steeds meer dat de activiteiten, die 
we zouden kunnen steunen, bij de ondernemers zelf vandaan komen.

Wij wonen hier allemaal met veel plezier en dat is ook het beeld van bezoekers. Ze 
vinden Laren een mooi en levendig dorp. En wij proberen een bijdrage te leveren om 
dat beeld in stand te houden en waar nodig te versterken. Deze rubriek, waar ik nu 
de aftrap van mag geven, is ook een middel van Bijzonder Laren om ondernemers 
plek en ruimte te geven om de soms wonderlijke en mooie geschiedenis van 
een onderneming te delen met de inwoners. Laren is rijk aan mooie verhalen en 
geschiedenis. Aan ons de taak om deze verhalen te laten vertellen.

Bijzonder Laren
Dat zijn wij!

 25 NOV - 8 JAN | IJSBAAN WINTERVILLAGE
 9 - 11 DECEMBER | KERSTMARKT OP DE BRINK
 16 DECEMBER | LICHTJESAVOND
 11 & 18 DECEMBER | KOOPZONDAG

D E Z E  M A A N D :
Roel Willems

WWW.BIJZONDERLAREN.NL
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Winterse week 
in het Brinkhuis 
15-21 december
In de Winterse Week van 15 tot en met 21 decem-
ber brengen wij mensen bij elkaar in het Brink-
huis om in een warme huiskamersfeer een leuke 
tijd te beleven. Er vinden verschillende activi-
teiten plaats in Bibliotheek Laren & Brinkhuis 
 tijdens de Winterse Week zoals: 

•  Winterse wandeling
•  Bingo
•  Knutselen (voor kinderen & volwassen)
•  BREAKING- gratis dansles voor kinderen  

door Dynamic Arts
•  Kerstballen, kerstkaarten en kerststukjes maken
•  Haken, borduren en breien
•  Films
•  Quiz “De Lelijkste Kerst Trui”
•  Winterse markt in het Brinkhuis

De Winterse Week van Brinkhuis wordt georganiseerd in 
samenwerking met studenten van de opleiding event-
manager aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort, de 
Bibliotheek en Brinkhuis Laren. Meer informatie op  
www.hartvanlaren.nl/winterse-week-brinkhuis/

Studenten van het AD Event manager aan de Hogeschool 
Utrecht in Amersfoort. vlnr: Robin, Marit, Rachel en Lisa.

B E K A  H U I S - A A N - H U I S  V E R S P R E I D I N G

Bezorgers gezocht:

Bezorging 2 keer per maand

Op vrijdag en/of zaterdag 

Werktijd 2-3 uur

Goed salaris!

Ben jij op zoek naar een leuk bijbaantje en

ben jij minimaal 13 jaar? Reageer dan snel!

W I J  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  B E Z O R G E R S

V O O R  H E T  L A R E N S  J O U R N A A L   

V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E :  

B E R T  K A A R S G A R E N

      0 6  5 3 5  2 8 8  1 6

Wenskerstboom Lionsclub 
Gooiland in Winter Village
Kom naar Winter Village en doe een wens!
Heb je iets te wensen? Voor jezelf of een dierbare?
Wij, de vrouwen van Lionsclub Gooiland, willen 
graag helpen realistische wensen in vervulling te 
laten gaan. Dat gaan we doen met het geld dat we 
ophalen en door onze handen uit de mouwen te 
 steken. Kom naar de Winter Village in Laren en  
doe een wens voor € 5. Jouw wens hangen we 
 symbolisch in de grote kerstboom. 
WIJ STAAN IN DE WINTER VILLAGE OP: 
• vrijdag 9 t/m zondag 11 en 
• vrijdag 16 t/m zondag 18 december.
Zie ook onze website www.lcgooiland.nl.

PERSBERICHT 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Kent Social Media geen geheimen meer voor 
jou?
Weet jij als geen ander hoe online de juiste doelgroep te 
be reiken? Dan is De Nieuwe Mens op zoek naar jou! Sinds 
vorig jaar is de organisatie een nieuwe moderne richting 
ingeslagen. Men wil graag op een authentieke manier zicht-
baar zijn, ook via Social Media. Met inzet van jouw creatieve 
en innovatieve oplossingen help jij het aanbod via Social 
Media zichtbaar te maken en zo de bezoekers blijvend te 
enthousiasmeren. Nieuwsgierig geworden? We vertellen je 
graag meer!

Bied jij een liefdevol huis? Versa Welzijn zoekt 
steunouders
Ouders kunnen soms door allerlei oorzaken de verzorging en 
opvoeding (tijdelijk) moeilijk aan. Ze zijn overbelast en heb-
ben geen of weinig eigen netwerk waar het kind naartoe kan. 
Door het kind op te vangen, krijgen ouders even rust en 
ruimte voor zichzelf. Heb jij ruimte in je huis en hart om 
wekelijks een kind op te vangen? Het kind is een dagdeel bij 
jou thuis en draait mee met jou en jouw gezin.
Als steunouder vang je een dagdeel per week een kind  
(0-13 jaar) van een ander gezin op.
In het dagdeel dat het kind bij jou komt kan je bijvoorbeeld 
samen buiten spelen, wandelen, naar een speeltuin, super-
markt of kinderboerderij. Ook binnen is er genoeg te doen, 
zoals knutselen, spelletjes doen, kletsen en spelen. Uiteraard 
ontvang je een training en word je begeleid gedurende het 
traject.

Houd je van koken? En heb je een paar uur per 
week tijd?
Het Papageno Huis zoekt iemand die het leuk vindt om 
samen met drie jongeren te koken. Je springt in bij allerlei 
bezigheden tijdens het eten maken bij jongeren van 16:30 tot 
18:00 uur. Het gaat om een drietal jongeren die allen bezig 
zijn om zelfstandig te leren koken. Ze koken in eigen 
 appartementen die op dezelfde verdieping gelegen zijn.

Amaris Theodotion: de Beautyclub
Wanneer jezelf of iemand anders zorg aan je besteedt, voel je 
je vaak een stuk beter. 
Amaris Theodotion is op zoek naar 2 gezellige vrijwilligers 
die de nagels van de bewoners gaan lakken. 
Samen richt je een soort beautyclub op waar bewoners elke 
week heen kunnen gaan.
Een kopje koffie, een gezellig praatje en ondertussen worden 
de nagels gelakt.
Vind je dit leuk om te doen en mee te denken over hoe zoiets 
op te zetten?

Contact 
Spreekt een van deze vacatures je aan, wil je weten welk 
 vrijwilligerswerk er nog meer is of heb je vragen over vrij-
willigerswerk? 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

Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104 jaar geleden)

Drie meisjes van ongeveer elf à twaalf jaar stapten op 
donderdag 19 december de winkel van de heer Warmolts 
binnen. Omdat er nog wat klanten binnen waren had-
den ze gelegenheid om even rond te kijken. Toen ze aan 
de beurt waren vroeg de bediende wat ze nodig hadden. 
Ze bestelden voor de heer Robio de Castro, die op dat 
moment verbleef in pension Ruimzicht, een blikje cho-
coladewafels à f. 2,25 en 2 tabletten chocolade à f. 1,00 
per stuk. Ze namen deze artikelen alvast mee en ver-
zochten de bediende om een hoeveelheid biscuit en 
beschuit op dat zelfde adres te willen bezorgen met de 
rekening er bij. Die zou dan meteen betaald worden. De 
bediende vermoedde geen kwaad, gaf het eerder bestel-
de met de meisjes mee en ging later met de bestelling 
en de rekening naar het adres van genoemde heer. Toen 
de bediende zich meldde bij de heer De Castro, vertelde 
die dat hij van niets wist. De bediende was stomver-
baasd, maar geloofde de klant en nam alles weer mee 
naar de winkel. Dus hadden de meisjes de zaak opge-
licht voor maar even f. 4,25. De bediende is nog wat 
rondgereden door het dorp en ook buiten het centrum, 
maar van de meisjes was niets meer te vinden. Die zaten 
misschien ergens op één van hun kamers te snoepen 
van de berg chocolade die ze op een slinkse manier had-
den buitgemaakt. De bediende werd door de heer 
Warmolts op het hart gedrukt voortaan niet meer zo 
goedgelovig te zijn. 

Bron: Het Larensch Nieuwblad

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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EINDEJAARSPUZZELEINDEJAARSPUZZEL

1) Houdt Laren vrij van obstakels
2) Gebr. stopten met hun winkel
3) Nieuwe generatie in bestuur
4) Konden eindelijk hun clubhuis openen
5) Te reserveren voor een ritje
6) Bekende Laarder van 75 jaar
7) Nieuw evenement in Laren
8) Nu ook mogelijk in Laren
9) Initiatiefneemster voor Verdraagzaamheid monument
10) Opnieuw (nu in brons) onthuld
11) Het energie-initiatief ván, vóór en door Laarders
12) Bestaat 10 jaar
13) Wethouder van ver
14) Juni 2022
15) Nieuwe straat in Laren
16) Vierde hun 45-jarig bestaan
17) Er deden dit jaar 65 kunstenaars mee
18) Bijzondere tentoonstelling Singer Laren

19) Kwam in 2022 met een nieuwe Glossy
20) Andreas Grunwald
21) Terug in Laren
22) Hing aan de bomen van de Brink
23) Vierde hun 100-jarig bestaan
24) Activiteiten voor 55-plussers

1 1 2 4 5 3 5 10 11 4

2 3 14 12

3 1 3 4 11 12

4 8 11 2 10 5 3 9

5 6 5 9

6 11 12 7 3

7 4 11 3 3 7 13

8 7 13 9 5 3 7 3 4 4

9 4 3 16 16 1 7

10 15 4 11 1

11 13 4 3

12 6 4 16 7

13 3 7 13 5 11 8

14 5 9 4 11 12

15 16 3 4 3 13 13 7 14 11 10 11 4

13 13 1 9 15 3

17 11 13 10 3 9 3

18 12 4 3 14 1 14

19 16 7 13 7 16 3 4 2 10 11 3 4

20 5 10 8 11 6 9 2 3 3 7 13

21 10 11 3 4

22 3 12 3 5 4 2 7 6 12 15 7

23 8 9 3 3 3 2 4 7 4 15 11 4

24 12 3 3 12 3 10 13

16

Vul de antwoorden in volgens de omschrijvingen. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in de 
verticale balk de oplossing.

Stuur uw oplossing samen met uw naam en adres naar 
redactie@larensjournaal.nl of naar Uitgeverij van Wijland, 
Slangenweg 39, 1251 RT Laren. Onder de goede 
inzendingen worden 6 boeken verloot: Laren in Vervlogen 
tijden (2x), De verdwenen streekdrachten van Eem tot 
Vecht (2x) en De club van Tien (2x). Uiterste inzenddatum 
zondag 8 januari 2023. De oplossing en de winnaars 
worden bekend gemaakt in Larens Journaal nr. 348.
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Vrijdag 30 december
O kerstspel schooner dan de dagen - 
Johannette Zomer, Marian Dragt, Maartje 
van Weegen - 16.00 uur – Singer Theater
Prijs € 27,50 – Kinderen t/m 12 jaar € 15,00 
Een kerstvoorstelling door Johannette Zomer en vele 
muzikale vrienden, met deze keer Maartje van Weegen 
maar ook pianist Bert van den Brink als ‘special guest’. ‘O 
Kerstspel schooner dan de dagen’ is een uitnodigend, prik-
kelend programma, waarin met scherts en poëzie verteld 
en gemusiceerd wordt rond het thema Kerst.

Zaterdag 21 januari 2023
Restante - Jan Beuving - 20.15 uur – Singer 
Theater - Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
‘Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar 
oude Grieken moet je niet geloven (tenzij ze Pythagoras of 
Euclides heten). Er blijft juist van alles. De rest bij een 
staartdeling blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen 
uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het eeuwigst 
van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en 
Tom Dicke blijft aan de vleugel zitten.

Donderdag 26 januari 2023
In Balans - Edsilia Rombley - 20.15 uur – 
Singer Theater - Prijs € 32,50 – Supporters 
€ 30,00
Soul, pop, jazz, r&b, uptempo, ballads; het is Edsilia Rom-
bley om het even, net zoals ze met hetzelfde gemak Neder-
lands- en Engelstalige songs afwisselt tijdens haar optre-
dens. Om te vieren dat ze 25 jaar op de planken staat, komt 
ze naar het theater met de concerttournee ‘In Balans’, naar 
het gelijknamige album uit 2020.

Donderdag 2 februari 2023
Peter Lusse – Eddie voor het leven - 20.15 
uur – Brinkhuis Theater - € 9,50
THEATERVOORSTELLING - Peter Lusse, bekend als Eddie uit 
Vrienden voor het leven speelt zijn voorstelling “Eddie voor 
het Leven” –  vol humor en anekdotes. Dertig jaar geleden 
speelde Peter Lusse de rol van Eddie in de tv-serie Vrienden 
voor het leven. Nou, dat heeft hij geweten! Na drie decen-
nia van tv-programma’s, toneelstukken, cabaretvoorstel-
lingen, musicals en operaconcerten, is hij voor veel men-
sen nog steeds “Eddeped”.

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

TheaTeragendaTheaTeragenda
Zondag 11 en 18 december
Stiekem trouwen en Scrooge, een kerstver-
haal - 14.00 uur - Dickenstheater Laren
Solotoneel met toverlantaarnvoorstelling
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Dickens schreef een verhaal over een verliefd stelletje dat pro-
beert te trouwen vóórdat beide families het tweetal hebben 
opgespoord. Daarmee opent het Dickenstheater dit jaar de 
kerstvoorstellingen. Na het winterse kerstintermezzo met de 
toverlantaarn volgt traditiegetrouw A Christmas Carol.

Dinsdag 13 december
Stand-Up comedy BOM! In de zaal - 20.15 uur 
– Brinkhuis Theater - € 9,50
COMEDY Het wordt een hele bijzondere BOM 
– Brinkhuis Open Mic op 13 december. Maar 
liefst 9 stand-up comedians tijdens een feest-
dageneditie!

Dinsdag 20 december
De Notenkraker - Sibiu Ballet Theatre
20.15 uur – Singer Theater - Prijs € 40,00
De sprookjesachtige balletvoorstelling voor 
de hele familie: De Notenkraker door Sibiu Ballet Theatre is 
een indrukwekkende, onvergetelijke belevenis die je niet mag 
missen. Inmiddels is dit beroemde meesterwerk, “De Noten-
kraker” wereldwijd geliefd en bekend. Het Sibiu Ballet Theatre 
brengt deze klassieke droomvoorstelling, gebaseerd op het 
oorspronkelijke meesterwerk van Petipa en Tsjaikovski naar 
Nederlandse theaters.

Donderdag 22 december
Speciaal Kerstconcert - Nikola Meeuwsen
11.30 uur – Papageno Huis - € 25,00  
(incl. aangeklede koffie en glas bubbels na afloop)
Elke zondag is er in het Papageno Huis Laren een klassiek con-
cert, maar op 25 december is een heel speciaal concert te 
beluisteren. Dan treedt er geen student op van het conserva-
torium, maar een afgestudeerd jong talent dat al meerdere 
prijzen in de wacht heeft gesleept: Nikola Meeuwsen (2002), 
één van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. 
Nikola speelt op Eerste Kerstdag werken van Beethoven, 
Debussy, Schumann en Tchaikovsky. De ontvangst is vanaf 
11.00 uur. Het concert start om 11.30 uur en duurt een uur. 
(Foto: AnneMeyer)

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

DickenS TheaTer
P.C. van den Brinkweg 11
035 887 23 76
dickens@ziggo.nl
www.dickenstheater.nl



23

Activiteiten
Ter gelegenheid van 
zijn 80e verjaardag is 
tot 4 januari 2023 in 
het Brinkhuis een 
jubileumexpositie te 
zien met tal van 
kunstwerken van 
Hans van Deuren, 

voormalig docent tekenen en handvaardigheid. Tijdens 
de feestelijke opening van de expositie kreeg de 80-jarige 
Van Deuren de erepenning van Laren uitgereikt door 
Burgemeester Nanning Mol.

Expositie modelschepen Ruud Buninga
Tot 9 januari 2023 worden 
in de foyer van het Brink-
huis de schitterende 
modelschepen van Ruud 
Buninga tentoongesteld. 
Ruud bouwt deze 
modelschepen helemaal 

zelf en het zijn ware replica’s van bestaande bekende 
schepen. Deze schepen geven de foyer telkens weer een 
bepaalde allure. 

Ontmoetingscentrum Laren
Mensen met beginnende 
geheugenproblemen of demen-
tie én mantelzorgers en/of 
familie van mensen met begin-
nende geheugenproblemen of 
dementie kunnen elke maan-
dag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 
terecht in Gebouw Schering en 
Inslag aan de Eemnesserweg 

15A. Daar organiseert de King Arthur Groep het Ont-
moetingscentrum Laren. 
Alles mag, niets moet. Gezelligheid staat centraal: van 
samen eten tot spelletjes doen en van bewegen tot schil-
deren en tekenen. Af en toe wordt er een uitje georgani-
seerd en ook geheugentraining is mogelijk. Bijvoorbeeld 
met de BrainTrainer, een spelcomputer voor deelnemers 
met beginnende dementie die op een laagdrempelige 
manier het geheugen spelenderwijs activeert. Afgelopen 
maandag, 5 december, schonk De Van Wulvenfonds deze 
BrainTrainer aan de King Arthur Groep. Een mooie 
meerwaarde voor mensen met beginnende dementie! 
Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met de 
King Arthur Groep Laren via 06-28261530 of oclaren@
kingarthurgroep.nl.

Jubileumexpositie ’80 tinten rood’

Salon du Thé x Christmas 

Een bezoek aan de Wolterinck Store aan het Zevenend 33e 
in Laren is altijd een bijzondere gebeurtenis, en de 
komende decembermaand al helemaal. Wat vorig jaar 
begon met een eenmalige Christmas Pop Up krijgt dit 
jaar een vervolg in de vorm van de Wolterinck Salon du 
Thé x Christmas. Een event dat voortkomt uit de 
samenwerking met een aantal smaak- en spraakmakende 
Larense ondernemers. Centraal staat de in Franse sfeer 
ingerichte theesalon waar je verwend wordt met een 
heerlijke kop thee met lekkers*. In de daar omheen 
liggende ruimtes kun je op je gemak ronddwalen om er 
eindeloos veel inspiratie op te doen. Denk aan originele 
kerstdecoraties en woonaccessoires, tongstrelende 
lekkernijen van Koek & Chocolade en mooie wijnen van 
Petit Clos. Op de donderdagavonden 8 en 15 december 
organiseert Petit Clos tussen 19.00 – 21.00 uur een 
proeverij, waarbij ze hun lekkerste wijnen voor je 
opentrekken.
De Wolterinck Salon du Thé x Christmas is open op 8, 9 
en 10 december & 15, 16 en 17 december (do t/m za). 
Openingstijden en overige informatie vind je op www.
wolterinck.com.
*Doe je tijdens je bezoek voor € 75,- of meer aan originele 
aankopen, dan ontvang je een voucher voor een kop thee 
met een selectie van snoeperijen van Koek & Chocola in 
de Salon du Thé.
Wolterinck Laren vind je aan het Zevenend 33e. Meer 
info: www.wolterinck.

Repair Café
Zaterdag 10 december kunt u terecht in de Blokhut bij 
speeltuin ‘Ons genoegen’ aan de Smeekweg in Laren 
waar de reparateurs van het Repair Café klaarstaan om 
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uw kapotte stofzuiger, waterkoker of koff iezetmachine 
te repareren. Gerepareerd wordt huishoudelijke 
apparatuur, tuingereedschap en ook kleding. Het Repair 
Café wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan 
een schonere leefomgeving. Weggooien kan altijd nog, 
terwijl reparatie vaak nog heel goed mogelijk is. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een 
vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Het Repair Café 
opent haar deuren om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
Na 12.00 uur worden geen reparaties meer aangenomen.

‘Bergetappe’ wandelclub  
De tweede groepswan-
deling van de Stichting 
Wandelvierdaagse Het 
Gooi op zondag 11 
december is meteen een 
pittige. Maar liefst vier 
Gooise ‘bergen’ moeten 
er worden bedwongen 
tijdens deze 18 km lange 
tocht: landgoed Laren-
berg (achter het Tergooi-
ziekenhuis), de Tafel-

berg, het Huizerhoogt en de Woensberg. Halverwege is 
er een koffiestop bij de handbalclub SDS te Blaricum.
Via Mauvezand, Gooiergracht en Postiljonheide keert 
het gezelschap terug naar start- en f inishplaats SV Laren 
aan het Schuilkerkpad in Laren. Inschrijven kan tussen 
8.45 en 9.15 uur in de kantine van SV Laren, waarna de 
groep om 9.30 uur op pad gaat. Deelname kost 4 euro. Dit 
is inclusief de koff ie met koek! Honden mogen niet mee.
De eerste groepswandeling in november trok meteen al 
ruim 70 deelnemers. Vanaf 1 december kan er via de site 
www.wandelvierdaagsehetgooi.nl tevens worden inge-
schreven voor de twaalfde Gooise vierdaagse die van 14 
tot en met 17 juni 2023 wordt gehouden.

Stiekem trouwen en Scrooge, een kerstverhaal
In het Dickenstheater 
Laren vinden de 
 traditionele kerst-
voor stellingen plaats 
op de zondagen 11 en 
18 december. Het ver-
haal vóór de pauze 

gaat over een stelletje dat hun families ontvlucht om in 
Gretna Green te kunnen trouwen. Het Engelse Gretna 
Green was in die tijd te vergelijken met het latere Ameri-
kaanse Las Vegas, waar vele trouwlustigen snel een 
huwelijk kunnen regelen. Het Dickenstheater heeft een 
prachtige set glasplaten over het verliefde stel uit Op 

weg naar Gretna Green (Boots at the Holly-Tree Inn) kun-
nen bemachtigen! En natuurlijk zal het publiek genie-
ten van het Kerstintermezzo met sfeervolle platen vol 
sneeuw en ijs en over een jongen die niet naar wijze raad 
luistert, met families en vrienden die op reis gaan om 
elkaar te ontmoeten om vrolijk kerstfeest te vieren.
Na de pauze gaat alle aandacht naar Dickens’ wereldbe-
roemde verhaal A Christmas Carol, waarin de egoïsti-
sche zakenman Scrooge de kans krijgt een omwenteling 
in zijn leven te maken. Charles Dickens-acteur Aad Kok 
brengt de personages tot leven terwijl schrijver/drama-
turg Else Flim de toverlantaarn bedient. Reserveren: zie 
de Theateragenda.

Jaarlijkse honingkeuring
Op 12 december vindt de feestelijke honingproeverij van 
de imkervereniging plaats in de Blokhut van “Ons 
Genoegen”. De inloop is vanaf 19.30 uur en het 
programma begint om 20.00 uur. Als gastspreker is 
Pieter van Breugel uitgenodigd, de Nederlandse expert 
in solitaire bijen en insectenhotels, en auteur van het 
boek ‘Gasten van bijenhotels’ en de ‘Basisgids Wilde 
bijen’. Zijn lezing begint om ca. 20.15 uur en zal ongeveer 
een uur duren. Hij zal ingaan op de eisen die aan een 
goed bijenhotel worden gesteld en wat helemaal niet 
zinvol is. Er worden voorbeelden van hotels getoond en 
toegelicht. Ook aan de orde komen bijen en wespen die 
gebruik maken van de voorzieningen. Na de pauze zal 
om ca. 21.30 uur de honingproeverij beginnen. De 
ingeleverde honing voor de honingkeuring is dan al 
langs de jurykeuring geweest. Het publiek vormt een 
panel om de lekkerste honing vast te stellen. Van alle 
honinginzendingen worden kleine monsters gemaakt, 
zodat de honing dubbelblind geproefd wordt. Iedereen 
krijgt een invullijst om de scores van 0-10 in te vullen. 
Van alle inzendingen wordt de gemiddelde score 
uitgerekend en zo wordt de Publieksfavoriet vastgesteld. 
Vaak is deze uitslag ook nodig om de winnaars na gelijke 
uitslag van de jurykeuring vast te stellen. Daarnaast is 
het erg leuk om al die verschillende smaken van honing 
over de tong te laten gaan! Na de prijsuitreiking is er nog 
volop gelegenheid om over de honingkeuring en andere 
zaken na te praten. Bent u er ook bij? Meld u aan door 
een e-mail te sturen naar info@vbbnlarenblaricum.nl.

Rozengeur en maneschijn
De enthousiaste Zeister pianist Wouter Harbers (36) geeft 
donderdag 15 december een lunchpauzeconcert in Het 
Huis van Eemnes aan de Noordersingel 4. Hij neemt u 
vanaf de prachtige Bechstein-vleugel mee in een 
romantisch programma. Schuberts serenade ‘Ständchen’ 
is de perfecte opening. Daarna verder met Schuberts grote 
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idool Beethoven. Beroemd citaat van Ludwig: ‘Muziek 
moet een traan losweken in het oog van de vrouwen en 
het vuur doen ontvlammen in het hart van mannen.’ 
Beide elementen komen tot uiting in zijn beroemde 
Moonlight Sonate. Wouter speelt dit meesterwerk in z’n 
geheel. Na het furieuze derde deel uit deze sonate, volgt 
meer maneschijn uit andere windstreken: van Debussy’s 
Clair de lune tot een Chinees kinderliedje over de maan 
(in een virtuoze pianoversie). Climax van het programma 
is Schumanns romantische Widmung (in een piano-
bewerking van Liszt). Hij schreef dit voor zijn verloofde, 
Clara. En dat hoort u: de vonken spatten er van af! Komt u 
meegenieten? Kijk op www.wouterharbers.nl voor meer 
info. Aanvang concert 12 uur; zaal open om 11.30 uur. 
Kaarten kosten 12 euro en zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
Reserveren is mogelijk op www.scarbomusica.nl/
bespreking.php of telefonisch via 035 5380827.

Minder lijnbussen op Lichtjesavond
Let op! In verband met Lichtjesavond rijden er op vrijdag 
16 december tussen 19.00 en 20.30 uur minder lijnbussen 
door het dorp. 

Lichtjesavond ook in de Johanneskerk

De werkgroep Open Johanneskerk van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) heeft in overleg met de 
Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500, besloten 
dat ‘het feest van licht’ tijdens de jaarlijkse lichtjesavond 
ook opnieuw in de Johanneskerk zal plaatsvinden. 
Duizenden lampjes verlichten dan op vrijdagavond 16 
december het dorp. De straatverlichting in het centrum 
gaat uit en om 19.00 uur start de Lichtjesparade met 
verlichte ruiters & rijtuigen vanaf Singer. Voor de 
kinderen is er de vrolijke lampionnenoptocht. De deuren 
van de Johanneskerk staan die avond zoals altijd 
uitnodigend open, en een koor onder leiding van ds. Job 

de Bruijn zingt van 17.30 tot 20.00 uur Kerstliederen. 
Natuurlijk even onderbroken als de Lichtjesparade langs 
komt. Op zaterdag 17, vrijdag 23 en vrijdag 30 december 
is de Johanneskerk ook open en wel van 14.00 - 17.00 uur. 
Op deze drie dagen zullen er vele Kerstgroepen uit de 
interessante en omvangrijke verzameling van Ina 
Snaterse worden geëxposeerd.

Heel Laren zingt!
Heel Laren zingt 
was in 2019 een 
groot succes: zo’n 
200 zangers deden 
mee. Dit jaar kan 
iedereen die van 
zingen houdt 
opnieuw tijdens 

Lichtjesavond zijn of haar hart ophalen. Thijmen Jacobse 
organiseert op vrijdag 16 december van 18.30 tot 20.00 
uur een gezellige sing-along voor jong en oud. Kom naar 
het voormalige Rabo-gebouw en zing ook mee met de 
mooiste Christmas carols, chorals en gospels!

Kerstshow Sonny’s Inc. 
Ter afsluiting van de Lichtjesavond geeft Sonny’s Inc. een 
swingend kerstconcert in Singer Laren. De negenkoppige 
topformatie brengt een kerstshow boordevol muziek, 
swing en entertainment. Met odes aan Lionel Richie, 
Miami Soundmachine, Michael Jackson, Kool and the 
Gang, Robbie Williams en vele anderen is het een feest 
der herkenning. Uiteraard zullen de kerstsongs van het 
American Songbook niet ontbreken, maar dan wel in een 
eigen kerstjasje gestoken. Sonny’s Inc. en Singer Laren 
hebben de handen ineengeslagen om de inwoners van 
Laren een mooie korting te bieden. Op vertoon van een 
geldig ID en een poststuk waaruit blijkt dat je in Laren 
woont, kun je aan de Singer-kassa kaartjes halen voor de 
helft van de reguliere prijs. Deze korting geldt ook voor 
alle Singer supporters. Als supporter kun je kaarten bij 
de kassa, of online kopen.

Lezing de Nieuwe Vrouw
Lezing over Vrouwen op het doek vanaf de negentiende 
eeuw (tentoonstelling in het Singer Laren) over vrouwelijke 
kracht, talent, doorzettingsvermogen én schoonheid.  

Sing-along voor jong & oud; voor iedereen die van zingen houdt!

Heel Laren zingt!
Tijdens de lichtjesavond

Vrijdag16 december18.30-20.00oude RABO-gebouw

“Christmas carols, chorals & gospels”

o.l.v. Thijmen Jacobse

Binnen & Buiten Reclame
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De lezingen vinden plaats in het 
Brinkhuis en kosten € 18 per keer. 
De tentoonstelling De Nieuwe 
Vrouw is van 13 september 2022 
t/m 8 januari 2023 te zien in 

Museum Singer Laren. Data en tijden: dinsdag 20 december 
2022 – 13.00 tot 14.00 Karin Haanappel; dinsdag 20 
december 2022 – 14.30 tot 15.30 Karin Haanappel (Bijna vol!)

Lichtjestour Nardinclant
Op 22 en 23 december tussen 19.30 en 21.30 uur is er in de 
historische tuin Nardinclant een sprookjesachtige 
lichtjestour langs de beelden in de portretgalerij en in de 
tuin. De lichtjestour gaat langs de werken van Monique 
Dingemans, de historische tuin is verlicht, en er is een 
drankje en hapje in de kapel (dan kerstkapel), met 
kerkmuziek en -gezang. De toegang is gratis. Registratie 
wordt op prijs gesteld en kan via www.amsterdamgarden.
com/booking.

Kerstlunch in het Brinkhuis

Met Kerst hoort niemand alleen te zijn. Daarom 
organiseert Roos van der Struis in samenwerking met 
het Brinkhuis op Eerste Kerstdag, zondag 25 december, 
een gezellige kerstlunch in het Brinkhuis. De lunch is 
van 12.00 tot 15.00 uur en is bedoeld voor inwoners van 
Laren die wel wat gezelschap kunnen gebruiken tijdens 
de feestdagen. Deelname kost slechts € 5. Reserveren via 
de website van het Brinkhuis: https://hartvanlaren.nl/
op-de-agenda/kerstlunch-eerste-kerstdag/

Kerstconcert Sint Jans Schola 
Zoals het er nu naar 
uitziet en het ons 
bekende virus geen 
spelbreker wordt zal 
het langverwachte 
kerstconcert van de 
Sint Jans Schola 

plaatsvinden op Tweede Kerstdag, maandagmiddag 26 
december vanaf 14.00 uur in de Sint Jans Basiliek in 
Laren. De organisatie geeft aan verheugd te zijn dat zij de 

jarenlange traditie van vóór 2019 weer kunnen oppakken 
en voortzetten. De Sint Jans Schola zal een afwisselend 
programma ten gehore brengen. Traditionele en ook 
minder bekende kerstmuziek, zowel ingetogen als 
juichend met o.a. muziek van Praetorius, Mendelssohn, 
Charpentier en Gruber. Ongeveer 24 zangers zingen 
muziek door de eeuwen heen, bijgestaan door tenorsolist 
Peter-Paul Houtmortels en organist Bas Groenewoud. 
Kortom, een mooie afsluiting van de Kerstdagen. Het 
geheel staat onder leiding van dirigent Hans Rikkert de 
Koe. De kerk gaat open om 13.30 uur; aanvang concert is 
14.00 uur. De toegang is vrij. Na af loop is er een 
deurcollecte. 
Kijk voor meer info op www.sintjansschola.nl.

Adem & Rust Cursus
Door een juiste adem 
rustig worden en minder 
stress ervaren. Wil je op 
eenvoudige wijze leren 
om je rustiger en f ijner te 
voelen en minder stress te 

ervaren? Kom dan naar de adem & rust cursus begin 
januari waarin je in vier sessies van 1 uur tools aangereikt 
krijgt die je direct in de praktijk kan brengen. De adem is 
een heel belangrijk onderdeel van de lessen. Door juist te 
ademen, voel je je ontspannen, ervaar je meer rust, kan je 
je hoofd leger maken en stress verminderen. Fysieke en 
mentale klachten verminderen en je slaapritme 
verbetert. Wanneer? Op woensdagavonden 11, 18 en 25 
januari en 1 februari van 19.30-20.30 uur. Waar? OBS de 
Ploeg, Melkweg 42 in Laren. Kosten? € 95,-. De cursus 
wordt gegeven door Simone Onland. Zij is al jaren 
gecertif iceerd yogadocent, mindfulnesstrainer, TRE-
provider en adem- en wandelcoach. Ze coacht ook 
mensen met stress- gerelateerde klachten. Kijk voor 
meer informatie of vragen op www.qimare.nl of bel of 
mail haar gerust op 06-10185117 of info@qimare.nl. 

Yoga en mindfulness voor kinderen
Wil je je lekker voelen 
en ervaren dat je goed 
bent zoals je bent? 
Weten wat je moet 
doen als je even niet 
lekker in je vel zit? En 

ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan naar de volgende 
reeks kinderyoga & mindfulness-sessies die in januari 
2023 start. In vier lessen leer je hoe je je zelfvertrouwen 
en concentratie vergroot, je beter kan ontspannen, beter 
leert omgaan met emoties, je f ijner gaat voelen en beter 
kan slapen. De lessen vinden plaats op 13, 20 en 27 januari 
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Activiteitenen 3 februari van 16 tot 17 uur in OBS de Ploeg. De lessen 
worden verzorgd door Simone Onland, gecertif iceerd 
kinderyogadocent en yogadocent. Kosten zijn € 50,- voor 
4 sessies. De lessen zijn opgebouwd op basis van de 4 
elementen: aarde, zon, water en lucht. De oefeningen, 
activiteiten en ontspannings- methoden worden 
afgestemd op de leeftijd en de wensen van de kinderen. 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel dan: 06-10185117, 
mail info@qimare.nl of kijk op www.QiMare.nl.

Gespreksgroep “Als genezing niet meer mogelijk is”
Als je weet dat je niet meer kunt genezen, komen er 
allerlei vragen op je af. Vragen die je lang niet altijd kunt 
bespreken met je omgeving. Hierover praten met 
lotgenoten en ervaringen uitwisselen kan dan heel 
welkom zijn. Op dinsdagmiddag 17 januari 2023 start bij 
Viore in Hilversum een gespreksgroep voor mensen voor 
wie genezing niet meer mogelijk is. Het gaat om een 
cyclus van zes bijeenkomsten. De groep is bedoeld voor 
mensen die leven met kanker (of een andere 
levensbedreigende ziekte) en voor wie genezing niet 
meer mogelijk is. Voor sommigen betekent dit dat er nog 
maar een korte levensverwachting mogelijk is. Voor 
anderen kan deze fase langer duren.
 Op zes dinsdagmiddagen (14.00 – 16.00 uur) worden er 
-onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld 
en specif ieke thema’s behandeld. Het gaat om het zoeken 
naar een goede kwaliteit van leven binnen de 
beperkingen die er zijn. Onder andere de volgende 
thema’s komen aan de orde: Hoe ga je ermee om als je 
niet meer beter wordt, hoe deel je dit met je omgeving, 
waar ben je dankbaar voor en wat wil je nalaten? Voor 
meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bellen naar 035-6834620. De 
kosten voor deelname bedragen € 30,- voor zes 
bijeenkomsten.

Popquiz in het Brinkhuis

Weet jij veel over popmuziek, wil je je kennis testen of 
ben je wel te porren voor een gezellige avond? Kom dan 
op donderdag 19 januari van 20.00 tot 22.00 uur naar de 
foyer van het Brinkhuis. Met zijn bekende stemgeluid 

presenteert Tom Blomberg – bekend als de Dikke Blom-
berg van het programma de Avondspits – een innoveren-
de popquiz die je meevoert door decennia popmuziek. 
De vragen worden ondersteund door muziek en hebben 
niet alleen betrekking op de populaire muziek van toen 
maar ook van nu. Iedereen kan dus meedoen! De quiz 
bestaat uit verschillende rondes. Er is onder andere een 
ronde met vragen aan de hand van platenhoezen. Stel je 
team samen en test je kennis van de popmuziek. Er 
wordt gespeeld met teams van minimaal 2 en maximaal 
6 personen. Ook mensen die graag willen meedoen maar 
nog geen team hebben kunnen zich aanmelden. Uit 
meerdere individuele opgaven worden dan teams 
samengesteld. Uiteraard is de prijzenpot gevuld voor de 
winnaars van de popquiz! Toegang incl. drankje en 
 bitterballen € 14.95.

De redactie van het De redactie van het 
Larens Journaal wenst u Larens Journaal wenst u 

sfeervolle feestdagen!sfeervolle feestdagen!
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•  dinsdag 13 december 14.00 
Elizabeth Documentaire

•  woensdag 14 december 19.30 
The Duke Komedie/Drama

•  zaterdag 17 december 11.00 
Pannenkoekenfilm Mama Boe op zoek naar huis 
Kinderfilm

•  woensdag 21 december 19.30 
Encore Drama

•  dinsdag 27 december 14.00 
Nowhere Special Drama

•  woensdag 28 december 19.30 
Elizabeth Documentaire

•  zaterdag 21 januari 11:00 
Pannenkoekenfilm Ella Bella Bingo 
Kinderfilm

•  zaterdag 18 februari 11:00 
Pannenkoekenfilm De mega grote peer 
Kinderfilm

Pannenkoekenfilm
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama, oma
of opa naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm.
De film 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 BEL, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend 
van 9.30-12.00 uur (inloop 9.30 uur, start 10.00 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

•  Inloopspreekuur Toegankelijk Laren, Brinkhuis, iedere 
eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 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

•  Theaterlessen voor kinderen van 8-12 jaar door 
Gideon Calis, Brinkhuis, iedere donderdagmiddag

•  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



 

18 dec  Dickenstheater: Op weg naar Gretna Green en 
Scrooge, een Kerstverhaal, 14.00 uur

18 dec  Singer Theater: Het meisje met de 
zwavelstokjes, 16.00 uur

20 dec  Brinkhuis: Lezing de Nieuwe Vrouw, 
13.00-14.00 uur

20 dec  Brinkhuis: Lezing de Nieuwe Vrouw, 
14.30-15.30 uur

20 dec  Rosa Spier Huis: Kerstlied van een vrek 
- Bruun Kuijt, 20.00 uur

20 dec Singer Theater: De Notenkraker, 20.15 uur
21 dec Brinkhuis Film: Encore, 19.30 uur
22 dec  Papageno Huis: Speciaal Kerstconcert  

Nikola Meeuwsen, 11.30 uur
22 en 23 dec  Nardinclant: Lichtjestour ‘Verstilde 

Ommegang’
23 dec  Johanneskerk: Expositie Kerstgroepen  

Ina Snaterse, 14.00-17.00 uur
24-25-26 dec  Sint Jansbasiliek en Ontmoetingskerk: 

Kerst- en Oud&Nieuw-kerkdiensten
25 dec Brinkhuis: Kerstlunch, 12.00-15.00 uur
26 dec  Sint Jansbasiliek: Kerstconcert Sint Jans 

Schola, 14.00 uur
27 dec  SV Laren ’99: De Derde Helft BEL – Fietsen, 

10.00 uur (inloop 9.30 uur)
27 dec Brinkhuis Film: Nowhere Special, 14.00 uur
28 dec  SV Laren ’99: De Derde Helft BEL – 

Klaverjassen, 14.00-16.30 uur
28 dec Brinkhuis Film: Elizabeth, 19.30 uur
30 dec  Singer Laren: O Kerstspel Schooner dan de 

Dagen (8+)
30 dec  Johanneskerk: Expositie Kerstgroepen  

Ina Snaterse, 14.00-17.00 uur
19 jan Brinkhuis: Popquiz, 20.00-22.00 uur
21 jan  Brinkhuis Film: Pannenkoekenfilm Ella Bella, 

11.00 uur
21 jan  Singer Theater: Restante – Jan Beuving,  

20.15 uur
26 jan  Singer Theater: In Balans – Edsilia Rombley, 

20.15 uur
2 feb Brinkhuis Theater: Peter Lusse, 20.15 uur

Agenda
t/m 4 jan  Brinkhuis: Jubileumexpositie Hans van 

Deuren, ’80 tinten rood’
tot 9 jan  Brinkhuis: Expositie modelschepen Ruud 

Buninga
8-10 & 15-17 dec  Wonlterinck Laren: Salon du Thé x 

Christmas
9 t/m 11 dec Brink: Kerstmarkt Laren 
10 dec  Blokhut bij Speeltuin ‘Ons Genoegen’:  

Repair Café, 10.00-13.00 uur
10 dec Papageno Huis: Kerstmarkt
11 dec  Wandelvierdaagse het Gooi: ‘Bergetappe’,  

start vanaf 9.30 bij SV Laren
11 dec  Dickenstheater: Op weg naar Gretna Green en 

Scrooge, een Kerstverhaal, 14.00 uur
11 dec  Rosa Spier Huis: Abdelkader Benali –  

Moeder en Zoon, 15.00 uur
11 dec  Sint Jansbasliek: Feestelijke (kerst)uitvoering 

‘Messiah’
12 dec  Brinkhuis: Cursus mindfulness, 

Volksuniversiteit het Gooi
12 dec  Blokhut bij Speeltuin ‘Ons Genoegen’: 

Honingproeverij imkervereniging, 20.00 uur
13 dec Brinkhuis Film: Elizabeth, 14.00 uur
13 dec  Brinkhuis Theater: BOM! In de zaal 

Feestdageneditie, 20.15 uur
14 dec Brinkhuis Film: The Duke, 19.30 uur
15 dec  Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert  

Wouter Harbers, 12.00 uur
15 dec  De Brassershoeve: Alzheimercafé Huizen/

Belgemeenten, 19.00 uur
15-21 dec Brinkhuis: Winterse Week
16 dec  Brinkhuis: Lampionnen Atelier, vanaf 16.30 uur
16 dec  Brinkhuis: Scrooge – Gideon Calis,  

18.30 – 20.00 – 21.00 uur
16 dec Johanneskerk: Kerstliederen, 17.30-20.00 uur
16 dec  Voormalige Rabo-gebouw: Heel Laren zingt!, 

18.30-20.00 uur
16 dec  Lichtjesavond in Laren, vanaf 19.00 uur vertrek 

vanaf Singer Laren
16 dec  Rosa Spier Huis: Collectief Ludvik – Sonder, 

20.00 uur
16 dec  Singer Laren: Sonny’s Inc sluit lichtjesavond af, 

21.00 uur
17 dec  Brinkhuis Film: Pannenkoekenfilm Mama 

Boe op zoek naar huis, 11.00 uur
17 dec  Johanneskerk: Expositie Kerstgroepen Ina 

Snaterse, 14.00-17.00 uur
17 dec  Sint Jansbasiliek: Festival of lessons & carols, 

19.30 uur 29

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
348 13-01-23 vrij. 20-01 en za. 21-01
350 10-02-23  vrij. 17-02 en za. 18-02
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
11 januari 2023

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

Cover:  Het college wenst u f ijne feestdagen!

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 


