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5 vragen aan 

studie actief met het organiseren van feestjes en evene-
menten voor kinderen. In 2011 hebben we onze krachten 
gebundeld en zijn we ons bedrijf FIX Entertainment 
gestart. Daarna kregen we steeds meer en grotere 
opdrachten. Sinds 2014 zijn we onder meer verantwoor-
delijk voor het gehele entertainment in Speelpark Oud 
Valkeveen.’
Bram: ‘Toen we net gingen samenwerken, leek het ons al 
fantastisch om een Sinterklaasevenement in ons eigen 
dorp neer te zetten. Het is een jongensdroom die is uit-
gekomen.’ 
Timo: ‘Ik volleybal al jaren in de Klaas Bout Hal en dat 
leek me de perfecte locatie voor zo’n feest. In 2016 beslo-
ten we het gewoon te proberen. Het was meteen een 
enorm succes: er waren 850 plaatsen en de show was vol-
ledig uitverkocht. En ook vorig jaar, met twee shows, 
waren bijna alle tickets verkocht.’

Wat komt er allemaal kijken bij de 
organisatie?
Timo: ‘Allereerst heb je veel mensen nodig. We werken 
samen met ongeveer vijftig vrijwilligers: vrienden, 
familie en een heleboel leden van volleybalvereniging De 
Smashers. Het is een hecht team, iedereen is erg betrok-
ken en de sfeer is super.’
Bram: ‘Zonder al die vrijwilligers zou het echt niet luk-
ken. De kosten voor zo’n evenement zijn hoog: je moet 
niet alleen een zaal huren, maar ook de artiesten kosten 
veel geld. We houden er nagenoeg niets aan over, behalve 
heel veel plezier!’

Wat is het geheim van het succes?
Bram: ‘Voor een leuke, professionele Sinterklaasshow 
moest je tot voorkort naar de Jaarbeurs of de Rai. Maar 
nu kun je daarvoor gewoon in Laren terecht. Bovendien 
komen er tijdens de show allemaal kinderhelden van tv 
langs. En elk jaar zorgen we weer voor een compleet 
nieuwe show.’ 

Op zondag 25 november vindt voor de derde keer Het 
Grote Sinterklaasfeest in Laren plaats. Timo Kroeze en 
Bram van Gelder, eigenaren van FIX Entertainment, zijn 
al weken bezig met de organisatie van het familie-evene-
ment. “Ook dit jaar wordt het weer een enorm spektakel.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Timo: ‘Mijn neef Bram en ik waren allebei al tijdens onze 

Timo Kroeze en Bram van Gelder

Wat kunnen de bezoekers dit jaar 
verwachten?
Timo: ‘We bouwen de sporthal om tot een groot theater. 
Net als vorig jaar zijn er ook nu weer twee shows, om 
12.30 en om 16.00 uur. Bij de ingang kunnen kinderen het 
paard van Sinterklaas ontmoeten, overal lopen Pieten 
rond en er zijn optredens van Meneer de Uil, De Super 
Wings en Story Zoo. Ook Stronkeltje, Fonkeltje en Robin 
uit Oud Valkeveen zijn aanwezig. Na de show is er een 
Meet & Greet en kunnen de kinderen op de foto met hun 
favoriete helden. Bovendien krijgen ze allemaal een goo-
diebag mee naar huis.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
Timo: ‘Berber van der Weg, secretaris van Speeltuin Ons 
Genoegen, en Sil Wijnvoort van de bibliotheek Huizen-
Laren. Zij hebben tijdens de startfase van ons bedrijf veel 
voor ons betekend. Het eerste contact hadden we met Sil, 
die ons via-via in contact bracht met Berber. Vanaf toen 
ging het balletje rollen en hebben we veel leuke dingen 
mogen organiseren voor de bibliotheek en de speeltuin.’  
Bram (lachend): ‘Maar ook onze beide moeders verdienen 
een dikke pluim. Het is inmiddels traditie geworden dat 
zij tijdens de show voor alle vrijwilligers broodjes 
maken.’

Tickets bestellen kan via sinterklaasfeestlaren.nl. Wees 
er snel bij, want op=op!
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GELD
“Geld maakt niet gelukkig” zeggen ze, 
nou, het helpt wel!

Voor de wethouder van Financiën is 
het belangrijkste moment in het jaar 
de goedkeuring van de begroting: wat 
zijn de inkomsten en uitgaven voor 
2019, en hoe ziet het eruit in de drie jaren erna.
Gelukkig kon er op 2 november jl. voor alle vier de jaren 
een positief resultaat worden getoond, zonder stijging 
van de woonlasten. Er was rekening gehouden met een 
stijging van de rioolheff ing, maar dat bleek voor 2019 
nog niet nodig omdat het project tegen de wateroverlast 
pas volgend jaar goed op stoom komt. In de vijver van de 
Hut van Mie zou een behoorlijk buitje nu trouwens wel-
kom zijn!

In de nieuwe begroting is voor het eerst f link ruimte 
gemaakt om sportverenigingen en scouting te kunnen 
ondersteunen bij grote uitgaven voor de verbouw of ver-
nieuwing van het clubhuis.
Zo langzamerhand zijn we er wel van overtuigd dat de 
sportverenigingen met honderden jeugdleden een hele 
belangrijke sociale functie vervullen, en dat we -als 
gemeente- vooral die jeugd best mogen helpen om een 
goede start in het leven te maken.

We hebben ook een f link bedrag gereserveerd om de 
Brink op te knappen.
Dat lijkt misschien een heet hangijzer: “handen af van 
de Brink”. Maar kijk eens goed: er is echt sprake van ach-
terstallig onderhoud en de Brink kan zoveel meer zijn 
dan alleen een groen grasveld, bomen en uitgegroeide 
rododendrons. Denk aan een paar paadjes, leuke banken, 
jeu-de-boulesbaan…
De plannen zijn nu in de maak, en aansluitend willen we 
ook het centrum opfrissen met nieuw straatmeubilair, 
banken, vuilnisbakken, bloembakken aan de straatlan-
taarns…

Voor het zover is, zal de gemeenteraad er vast nog een 
zegje over willen doen.

Peter Calis
Wethouder

17Laren organiseert voor het eerst een sportverkiezing

20Theater agenda
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Ondermijnen heeft vele gezichten
De afgelopen maand is er weer veel onrust geweest in ons 
dorp. Onnodige onrust die niet hoort bij een stabiel 
bestuur. Toen de projectontwikkelaar van de Rabo, tij-
dens een derde verwoede poging van de wethouder de 18 
appartementen erdoor te duwen - na heel veel boosheid  
vanuit de bevolking - in de gaten kreeg dat dit VVD-
voorstel alleen nog maar door de VVD werd gesteund en 
zou worden afgestemd, is door de voorzitter een korte 
schorsing aangevraagd. Daarna werd medegedeeld dat 
de projectontwikkelaar het voorstel terugtrok. Het moet 
niet gekker worden. Dat een projectontwikkelaar via 
Whatsapp en Twitter vanaf de publieke tribune op een 
onzichtbare wijze zowel met wethouder als voorzitter 
contact houdt en op deze wijze de openbare zitting 
ondergronds stuurt, is voor ons onacceptabel. Liberaal 
Laren zal dit diepgaand aan de orde stellen. Ook tijdens 
de begrotingsbehandeling in november, via live strea-
ming te beluisteren voor alle Laarders, ging het mis. De 
stemming over amendementen en moties werd letterlijk 
“onder de tafel” via Whatsapp en Twitter bepaald. Dat 
betekent dat onze democratische gekozen volksverte-
genwoordigers van de coalitie, via de telefoon en buiten 
ieders zicht, als marionetten worden bestuurd! Door 
wie?? Wat Liberaal Laren betreft: telefoons inleveren 
zodat het democratisch openbaar politiek proces zich 
ook openbaar kan blijven afspelen!!
Een ander punt van onnodige onrust in ons dorp zijn de 
ontsluitingsplannen voor het nieuwe Rosa Spier. Een 
plan dat, in afwijking van hetgeen de raad in 2013 zorg-
vuldig heeft afgesproken, sinds 2017 bij vergunningver-
lening is verworden tot een megalomaan plan. Dat qua 
94 appartementen niets meer met het Rosa Spier te 
maken heeft (wel met de wens vermogende Nederlan-
ders te trekken) en waarbij de verkeersontsluiting verge-
ten is. De wethouder consisteert in een levensgevaarlijke 
oplossing voor met name f ietsende schoolkinderen 
omdat de veilige door de buurt aangedragen andere 
oplossing via Rijksweg-west onmogelijk zou zijn. De 
eigenaar van het stuk grond naast de natuurbrug zou 
niet willen meewerken, anders dan verkoop van de gehe-
le kavel. Omdat dat er bij ons niet inging, heeft Liberaal 
Laren onderhoud met de eigenaar  aangevraagd en wat 
bleek? Men wil al die tijd al alle medewerking verlenen! 
Wat is hier aan de hand? Wij hebben onze bevindingen 
tijdens de laatste raadsvergadering gedeeld en zijn 
benieuwd wat er nu gaat gebeuren... Wordt vervolgd.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Wat is uw
koersdoel?

Maandelijks
te zien

in ‘Business Class’

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

 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866
www.wierdavermogensbeheer.nl
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Een daad van verzet!
In de Laarder Courant De BEL van 
afgelopen week heeft u kunnen lezen 
over ‘een daad van verzet’ van het CDA 

door tegen de meerjarenbegroting van de gemeente Laren te 
stemmen. Technisch gezien mankeerde er niet echt iets aan, 
maar politiek gezien des te meer. Zonder noodzaak en 
concrete plannen reserveert het college forse bedragen 
waardoor bij derden verwachtingen worden gewekt. Zeker 
als tegelijktijdig ook andere collegevoorstellen - waarin 
zonder nadere onderbouwing cijfers worden genoemd, 
aannames worden gedaan - door de coalitiepartijen Larens 
Behoud en VVD worden goedgekeurd. Alles onder het mom: 
wij komen er bij u op terug want de gemeenteraad beslist. 
Maar zo is de ervaring de afgelopen jaren; dan is het leed 
vaak geschied en vandaar deze daad van verzet. Op deze 
wijze het dorp besturen leidt onherroepelijk tot willekeur 
en onverantwoorde financiële en juridische risico’s. Het 
CDA kan en wil daarvoor niet verantwoordelijk zijn. 
Een CDA, Liberaal Laren en D’66-amendement in de 
begrotingsvergadering om de Brink groen en rustig te 
houden en daardoor ook de algemene reserve te verstevigen 
haalde het niet. De coalitie sloot de gelederen. Een salvo van 
losse f lodders wordt door het college – lees: de Larense 
coalitie - afgevuurd met het verzoek tot provinciale 
grenswijziging als grootste dieptepunt. Er verandert niets 
behalve wat betreft de veiligheidsregio zo wordt gezegd. 
Eerder al heeft het CDA dit wanbestuur genoemd. Waarom 
wanbestuur? Enerzijds wordt ermee geschermd dat 
ontbinding van de BEL Combinatie 30 miljoen euro gaat 
kosten waarvoor de provincie Noord-Holland 
verantwoordelijk wordt gehouden. Maar nog erger is als er 
zonder enig plan, zonder enige visie en zonder de 
gemeenteraad hierbij te betrekken, een grenswijziging 
wordt voorgesteld waarbij geen enkele financiële 
onderbouwing is gegeven. Er is niets bekend over de 
financiële, maatschappelijke en culturele gevolgen. Waar 
blijft de gezamenlijke wens om het Gooi bestuurskrachtig 
te maken? In de gehele meerjarenbegroting is hierover 
niets maar dan ook helemaal niets (!) terug te vinden. Een 
zeer kwalijke zaak, los van of je voor of tegen fusie bent, wel 
of niet zelfstandig wil blijven. Er is gewoon in het geheel 
niet nagedacht over de consequenties die een 
grenswijziging heeft voor u, voor de inwoners en bedrijven. 
Dat is voor het CDA onbestaanbaar. Een tegenstem tegen 
de meerjarenbegroting is dan het enige wat je kan doen als 
gemeenteraadslid.

Hartelijke groet,
Erwin van den Berg, gemeenteraadslid

Politiek

Constructieve oppositie
Een meerderheid in de Raad betekent dat de lokaal ‘rege-
rende’ partijen (de coalitie) hun plannen kunnen verwe-
zenlijken. Immers, zij beschikken over een meerderheid 
van stemmen. Daarom is het belangrijk dat er sprake is 
van een kritische maar constructieve oppositie, zoals 
deze door D66 in de raad gevoerd wordt. Het is geen 
kwestie van altijd dwarsliggen, maar steeds het belang 
van de burger vooropstellen.

Onlangs werden de plannen voor de bouw van apparte-
menten op de Rabobank-locatie, mede op verzoek van 
D66, voorlopig terugverwezen naar de tekentafel. De 
plannen hiervoor, afgestemd tussen wethouder en pro-
jectontwikkelaar, ontmoetten tijdens de behandeling in 
de Commissie Ruimtelijke ordening en Infrastructuur 
kritiek en met bezwaren van de omwonenden bleek 
onvoldoende rekening gehouden. Hierdoor zal de her-
ontwikkeling van genoemde locatie langer op zich laten 
wachten. Neemt niet weg dat spoedige besluitvorming 
geboden is. Uiteindelijk zullen er waarschijnlijk appar-
tementen komen, maar dan beter en met een groter 
draagvlak bij omwonenden.

Een ander voorbeeld van constructieve oppositie betreft 
de nota “Sport”, die door de Raad in oktober is aangeno-
men. In die nota ontbrak een degelijk f inancieel kader en 
duidelijke richtlijnen voor het toekennen van subsidie 
aan onze sportorganisaties. Willekeur hierin moet wor-
den voorkomen. Ook D66 draagt de sport een warm hart 
toe. Op verzoek van D66 heeft het College de gevraagde 
f inanciële kaders aan de nota alsnog toegevoegd. Hier-
door kon de nota in de Raad met ruime meerderheid van 
stemmen goedgekeurd worden. 
Zo draagt D66 bij aan de bestuurskracht die een kleine 
gemeente als Laren vaak node mist.

Andreas Grunwald
Commissielid D66 Maatschappij 

en Financiën
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Nieuws in beeld

Treingek Erik de Zwart op (tv)stoom door Rusland

Voorstellingen Dickenstheater succesvol begonnen

Wethouders HBel worden jobmaatje Steven Weinberg vertelt over zijn 
Larense jeugd in boek ‘Merken’

Larense Tanja Kok presenteert eerste 
boek ‘Help! ik ben model’

Wethouder Karin van Hunnik bij 
Nationaal Schoolontbijt op Raadhuis Allerzielen op Sint Janskerkhof

Walking Footbal voor het eerst bij SV Laren

Samen aan het werk voor de opblaashockeyhal

Over de kop voor Papageno Huis
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

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

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 
31 oktober en 2 november 2018 kunt u bekijken op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsverga-
deringen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie M&F vergadert donderdag 22 november 
2018 om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agen-
da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

Familiebericht

Gemeenteraadsvergadering 
28 november

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Treingek Erik de Zwart op (tv)stoom door Rusland

Vergadering Commissie Maatschappij 
en Financiën 22 november

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 18 oktober 2018

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

•  Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaat-
uitkering 2017 Regio Gooi en Vechtstreek 

•  Deelname experiment centraal tellen stemmen tij-
dens verkiezingen 2019

• Zienswijze brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0
• Legesverordening Laren 2019
• Belastingverordeningen Laren 2019

De gemeenteraad vergadert woensdag 28 november 2018 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijsten openbare raadsvergade-

ringen d.d. 31 oktober en 2 november 2018
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  LOGA-brieven (Landelijk Overleg Gemeentelijke 

Arbeidsvoorwaarden) juni 2017-juni 2018 
•  Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaat-

uitkering 2017 Regio Gooi en Vechtstreek 
•  Deelname experiment centraal tellen stemmen tij-

dens verkiezingen 2019
•  Zienswijze brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0 
•  Actualisatie verordeningen raad en commissies
•  Legesverordening Laren 2019
•  Belastingverordeningen Laren 2019
•  Bekrachtiging geheimhouding garantstelling Laren 

grondexploitatie Crailo

Geboorte
10-10-2018 Julie Johanna Keyzer
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In verband met de intocht van Sinterklaas op zaterdag 24 
november tussen 13.00 uur en 15.30 uur is er enige verkeer-
shinder. De volgende wegafsluitingen zijn dan van kracht:

•  Eemnesserweg voor het gemeentehuis (de route Eem-
nesserweg-Barbiersweg blijft open)

•  Sint Janstraat bij de T-kruising met het Zevenend (de 
route Sint Janstraat vanaf de Hilversumseweg-Zeven-
end blijft open)

•  Kruising Eemnesserweg/Brink tot aan de kruising 
Brink/Burgemeester van Nispenstraat/Naarderstraat/
Torenlaan

• De Rijt-Brink vanaf de Kerklaan tot aan de Brink

De gemeente Laren is er klaar voor om de komende maan-
den gladheid te voorkomen en te bestrijden. Alle infor-
matie over onze gladheidbestrijding vindt u op 
www.laren.nl (Wegen en groen > Gladheidsbestrijding). 
Via @Gem_Laren op Twitter en @gemeente.laren op 
facebook blijft u op de hoogte van de strooiacties.

Het centrum van Laren is het op een na schoonste win-
kelgebied van Nederland in de categorie kleine gemeen-
ten. Gemeente Laren deed voor de eerste keer mee en ein-
digde met een score van 7,9 net onder de winnaar 
gemeente Veere die eindigde met een 7,92.

De organisatie NederlandSchoon organiseert de jaarlijk-
se verkiezing, die steeds populairder wordt bij gemeen-
ten. De schoonscore die wordt behaald is het rapportcijfer 
dat bezoekers hebben gegeven op vragen als hoe schoon 
de bezoeker het winkelgebied ervaart. Denk aan mate 
van (zwerf )afval, vervuiling door graffiti of stickers, de 
aanwezigheid van (schone) afvalbakken, de staat van het 
meubilair, de groenaankleding en het groenonderhoud. 
Ook het gevoel van veiligheid dat bezoekers in het gebied 
overdag en ’s avonds ervaren telt mee in de score. Bezoe-
kers gaven de gemeente Laren een 7,9 als schoonscore.

“De mensen die hier komen hebben gezegd wat zij van 
Laren vinden, dat ze het hier heel f ijn vinden. En dat er 
geen rotzooi ligt. Daarom willen we jullie even in het 
zonnetje zetten, want dat komt natuurlijk omdat jullie 
allemaal het zo fantastisch doen!” vertelde wethouder 
Ton Stam vanochtend op de Brink aan de medewerkers 
van de Tomingroep en de Buitendienst. Zij zijn een 
bekend gezicht in Laren en maken dagelijks Laren schoon. 
Zoals Hans (op de foto links) die met de bakfiets door 
Laren rijdt om op te ruimen. 

Meer weten over de beoordeling van Laren? 
NederlandSchoon werkt al vijfentwintig jaar met bedrij-
ven, inwoners en maatschappelijke instanties om zwerf-
afval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone 
omgeving de norm wordt en blijft. 
Kijk op nederlandschoon.databank.nl/dashboard onder 
Laren.

Gladheidbestrijding

Laren wint tweede prijs in schoonste 
winkelgebied-verkiezing Nederland

Verkeersmaatregelen 
Sinterklaasintocht 24 november

Voorkom vallen door 
gevallen blad

Helpt u ook mee om de stoep voor uw huis schoon te 
houden! Een stoep vol bladafval kan voor iemand die 
minder goed ziet of slecht ter been is heel gevaarlijk 
zijn.  Ook oudere mensen hebben last van gladde stoe-
pen. Het evenwichtsgevoel is minder, bij een gladde 
stoep wordt het dan gevaarlijk.  

Blad weg en strooien
Laten we onze mededorpsgenoten een handje helpen 
met het wegvegen van het blad op de stoepen in Laren. 
Ook met het bestrooien van uw stoep bij gladheid doet 
u al uw mededorpsgenoten die minder mobiel zijn een 
heel groot plezier! 

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

Twitter: @Gem_Laren en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook
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U hoort de vrolijke stemmen al in de verte. En voor u het 
weet stappen groepjes kinderen naar binnen. Nieuwsgie-
rig naar uw creatieve en culturele activiteiten. Klinkt 
goed? Neem dan uw aanbod op in het nieuwe Sjors Spor-
tief & Sjors Creatief boekje!

Gratis promotie onder alle basisschoolkinderen 
Muziek maken, toneelspelen, knutselen, koken, schilde-
ren. Deze en al uw andere creatieve en culturele naschool-
se activiteiten nemen we gratis op in het vrolijke boekje 
Sjors Sportief & Sjors Creatief. Het boekje gaat eind janu-
ari naar álle basisschoolkinderen in Blaricum, Eemnes en 
Laren. Vanaf februari mogen de leerlingen zich vrijblij-
vend, en vaak gratis, voor de activiteiten inschrijven. 

Meld uw creatieve en culturele activiteiten aan
Wilt u gratis uw vereniging en activiteiten op de kaart 
zetten? Meld dan uiterlijk 30 november 2018 uw 
kennismakingsactiviteit(en) aan op www.sportstimule-
ring.nl Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag 
iets creatiefs voor de jonge scholieren aanbieden? Dat 
kan! Neem dan contact op met info@sjorssportief.nl

Woensdagochtend 7 november brachten negenentwintig 
kinderen van OBS de Ploeg uit Laren een ontbijtje bij de 
burgemeester en wethouders in het Raadhuis. In de raad-
zaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt 
het goede voorbeeld in de week van het Nationaal School-
ontbijt. Waarbij een half miljoen kinderen samen gezond 
ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Burgemeester Rinske Kruisinga onderstreept hiermee, 
net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, 
het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel 
maakten de kinderen en de burgemeester en wethouders 
uitgebreid kennis met elkaar en wisselden van gedach-
ten.

Donatie aan Kinderpostzegels
Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Rins-
ke Kruisinga symbolisch voor haar ontbijtje met een 
donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het 
goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het the-
ma ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en 
het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een 
feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels 
ondersteunt daarom ook een project met verjaardags-
feestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs 
leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen 
uit groep acht namen de cheque met een bedrag van € 
150,- in ontvangst.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is 
onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 
zestiende jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes 
en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van 
de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kin-
deren niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educa-
tieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedings-
centrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever 
Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. 
Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur 
van Gezonde School.

Kinderen brengen College Laren 
ontbijtje in het Raadhuis

Uw vereniging vooruit met 
Sjors Creatief
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Op Plein 1945 in Laren waren van 22 tot en met 29 oktober 
levensgrote foto’s te zien van mensen die in het verleden 
te maken hebben gehad met huiselijk geweld of kinder-
mishandeling. Wethouder Karin van Hunnik (Laren) 
opende de expositie samen met wethouder Gerard Knoop 
(Blaricum).

Om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en duidelijk 
te maken waar inwoners terechtkunnen voor advies en 
meldingen, is in de regio Gooi en Vechtstreek een cam-
pagne gestart tegen huiselijk geweld, kindermishande-
ling en ouderenmishandeling. Medewerkers van Veilig 
Thuis en andere samenwerkende organisaties, zoals 
gemeenten, Politie en Versa Welzijn zetten zich in om bij 
de borden met inwoners in gesprek te gaan.

Wethouder Van Hunnik hoopt dat de campagne helpt om 
het taboe om te spreken over huiselijk geweld te doorbre-
ken: “Geweld achter de voordeur komt helaas vaker voor 
dan je denkt. Eén op de drie vrouwen krijgt ermee te 
maken. In alle lagen van de bevolking; ook in onze omge-
ving. Huiselijk geweld raakt het hele gezin. Slachtoffers 
verdienen het om voldoende steun te krijgen bij het her-
stel van hun leed, waardoor ze de draad van hun leven zelf 
weer goed kunnen oppakken. Door het slachtoffer aan-
dacht te geven, kunnen we herhaling voorkomen.”

Tot en met 19 november kunt u de expositie nog op het 
Oranjeweitje in Blaricum bekijken.

Wethouders Karin van Hunnik (Laren) en Gerard Knoop 
(Blaricum) samen met medewerkers van Regio Gooi en 
Vechtstreek en Veilig Thuis.

Op 26 september 2018 heeft de raad de heer drs. E.J.M. 
Lemmens met terugwerkende kracht per 1 september 
2018 herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Laren voor 
een periode van vier jaar. De heer Lemmens heeft de afge-
lopen jaren professioneel en op verantwoordelijke wijze 
gefunctioneerd als lid en vanaf juni 2015 ook als penning-
meester van de Rekenkamer BEL.

De bijen hebben de afgelopen maanden heel wat werk 
verzet. Nu ze langzaamaan in de winterstand gaan, en 
imkers de laatste honing hebben geoogst, was het tijd 
voor de honingkeuring van de Vereniging tot Bevorde-
ring der Bijenteelt Laren-Blaricum! 

Honingkeurmeesters hadden van tevoren hun vingers al 
afgelikt bij alle ingeleverde zoete stropen. Tijdens de ver-
enigingsavond op 5 november bij Ons Genoegen kon ook 
het publiek uitgebreid zo’n twintig soorten honing proe-
ven en meekeuren. Met aansluitend de prijsuitreiking. 
Welke honing was het lekkerst? Die kwam van de bijen 
van imker Johan Duurland! Hij kreeg uit handen van 
burgemeester Rinske Kruisinga een beker overhandigd. 

Jaarlijkse honingkeuring
De vereniging organiseert jaarlijks een honingkeuring 
onder haar leden, zodat de imkers leren te voldoen aan de 
eisen van de Warenwet én als eer aan het mooie natuur-
product.

v.l.n.r.: Johan Calis - voorzitter van de vereniging -, 
winnaar imker Johan Duurland en burgemeester Rinske 
Kruisinga

De lekkerste honing van 2018

Wethouders openen 
indrukwekkende expositie

Herbenoeming lid van de 
Rekenkamer BEL
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Mevrouw E.G. Boelens behaalde woensdag 7 november de 
respectabele leeftijd van 102 jaar. Burgemeester Rinske 
Kruisinga liet dat niet onopgemerkt voorbijgaan en 
bracht haar een prachtige bos bloemen. 

Donderdag 25 oktober feliciteerde burgemeester Rinske 
Kruisinga het echtpaar Van Overbeek de Meijer-Tersteeg 
met hun diamanten huwelijk.

Burgemeester Rinske Kruisinga bezocht maandag 29 
oktober baby Julia Turpijn en haar ouders. In het kader 
van de Brandpreventieweken 2018 overhandigde de bur-
gemeester persoonlijk een brandpreventiegeboortetas 
aan één van de eerstgeborenen in oktober in Laren. Ben 
Derriks, preventiemedewerker van de brandweer Gooi en 
Vechtstreek, lichtte het waarom van de tas toe.

Deze maand zijn de brandpreventieweken, waarin extra 
aandacht naar brandveiligheid voor jonge gezinnen cen-
traal staat. De tas bevat onder meer een felicitatiekaart, 
rookmelder, slabbetje, f lyer/deurhanger en een folder. 

Voor jonge ouders is het zeker belangrijk stil te staan bij 
de veiligheid van de kinderen en dus ook bij de brandvei-
ligheid in huis. Daarbij kan de informatie, die deze 
maand wordt verstrekt aan alle ouders bij wie een kind 
wordt geboren, helpen om de brandveiligheid thuis te 
vergroten.

Voorbereid zijn helpt
De brandweer heeft samen met de brandwondenstich-
ting eenvoudige en praktische aanwijzingen opgesteld. 
Bij brand geldt: goed voorbereiden loont de moeite! Denk 
aan afspraken over een vluchtplan met daarin een vaste 
plek voor de huissleutel, wie de kinderen onder zijn hoede 
neemt en het vrijhouden van de vluchtroute van obsta-
kels. Lees voor meer informatie de folder Maak van de 
roze wolk geen rookwolk. Deze kunt u downloaden van de 
website www.brandweer.nl

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelhe-
den op straat. Om er voor te zorgen dat door het bladafval 
de wegen en fietspaden niet glad worden, houden wij 
jaarlijks een bladcampagne. Tussen 12 november en 21 
december vegen wij  de hoofdwegen en fietsroutes schoon 
om al het bladafval te verwijderen. In de bermen laten wij 
deels het blad liggen, want gevallen bladeren zijn een 
goede natuurlijke bemesting. 

Hoe gaan we te werk? 
Met bladblazers blazen we de trottoirs schoon. Een veeg-
machine rijdt mee en ruimt vervolgens het bladafval op. 
Bij de planning van onze veegroute kijken we ook naar de 
bomensoort. Bladval verschilt per bomensoort. Daardoor 
zijn we in de ene straat wat later dan de andere. 
Veegroute
•  12 november tot 16 november: Naarderstraat, omge-

ving Hilversumseweg, Sint Jansstraat

Larense zaken 16 november 2018

Echtpaar Van Overbeek de Meijer-
Tersteeg 60 jaar getrouwd

Felicitaties voor 102-jarige 
mevrouw Boelens 

Burgemeester Kruisinga en 
brandweer op kraamvisite

Jaarlijkse bladcampagne 
van start
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•  19 november tot 23 november: Tussen Torenlaan, Eem-
nesserweg en Zevenenderdrift, Groeneweegje

•  26 november tot 30 november: Tafelbergweg, centrum 
Laren, Leemzeulder, omgeving Torenlaan  

•  3 december tot 7 december: gebied Vredelaan tot A1, 
Melkweg tot Zevenenderdrift, Gooiergracht

•  10 december tot 14 december: gebied Hilversumseweg, 
Rijksweg,  Vredelaan ten westen van A1. 

•  17 december tot 21 december: extra tijd voor uitloop 
van werkzaamheden.

Uw eigen bladafval
Ook u wilt natuurlijk af van uw bladafval uit uw tuin. 
Composteren op uw eigen composthoop is een prima 
oplossing voor uw overtollige blad. Of laat het in de bor-
ders liggen; de bladeren beschermen uw (vaste) planten 
tegen winterse kou en bieden dieren schuilgelegenheid. 
Blad op uw gazon kunt u beter verwijderen; het blad kan 
uw gras verstikken. U kunt uw blad- en snoeiafval in uw 
GFT-container kwijt. Grote hoeveelheden kunt u meege-
ven aan uw hovenier of wegbrengen naar een scheidings-
station van de GAD: in Bussum, Huizen en Hilversum (zie 
ook www.gad.nl onder ‘mijn afval’. Ook kunt u uw blad- 
en snoeiafval kwijt bij de gemeentewerf in Eemnes, Zui-
dersingel 2. Deze is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
08.00 – 15.30 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.
 
Schoonmaken van afvoerputten 
Een afvoerput kan verstopt raken door bladeren. Dat is 
lastig bij regenval, het water kan dan niet weglopen. Ziet 
u bladafval zich ophopen bij een put, help ons een handje 
door het blad hier weg te scheppen. Is een afvoerput ver-
stopt, dan kunt u dit melden via de website www.laren.nl 
(bij ‘Regel het online, Melding’) of telefonisch bij het 
Klant Contact Centrum via nummer: 14 035.

Informatie over het nieuwe 
bestemmingsplan Centrum Laren

zoals winkels en dienstverlening, meer gecentreerd wor-
den in het centrum. Het nieuwe plan is meer f lexibel 
gemaakt door niet meer per blok te kijken of de verschil-
lende voorzieningen goed vertegenwoordigd zijn. Inwo-
ners en ondernemers worden vooral uitgenodigd om mee 
te kijken en te helpen bij het plan 
kloppend en compleet te krijgen.

Uw reactie is welkom tot en met 22 november 2018
U kunt uw schriftelijke inspraakreactie nog tot en met 22 
november 2018 indienen bij het college, onder vermel-
ding van ‘Inspraakreactie bestemmingsplan Centrum 
Laren 2018’. Het reactieformulier vindt u op www.laren.nl 
op het nieuwsbericht ‘Ïnformatie over het nieuwe 
bestemmingsplan Laren Centrum’. 

Meer informatie over de procedure
Zorg ervoor dat de gemeente het formulier op tijd ont-
vangt, uiterlijk 22 november. U kunt ook mondeling uw 
reactie geven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met 
medewerkers van Ruimtelijke Ontwikkeling via tele-
foonnummer 14 035. Hier vindt u ook de link naar de 
gehouden presentatie op 29 en 30 oktober.

Wilt u liever de papierenversie van het vooront-
werp bestemmingsplan bekijken?
Dat kan in de hal van het BEL-kantoor aan de Zuidersin-
gel 5 in Eemnes. Wij zijn geopend van maandag tot en 
met donderdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag 
zijn wij geopend van 08.30 uur tot 13.00 uur. Om het 
bestemmingsplan in te zien, hoeft u geen afspraak te 
maken. Wilt u ook inhoudelijk geïnformeerd worden dan 
moet u wel een afspraak maken met een van de medewer-
kers van Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Larense zaken 16 november 2018

Op 29 en 30 oktober 2018 vonden 2 drukbezochte informa-
tieavonden in het Brinkhuis plaats over het nieuwe 
bestemmingsplan voor Centrum Laren. Zo’n 200 inwo-
ners en ondernemers lieten zich bijpraten over het voor-
ontwerp.

Uitganspunten
Wethouder Ton Stam sprak kort over de politieke keuzes 
en uitgangspunten voor het hart van Laren voor de 
komende 10 jaar. Een van de belangrijke keuzes is dat er 
geen ruimte voor uitbreiding is van het aantal horeca-
voorzieningen en dat de voornamelijk publieke functies, 
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Nieuws in beeld

Paul de Lussanet vertelt bij TV Oost over zijn expositie 
in museum MORE

Rivièra Maison ondergesneeuwd tijdens mooie nazomer Wethouders Laren, Gooise Meren en Hilversum 
hijsen de vlag voor ontwikkeling Crailo

Mauvevijver nagnoeg droog Zonnereflecties op tuindeur Brinkhuis Paul de Leeuw signeert zijn kookboek 
in Annelies’ Larense boekhandel

Biodiversiteit aan de Torenlaan Voorzitter Ann Dobbelmann aan de slag bij 
gezellige buurtborrel BPV Hut van Mie

Mr. Gerrit Bogaers schenkt zijn 
trilogie ‘Apocalyps’ aan bibliotheek

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch vertelt over NRC in 
Brinkhuis
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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.

De erfenis
Mijn kantoorgenoot, Joke Uittenhout, is gespeciali-
seerd in erfrechtzaken. Steeds vaker krijgt zij  
vragen als: hoe moet een nalatenschap worden  
afgewikkeld? Of: mijn broer heeft heel lang de  
administratie gedaan van mijn moeder, is hij  
verplicht om na haar overlijden te laten zien hoe hij 
haar geldzaken heeft geregeld? Als de erfgenamen, 
meestal de kinderen, goed met elkaar kunnen over-
leggen, is er niets aan de hand. Maar als emoties een 
grote rol spelen, of als er vragen zijn over het beheer 
van geldzaken, is het juist wel van belang om te  
weten wat ‘wel en niet kan’. Als de onderlinge ver-
houdingen niet goed zijn, is het des te belangrijker 
om de nalatenschap volgens het boekje (de wet of 
het testament) af te wikkelen om een groter conflict 
te voorkomen. 
Een voorbeeld uit de praktijk: moeder van 89 woont 
thuis en haar twee zoons hebben haar altijd – ook 
financieel – geholpen zodat zij in haar eigen huis kon 
blijven wonen. Zij ging ook vaak met hun gezinnen 
mee op vakantie. Na haar overlijden hebben zij de 
begrafenis geregeld, het huis opgeruimd, alles netjes 
afgehandeld en het spaargeld tussen hen tweeën ver-
deeld. Na een aantal maanden neemt een zus contact 
op met wie moeder en broers al twintig jaar geen 
contact meer hebben. Zij eist haar erfdeel op. De 
broers wendden zich tot ons kantoor met de vraag: 
dit kan toch niet? Ja, dit kan wel, omdat de wet dit 
voorschrijft. Ons advies: doe een schikkingsvoorstel 
en geef aan dat jullie zuster dit bedrag direct kan ont-
vangen. Als ze het er niet mee eens is, dan zal ze moe-
ten procederen. De zuster accepteerde het voorstel. 
Hoewel de broers haar handelwijze onverteerbaar 
vonden, zagen zij in dat zij geen andere keus hadden, 
en waren ze tevreden dat deze onverkwikkelijke 
kwestie in korte tijd was afgewikkeld. k
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 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: KLOOSTER 26 LAREN 

TE KOOP: HAZELEGER 29 BLARICUM 

TE KOOP: SMEEKWEG 66  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE HUUR: VAN WULFENLAAN 23 LAREN  
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Kaartverkoop Matthäus Passion 2019 gestart
De Stichting Laren Klas-
siek legt opnieuw de lat 
hoog voor de komende 
uitvoering van de Mat-
thäus Passion op Palm-
zondag 14 april 2019 in de 
Sint Jansbasiliek. Waren 
de afgelopen 13 jaar al 
wereldvermaarde barok-
ensembles te gast, ook dit 
jaar heeft men  opnieuw 
gekozen voor een verras-
sende uitvoering vol  
hoge artistieke kwaliteit. 
Een mix van zich reeds 
bewezen hebbende tops-
olisten en aankomend, 
inmiddels bekroond 
talent. Begeleid door een 
orkest van jonge talent-
volle barokmusici, ver-
sterkt met instrumenta-
listen uit de grote orkesten. Goede voorbeelden zijn de 
inmiddels geroemde solist  bariton Maarten Konings-
berger die de Christuspartij vertolkt en de winnaar van 
het prestigieuze Prinses Christina Concours de bariton 
Raoul Steffani.  Of het Tarisio  Consort aangevuld met 
o.a. leden van het Matangi kwartet, de tot over de gren-
zen te horen viola da gamba-speler Freek Borstlap  en de 
organist uit de grote kerk van Naarden Wybe Kooij-
mans. Het kinderkoor komt als alle andere jaren uit de 
koorschool Midden-Gelderland. De overige solisten 
zijn Bernard Loonen regelmatig te gast bij William 
Christie’s ensemble Les Arts Florissants, als Evangelist, 
de sopraan Selma Harkink, prijswinnaar van het Chris-

tina Deutekom Concours, en de Sloveense mezzo- 
sopraan Barbara Kozelj.
Na het grote succes vorig jaar van het King’s College 
Choir is ook dit jaar gekozen voor een koor met een 
internationale reputatie. Het is één van de beste koren 
uit Duitsland: leden van de Robert-Franz-Singakademie 
uit Halle onder leiding van dirigent Nikolaus Müller.
Inmiddels is de verkoop van tickets voor de Matthäus 
Passion gestart  De toegangskaarten kosten € 59,50 (eer-
ste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief program-
maboekje en pauzedrankje. De kaarten zijn te bestellen 
via de Nationale Theater Kassa 0900-9203
Meer informatie op www.larenklassiek.nl.

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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Laren organiseert voor het eerst een sportverkiezing
De Sportraad Laren zit niet stil. 
Sinds haar oprichting in 2017 
heeft het bestuur onder leiding 
van Elsemieke Havenga, oud-
hockeyster en winnares van 
olympisch goud, samen met 
haar medebestuursleden prof-
voetballer Simon Cziommer, 
Nicole Lesterhuis (Nike) en 
sportjournalist Lex Muller al 
aardig wat werk verzet en staat structureel sportbeleid 
inmiddels op de agenda van de gemeente Laren. Op een 
intelligente manier zorgde de Sportraad ervoor  dat de 
politieke partijen in Laren naar aanleiding van hun 
optreden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing 
in maart  j.l. in het politieke café het Gooi in aanwezig-
heid van de Sportraad een paragraaf over sport opnamen 
in hun verkiezingsprogramma’s, met als resultaat dat de 
gemeente sportbeoefening in Laren nu beter gaat facili-
teren op het gebied van onderhoud en verbetering van 
accommodaties. Nu sportbeoefening in de breedte op de 

agenda staat , komen er ook 
meer initiatieven.  Het onlangs 
gestarte ‘Walking football’ 
overdag voor senioren is er een 
goed voorbeeld van. Een nieuw 
initiatief van de Sportraad  is de 
verkiezing van ‘Sportman, 
sportvrouw, sportploeg, sport-
talent en sportveteraan van het 
jaar’ in Laren. De heuse sport-

verkiezing die zal worden gepresenteerd door Erik de 
Zwart, vindt plaats op vrijdag 18 januari  2019 in het cen-
traal gelegen Brinkhuis. De avond begint om acht uur, 
met een inloop vanaf half acht. De sportverenigingen en 
ook de inwoners van Laren kunnen kandidaten aandra-
gen voor de uiteindelijke drie nominaties per categorie.   
In de  ‘sportjury’ bekende namen als Ton Coronel, Frank 
van den Wall Bake, Mario van der Ende en Simon Cziom-
mer. De inschrijving duurt tot 10 december 2018. Voor de 
aanmeldingen kan het mailadres gebruikt worden: 
info@sportraadlaren.nl

20 jaar digitale vitaliteit in Laren
SeniorWeb Laren-Blaricum geeft workshops en persoon-
lijke lessen in computer-, tablet- en smartphonegebruik 
aan senioren (50+). Het leercentrum bestaat dit jaar 20 
jaar. Goed om daar even bij stil te staan samen met voor-
zitter Lia Winkelman. Glunderend vertelt ze over ‘haar’ 
leercentrum:  ‘Er gaat een wereld voor onze doelgroep, de 
50 plussers, open als ze eenmaal kennis hebben genomen 
van de digitale wereld’, vertelt ze enthousiast. ‘We heb-
ben cursisten die al aan vele workshops hebben deelge-
nomen. Ik hoor wel eens van mensen die mij zeggen: ‘Tot 
dusverre heb ik het niet nodig gehad, dus ik doe het wel 
zonder al die computerkennis.’ Ok, zeg ik dan, maar dan 
weet je niet hoeveel meer plezier je kan hebben als je er 
wèl gebruik van maakt.

Voor elk wat wils
Of het nu gaat om de basisvaardigheden of toepassingen 
op allerlei apparaten, zoals b.v. internetbankieren, Face-
book, Twitter, foto/videobewerking of genealogie, Seni-
orWeb Laren-Blaricum biedt voor elk wat wils. De voor-
zitter laat weten dat tegenwoordig senioren ook privé 
onderricht kunnen krijgen, hetzij op het leercentrum 
zelf in Johanneshove op de Eemnesserweg, hetzij bij de 
mensen thuis als ze beperkt mobiel zijn. 

Tegengaan van eenzaamheid
Behalve dat cursisten wordt geleerd vaardig te worden 
om snel de juiste informatie te vinden of noodzakelijke 
handelingen eff iciënter te doen, kan het opdoen van 
digitale vaardigheden ook bijdragen in het tegengaan 
van een gevoel van eenzaamheid. Immers, vanuit de luie 
stoel thuis kan iemand communiceren met de hele 
wereld, nota bene met beeld en geluid of via het verstu-
ren van berichten en foto’s, en nog wel gratis ook! En nog 
veel meer. Best wel moeilijk zeker om dat allemaal te 
snappen? Weer lacht de voorzitter. ‘Ha, ha, nee hoor! Laat 
mensen maar eens informeren; bel mij maar en bezoek 
eens een open dag.’ Bovendien krijg je nu gratis het lid-
maatschap van SeniorWeb aangeboden tot eind 2019 bij 
aanmelding voor een workshop.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lia 
Winkelman, telefoon 06-46175271 of email info@senior-
weblarennh.nl of kijken op onze website www.seniorwe-
blarennh.nl
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Nieuws in beeld

Cees Bus geeft dirigeerstokje MCC Next door aan 
Wouter van Luttervelt

Jongste gemeenteraadslid Sean Bogaers krijgt 
fractieborrel voor 30ste verjaardag

Wethouder Calis opent Oktoberfest

Leo Janssen krijgt erepenning van 
Historische Kring Laren

Kinderopvang Humanitas en SV Laren 
beklinken verlenging samenwerking

Aanschuifdiner opnieuw een succes

Gezellige Panna-koeken-training voor 
jongste jeugd SV Laren

Herfst in Laren

Hoogste punt Rosa Spier Huis bereikt Fashionweekend begin oktober maakt 
Laren bijzonder
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Hoe heurt het eigenlijk?
We zijn het land van regeltjes. Soms in het extreme ,- 
en de gemiddelde Nederlander houdt niet van regels. 
Regelmatig krijgt een ieder te maken met de hierbij 
behorende bureaucratie; bij de gemeente; bij de bank; 
bij de verzekeraar, in het ziekenhuis of gewoon op de 
markt. In de makelaardij kennen we ook veel regels. 
Deze worden ons vanuit Europa opgelegd, vanuit de 
overheid of vanuit de brancheorganisaties. Zo moeten 
we onze cliënten screenen, achterhalen waar en hoe de 
koper zijn geld verdient en bijvoorbeeld bij een taxatie 
vermelden of we weten of de opdrachtgever wel zelf 
zijn nieuwe woning gaat bewonen.  Bij het ontbinden 
van een koopovereenkomst, bijvoorbeeld op grond van 
financiering; heb je je als koper ook aan van te voren af 
gesproken “regels/afspraken” te houden. Het lijkt me 
niet meer dan normaal dat als je hiervan gebruik 
wenst te maken, dat men deze regels in acht neemt. 
Een andere afspraak die je als huiseigenaar met de 
bank hebt gemaakt, is dat je elke maand je hypotheek 
betaald.  Heb je hiertoe  achterstand, dan heeft de 
hypotheeknemer (de bank) mogelijkheid, na uiterst 
zorgvuldig en veelvuldig u te verzoeken c.q. te active-
ren om te betalen, de mogelijkheid om tot zgn. execu-
tie (openbare veiling) over te gaan. Ook dat gebeurd 
nog wel eens in deze markt. Gelukkig is er hiertoe wel 
een daling te zien. Op 1 oktober hadden bijna 80 dui-
zend kredietnemers een betalingsachterstand van 
minimaal drie maanden op hun hypotheek. Exact een 
half jaar eerder waren dat er nog bijna 86 duizend. Dat 
komt neer op een afname van ruim 7 procent in zes 
maanden tijd, zo blijkt uit de nieuwe Hypotheekbaro-
meter van BKR. In juli 2015 kende het aantal mensen 
met een hypotheekachterstand zijn piek. Op dat 
moment hadden ruim 113 duizend kredietnemers een 
betalingsachterstand op het af lossen van hun hypo-
theek. Sindsdien daalt het aantal mensen met beta-
lingsproblemen gestaag. Op 1 oktober 2017 hadden 
bijna 91 duizend mensen een betalingsachterstand en 
binnen een jaar tijd is dit aantal met bijna 11 duizend 
afgenomen. BKR verwacht dat het aantal huiseigena-
ren met een problematische betalingsachterstand op 
hun hypotheek de komende tijd verder afneemt. Laten 
we hopen in deze 2 laatste maanden dat het u niet 
gebeurd en dat u kunt genieten van deze bijzonder 
tijd in uw eigen huis. 

Filmagenda Brinkhuis 
21-11-2018  Lady Bird, 14.30 uur
21-11-2018  Hannah, 19.30 uur 
28-11-2018  Hannah, 14.30 uur 
28-11-2018  Call me by your name, 19.30 uur 
12-12-2018  Call me by your name, 14.30 uur 
12-12-2018  The Post, 19.30 uur 
19-12-2018  The Post, 14.30 uur
19-12-2018  Finding your Feet, 19.30 uur 

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

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan: 
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker 
glas wijn aan inclusief een assortiment kaas & worst.  

Cees Bus geeft dirigeerstokje MCC Next door aan 
Wouter van Luttervelt

Jongste gemeenteraadslid Sean Bogaers krijgt 
fractieborrel voor 30ste verjaardag

Wethouder Calis opent Oktoberfest
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TheaTeragenda

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

Donderdag 22 november
Pieter Jouke, try-out Gloeiende Plaat
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00, inclusief een drankje naar keuze
In zijn nieuwe voorstelling ‘Gloeiende Plaat’ 
neemt Pieter Jouke verantwoordelijkheid. Hij 
zat even in het oog van de orkaan, maar nu is hij er weer. Voordat 
hij ook maar denkt aan het verbeteren van de wereld, wil hij die 
(wereld) eerst begrijpen. Dat doet hij door vragen op te werpen. 
U mag daarop antwoorden. Maar u mag zich ook verbazen over 
wat er omgaat in het hoofd van deze wereldbestormer.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 
De misdaden van Vautrin – Toneelgezelschap De Papegaai
20.15 uur – Singer Theater € 22,00, 
Een toneelstuk van de hand van de 
negentiende-eeuwse Franse schrijver 
Honoré de Balzac, in 2018 opgevoerd onder 
regie van Ursul de Geer. Het publiek wordt 
meegenomen in een straffe komedie met 
ogenschijnlijk onontwarbare intriges, veel 
humor en groteske personages: goed en slecht en allemaal uit op 
liefde, macht en zo mogelijk geld. Kaarten zijn te bestellen via 
www.depapegaai.com.

Zondag 25 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Mirna Ackers – fluit en Vital Stahievitch – 
piano.

Zondag 25 november 
Charles Dickens in Italië
14.00 uur - Dickenstheater 
solotoneel met toverlantaarnbeelden 
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Charles Dickens-acteur Aad Kok en lantaarnist Else Flim nemen 
het publiek mee op reis naar het Engeland van de leden van The 
Pickwick Club en naar Italië in de 19e eeuw. Programma: Inleiding 
over het ontstaan van The Pickwick Papers en het gedicht The Ivy 
Green, Intermezzo toverlantaarn The Ivy Green, Verblijf in Italië 
met Inleiding The Chimes, De stemmen van de klokken 1ste 
kwartier, na de pauze De stemmen van de klokken 2e, 3e en 4e 
kwartier. De voorstelling is in het Nederlands en duurt incl. pauze 
ruim 2 uur. Niet geschikt voor kinderen.

Maandag 26 november 
Het Dostojevski Kwartet
20.00 uur – Rosa Spier Huis 
Regulier: € 15,00, Vriend: € 12,50
Het Dostojevski Kwartet, opgericht in 2014, 
bestaat uit jonge musici: Charlotte Basalo 
Vazquez, Julia Kleinsmann (viool), Lisa Eggen (altviool) en Emma 
Kroon (cello). Naast hun passie voor kamermuziek hebben zij 
ook individueel vele masterclasses en cursussen gevolgd. Het 
kwartet zal werken van Beethoven, Mendelssohn en Schnittke 
spelen.

Dinsdag 27 november
Scharrelconcert
17.00-18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis
Bram en Veronique gaan verder waar het op 29 oktober om 
18.30 uur stopte en brengen u wederom een heerlijk muzikaal 
programma, waarbij qua stijl en taal geput wordt uit 
uiteenlopende stromingen.  Na afloop kunt u lekker nagenieten 
in de foyer. U kunt online een plaats reserveren.

Dinsdag 27 november
Solitary High - LAVALU
20.15 uur – Singer Theater
€ 22,00 | Singer supporters € 19,50
Componiste, pianiste en performer LAVALU 
– bekend van de muziek voor de succesvolle 
theatervoorstelling ‘Het Pauperparadijs’ – 
begint tijdens dit soloconcert een affaire met klassiek en pop.

Woensdag 28 november
Bang – Martijn Kardol
20.15 uur – Singer Theater
€ 22,00 | Singer supporters €  19,50
De cabaretier zit in deze show vol van angst voor terrorisme en 
vraagt zich met veel zelfspot af hoe hij daarmee om moet gaan.

Zondag 2 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Joanna Rotberg – piano.
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Zondag 2 december
Montere Weemoed – Beatrice van der 
Poel & Thomas Verbogt
15.00 uur – Singer Theater
€ 22,00* | Singer supporters € 12,00* | Museumkaart 
€ 15,00* *Inclusief museumbezoek
Schrijver Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der 
Poel brengen een hartverwarmende collage van weemoedige 
liedjes en komische verhalen.

Vrijdag 7 december
De Hahahandleiding voor Kerst – 
Madelijne Kool
21.00 uur – Singer Theater
€ 22,00 | Singer supporters €  19,50
Tijdens een avond boordevol verrassingen, muziek, humor 
en nutteloze tips komen alle clichés, dillema’s en heikele 
onderwerpen rond kerst aan de orde.

Zaterdag 8 december
Koffieconcert
11.00-11.30 uur – Theater aan de Brink, Gratis 
Muziek van Jehan Alain, J.S. Bach en Pierre Sancan
Babette van Helsdingen (fluit) en Geertje Nooitgedagt (piano)

Zondag 9 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Sterre Kooi – mezzosopraan, Marion Dumeige - sopraan, Jaap 
Kooi – piano en Aáron Ormaza Vera – piano.

Donderdag 13, zaterdag 15 en 
zondag 16 december
Altijd zal ik van je houden - 
herinneringen aan de liedjes van Toon 
Hermans 20.15 uur (do en za), 14.00 uur 
(zo) - Theater aan de Brink
€ 25,00, inclusief een drankje naar keuze
Altijd Zal Ik Van Je Houden is een luchtig, eigentijds, vrolijk 
theaterprogramma met muziek, poëzie, verhalen en liedjes 
rondom de onvergetelijke TOON HERMANS. Een muzikale 
ontmoeting met de liedjes en grootste hits van Toon. Een avond 
over harmonie, passie, beleving, herkenning, liefde en over de 
grote dingen die vaak zo klein gekoesterd worden als je ze ziet. 
Zoon Maurice Hermans, zanger Marco de Kramer, zangeressen/
actrices Astrid Cattel en Wendy Hoogendijk, begeleid door 

pianist Harrie Herfst, volgen Toon met een avondvullend 
programma in de tijdlijn van zijn gedachten.
Een avond met blije herinneringen en veel lieve bekende en 
onbekende Toonliedjes. Kortom een avond/middag om nooit 
te vergeten… Toon leeft… hij is niet dood!

Vrijdag 14 december
Troost en Zonen – Toneelgroep Suburbia
20.15 uur – Singer Theater
€ 29,50 | Singer supporters € 27,00
Een zwarte komedie over vier mannen van drie verschillende 
generaties, zonder moeder of partner: een grootvader van 
vijfenzeventig, zijn zoon van in de vijftig en twee kleinzoons 
van begin dertig.

Vrijdag 14 december, 20.00 uur
Zondag 23 december, 14.00 uur
Woensdag 26 december, 14.00 uur
Kerstvoorstellingen Dickenstheater
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Inleiding Schetsen van Boz, Een peetvader in Bloomsbury/The 
Bloomsbury Christening uit Sketches by Boz, Kerstintermezzo 
toverlantaarn, Inleiding A Christmas Carol, na de pauze 
Scrooge, een Kerstverhaal/A Christmas Carol. De 
voorstellingen zijn in het Nederlands en duren incl. pauze 
ruim 2 uur. Deze voorstellingen zijn niet geschikt voor 
kinderen. 

Zondag 16 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Helikon Kwartet met Stella Zake – viool, Marieke Kosters – 
viool, Lotus de Vries – altviool, Renate Apperloo – cello.

Zondag 23 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Milena Martinez – piano.

Plaatsen reserveren voor het Dickenstheater Laren: 
dickens@ziggo.nl of 035 8872376

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via 
singerlaren.nl

TheaTeragenda

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst. 

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

Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen via  www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Nieuw in LAREN 

Karel Appel - Tonny Baars - Salvador Dali - Herman Brood  

Corneille - Donkersloot - Keith Haring - Pablo Picasso  

Marc LaGrange - Jan Sierhuis - Corstiaan de Vries -   Andy Warhol 
Voor een lot om mee te loten, om een kunstwerk van onze Huiskunstenaar Tonny Baars te winnen: 

Mailt u  ons op onderstaand mailadres of  kom naar de Galerie voor een lot 

Trekking is 5 dec in de Galerie Tel; 035-2080115 

Naarderstraat 23, 1251AZ te Laren 

info@hoal.nl 

www.houseofartlaren.nl 

 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

 

Vrolijk maatje om activiteiten mee te 
ondernemen in Blaricum Bijvanck
Mevrouw wil graag een maatje om samen mee koff ie te 
drinken, een praatje mee te maken en eropuit te gaan. 
Mevrouw rijdt in een elektrische rolstoel, de vrijwilliger 
kan er naast lopen of f ietsen. Winkelen of naar de bioscoop 
gaan vindt ze leuk. Ze zoekt een vrolijk iemand en het zou 
heel f ijn zijn als diegene ook nog wat uitleg kan geven over 
haar computer. Mevrouw houdt van lezen, rummikub en het 
spelen van andere spelletjes. Werktijden: in overleg. Contact-
persoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp 
BEL, tel. 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl

Een stukje wandelen met een oudere in 
Blaricum, Laren, Eemnes
Beweging is gezond, maar sommige ouderen durven of 
kunnen niet meer alleen over straat wandelen. Werktijden: 
in overleg, 1x per week. Contactpersoon: Anneke Bijleveld 
van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, tel. 06-49377171 of 
abijleveld@versawelzijn.nl

Coördinator Winter Village Laren
De coördinator zorgt voor het dagelijks aanwezig zijn van 
voldoende vrijwilligers en houdt dit bij in een rooster. Zelf 
draait hij/zij ook mee in de shifts. Bij calamiteiten is de 
coördinator het aanspreekpunt. Werktijden: 3-4 uur per 
week in overleg, in de periode van 23 november 2018 t/m 6 
januari 2019. Contactpersoon: Manouk Meeder van Stich-
ting Winter Village Laren, tel. 035-588184 of info@winter-
villagelaren.nl

Vrijwilliger tijdens Winter Village Laren
Wij zijn op zoek naar gezellige en enthousiaste vrijwilli-
gers. Voor de volgende functies: toezichthouders, verhuur-
medewerkers en kassamedewerkers. Functies kunnen wor-
den gecombineerd; zie ook onze website: 
www.wintervillagelaren.nl/vrijwilligers. 
Werktijden: shifts van minimaal 3-4 uur per week van 23 
november 2018 t/m 6 januari 2019. Contactpersoon: 
Manouk Meeder van Stichting Winter Village Laren, tel. 
035-588184 of info@wintervillagelaren.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnes-
serweg 19 Tel. 035- 7504149, 
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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De intocht van Sinterklaas is op 
zaterdag 24 november. Tussen 
13.45 en 14.00 zal Sinterklaas 
onder muzikale begeleiding van 
Drum- en Showband MCC bij 
De Prinsemarij arriveren. 

Aldaar speelt Muziekvereniging Sint Jan vrolijke Sinter-
klaas liedjes. De burgemeester zal Sinterklaas op het 
bordes ontvangen en samen met hem de kindertjes van 
Laren gedag zeggen. Ze zijn afgelopen jaar allemaal weer 
erg braaf geweest, zo hebben wij gehoord.

Nog tot 21 december is in 
kijkoor De tweejaarlijkse 
expositie van hele kleine 
kunstwerken te zien. De voor-
werpen hebben een doorsne-
de van maximaal  15 cm. 
Er wordt gebruik gemaakt 
van stof, verf, plexiglas, glas, hout en klei en meer. Er is 

Intocht van Sinterklaas

De miniatuur biënnale.

een grote verscheidenheid aan vormen; en allemaal heel 
klein .De Larense Henni en Henny Haselaar doen mee, 
evenals Paul Goijarts, Nico Bierlaagh, Babette van Hels-
dingen, Gitte Spee en Elize van der Werff. Er doen ook 
verscheidene cliënten van kunstcentrum kijkoor mee.
De expositie is elke werkdag te bezichtigen tussen 10 en 
vier uur op vrijdag kunt u makers van de miniaturen 
aantreffen tussen twee en vier uur. De Galerie van  
Kunstcentrum kijkoor is gevestigd aan de Eikenlaan in 
Eemnes 

SV Laren is in oktober gestart met 
Walking Football. Inmiddels 
heeft zich al een aantal enthousi-
aste deelnemers aangemeld. 
Onder leiding van beweegcoach 
Jur Maatman wordt er nu door 
een 12-tal mannen met veel ple-
zier een balletje getrapt. Na een 
kopje koff ie wordt het veld betre-
den voor een warming-up en natuurlijk voor het “partij-
tje”, want daar komen de mannen voor! Hoewel het wan-
delvoetbal heet, ben je toch wel lekker in beweging. 
Sommigen klagen zelfs over spierpijn! Nieuwe deelne-
mers zijn natuurlijk van harte welkom. Iedere dinsdag-
morgen van 10.30-11.30 uur op het sv Laren-complex. De 
eerste paar keer is het mogelijk om gratis mee te doen. 
Vragen? Neem dan contact op met John Timmerman 
(timmermanjs@gmail.com).

Tot en met zondag 2 december zijn in Singer Laren twee 
bijzondere tentoonstellingen te zien: “Laatste impressi-
onisten” en “En Plein Air - 100 jaar buiten schilderen”.
Een elegante dame uitgespreid op een canapé of achter-
overleunend in een tuinstoel, zwanen in een rimpelloze 
vijver, een roze parachute op het strand van Cabourg: de 
intieme beelden van de laatste generatie impressionis-
ten. Bijna te mooi om waar te zijn, de wereld gezien door 
een vaak letterlijk roze bril. Deze dromerige esthetische 
beelden van kunstenaars van de kunstenaarsvereniging 
Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs (1900-1915) 
als Henri Le Sidaner, Emile Claus, Gaston La Touche, 
Henri Martin en Frits Thaulow zijn onderwerp van de 
tentoonstelling “Laatste impressionisten”. “En plein air 
– 100 jaar buiten schilderen” laat werken zien uit de Sin-
gercollectie. Kaarten via de kassa of online op www.sin-
gerlaren.nl.Prijzen: Regulier tarief: €  15,00 |MJK en 
BGL-VIP: € 3,- |Singer supporters/ICOM -en Rembrandt-
kaarten: vrij toegang.

Walking Football 

De laatste impressionisten & En Plein Air

Activiteiten

Concert  
W i n e 

& 
24 nov.
Laren

M.m.v. Steffie Le Roux, Lucas de Bruin en Dub de Vries 
Johanneskerk Naarderstraat 5, Laren
Aanvang 15.00 uur 

Kaarten te bestellen via www.lerouxwijnimport.com
Kosten per persoon € 35 euro incl. bijpassende hapjes.

Blend van 

zang en Zuid
Afrikaanse wijn

Proeven & Genieten!

mArCo 
bAkker

&
ANN 

Robbert



se voorwerpen, bijvoorbeeld een kom of een schaal, waar-
bij het object sterk uitvergroot is weergegeven. Op het 
eerste gezicht lijkt haar werk f ijnschilderkunst, maar de 
composities zijn opgebouwd uit redelijk grove penseel-
streken. Haar landschappen, vaak verstilde zeegezichten 
of polderlandschappen met een nevelige atmosfeer, heb-
ben net als de stillevens een zacht diffuus licht, waar-
door de werken een poëtische uitstraling krijgen.
De natuur vormt ook de belangrijkste inspiratiebron 
voor de schilderijen van Mirian Jacobs, voor wie het crea-
tieve proces een voortdurend experiment is. Haar inner-
lijke beleving brengt zij op abstracte wijze over in 
expressieve kleurrijke werken met een grote gelaagd-
heid. Een zoektocht vol gevoel en intuïtie naar de juiste 
spanning en harmonie in een compositie.
Daarnaast toont Bianca Landgraaf beelden van Gerard 
Höweler, Annette Jalilova, Gerrit Langedijk, Le Thi Hien 
en Mieke Pontier. Meer informatie over de kunstenaars 
is te vinden op blog.galeriebiancalandgraaf.nl. Ook deze 
keer zal een deel van de opbrengst van de verkoopten-
toonstelling ten goede komen aan het Papageno Huis. 
Openingstijden: Zaterdag van 11.00 - 18.00 uur, zondag 
van 13.00 - 18.00 uur (i.v.m. het koff ieconcert), maandag 
alleen overdag op afspraak, woensdag 5 december geslo-
ten, donderdag en vrijdag gesloten van 13.00 – 15.00  uur 
i.v.m. toneelrepetities. Bezoek van kleine groepen op 
afspraak in overleg met Bianca Landgraaf (06-27080353).   

De PC Helpdesk BEL organi-
seert op maandag 19 novem-
ber de presentatie “Toptips 
over Whatsapp”. Whatsapp is 
momenteel het meest 
gebruikte, populaire, gratis 

programma waarmee je wereldwijd berichten, bestan-
den, foto’s en video’s naar vrienden en familie kunt stu-
ren. Als je het nog niet of slechts beperkt gebruikt, dan 
kun je bij de themabijeenkomst over Whatsapp je kennis 
hiervan vergroten en ontdekken, dat het een handig en 
eenvoudig programma is dat op alle smartphones prima 
werkt. Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende 
onderwerpen op eenvoudige manier uitgelegd, zonder te 
diep in te gaan op de techniek: Hoe is het ontstaan? Wat 
kost het gebruik ervan? En wat kun je er mee? Welke 
eigen gegevens kun je zoal instellen? Door wie en waar-
voor wordt het veelal gebruikt? Is het wel veilig? En hoe 
is het met de privacy gesteld? Ook wordt aandacht 
besteedt aan Whatsapp-etiquette en krijgt u tal van 
handige tips. De presentatie is in handen van Bert Haas. 
Bent u inwoner (50+) uit één van de BEL gemeenten? Dan 
bent u van harte welkom. De presentatie start om 14.00 

Toptips over Whatsapp

In de (h)Artgalerij is van 17 
november t/m 15 december 
weer een nieuwe expositie. Dit 
keer exposeert Ophelia van de 
Kieft (Amsterdam, 1953) siera-
den, koperen hand-gedreven 
en geëmailleerde kommen en 
schalen, en schilderijen. Hoe-

wel destijds met een gymnasium B-diploma op zak alle 
studierichtingen in feite voor haar open stonden, besloot 
Ophelia na een jaar universiteit toch om van de kunst 
haar beroep te maken. Zij startte met een opleiding tot 
goudsmid aan de vakschool voor Goud en Zilversmeden 
in Amsterdam, en studeerde vervolgens aan de Gerrit 
Rietveld Academie. Sinds 1985 is zij als docent verbonden 
aan Kunsten-centrum Idea in Soest. In haar (edel)smeed-
werk wordt Ophelia sterk geïnspireerd door haar grote 
liefde en gevoel voor kleur, en emaille bleek daar een per-
fect medium voor te zijn. Ook werkt ze recentelijk in 
haar colliers veel met allerlei soorten kralen. De laatste 
jaren ligt het accent vooral op het schilderen van por-
tretten, de passie om het wezen van een mens aan te voe-
len en met verf tot leven te wekken, ook van mensen die 
overleden zijn De schilderijen zijn opgebouwd uit dunne 
transparante olieverf lagen, die het werk letterlijk en 
f iguurlijk gelaagd maken. En wat al deze verschillende 
vormen van kunst verbindt is Ophelia zelf, de liefde voor 
het leven en haar verlangen daar uitdrukking aan te 
geven!Tijdens de duur van de expositie is zij op woensda-
gen van 12.30 tot 14.30 ter plekke aanwezig.  Ook kunt u 
voor info over eventuele portret-opdrachten op haar 
website kijken: www.opheliavandekieft.nl

Na de succesvolle eerste editie in 
2017 organiseert Bianca Landgraaf 
voor de tweede keer een groepsten-
toonstelling in het Papageno Huis 
in Laren. Van 17 november t/m 9 
december zullen enkele vertrouw-
de gezichten in de concertzaal van 
het Papageno Huis nieuw werk 
exposeren. Het Papageno Huis 

helpt jongeren met autisme in een vertrouwde omge-
ving een plek te vinden in de maatschappij. De bijzon-
dere sfeer in dit huis, dat geheel in het teken staat van de 
jongeren, spreekt Bianca Landgraaf zeer aan. Met veel 
enthousiasme stelt zij daarom wéér een verrassende ten-
toonstelling samen in de sfeervolle concertzaal. Schilde-
rijen worden geëxposeerd van Anneke Elhorst en Mirian 
Jacobs. Anneke Elhorst schildert stillevens van alledaag-

Expositie Ophelia van de Kieft

Expositie Bianca Landgraaf in Papageno Huis
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prestigieuze J.L. Heldringprijs als beste columnist. Jaco-
bine Geel is bestuursvoorzitter van GGZ Nederland. Ze 
studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. In de afge-
lopen jaren combineerde zij haar werk als presentator 
voor de NCRV (o.a. Schepper & Co en Jacobine op Zondag) 
met diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies.   
De Johanneskerk bevindt zich aan de Naarderstraat in 
het centrum van Laren. Bij binnenkomst is er koff ie of 
thee en bij de afsluiting een glas wijn. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Op dinsdag 20 november 
staat in de Bibliotheek in 
het Brinkhuis het boek 
‘Buikgevoel’ van Suzanne 
Bos-Heerkens centraal. 
Zij werd op haar 21e gedi-
agnosticeerd met dikke-
darmkanker. Ze verloor het vertrouwen in haar buik, 
maar een onverwacht advies bracht haar verder: ze her-
won het vertrouwen in haar lichaam toen ze zich ging 
verdiepen in de werking van de darmen. Bos reist in haar 
boek “Buikgevoel” door haar leven met een darmziekte, 
waarbij ze haar eigen verhaal afwisselt met praktische 
informatie. Wat kun je verwachten van onderzoeken en 
operaties? Wat is de zin en onzin van alle recente infor-
matie over de darmen als ‘tweede brein’, over darmf lora 
en probiotica? Wat doet stress met je? Welke voeding is 
goed, en hoe kun je zorgen voor een ontspannen buik? 
Haar verhaal is niet alleen inspirerend voor mensen met 
een darmaandoening, Buikgevoel is geschikt voor ieder-
een die gezond wil leven.  Ook Luc Colemont komt deze 
avond aan het woord. Hij was meer dan 25 jaar maag- en 
darmspecialist en oprichter van ‘Stop Darmkanker’. Elke 
dag sterven 5 mensen aan darmkanker. Verschillende 
aspecten zijn belangrijk in een eff iciënte strijd tegen 
deze ziekte. Het nut van bevolkingsonderzoek, welke 
symptomen op darmkanker kunnen wijzen, wat de 
mogelijkheden van behandeling zijn en hoe darmkan-
ker hopelijk een zeldzame ziekte wordt. Darmkanker is 
vroegtijdig op te sporen en dan zijn de kansen op gene-
zing veel groter. De focus ligt op vroegdiagnostiek; 
darmkanker is effectief te behandelen wanneer de ziekte 
tijdig onderkend wordt én laat juist darmkanker vaak al 
in de eerste stadia symptomen zien die als men er alert 
op is, adequate behandeling mogelijk maken. De biblio-
theek organiseert deze avond in het kader van de natio-
nale leescampagne “Nederland Leest”. Het thema dit 
jaar is voeding. De avond begint om 20.00 uur en duurt 
tot 22.00 uur. Kosten: € 5,00.

Lezing over de strijd tegen darmkanker

uur in de theaterzaal van het Brinkhuis. Aanmelden kan 
via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermel-
ding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal 
deelnemers. Kosten 6,00 euro p.p. incl. een kopje koff ie/
thee in de pauze. Pinnen is niet mogelijk. 

Het Singer Museum viert dit jaar de 
35ste editie van de Artotheek. Een 
Vriendendienst van de Vrienden 
van Singer Laren. In de Van den 
Brinkgalerij in het museum worden 
van 20 t/m 25 november hedendaag-
se kunstwerken tentoongesteld. De 
werken zijn door alle bezoekers te 
bezichtigen. Het lenen en kopen 
van een kunstwerk is alleen mogelijk voor Vrienden en 
andere supporters van Singer Laren. Traditiegetrouw 
starten we op maandagavond 19 november met de Arto-
theek lezing waarin je alles hoort over de werken van de 
deelnemende kunstenaars. De lezing is gratis, aanmel-
den kan via singerlaren.nl/lezingartotheek. 

We leven in een tijd waarin we 
overspoeld worden door nep-
nieuws en nieuws over nep-
nieuws. Maar wat is fake nieuws 
en wat zijn feiten? Welke infor-
matie is betrouwbaar en welke 
niet? Een vraag voor iedere tv-
kijker en krantlezer, maar ook 
voor iedere journalist. Stevo 
Akkerman, columnist en jour-

nalist van het dagblad Trouw, is bereid gevonden zich 
daarover te laten bevragen op dinsdag 20 november van 
19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk. Jacobine Geel zal 
hem interviewen. Onderwerpen die in het thema ‘Wat is 
waarheid’ van de PGLE aan de orde komen zijn: Liggen de 
media opeens onder vuur of was dat altijd al zo?; Rol 
internet/sociale media; Is er wel zoiets als dé journalis-
tieke waarheid?; Rol van de markt: is het u vraagt, wij 
draaien?; Opkomst populisme: werd ‘het volk’ niet 
gehoord?; Framing, wie heeft dat nu weer uitgevonden?; 
Voorbeelden van grote blunders; Belang van duiding; De 
rol van de columnist. Stevo Akkerman is journalist en 
columnist. Van zijn hand verschenen o.a. de romans 
‘Vals weerzien’, ‘Inboorling’ en ‘Donderdagmiddagdoch-
ter’. Maar ook ‘Het klopt wel maar deugt niet’, een boek 
met de centrale vraag of de hele maatschappij een amo-
reel universum is geworden. Akkerman won in 2017 de 

19 november 2018

Anna Singer Artotheek

Feiten of nepnieuws?
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Op donderdag 22 november wordt om 17.00 uur een nieu-
we BEL Art-tentoonstelling geopend in het BEL Kantoor. 
Deze expositie toont werken van Marja Ormeling, Ineke 
Steenbeek en Marja Thole. Deze kunstenaars hebben 
met elkaar gemeen dat zij ieder op hun eigen manier de 
schoonheid van het dagelijks leven laten zien, soms door 
de abstracte weergave van een beleving maar ook door op 
f iguratieve wijze alledaagse zaken als kleding aan een 
waslijn weer te geven. Marja Ormeling kiest voor de 
abstracte schoonheid van een emotie of belevenis. Marja 
beschouwt het schilderen als een intens proces, waarbij 
tijdens een diepgaande beleving het schilderij zich laat 
zien, waarna ze het op het doek weet over te brengen. 
Met haar specif ieke hand van schilderen en vormgeven 
op het doek laat ze patronen, kleuren en vormen ook 
terugkomen in haar epoxy objecten.  Ineke Steenbeek 
gebruikt foto’s die zij thuis of op reis heeft gemaakt als 
uitgangspunt voor haar schilderijen die zij in verschil-
lende schildertechnieken maakt. De laatste jaren werkt 
ze soms ook met gemengde technieken zoals textiel, kar-
ton, plastic en andere materialen. Marja Thole laat zich 
ook door het leven van alledag inspireren en kiest vooral 
voor die dingen die haar opvallen. Ze maakt beelden die 
zij opzet met donkere was over een opbouw van gips, 

Daily dreams and memories hout, piepschuim of ijzerdraad. Daarna laat zij het 
maken van een mal en het gieten en afwerken van de 
bronzen aan de bronsgieter over. Naast beelden maakt 
Marja ook schilderijen met acrylverf op doek of papier.  
De tentoonstelling is tot en met 8 januari te zien tijdens 
openingsuren van het BEL Kantoor (gemeentehuis) aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Op zaterdag 24 november 
gaat de nieuwe vocal group 
Brightvoizz van start met 
een wervelende previewre-
petitie. Dirigent Jane Loois 

laat iedereen op enthousiaste wijze proeven aan meer-
stemmig zingen van pop, soul en gospelsongs. De repeti-
tie is bedoeld voor iedereen die altijd al graag heeft wil-
len zingen en graag wil kennismaken met het zingen bij 
Brightvoizz. De previewrepetitie is gratis en voor zan-
gers alle leeftijden! Tijdens de previewrepetitie word je 
door de enthousiaste dirigent Jane Loois meegenomen in 
verschillende muziekstijlen van pop, soul en gospel. Het 
doel is om samen te proeven en te ervaren hoe het is om 
dynamisch, energiek en meerstemmig te zingen. Num-
mers als ‘When love takes over’ van The Passion New 
Orleans, ‘Man in the Mirror’ van Michel Jackson, ‘Leun 
op mij’ van Ruth Jaccot en ‘What about is’ van Pink beho-
ren tot het repertoire. De previewrepetitie wordt een 
voorproefje van hoe repetities bij en optredens van 
Brightvoizz zullen zijn. De repetities starten op zater-
dag 12 januari 2019. Brightvoizz is opgericht door Ernst 
Loois en Paul Koeleman. Beiden hebben veel ervaring 
met zingen. Ze gaan ervoor om mensen blij te maken 
door te zingen over liefde. De missie van Brightvoizz is 
dan ook ‘Wij zingen mensen blij!’ Aan ambitie ontbreekt 
het ze niet. Voor 2019 staan er al twee optredens gepland: 
een miniconcert op 1 juni en een eindejaarsconcert op 16 
november. De previewrepetitie vindt plaats op zaterdag 
24 november van 10.00 tot 13.00 uur in gebouw Silo, Keu-
cheniusstraat 36, Huizen. Meer informatie: www.
brightvoizz.nl of www.facebook.com/brightvoizz. Aan-
melden kan via de website, facebook of door een tele-
foontje naar 06-51153890 (Paul Koeleman).   Workshop 
“Duurzame veranderingen in houding en gedrag” Zit je 
even niet lekker in je vel? Worstel je met bepaalde emo-
ties en gevoelens? Of wil je gewoon beter begrijpen waar-
door je eigen gedrag gestuurd en beïnvloed wordt? Dan 
is de workshop “Duurzame veranderingen in houding 
en gedrag” op zaterdag 24 november van 11.00 tot 17.00 
uur in het Brinkhuis geschikt voor jou. Iedereen denkt, 
heeft emoties, gevoelens en een verleden die de basis vor-
men voor je houding en gedrag. Soms voel je je niet hap-

Previewrepetitie nieuwe vocal group 

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl
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reisde in een grote ‘comfortabele’ koets naar Genua met 
vrouw Kate, schoonzus Georgina, vijf kinderen en perso-
neel plus een hond! Het publiek kan via de toverlantaarn 
zijn reis meebeleven en zijn bezoek aan Rome, Pompeï, 
Florence en Venetië. Charles Dickens-acteur Aad Kok 
geeft uitleg over het verhaal ‘The Chimes’ dat Dickens 
schreef in Genua, waar hij onder de indruk raakte van de 
vele kerkklokken. Het is eigenlijk een Oudejaarsdag-
verhaal in vier Kwartieren. In de vertaling van Else Flim 
kreeg het de titel ‘De stemmen van de klokken’. Het eer-
ste Kwartier wordt voor de pauze gespeeld. Dan hoort het 
publiek ook een inleiding over ‘The Pickwick Papers’ 
gericht op het gedicht dat Dickens op 24-jarige leeftijd 
schreef: ‘The Ivy Green’, de altijd groene klimop. Tijdens 
het intermezzo met de toverlantaarn is het gedicht te 
zien en te horen in een compositie Henry Russell. Na de 
pauze volgen nog 3 Kwartieren met hoofdpersoon Toby 
Veck in ‘De stemmen van de klokken’. Entree € 15,00 incl. 
koffie, thee, frisdrank in de pauze. Aanvang 14.00 uur. De 
voorstelling is in het Nederlands en duurt inclusief pau-
ze ruim 2 uren. Deze voorstelling is niet geschikt voor 
kinderen. Meer informatie: www.dickenstheater.nl.

Voor haar najaars-
concert heeft 
Mu ziek ve re n i g i n g 
St. Jan zich laten 
inspireren door een 
oorspronkelijk Frans 
lied uit 1945, Les 
Feuilles mortes, later 
vertaald als Autumn Leaves. Het lied Autumn Leaves 
werd  vanaf de jaren 50 door vele grote artiesten uitge-
voerd. Sint Jan zal het spelen in een arrangement van 
Kleine Schaars. Het najaarsconcert van de 95-jarige 
Larense vereniging heeft de titel gekregen: Autumn Lea-
ves van Oost naar West. Het harmonieorkest o.l.v. diri-
gent Mark Beursgens zal een gevarieerd programma van 
klassieke harmoniewerken en lichte muziekstukken 
brengen. Het Oost en West is terug te horen in stukken 
als Leningrad van Billy Joel en Aladdin. De westerse 
muziek komt o.a. van Jackson 5 en Blues Brothers. Voor 
dit najaarsconcert heeft de harmonie ook een muzikale 
gast uitgenodigd. Antoinet Gobée (piano) zal als inter-
mezzo enkele klassieke werken op de vleugel ten gehore 
brengen. Concert Autumn Leaves van Oost naar West: 
Zondag 25 november, aanvang 14.30 uur in de Ontmoe-
tingskerk, Kerklaan 41 te Laren. Kaarten kosten € 10,00, 
voor kinderen t/m 12€ 5,00. Reserveren via tel. 
06-16240402 of mailen: info@stjanlaren.nl.

Autumn Leaves Concert 

py; in deze workshop leer je om inzicht in die gevoelens 
te krijgen en daarop te sturen. Ook voor mensen die wor-
stelen met hoogsensitiviteit of ontluikende heldere ver-
mogens is deze workshop, of liever ‘kennisshop’ erg zin-
vol. De workshop wordt gegeven door Rob Droog, hij is 
ruim ervaren in het geven van trainingen, cursussen en 
individuele begeleiding en is breed georiënteerd op het 
vlak van de psyche van de mens. Lunchfaciliteiten zijn, 
voor eigen rekening, op locatie aanwezig. Deelnamekos-
ten bedragen €  39,00 (+ €2,50 voor syllabus contant te 
voldoen aan docent).  Aanmelden kan via de website van 
de volksuniversiteit: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Op 25 november organi-
seert FIX Entertainment 
voor de derde keer in Laren 
Het Grote Sinterklaasfeest. 
Ook dit jaar zijn er weer 
twee grote shows. Niet 
alleen de Sint en zijn Pieten 
komen naar dit feest, de 
Sint neemt ook bekende 
kinderhelden mee. Zo zijn 

er optredens van Meneer de Uil, de Super Wings en Toby, 
Bax en Pepper van StoryZoo. Voorafgaand aan de show 
kunnen kinderen het paard van Sinterklaas ontmoeten 
en is er gratis limonade met pepernoten. Het voorpro-
gramma is in handen van Stronkeltje en Fonkeltje van 
Speelpark Oud Valkeveen. Na af loop van de show is er 
een meet & greet en kunnen kinderen met hun favoriete 
helden op de foto. Daarnaast krijgt ieder kind als cadeau 
van Sinterklaas een goodiebag mee naar huis! Locatie: 
Klaas Bout Hal, Schapendrift 64, Laren. Show 1: Inloop: 
11.30 – Start show: 12.30 uur (+/- 1 uur). Show 2: Inloop: 
15.00 – Start show: 16.00 uur (+/- 1 uur). Tickets een meer 
info: www.fix-entertainment.nl/sinterklaasfeestlaren.

Op zondagmiddag 25 
november biedt het 
Dickenstheater de 
mogelijkheid een 
bezoek te brengen 
aan het Italië uit de 
tijd van Charles Dic-
kens. Voor velen is 
Italië een geliefd vakantieland maar Dickens besloot in 
1844 naar dat land te trekken om tijdelijk aan de hoge 
kosten in Londen te ontsnappen. Hij kon zijn Londense 
huis voor een jaar verhuren. Dat leverde aardig wat geld 
op en het leven was in het zonnige zuiden goedkoop. Hij 

Het Grote Sinterklaasfeest

Een reis met Dickens door Italië
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Het is nu echt de tijd van het jaar 
om te breien en te haken! Kom 
inspiratie opdoen tijdens het Brei-
haakcafé in de foyer van het Brink-
huis op donderdagochtend 6 
december vanaf 10.00 uur. Neem je 
eigen haak- of breiwerk mee en schuif gezellig aan. Elke 
eerste donderdag van de maand komen enthousiaste 
dames bij elkaar om te breien en te haken en soms ook te 
quilten. Vind je het leuk om je hobby te delen met ande-
ren, kom! Vooraf aanmelden is niet nodig, drankjes zijn 
voor eigen rekening. Contactpersoon: Nelly Bleijenberg, 
06-30801299 of blei2707@planet.nl.

De eerste donderdag van de maand 
is de foyer van het Brinkhuis een 
Kunstcafé. Kunstenaar, artiest, 
schrijver, amateur of professional, 
kunstminnend publiek: iedereen 
is donderdag 6 december van harte 
welkom! Van 19.30 uur tot 22.00 
uur in de gezellige foyer van het Brinkhuis. Vrij entree. 
De organisatie is in handen van SKIL (Stichting Kunst in 
Laren). 

De lichtjesavond in 
Laren is een traditie 
aan het worden. Dit 
jaar krijgt het evene-
ment een iets andere 
opzet dan de afgelopen 
jaren. In plaats van de 

vrijdag is nu voor zaterdag 8 december gekozen. Daar-
naast is het begin vervroegd naar 16.00 uur. Het dorp 
wordt getooid met licht en op allerlei plaatsen is iets te 
zien of te doen. De Johanneskerk, die 500 jaar bestaat in 
2021, staat wagenwijd open en wie dat wil kan binnenlo-
pen om te kijken naar de kerststallen gemaakt door Ina 
Snaterse, het koor te horen zingen of het carillon te 
horen spelen. Maar ook iedereen die zin heeft om te luis-
teren naar een verhaal, samen met de kinderen te knut-
selen of een glas Glühwein te drinken is van harte wel-
kom in de Johanneskerk. Bovendien komt er naast de 
Johanneskerk een levende kerststal. Dus kom op zater-
dag 8 december om 16.00 - 20.00 uur naar de Johannes-
kerk, Naarderstraat 5. Geniet daarnaast van alle lichtjes 
die het toch al mooie Laren, deze dag nog een beetje 
mooier maken!

Breihaakcafé 

Kunstcafé Laren 

Lichtjesavond ook in Johanneskerk

Vindt u het leuk om een 
broodje buiten de deur te 
eten, maar in uw eentje 
niet zo gezellig? Op 
woensdag 28 november 
organiseert Het Brink-
huis, tussen 12.30 en 14.00 
uur, weer een gezellige aanschuif lunch in de foyer. Wij 
zorgen voor een heerlijke lunch aan een grote tafel. Een 
leuke en lekkere gelegenheid om nieuwe mensen te leren 
kennen. Kosten: € 8,95 per persoon. U kunt online reser-
veren op www.hartvanlaren.nl maar ook door telefo-
nisch uw naam en telefoonnummer door te geven via 
035-751 3991.

Donderdag 29 novem-
ber treedt Frédéric 
Dorfmann op in de 
Bibliotheek Laren. Als 
‘’Troubadour des Car-
refours’’ neemt hij u 
zingend en vertellend 

mee langs de Franse geschiedenis. Het is een onderhou-
dend, educatief en verrassend programma waarbij 
humor, dramatiek, emoties een belangrijke rol spelen vol 
met smeuïge anekdotes! Frédéric begeleidt zichzelf op de 
gitaar, op eigen- en vooral bescheiden wijze.  Frédéric 
Dorfmann is geboren in Frankrijk en woont sinds 20 jaar 
in Nederland, waar hij Frans doceert op de middelbare 
school. Hij volgde enkele jaren zangles bij de bekende 
zangpedagoge Maria Rondèl en won in 1998, onder bege-
leiding van pianist Martijn Bos, de publieksprijs bij het 
‘Concours de la Chanson’ in de Kleine Komedie te 
Amsterdam. In zijn soloprogramma Le Troubadour des 
Carrefours, waarin Frédéric Dorfmann zichzelf begeleidt 
op gitaar, wordt elk chanson door hem persoonlijk op 
een treffende manier ingeleid. Zijn prettige, warme stem 
met een timbre dat tussen dat van Brel, Brassens en Fer-
rat in ligt, maakt van Le Troubadour des Carrefours een 
concert met een vleugje ironie en een aardige dosis 
romantiek.  Beroemde zangers komen aan bod, zoals o.a. 
Trénet, Duteil, Lama, Ferrat, Perret, Massias, Barbara, 
Moustaki, Lynda Lemay, maar ook anonieme en  minder 
bekende componisten laat hij horen. Er wordt in het 
Nederlands verteld en in het Frans gezongen. Je hoeft de 
Franse taal niet te beheersen om van het programma van 
Frédéric Dorfmann te kunnen genieten.  Tijdstip: 20.00 - 
22.00 uur, Entree € 13,- via www.bibliotheekhlb.nl. Deze 
avond wordt georganiseerd door Volksuniversiteit Het 
Gooi en bibliotheek Laren.

Aanschuif lunch 

De Franse geschiedenis in 25 chansons
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Even de kuiten aanspannen na de pepernoten en de mar-
sepein. Maar liefst vier ‘bergen’ moeten worden bedwon-
gen tijdens de tweede groepswandeling van de Stichting 
Wandelvierdaagse Het Gooi op zondag 9 december: 
Larenberg (achter Tergooi), Tafelberg, Huizerhoogt en 
Woensberg. De 18 kilometer lange tocht voert de lopers 
naar Blaricum en omgeving. Halverwege wordt gepau-
zeerd bij de Blaricumse tennisvereniging BLTC aan de 
Schapendrift. De terugweg naar Laren gaat via de Gooi-
ergracht en de Postiljonheide. Start en f inish is het club-
gebouw van SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, 
waar het gezelschap om 9.30 uur op pad gaat. Inschrijven 
tussen 8.45 en 9.15 uur in de clubkantine. Er wordt een 
bescheiden bijdrage (€ 3,50, leden KWBN € 2,50) gevraagd 
voor de koff ie met koek onderweg. Honden mogen niet 
mee.

Op 9 december om 15.30 uur 
opent kunsthandelaar en –his-
toricus Jan Six een bijzondere 
verkoopexpositie in het Rosa 
Spier Huis. De volledige 
opbrengst van deze tentoon-
stelling komt ten goede aan de 
expositieruimte in het nieuwe 

Rosa Spier Huis. Zo kunnen bewoners, jonge én gere-
nommeerde kunstenaars hun werk in de toekomst blij-
ven tentoonstellen. Meer dan 50 bekende kunstenaars en 
bewoners hebben zeer genereus schilderijen, tekeningen 
en beeldhouwwerken beschikbaar gesteld voor het goede 
doel, in prijsklassen oplopend vanaf 250 euro. Tijdens de 
opening op 9 december worden er ook drie werken 
geveild. Wilt u erbij zijn? Meld u zich dan aan via exposi-
tie@rosaspierhuis.nl. Er is maar een beperkt aantal 
plaatsen. Vanaf 16.00 uur is de expositie ook zonder aan-
melding toegankelijk. De werken zijn te koop van 9 
december 2018 tot en met 3 februari 2019.

Lief hebbers van koor- en kerstmu-
ziek kunnen vrijdag 14 december in 
de Johanneskerk weer genieten van 
het jaarlijkse Kerstconcert. Vocalis-
ten van twee koren brengen de con-
certbezoekers vanaf 19.30 uur met 
prachtige koormuziek in de kersts-
feer. De samenwerking tussen 

Larens Vrouwenkoor Octimbre o.l.v. Ton Philips en het 
Toonkunst Vrouwenkoor Capricciosa uit Amersfoort 
o.l.v. Hannie Slingerland staat garant voor een uniek 

Bergwandeling naar Blaricum

Verkoopexpositie Rosa Spier Huis

Kerstconcert Laren 2018

optreden. Dit jaar wordt het kerstconcert extra feestelijk 
door medewerking van sopraansoliste Hannie Slinger-
land en harpiste Aimée van Delden. De piano wordt 
bespeeld door Annemieke Jussen. Er wordt een gezamen-
lijk kerstprogramma gepresenteerd dat o.a. bestaat uit 
klassieke maar ook eigentijdse koormuziek, gregoriaans, 
carols en wereldmuziek in kerstsfeer. Kaarten zijn tele-
fonisch verkrijgbaar via 06 – 1 222 95 40 (Ton Philips) of 
per e-mail: info@lw-oase.nl.

De kerstvoorstellingen zijn op 
vrijdagavond 14 december, aan-
vang 20.00 uur; zondagmiddag 23 
december, 14.00 uur en op 2e 
Kerstdag woensdag 26 december, 
14.00 uur. Plaatsen reserveren via: 
dickens@ziggo.nl of 035 8872376. 

Entree € 15,00 incl. koff ie, thee, frisdrank in de pauze. 
De voorstellingen zijn in het Nederlands en duren inclu-
sief pauze ruim 2 uur. Deze voorstellingen zijn niet 
geschikt voor kinderen. Meer informatie: www.dickens-
theater.nl.

Vindt u het leuk om zelf een 
kerststuk te maken? Meld u dan 
aan en kom dinsdagochtend 18 
december naar de serre van 
Muziekcentrum Schering en 
Inslag te Laren en maak een geu-
rend kerstboompje. Vanaf 10.00 uur gaan we aan de slag 
met verschillende soorten groen, besjes en diverse kerst-
decoraties. De vrijwilligsters van Versa Welzijn zorgen 
voor het materiaal, de koff ie en thee en bieden u zo 
nodig een helpende hand. De kosten zijn € 12,50 incl. 
materiaal, koff ie / thee met lekkers. U dient zich vooraf 
aan te melden bij Nelly Bleijenberg 06-30801299 
of blei2707@planet.nl.

Kerstvoorstellingen Dickenstheater

Kerstworkshop

Chris Bogaers

Monuta De Jager  
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
T 035 - 691 6576
(24 uur per dag bereikbaar)
E bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we samen 
uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

De Jager

Afscheid nemen 
doen we samen.
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Agenda
t/m 18 november  Gijselman Exposities: Expositie 

‘Oud-Egyptische kunst’, 14.00-19.00 uur
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘Laatste 

impressionisten’
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘En plein air’
16 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
16 nov NH Kerk Eemnes: Concert, 20.00 uur
16 nov Singer Theater: Erik van Muiswinkel, 20.15 uur
17 nov  Afscheidscentrum Uitvaartverzorging Van Vuure: 

open huis, 14.00-16.00 uur
17 nov t/m 9 dec  Papageno Huis: Expositie Bianca 

Landgraaf
17 nov t/m 15 dec  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 

Ophelia van de Kieft
19 nov Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
19 nov  Brinkhuis: PH Helpdesk BEL, presentatie 

‘Toptiops over Whatsapp’, 14.00 uur
20 t/m 25 nov Singer Laren: Anna Singer Artotheek
20 nov Johanneskerk: Feiten of nepnieuws? 19.30-21.30 uur
20 nov  Bibliotheek Brinkhuis: Lezing over de strijd tegen 

darmkanker, 20.00-22.00 uur
21 nov  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Google 

foto’s, 4 dagdelen, 9.30-11.30 uur
21 nov Film aan de Brink: Lady Bird, 14.30 uur
21 nov Film aan de Brink: Hannah, 19.30 uur
21 nov  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
22 nov  t/m 8 jan BEL Kantoor: BEL Art-tentoonstelling 

Daily Dreams and Memories
22 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
22 nov Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
22 nov  Brinkhuis: Workshop voor ouders van tieners, 

20.00-21.30 uur
22 nov Theater aan de Brink: Pieter Jouke, 20.15 uur
23 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
23 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
23 nov Singer Theater: De misdaden van Vautrin, 20.15 uur
24 nov  Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi, Workshop 

Duurzame veranderingen in houding en gedrag, 
11.00 uur

24 nov Singer Theater: De misdaden van Vautrin, 20.15 uur
25 nov Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
25 nov  Klaas Bout Hal: Het Grote Sinterklaasfeest, 12.30 

en 16.00 uur
25 nov Dickenstheater: Charles Dickens in Italië, 14.00 uur
25 nov  Ontmoetingskerk: Autumn Leaves Concert 

Muziekvereniging St. Jan, 14.30 uur
26 nov Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
26 nov  Rosa Spier Huis: Concert Het Dostojevski Kwartet, 

20.00 uur
27 nov Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 17.00-18.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
250 5 december vrij. 14-12 en za. 15-12

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK MAKKELIJK AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie



 

16 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
17 dec Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
18 dec  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 

Kertstboompje maken, 10.00 uur
19 dec Film aan de Brink: The Post, 14.30 uur
19 dec Film aan de Brink: Finding your Feet, 19.30 uur
19 dec  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
20 dec Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
20 dec Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
20 dec SV Laren ’99: Kerstklaverjassen, 19.30 uur
23 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
23 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
26 dec  Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
3 jan Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
11 jan  Volksuniversiteit het Gooi: start Ken uw Klassieken! 

Vergillius’ bijentuin (3 lessen), 10.00 uur
24 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing Het ontstaan 

van het Koninkrijk der Nederlanden, 20.00 uur
25 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Workshop Gedichten 

tekenen met Gitte Spee en Gerard Beentjes, 14.00 uur
29 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing 

Zakenmanieren, 20.00 uur
31 jan SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
5 feb Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
12 feb  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 

Winterdecoratie maken
28 feb SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
5 mrt Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
28 mrt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
2 apr Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
16 apr  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 

Paasdecoratie maken
18 apr SV Laren ’99: Paasklaverjassen, 19.30 uur

27 nov Singer Theater: Solitary High, 20.15 uur
28 nov Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
28 nov Film aan de Brink: Hannah, 14.30 uur
28 nov Film aan de Brink: Call me by your name, 19.30 uur
28 nov  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
28 nov Singer Theater: Bang, 20.15 uur
29 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
29 nov Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
29 nov  SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
29 nov  Bibliotheek / Volksuniversiteit Het Gooi: De Franse 

geschiedenis in 25 chansons, 20.00-22.00 uur
30 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
30 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
2 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
2 dec SInger Theater: Montere Weemoed, 15.00 uur
3 dec Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
5 dec  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
6 dec Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
6 dec Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
6 dec Foyer Brinkhuis: Breihaakcafé, 10.00-12.00 uur
6 dec Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
7 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
7 dec  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
7 dec Singer Theater: Madelijne Kool, 21.00 uur
8 dec Theater aan de Brink: Koffieconcert, 11.00-11.30 uur
8 dec Lichtjesavond
9 dec  Wandelvierdaagse Het Gooi, Bergwandeling naar 

Blaricum, start vanaf SV Laren, 9.30 uur
9 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
9 dec t/m 3 feb Rosa Spier Huis: Verkoopexpositie
10 dec Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
10 dec  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Digitale 

Nalatenschap, 2 dagdelen, 14.00-16.00 uur
12 dec Film aan de Brink: Call me by your name, 14.30 uur
12 dec Film aan de Brink: The Post, 19.30 uur
12 dec  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
13 dec Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
13 dec Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
13 dec  Theater aan de Brink: Altijd zal ik van je houden, 

20.15 uur
14 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
14 dec  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
14 dec Johanneskerk: Kerstconcert, 19.39 uur
14 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 20.00 uur
14 dec Singer Theater: Troost en Zonen, 20.15 uur
15 dec  Theater aan de Brink: Altijd zal ik van je houden, 

20.15 uur
16 dec  Theater aan de Brink: Altijd zal ik van je houden, 

14.00 uur

Vaste terugkerende activiteiten

Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis), 
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

Koffieochtend senioren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand, 10.00-12.00 uur

Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis, elke 
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis, iedere 
woensdag van 19.30-20.30

Kunstcafé Laren: Foyer Brinkhuis, elke eerste 
donderdag van de maand, 19.30-22.00
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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  
5 decembe 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Herfst in Laren (laarderhoogt)

De Gouden Makelaar 
 

 
 

  Bad en slaapkamer op begane grond 


