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5 vragen aan 

bij de brandweer zat, mij een keer mee naar een oefen-
avond. Ze hadden ‘slachtoffers’ nodig. Ik vond het direct 
geweldig en ben acht jaar lang allerlei hand- en span-
diensten blijven verrichten, totdat ik in militaire dienst 
moest. Daarna vond ik werk buiten Bussum en helaas 
was het brandweerwerk daar niet mee te combineren. 
Toen ik tien jaar geleden in Laren kwam wonen, vroeg 
Jan Steven Hittema, bevelvoerder bij de brandweer Laren, 
of ik vrijwilliger wilde worden. Ik hoefde niet lang over 
het antwoord na te denken.’ 
  
Wat houdt het werk van 
brandweervrijwilliger in?
‘Voordat je aan de slag kunt als vrijwilliger, moet je eerst 
in de avonduren de tweejarige beroepsopleiding tot 
brandweerman of -vrouw volgen. De opleiding bestaat 
uit drie onderdelen: Brand, Technische Hulpverlening 
en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Wanneer je 
wordt opgeroepen, is dat voor een van die taakvelden, 
maar het kan ook een gecombineerde inzet zijn. Binnen 
het Gooi hebben we in Laren nog een paar specif ieke 
taken. Wij zijn tevens gespecialiseerd in rietenkap-
brand- en natuurbrandbestrijding.’ 

Wat drijft jou om dit te doen?
‘Ik wil mensen in nood graag helpen, en dat geldt ook 
voor alle andere vrijwilligers in Laren. Onze brandweer-
post bestaat volledig uit vrijwilligers, overdag aange-
vuld met beroeps uit de regio. We zijn een hecht team en 
vanwege de wekelijkse oefenavonden zijn we goed op 
elkaar ingespeeld. Naast het werk organiseren we regel-
matig leuke dingen met elkaar. Zo maken we ieder jaar 
rond kerst de bekende Brandweerfilm, waarin we alle 

Nederland telt circa 28.000 brandweermensen, waarvan 
zo’n 80% vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn dringend 
nodig. Ook brandweerpost Laren, onderdeel van 
Brandweer Gooi en Vechtstreek, kan nog versterking 
gebruiken. Zonder vrijwilligers zou de brandweerzorg 
onbetaalbaar worden, stelt Robert Klaassens, die al vele 
jaren actief is als vrijwillig brandweerman in Laren. We 
spraken hem over het werk en zijn motivatie.

Hoe ben je bij de brandweer terecht gekomen?
‘Als 15-jarig jochie nam mijn buurman, die in Bussum 

RobeRt Klaassens

burgers een f ijne kerst wensen. Veel van onze mensen 
zijn ondernemer in Laren. Dat is praktisch, want bij een 
calamiteit kunnen zij meestal snel ter plaatse zijn. Het is 
dus belangrijk dat deze mensen hun werk in Laren kun-
nen blijven uitvoeren. Ook moeten er voldoende sociale 
huurwoningen komen, zodat jonge mensen in Laren 
kunnen blijven wonen. Veel kinderen van brandweer-
mensen stroomden vroeger automatisch in. Nu verhui-
zen ze noodgedwongen naar elders. Een gemiste kans.’ 

Je bent zelf ook ondernemer in Laren, 
vertel daar eens iets over!
‘In 2005 ben ik vanuit een baan in de ICT voor mezelf 
begonnen. Via mijn webdesignbureau Motion Pixels 
bouw ik websites en webshops. Veel van mijn opdracht-
gevers komen uit Laren en omgeving en ik vind het ook 
belangrijk om lokale initiatieven te ondersteunen. Zo 
ben ik momenteel bezig met een citymarketing-website 
voor Bijzonder Laren. Daarnaast ben ik altijd op zoek 
naar nieuwe klanten binnen Laren en omstreken.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Hans Schotsman, omdat hij al heel lang vrijwilliger bij 
de Larense brandweer is. Sinds kort heeft hij er een extra 
taak bij gekregen als wijkbrandweerman. Hij is het eer-
ste aanspreekpunt voor inwoners van het dorp, hij geeft 
advies en informatie en gaat bij mensen op bezoek. Kort-
om, je kunt met allerlei vragen rondom brandveiligheid 
bij hem terecht. Een belangrijke en nuttige functie dus!’  

Ook vrijwilliger worden bij de brandweer? 
Kijk op www.brandweer.nl/laren. 
Met Motion Pixels in contact komen? 
Bezoek www.motionpixels.nl.
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Een lange, hete zomer
Elsevier heeft Laren op de tweede 
plaats gezet als f ijnste plaats van 
Nederland om in te wonen.
Het gemeentebestuur is daar met 
recht trots op, in het volle besef 
dat we dat allemaal samen voor 
elkaar krijgen: de ondernemers, 
winkeliers, horeca, musea en de 
fantastische steun vanuit de BEL-
organisatie voor het onderhoud van onze prachtige groe-
ne omgeving en de openbare ruimte.
Ik ben ervan overtuigd dat de Larense gemeenschapszin, 
met alle betrokken inwoners en de vele, vele vrijwilligers 
hier de sleutel van dat succes zijn, en dat is dan ook de 
reden voor onze niet af latende inspanningen geweest 
voor een zelfstandig Laren.
Die zelfstandigheid kent ook z’n keerzijde. Zelfstandig-
heid kan alleen bestaan bij succesvol samenwerken met 
onze buurgemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en 
samenwerking betekent altijd “geven en nemen”.
In juni hadden we weer de warmste juni dagen ooit. Kli-
maatverandering kan niet langer ontkend worden. Niet 
alleen een regionaal, maar grensoverschrijdend pro-
bleem, waarin Laren haar bijdrage moet leveren om mee 
te werken aan CO2 reductie en energietransitie.
Andere regionale speerpunten zijn onder meer mobili-
teit (aanpak A1 en A27) en bereikbaarheid, werkgelegen-
heid/woon-werk klimaat en versterking van de samen-
werking voor het Sociale Domein: de zorg voor jeugd, 
participatie en maatschappelijke ondersteuning. Ook 
spreken de gemeenten zich uit voor behoud en verster-
king van het landschap, door de ontwikkeling van een 
zogenaamde Omgevingsvisie.
Hoe die samenwerking vorm moet krijgen, zodat elke 
gemeente zich voldoende gehoord weet, is nu aan de 
orde.
Met acht gemeenten in de regio is dat best een toer aan 
de rekstok, maar in elk geval is er grote overeenstem-
ming over de te bereiken doelen.
Een hete zomer zal ongetwijfeld bijdragen aan de drin-
gende noodzaak snel tot een vergelijk te komen.

Ik wens u een plezierige vakantie!

Peter Calis, Wethouder
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Afscheid nemen
doen we samen. 

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

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54

 

 

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

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

De toekomst van Laren
Met de bekendmaking van de nieuwe 
burgemeester van Laren, de heer Nan-
ning Mol, zet de gemeenteraad een 
belangrijke stap in het proces om als 

zelfstandige gemeente verder te gaan. Deze benoeming 
is voor zes jaar en die in die periode moet Laren samen 
met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechts-
treek bewijzen wat ze waard zijn.

Niet alleen de regionale bestuurskracht verdiepen en 
uitbreiden om daarmee de dossiers woningbouw, mobi-
liteit en bereikbaarheid, werkgelegenheid en natuur op 
orde te krijgen en te houden. Met andere woorden: bou-
wen aan een stevig fundament. Ook de eigen gemeente-
financiën en die van het BEL Combinatie op orde bren-
gen behoren daartoe. En dat wordt vooral voor Laren een 
lastige klus. De jaarrekening 2018 en meerjarenbegro-
ting laten dit duidelijk zien.

Daar waar omliggende gemeenten nog kunnen bouwen 
en geld verdienen ligt dat voor Laren heel anders. Wij 
staan er f inancieel niet goed voor en hebben uit onze 
grondexploitatie nog maar weinig incidentele opbreng-
sten te verwachten. Om de komende jaren een gezonde 
gemeentelijke exploitatie te kunnen realiseren moeten 
noodzakelijke investeringen en kosten scherp tegen 
elkaar afgewogen worden. Daarbij ontstaat steeds weer 
discussie over structurele en incidentele kosten. Maar 
hoe je het ook wendt of keert, geld kan maar één keer uit-
gegeven worden. Het motto van het CDA Laren is al 
jaren: géén geld, niet doen! Daar blijven wij bij.

Onze gemeente is daarom gebaat bij een sterke regio die 
bereid is ons ook f inancieel mee te nemen. Daar ligt ook 
een mooie rol voor onze nieuwe burgemeester. Verbin-
dingen zoeken, onderhouden en uitbouwen in de Gooi 
en Vechtstreek. Versnippering van bestuurs- en organi-
satiekracht door ons heil te zoeken in het Eemland hoort 
daar wat betreft het CDA Laren niet bij.
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA



5

PolitiekActueel bomenbeleid: 
geen verdere ontgroening!
Laren’s bomenbeleid wordt 
gekenmerkt door forse kap en 

schamele herplant. Op het eerste gezicht lijkt kap een 
geleidelijk proces van één voor één maar dit wordt (te 
vaak) onderbroken door grootschalige kap zoals nu bij de 
nieuwbouw van het Rosa Spier Huis waarbij circa 230 vol-
wassen bomen zijn gekapt.
Aan een kapvergunning wordt daar waar mogelijk de 
voorwaarde van herplant gekoppeld. In de praktijk is de 
uitkomst van voorafgaand onderzoek op locatie echter 
meestal: niet mogelijk... Bijvoorbeeld toen er vorig jaar 
april voor 31 bomen een kapvergunning werd afgegeven 
en er slechts in geval van 4 (!) bomen een herplantplicht 
werd opgelegd. Herplant moet naar mening van D66 
áltijd verplicht zijn, ook als dit ter plekke niet mogelijk 
is. Andere locaties in het dorp kunnen een alternatief 
vormen, evenals een f inanciële bijdrage aan één of meer 
door de gemeente erkende bomenfondsen. Controle en 
handhaving bij een algemene herplantplicht vereisen 
vanzelfsprekend een omvangrijker inzet van deskundi-
gen en dus middelen. In het licht van het huidige f inan-
ciële beleid, zeker m.b.t. de BEL-Combinatie, geen een-
voudige zaak maar voor D66 wél beleidsprioriteit.
Al in 2015 stelde de verantwoordelijke wethouder vast 
dat het bomenbeleid van Laren verouderd was. Hij ver-
onderstelde in 2017 een nieuw beleid aan de Raad te kun-
nen voorleggen, waarin het vigerende kapbeleid kritisch 
zou worden bekeken en opnieuw worden geformuleerd. 
Dat is niet gebeurd. In het huidige coalitieakkoord is ook 
weer de ambitie van een nieuw bomenbeleid neergelegd 
en het College heeft zojuist het voornemen kenbaar 
gemaakt € 10.000 te willen reserveren voor het opstel-
len ervan. Na jaren van tevergeefse pogingen van D66, en 
bijvoorbeeld ook Liberaal Laren, om opéénvolgende Col-
leges hun groene verantwoordelijkheid te doen nemen, 
dringen we aan op een actueel beleid met duidelijke 
voorwaarden voor en controle bij kap, verplichte her-
plant en, daaraan verbonden, consequente handhaving, 
en een begroting die de uitvoe-
ring hiervan mogelijk maakt. 
Daarbij kan worden opgemerkt 
dat Laren het wiel niet opnieuw 
hoeft uit te vinden, veel gemeen-
ten gingen ons voor!

Yvonne Berghorst, 
Steunfractie D66
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Financiële stabiliteit Laren
In juni werd de jaarrekening 2018 in de f inanciële com-
missie besproken. Duidelijk werd dat in 2018 wederom 
met kunst- en vliegwerk baten en lasten in evenwicht 
waren gebracht.

Voor de komende jaren wachten vrijwel alleen tegensla-
gen. Net als in 2018 zal het sociaal domein (40% van de 
begroting) forse tegenvallers kennen. Extra inkomsten 
uit precario op ondergrondse leidingen en leges uit grote 
projecten vervallen, waarop onvoldoende is geantici-
peerd. De BEL-organisatie heeft meer geld nodig en 
daarnaast stijgen de lasten fors door salaris- en pensi-
oenkosten.

Afgelopen weken stonden de kranten vol van de (f inanci-
ele) problemen bij de BEL-organisatie. Als raadsleden van 
Liberaal Laren hebben we de indruk dat wij gezien de 
organisatievorm niet in staat zijn onze controlerende rol 
naar behoren uit te voeren. De BEL functioneert al 11 jaar 
zelfstandig, waarvan de laatste jaren met een roulerende 
driekoppige directie. Door deze roulatie is eigenlijk nie-
mand meer direct eindverantwoordelijk voor deze orga-
nisatie. 

Ons dringend advies luidt dan ook: Stel één directeur 
aan en laat deze de BEL-organisatie op orde brengen. 
Zorg dat deze persoon het vertrouwen bij de drie 
gemeenten terugwint. Pas daarna kan er zo nodig in de 
organisatie geld worden geïnvesteerd. Nu twijfelen de 
samenwerkende gemeenten sterk of geld investeren 
nog(!) wel enige zin heeft.

Het Larens college staat voor grote uitdagingen. Zorg 
dat Laren zijn f inanciën op orde brengt opdat de zwakke 
Algemene Reserve weer terug kan komen op het juiste 
niveau. Onvoldoende f inanciële 
stabiliteit brengt onze zwaar 
bevochten zelfstandigheid f link 
in gevaar. Laten we hopen dat het 
college dit gevaar de komende 
jaren zal weten te keren…

Evert de Jong,
Raadslid Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Informatieavond over dekkend AED-netwerk in dorp

Amerika enthousiast over Larense Klepperman

Biodiversiteit bij de Schapendrift Er zit meer filosofie in een fles wijn 
dan in alle boeken

Gooische Markt van weleer 
tentoongesteld in de Lindenhoeve

Herdenking omgekomen 
brandweerlieden Kunstpijp

Directeur Cathelijne Broers Hermitage roemt Singer ‘s 
Duitse expressionisten

In een rijtuigie...helemaal naar Laren.

Armeense gastkinderen van PAX Eemnes laten duif op bij 
Ontmoetingskerk
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

•  Eemnesserweg 53, 1251 NB, het wijzigen van 
kantoorbestemming naar woonbestemming, 
ingekomen 19 juni 2019

•  Frans Langeveldlaan 16, 1251 XX, het plaatsen van 
een verdieping op de aanbouw aan de woning, 
ingekomen 20 juni 2019

•  Weversweg 14, 1251 XC, het verwijderen van een 
draagmuur in de woning, ingekomen 20 juni 2019

•  Weversweg 14, 1251 XC, het plaatsen van een 
nokverhoging en een dakkapel op de woning, 
ingekomen 20 juni 2019

•  Ooghout 3, 1251 ZC, het legaliseren van een erfaf-
scheiding bij de woning, ingekomen, 23 juni 2019

•  Graaf land 40, 1251 NK, het vergunningsvrij bouwen 
van een aanbouw aan de achtergevel, het plaatsen 
van een dakkapel op het achterdakvlak en het 
plaatsen van een bijgebouw in de tuin bij de woning, 
ingekomen 24 juni 2019

•  Jordaan 17, 1251 PB, het vellen van 4 houtopstanden 
en het aanleggen van een in- en uitrit, ingekomen  
24 juni 2019

•  Hoef loo 19a, 1251 EA, het verhogen van de aanbouw 
met een hoogte van 0,315 m tot een bouwhoogte van 
2,765 m, ingekomen 24 juni 2019

•  Noolseweg 6, 1251 GP, het plaatsen van een toegangs-
poort bij de woning, ingekomen 25 juni 2019

•  Hein Keverweg 3, 1251 BT, het veranderen van de 
dakbedekking op de woning en de garage en het 
plaatsen van een dakkapel op de woning, ingekomen 
26 juni 2019

•  Noolseweg 11, 1251 GN, het wijzigen van de gevels 
van de woning, ingekomen 27 juni 2019

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Noolseweg 23, 1251 GN, het plaatsen van een 
overkapping bij de woning, ingekomen 28 juni 2019

•  Brink 20a, 1251 KW, het legaliseren van  een 
overkapping en pergola, ingekomen 28 juni 2019 

•  Noolseweg 23, 1251 GN, het plaatsen van een 
toegangspoort, ingekomen 28 juni 2019

•  Slangenweg 32, 1251 RV, het plaatsen van een 
toegangspoort bij de woning, ingekomen 1 juli 2019

•  Kerklaan 16, 1251 JT, het plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 2 juli 2019 

•  Engweg 14b,1251 LL, het plaatsen van een poort en 
kappen van bomen, ingekomen 2 juli 2019

•  Oud Blaricummerweg 27, 1251 GW, plaatsen 
erfafscheiding, ingekomen 2 juli 2019

•  Gooiergracht 97, 1251 VD, het plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 3 juli 2019 

•  Sint Lucasweg 3, 1251 LV, het verbouwen van de 
carport tot een garage, ingekomen 4 juli 2019

De publicatie in de krant van week 26, 28 juni 2019, 
geeft ten onrechte aan dat er een aanvraag is gedaan 
voor het splitsen van de woning Warrekam 2, 1251 VZ. 
De aanvraag betreft: 
•  Schapendrift 2 (en 2b), 1251 XG, het splitsen van de 

woning, ingekomen 28 mei 2019

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

•  Tafelbergweg 25, 1251 AB, het oprichten van een 
woning met kelder, verzonden 25 juni 2019 

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning

Informatieavond over dekkend AED-netwerk in dorp

Rectificatie aangevraagde 
omgevingsvergunning
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•  Graaf land 35, 1251 NH, het verwijderen van een 
constructieve binnenwand, verzonden 25 juni 2019

•  Tabakspaadje 3, 1251 PM, het plaatsen van een schuur 
met overkapping in de achtertuin bij de woning, 
verzonden 26 juni 2019

•  Sint Janstraat 65, 1251 LC, het vellen van 5 bomen, 
verzonden 26 juni 2019

•  Korenschoof 2, 1251 SK, het vellen van 1 boom, 
verzonden 26 juni 2019

•  Legrasweg 4, 1251 GS, het legaliseren van een vijver 
in de voortuin bij de woning, verzonden 28 juni 2019

•  Noolseweg 15a, 1251 GN, het vellen van 1 boom, 
verzonden 1 juli 2019

•  Hein Keverweg 3, 1251 BT, het veranderen van de 
dakbedekking op de woning en het bijgebouw en het 
plaatsen van een dakkapel op de woning, verzonden 
3 juli 2019

•  Eemnesserweg 53, 1251 NB, het wijzigen van 
kantoorbestemming naar woonbestemming, 
verzonden 4 juli 2019

•  Eemnesserweg 27, 1251 NA, het vellen van 1 boom, 
verzonden 4 juli 2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 26 juni 
2019 en 3 juli 2019 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Beslui-
tenlijst Raad).

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

Geboorten
07-06-2019 Arya Levina van Balen
14-06-2019 Lars Jan Litjens
17-06-2019 Alexander Jan Bos
23-06-2019 Julia Emma Sarah Slabicki

Door het mooie en warme weer heeft het groen een enorme 
goeispurt doorgemaakt. De gemeente heeft inmiddels het 
openbare groen goed teruggesnoeid. Wanneer u nu uw 
groen ook goed terugsnoeit, is een eenmalige snoeibeurt in 
de zomer vaak voldoende. In september hoeft u dan hoog-
uit een klein snoeirondje te doen om het groen weer strak 
de winter in te laten gaan. Zo houden we samen het groen 
binnen de perken en ontstaan er geen onoverzichtelijke 
situaties voor schoolgaande kinderen, fietsers en voetgan-
gers. Ga voor meer snoeitips naar www.laren.nl

Weet u wat er speelt in het sociaal domein in uw gemeen-
te? De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt een 
enthousiaste en betrokken inwoner uit Laren die vanuit 
deskundigheid, persoonlijke ervaring, interesse of net-
werk kan adviseren over onderwerpen binnen het sociaal 
domein. Voelt u zich geroepen? Kijk voor meer informa-
tie op www.laren.nl

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Geweigerde 
omgevingsvergunningen

Familieberichten

Adviesraad sociaal domein 
zoekt lid uit Laren

Snoeien

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook
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Mevrouw Ankie Koopman is vrijdag 28 juni benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onder-
scheiding omdat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het verder professionaliseren van de vakgebieden Anes-
thesiologie en Transfusiegeneeskunde. Uit handen van 
burgemeester Rinske Kruisinga kreeg zij de onderschei-
ding uitgereikt. Dit gebeurde in het Albert Schweitzer zie-
kenhuis in Dordrecht tijdens een symposium ter gelegen-
heid van de pensionering van mevrouw Koopman.

Vanaf 1 juli mag er niet meer worden gerookt op het bui-
tenterrein van het BEL-kantoor, de gemeentekantoren 
en de gemeentewerf. Om dat duidelijk te maken, hebben 
we borden en speciale stoeptegels geplaatst. Ook de 
rookruimte in de garage van het BEL-kantoor is vanaf 1 
juli gesloten.

Deze stap is onderdeel van ons beleid om ervoor te zorgen 
dat elk kind dat in de regio wordt geboren, rookvrij kan 
opgroeien. Dat kan in een omgeving zonder verleidingen 
en met goede voorbeelden om je heen. Hoe minder men-
sen je ziet roken, hoe minder vanzelfsprekend het wordt 
om zelf te gaan roken. Daarom geven we zelf het goede 
voorbeeld, zodat andere organisaties ons volgen.

Want een rookvrije generatie, dat willen we toch allemaal?

Landelijk hebben we te maken met een plaag van eiken-
processierupsen. De haartjes van deze rupsen kunnen 
huiduitslag, jeuk of irritatie aan ogen of luchtwegen ver-
oorzaken.

De bestrijding van deze rupsen en hun nesten is een tijd-
rovend werk, dat gedaan moet worden door specialisten. 
De beschikbaarheid van specialisten staat door de grote 
landelijke vraag enorm onder druk. 

Dit betekent dat wij voorrang moeten geven aan de 
meest urgente situaties, zoals druk bezochte openbare 
locaties en situaties waar de plaagdruk bijzonder groot 
is. Dit geldt zowel voor controles als voor de bestrijding. 

Ondertussen raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk 
weg te blijven van plekken waar veel eiken staan. Als u 
toch in de buurt van eiken moet zijn, is het raadzaam om 
hals, armen en benen goed te bedekken. 

Kijk voor meer informatie over onze aanpak op onze 
website (Projecten > De eikenprocessierups). 
Voor meer informatie over gezondheidsklachten: 
www.ggdgv.nl/nieuws/eikenprocessierups

Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2018 en de jaar-
rapportage 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek op 25 juni 2019 zijn vastgesteld. In 
het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerap-
porteerd over de activiteiten en projecten die in 2018 zijn 
uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht, telefoonnummer 14 035. Daarnaast zijn 
de stukken te vinden op de gemeentelijke website.

Terrein BEL-kantoor
nu rookvrij 

Koninklijke Onderscheiding 
voor dr. Ankie Koopman

Bestrijding eikenprocessierups

Milieujaarverslag en jaarrapportage 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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Overlast?
Heeft u last van houtrook? Ga allereerst het gesprek met 
uw buren aan. Op de gemeentelijke website vindt u er 
meer informatie over. Er zijn ook belangengroepen over 
de nadelige gevolgen van het stoken van hout. Kijk eens 
op: Stichting Houtrookvrij: www.houtrookvrij.nl.

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om 
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger 
met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het 
opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonma-
ken van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeen-
ten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het 
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslot-
te niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van 
inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheids-
vestjes, werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en 
zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals 
voor het rechtzetten van paaltjes of borden. Behalve 
gereedschap biedt de aanhanger zelfs de mogelijkheid 
om na af loop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan 
de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door te bel-
len met de werf beheerder via het gemeentelijke tele-
foonnummer 14 035 (elke werkdag van 08.00 tot 16.00 
uur). Bij het reserveren kunt u ook direct een afspraak 
maken voor advies over de uit te voeren werkzaamheden 
of over het afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. De 
aanhanger haalt u 
op bij de gemeente-
werf, Zuidersingel 
2 in Eemnes. Na 
gebruik moeten 
alle gereedschap-
pen weer volledig 
en schoon worden 
ingeleverd.

Op donderdag 4 juli vond de off iciële onthulling plaats 
van het kunstwerk van Jocke Overwater. De kunstenares 
schonk het beeld ‘Moeder met kinderen’ aan de gemeen-
te. In overleg met de kunstcommissie besloot de gemeen-
te om het kunstwerk te plaatsen bij het Brinkhuis. Het 
Brinkhuis biedt een goede locatie, het is een centrale 
plek in het dorp waar het beeld goed tot zijn recht komt 
en door veel bezoekers bekeken kan worden. Het kunst-
werk, een bronzen beeld, is in 1988 gemaakt en staat op 
een sokkel van Belgisch hardsteen. 

v.l.n.r.: Michael Jonker (directeur Brinkhuis), Jocke 
Overwater (kunstenares), Karin van Hunnik (wethouder). 

Het stoken van hout gebeurt binnen en buiten. In de 
zomerperiode wordt ook vaak een vuurkorf gebruikt. 
Naast dat het gezellig en sfeervol kan zijn, kan het ook 
overlast veroorzaken. Daarbij, in droge perioden is het 
belangrijk om extra voorzichtig te zijn. Hieronder vindt 
u een aantal tips om rookoverlast te voorkomen. 

1.    Is het windstil of mistig? Liever niet stoken, de rook 
dan blijft hangen 

2.   Stook alleen met droog hout. Vochtig hout geeft 
extra veel rook en f ijnstof

3.   Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout of 
platen, dan kunnen zeer schadelijke stoffen 
vrijkomen

4.   Stook niet met papier en karton, het zorgt voor veel rook 
5.  Houd blusmiddelen bij de hand

Er zijn nog meer tips, kijk op: www.laren.nl/houtrook of 
op www.stookwijzer.nu. Hier kunt u zien wanneer de 
weersomstandigheden goed zijn om te stoken. 

Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 

Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!

Houtrookoverlast

Onthulling kunstwerk 
bij Brinkhuis 
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Nieuws in beeld

Sint Jansprocessie trekt over de Vredelaan

Nieuwe drieluik-icoon van Geert Hüsstege over St.Jan

Klaar voor de processierups Honorary Member Award van IFToMM 
voor Laarder Teun Koetsier

Nieuwe outfit voor walking
footballers Ol’Blacks

Scooter tegen auto Tineke Schouten enthousiast over 
Paul0’s kunst 

Pop-up store voor bruidjes

Ouderwets jeu de boules op de Brink

Laren tweede beste gemeente van Nederland
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Dit past natuur-lijk precies bij jou! bij cliënt thuis 
Blaricum, Laren of Eemnes
Het is f ijn om in de zomer te kunnen genieten van een 
mooie tuin. Dat vinden veel ouderen ook. Maar als zij niet 
meer in staat zijn zelf de tuin bij te houden... Bent u dan 
die vrijwilliger die nu en dan wel even de handen uit de 
mouwen wil steken voor iemand die dat zelf niet (meer) 
kan? Wat onkruid weghalen, wat snoeien, gras maaien. 
Het gaat om kleine tuintjes, 1 tot maximaal 2 uur werk. U 
kunt zelf bepalen wanneer u een tuin wilt doen. En hoe 
vaak u een tuin wilt doen. En u kunt gerust op vakantie 
gaan, want dan kunnen anderen het weer overnemen. 
Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke Bijleveld 
van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, tel. 06 49377171; 
bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag of abij-
leveld@versawelzijn.nl

Licht– en geluidstechnicus bij het Brinkhuis in 
Laren
In het Brinkhuis worden vanaf september 2012 diverse 
theater- en f ilmavonden georganiseerd. U verzorgt de 
techniek tijdens deze avonden, zodat de voorstellingen en 
presentaties geheel tot hun recht komen in de sfeervolle 
kapel. U maakt onderdeel uit van de techniekwerkgroep. 
Werktijden: voornamelijk een avonddeel, in overleg. Con-
tactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, tel. 
035-7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl

Zwemmaatje in Laren centrum
Voor een dame van 60+ met geheugenproblemen zoeken 
we een maatje die met haar wil gaan zwemmen. Het ver-
voer van en naar het zwembad wordt geregeld. Als de vrij-
williger liever zelf wil rijden, worden de kosten hiervoor 
vergoed. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke 
Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, tel. 06-49 
377171 of abijleveld@versawelzijn.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
Dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, 
Blaercom, Schoolstraat 3
Donderdag van 13.30 – 15.30 uur, 
De Malbak, Wetering 122

Tel. 035- 7504149, e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

74e bejaardentocht van Laren
Op  een bewolkte donderdag in juni is voor de 74ste keer 
de bejaardentocht van Laren georganiseerd. Om 8 uur in 
de ochtend zijn 31 vrijwilligers incl. 10 navigatoren met 
hun auto vertrokken van het kermisterrein met in elke 
auto een chauffeur en 2 á 3 65-plussers uit Laren. De 79 
deelnemers hebben een tocht gemaakt langs Baarn, 
Hoogland, Achterveld, Barneveld, Opheusden, Heteren 
met als bestemming restaurant  De Wanmolen in Zetten. 
Op deze locatie is heerlijke appeltaart met een kopje 
koff ie genuttigd, waarna de tocht door de Betuwe werd 
vervolgd langs o.a. Andelst, Amerongen, Culemborg, 
Geldermalsen, Est. Na anderhalf uur door deze mooie 
omgeving gereden te hebben, kwam men aan bij 
restaurant de 3 Zussen in Meteren. Op het menu stond 
een driegangen lunch met een lekkere tomatensoep als 
voorgerecht, als hoofdgerecht een heerlijk visje of rollade 
en ter afsluiting een vinger-af likkend dessert Dame 
Blanche erbij. Tussen de gangen door heeft Dhr. Bus met 
zijn accordeon voor sfeervol entertainment gezorgd. 
Inmiddels was de zon doorgebroken en kon de route 
vervolgd worden over de Lingedijk en Appeldijk. Dit jaar 
eindigde bij Blokhut Ons Genoegen. Een gezellige borrel 
met hapjes en veel gelach vormde de dagafsluiting van 
de 74e bejaardentocht.  

Het bejaardentochtcomité wil graag alle vrijwilligers en 
donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze 
dag. 

Stichting bejaardencomité Laren gaat een aanvraag bij 
de gemeente Laren indienen voor een jaarlijkse bijdrage 
voor meer f inanciële zekerheid. Ook donateur of 
vrijwilliger worden ? info@bejaardentocht.nl 

Op naar de 75ste bejaardentocht van Laren!
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Green Side, de Groene Afslag en de 
AltijdWerkplaats starten samenwerking 
voor meer lokale groene impact

Green Side, De Groene Afslag en de AltijdWerkplaats zijn gestart met een lokaal ecosysteem in 
het Gooi waar duurzame notitieblokken worden geproduceerd. Gebruikt, eenzijdig geprint, 
papier wordt bij lokale bedrijven en scholen ingezameld, bij de AltijdWerkplaats ingebonden 
en lokaal bij De Groene Afslag verkocht aan bezoekers. 

Met dit concept van Green Side wordt per boekje maar liefst 37.5 liter water en 6.25 KWh bespaard. In 
totaal heeft Green Side op de standplaats Houten al meer dan 10.000 liter water en 2500 KWh bespaard. 
Van het bespaarde water kan er zo’n 250 keer gedoucht worden en 
van de energie kan een normale ledlamp 49 jaar (!) non-stop branden. 
Deze cijfers beloven nu al veel goeds voor de start in Laren!

Regina Berends van de AltijdWerkplaats omarmt het initiatief van 
Green Side: “De productie van de boekjes levert ons een nieuwe 
betekenisvolle en nuttige werkplek waarbij we laten zien dat 
circulair doen niet ingewikkeld hoeft te zijn.”

Green Side, een duurzame onderneming is opgericht door de 24-jarige sociaal 
ondernemer Léon Polman. Polman is genomineerd voor de 100 duurzaamste jonge 
koplopers van Nederland en gelooft dat je de wereld kunt veranderen door er anders naar 
te kijken. ‘Always look at the Green Side of life.’

De Groene Afslag is een multifunctionele ontmoetingsplek, waar het enthousiasme 
voor een duurzame toekomst centraal staat. Alles wat zij koken, bouwen, verhuren en 
organiseren, staat in het teken van de groene ommezwaai.

De AltijdWerkplaats streeft naar werk, altijd voor iedereen. Alle opgehaalde energie 
wordt vooral duurzaam, groen en sociaal ingezet waarbij speciale aandacht uitgaat naar 
het stimuleren van de diversiteit van de natuur. Zij werken vanuit hun hart.
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Uit het archief van de Historische kring Laren – 11
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Brand!!!!
Donderdagavond 16 januari rond 9 uur werd Laren 
opgeschrikt door de brandklok. Boven het 
Oosterend was de lucht rood gekleurd. De 
brandweer ging zo snel mogelijk naar de 
brandhaard waar de vlammen hoog oplaaiden. 
Daar waren mannen al bezig het angstig loeiende 
vee in veiligheid te brengen. De brand bleek te zijn 
in de boerderij van Kees Calis aan het Oosterend. 
De hele boerderij was één vlammenzee. De 
brandweer deed wat ze kon, maar er was geen 
blussen aan. De hitte was verschrikkelijk. Half 
Laren was uitgelopen om de brand te zien. Sommige 
plaatsgenoten staken de handen uit de mouwen 
om te helpen bij het in veiligheid brengen van het 
vee. De spuitgasten konden niets anders doen dan 
de belendende percelen goed nat te houden. De 
boerderij was geheel verloren gegaan. Het 
nablussen duurde nog heel lang.

Vrijdagmorgen 17 januari rond 5 uur werd weer de 
brandklok geluid. Nu was de brand in de Rooms 
katholieke pastorie. Door nog onbekende oorzaak 
was er brand uitgebroken in een kleine kamer in de 
pastorie. Weer deed de brandweer zijn uiterste  best 
maar kon niet voorkomen dat de hele kamer 
uitbrandde. Hoeveel schade er was, was nog niet 
bekend.

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 - 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren.

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.

Verbondenheid

Als je verliefd bent op elkaar denkt men vaak niet over 

scheiden of uit elkaar gaan. Je roze bril op je neus, ver-

liefd, duld geen nuchtere en zakelijk blik, je ziet geen 

kwaad in die ander en alles is perfect aan die ander. Na 

verloop van jaren kan je zicht zomaar anders zijn en 

daarvan komen we regelmatig in de dagelijkse prak-

tijk voorbeelden tegen. Vaak na de zomervakantie of 

na de kerstvakantie geeft een van de echtelieden aan 

niet meer verder te willen met de ander. Je blijft met 

kinderen altijd met elkaar verbonden en met een 

gezamenlijk huis ben je ook met elkaar verweven. Wat 

nu als een van de partners niet de woning wil verlaten 

of zich niet wil (laten) uitkopen door de ander. Ook bij 

familie vererving komt het wel eens voor dat een van 

de erven het (ouderlijk) huis niet wil verkopen. Voor de 

levering (overdracht) van een gezamenlijke of te verer-

ven woning moeten beide/ alle eigenaren meeteke-

nen. Wanneer er na gedegen (lees langdurig) overleg, 

geen consensus ontstaat over de verkoop van het huis 

kan er bij de rechter vervangende toestemming wor-

den gevraagd voor verkoop van een woning of ontslag 

uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypo-

theek. Je moet bij een rechter wel met goede en billijke 

argumenten komen. Het argument dat er een rest-

schuld overblijft is geen argument. Veelal kan de 

andere partner ook niet door met zij/haar leven omdat 

je nog met elkaar verbonden bent of door middel van 

een huis of doordat men geen nieuwe hypotheek kan 

aangaan. Natuurlijk zal een rechter niet over 1nacht 

ijs gaan. Het dossier moet goed onderbouwd zijn, hier-

bij zullen verschillende relevante feiten en belangen 

worden afgewogen, wordt  de waarde van het door een 

onaf hankelijke taxateur vaststellen en daarna maakt 

de rechter een wel overwogen beslissing. De beste 

methode is het met elkaar op te lossen voordat u de 

gang naar de rechter maakt!
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Nieuws in beeld

Topambtenaar en gemeenteraadslid aan 
culinair kolengruis in Mons

Heerlijke suikerspinnen voor Larense jeugd

De kermisbabies worden groot Model Donny Roelvink opent Larense 
Zomerkermis

Voorzitter Fok Bierlaagh geniet van 
'zijn ' Larense zomerkermis

Veel belangstelling voor koetsjestocht 
langs erepoorten Zomer in Laren

Wethouder deelt volop oliebollen uit tijdens opening Kermis

Verbreding Lange Wijnen ter 
discussie?

Gezellig druk op Larense Zomerkermis
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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.

Het atelier
De atelierroute deed me terugdenken aan Evert. Hij 
stond in dubio toe hij mij belde: kon ik hem helpen 
een oplossing te vinden? Hij was dol op zijn vrien-
din en heel gelukkig met haar. Toch was er een  
onderwerp dat altijd weer tot enorme discussie 
leidde: het uitgavenpatroon. Dat moest nu maar 
eens afgelopen zijn en daarvoor moest een plan  
bedacht worden. Evert was financieel onafhankelijk 
maar werkte wel nog steeds, omdat hij het niet kon 
laten. Barbara hoefde van hem niet te werken en 
deed dat dan ook niet. Ze zorgde goed voor hem 
maar ze had haar, wisselende, ‘enthousiasmes’;  
ze bezat een zekere wispelturigheid. Benul van geld 
speelde daarbij geen rol. Er waren een paar afge- 
broken projectjes geweest, waar zij zich in eerste  
instantie helemaal op had gestort en die een  
behoorlijke investering van hem hadden gevergd. 
Haar laatste project was groots opgezet. Volgens 
een bevriende kunstenaar had Barbara talent voor 
schilderen. Het gevolg was dat Evert het tuinhuis 
helemaal volgens haar wensen had verbouwd tot 
‘state of the art’ atelier. Barbara had ook een jaar lang 
privélessen gekregen met alles erop en eraan, inclu-
sief verschillende kunstreizen met haar leraar en een 
vriendin (voor de gezelligheid). Alles weer op kos-
ten van Evert uiteraard. Toch, na meer dan een jaar, 
bleek haar enthousiasme voorbij. Dit leidde onver-
mijdelijk tot discussies. Wat te doen? Ze waren niet 
gehuwd en hadden een samenlevingsovereenkomst. 
Een scheiding was voor hem geen optie, maar de 
geldzaken moesten wel gescheiden worden. We  
zijn er eens goed voor gaan zitten en konden uitein-
delijk tot een ook voor Barbara aantrekkelijke  
regeling komen, door een tussentijdse afrekening 
en een aanpassing van hun samenlevingsovereen-
komst. k
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 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

TE HUUR: TORENLAAN 4                 LAREN 

TE KOOP: SOPHIALAAN 22            BAARN 

TE KOOP: SPARRENLAAN 5             HUIZEN 

TE KOOP: V.V. GOGHLAAN 24 NAARDREN 
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Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

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

Particulier
& PGB

Een natte ochtend in Laren
Zwembad de BIEZEM

De wekker gaat af om 6.15 uur
De kamerjas aan
De ogen even uitwrijven, op naar de Biezem
Een vriendelijk “goedemorgen” van de ontvangstbalie
Succes hoor ! Geeft ze nog mee
Dat heb je wel nodig op dit tijdstip 7.00 uur
Dan maar de eerste baantjes trekken
Mede f linkerds groeten ook goede morgen
Een mevrouw van 92 zet manhaftig de schoolslag in
Gewoon doorgaan als motief voor oud worden
Een oudere man komt met ‘n enorme rugslag op haar af
Ik meld “ pas op er komt iemand op je af ”
“ Voor oudere mannen moet ik altijd oppassen”  
Is haar reactie
Een beetje humor is ook wel leuk op deze vroege ochtend
Na z’on 8 baantjes mag ik naar de warmen kant
Heerlijk onder de neksproeier
Een afgezette baan is er voor de echte stoere zwemmers
Zij bereiden zich voor op de triatlon
Maar dat lekkere warme water is goed voor iedereen dan 
ervaar je de luxe van een schitterend zwembad in Laren
Naar huis , buiten schijnt inmiddels de zon
Kito onze hond blaft ons vrolijk welkom
En wacht op zijn rondje met het hondje
Aan de riem dus met een groen zakje
Voor alle zekerheid, niet vergeten
Daar hou je ook een opgeruimd geval van over !

Tekst en tekening
Hans Houtkamp

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.

 Ingezonden brief
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Elke Laarder Vriend van het Brinkhuis.
In ons mooie dorp is het Brinkhuis de plek waar iedereen 
zich prettig voelt. Het ligt in het hart van Laren en biedt 
onderdak aan een keur van activiteiten zoals de Bibliotheek, 
het Theater, de Volksuniversiteit en allerlei culturele en 
sociaal-maatschappelijke lezingen en cursussen. De stich-
ting Vrienden van het Brinkhuis is opgericht om onder-
steuning te bieden aan activiteiten en initiatieven van het 
Brinkhuis of Hart van Laren, waar middelen voor ontbre-
ken, met het doel deze voor nog meer mensen toegankelijk 
en aantrekkelijk te maken. Het Brinkgevoel komt dan ook 
het meest tot zijn recht in de foyer, de Huiskamer van Laren.

Wilt u ook Vriend worden ? 
Onze vrienden hebben per sei-
zoen recht op twee gratis f ilm-
kaartjes gedurende het jaar. 
Wanneer u lid wordt van onze 
“Club van Honderd” krijgt u tevens 2 x per seizoen toe-
gang tot een theatervoorstelling naar keuze.  
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Films Brinkhuis juli en augustus 
Vrijdag         17 juli           14.30 uur    Pelle en de dierenrovers
Woensdag 24 juli   14.30 uur    A Star is Born 
Woensdag  31 juli  14.30 uur    De Dirigent 
Woensdag  7 augustus  14.30 uur Bookclub 
Woensdag  14 augustus  14.30 uur    Wiplala
Woensdag  21 augustus  14.30 uur    The Wife 
Woensdag  28 augustus  14.30 uur Bohemian Rhapsody 
Woensdag  28 augustus  19.30 uur The Old Man and The Gun 

Luncharrangement (tussen 12:30 – 14:00)

Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,50 een lekker 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas

Borrelarrangement (vanaf 16:0 € 5,50 een lekker glas wijn inclusief een 
assortiment kaas & worst.

Voordracht nieuwe burgemeester 
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergade-
ring van 3 juli de heer Nanning Mol (38) aanbevo-
len als nieuwe burgemeester van Laren. Dat heeft 
de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de 
heer Wim van der Zwaan, zojuist bekendgemaakt 
in de openbare raadsvergadering. De heer Mol 
(VVD) volgt mevrouw Rinske Kruisinga op, die 
sinds september 2017 waarnemend burgemeester 
is in Laren. 

De heer Mol is thans wethouder en eerste locoburge-
meester in de gemeente Voorschoten. Daarnaast is hij lid 
van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland 
en van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden. Vóór zijn wethouderschap was hij 
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Voorschoten en  
in diverse functies werkzaam in Den Haag, waaronder 
als Hoofd Verenigingszaken en Internationaal bij de 
VVD en Strategisch Bestuursadviseur bij de Unie van 
Waterschappen.

De gemeenteraad vindt in de heer Mol de gezochte ver-
binder met een authentieke bestuursstijl. Hij is aimabel, 
doelgericht in het werk, communicatief vaardig, analy-
tisch sterk en bestuurlijk sensitief. 

De aanbeveling van de raad zal worden aangeboden aan 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties. De benoeming is definitief na de ondertekening 
van het Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal de 
beëdiging van de nieuwe burgemeester plaatsvinden op 
30 september 2019.
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Senioren delen massaal foto’s via WhatsApp 
Voor ouderen is wifi op vakantie onmisbaar. Acht op de tien senioren met een smartphone delen hun 
leukste foto’s met familie en vrienden via WhatsApp, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. Op vakan-
tie is (gratis) wifi tegenwoordig dus een ‘must’ geworden, ook voor ouderen. 

Smartphone gaat mee  
Senioren gebruiken steeds vaker een smartphone: twee 
derde van alle 65plussers gebruikt deze tegenwoordig. 
Ook gaan ouderen steeds vaker op vakantie. Volgens 
NBTC-NIPO Research gaat driekwart van de senioren op 
vakantie, gemiddeld zelfs drie keer per jaar. De smart-
phone zal de komende vakantieperiode dan ook bij veel 
vakantiegangers weer mee in de reistas gaan. Om con-
tact met het thuisfront te onderhouden, de route te 
plannen, nieuws en het weer te volgen en natuurlijk ook 
om foto’s te maken.

WhatsApp heel populair 
Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat maar liefst negen 
op de tien senioren met een smartphone er foto’s mee 
maken. En wat gebeurt er dan met al die miljoenen kiek-
jes? Die worden natuurlijk massaal gedeeld met familie, 
vrienden en bekenden. Hiervoor is WhatsApp duidelijk 
het populairst. Onder de senioren met een smartphone 
deelt maar liefst 82% zijn of haar foto’s via deze app. 
Ongeveer de helft deelt ze via e-mail. Sociale media zoals 
Facebook of Instagram worden hiervoor echter vrij wei-
nig gebruikt (16%).  

Wifi is onmisbaar 
Voor het delen van foto’s en alle andere online activitei-
ten is internettoegang natuurlijk essentieel. En voor vele 
senioren betekent dit dat zij gebruikmaken van de (gra-
tis) wifi van het hotel, huisje of camping. Databundels, 
ook al zijn ze tegenwoordig wel over de grens te gebrui-
ken, zijn namelijk niet onbeperkt beschikbaar. Internet-
ten wordt dan toch al snel een dure zaak. Wifi wordt 
daarom steeds meer een voorwaarde bij het boeken van 
accommodaties. Volgens Linksys vindt 77% van de 
Nederlanders (18 tot 65 jaar) wifi op vakantie belangrijk. 
Onder 65-plussers is dit niet veel anders, zo bleek uit een 
rondvraag door SeniorWeb op een camping in midden 

Nederland. Een van de geïnterviewden geeft aan hoe 
belangrijk zij wifi vindt: ‘Dat is één van de basisvoorzie-
ningen die er moeten zijn, anders kan ik helemaal niets, 
ben ik afgesloten van de wereld. Stel je voor!’ 

Veilig online buitenshuis 
Buitenshuis is wifi echter vaak niet (goed) beveiligd of 
zelfs openbaar. Het is dus van belang om bewust te zijn 
van de risico’s van wifi op vakantie. Zo is het prima om 
via de gratis wifi het nieuws of een tv-programma te 
bekijken, maar internetbankieren kun je beter via de 
eigen databundel doen. Ook zijn apps vaak veiliger dan 
websites. Iedereen die meer wil weten over veilig inter-
netten op vakantie of tips wil voor handige apps voor 
onderweg kan terecht op www.seniorweb.nl/vakantie.

Hulp nodig bij gebruik van wifi, de smart-
phone of WhatsApp?
U bent van harte welkom bij SeniorWeb Leslocatie Laren-
Blaricum. Onze geduldige vrijwilligers, zelf ook senio-
ren, staan voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen 
over wifi, de smartphone, tablet of computer, WhatsApp 
en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op 
www.seniorweblarennh.nl. 
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Dit weekend is het de start 
van de culturele, recreatieve 
en sportieve seizoen. 
Een weekend vol cultuur, 
theater, sport en 
belevenissen. Het culturele 
seizoen wordt geopend!

Vrijdag 13 september
Feestelijke vrijwilligersavond
De gemeente Laren nodigt iedereen van harte uit die in 
Laren vrijwilligerswerk doet voor de feestelijke avond in 
het Brinkhuis. Brink 29.

Zaterdag 14 september 
Open monumentendag
Op 14 september is het weer Open Monumentendag. Het 
thema van 2019 is Plekken van plezier: naar welke monu-
mentale plekken in Laren gingen en gaan mensen voor 
hun plezier? Informatie over het programma is te ver-
krijgen bij de Historische Kring Laren: Lindenhoeve, 
Burg. Van Nispenstraat 29 en via 
www.historischekringlaren.nl   

Zaterdag 14 september  
Opening cultureel seizoen
Op zaterdag 14 september opent in Laren het culturele 
seizoen. Vanaf 19:00 uur presenteren we samen met het 
Brinkhuis, het Rosa Spier Huis en het Papageno Huis in 
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Singer Laren de theaterprogramma’s voor het nieuwe sei-
zoen. Onder het genot van een drankje kunt u in de villa 
genieten van een swingend ‘Keep an Eye’ jazzconcert. 
Vanaf 20:15 uur verzorgen de vier theaters in Singer Laren 
gezamenlijk een afwisselend programma voor jong en 
oud met cabaret, klassieke muziek en toneel. De voorstel-
ling is gratis toegankelijk op vertoon van  een geldig 
kaartje. Kaarten worden verstrekt door de vier theaters.

Zondag 15 september 
INmarkt
Op zondag 15 september van 13.00-17.00 uur vindt 
INmarkt 2019 plaats in Laren, Elk jaar staan de Larense 
dorpscultuur, het verenigingsleven en het vrijwilligers-
werk centraal. Versa Welzijn organiseert dit jaar INmarkt 
2019 i.s.m. Sportief BEL voor Hart van Laren en voor de 
Basiliek. De gerestaureerde en antieke muziektent van 
Laren zal gebruikt worden voor de optredens van de deel-
nemende partijen. Cocktails met en zonder alcohol, ver-
noemd naar bekende schrijvers zijn verkrijgbaar aan de 
bar van Hart van Laren, i.s.m. de bibliotheek. Zoekt u 

rust dan is dat te vinden in de prachtige kloostertuin 
van het monumentale pand van beide partijen. In het 
schitterende gebouw van Hart van Laren zullen diverse 
lessen gegeven worden waar u aan kunt deelnemen.
INmarkt 2019 belooft een kleurrijk geheel te worden 
waar u kennis kunt maken met diverse verenigingen op 
het gebied van cultuur, kunst, sport en hobby en kunt u  
proeven wat er komend seizoen in Laren te doen is. Tus-
sen 13.00 - 17.00 uur kunt u genieten van optredens, wan-
delen langs de verschillende marktkramen, naar demon-
straties kijken van de deelnemers van INmarkt of zelf 
deelnemen aan een van de vele activiteiten. Voor de kin-
deren is er ook veel te zien en te doen deze zondag. Er 
komt een speciaal programma van de brandweer, de 
scouting bouwt zijn eigen terrein op maar ook kunnen 
de kinderen geschminkt worden of zich op een spring-
kussen uitleven.

Laat u verrassen door de verschillende acts en ervaren 
wat de lokale culturele, recreatieve en sportieve activitei-
ten zijn in Laren.
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Zomervakantie 2019 in de Biezem!
Vanaf 15 juli is het zomervakantie en De Biezem biedt weer een leuk, spetterend
en vooral actief en vooral sportief programma voor jong en oud!

Bijna elke dag is er genoeg te beleven in De Biezem.
Wat dacht je van Zeemeerminzwemmen en Aqua tref bal? Maar ook het Spray Park is open en er kan lekker 
gezwommen worden. Het team van De Biezem zorgt voor het nodige entertainment in het bad.

Het totale programma
maandag 15-7  Zeemeerminzwemmen
woensdag 17-7  De Krokodil
donderdag 18-7  Schatduiken
maandag 22-7  Aqua volleybal
woensdag 24-7  Krokodil
donderdag 25-7  Gondel varen
maandag 29-7  Scrabbel
woensdag 31-7  De Spin
donderdag 1-8  Schatduiken

Meer informatie:
Website: www.debiezem.nl

Facebook: www.facebook.com/debiezem
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maandag 5-8  Aqua volleybal
woensdag 7-8  De Krokodil
donderdag 8-8  Zeemeerminzwemmen
maandag 12-8  Vlieg en Spuitwerk
woensdag 14-8  Vlot bouwen
donderdag 15-8  Schatduiken
maandag 19-8  Aqua volleybal
woensdag 21-8  De Krokodil
donderdag 22-8  Aqua tref bal

Natuurlijk kunt u ook gewoon terecht voor de dagelijkse banen, het recreatie bad en in de gezellige kantine kunt u 
terecht voor heerlijke koff ie, taart en het broodje van de dag!
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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

Vrijdag 12 september
Robert Jan Stips & Marieke Brokamp
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Naast zijn RJSolo, Het Supersiter-projekt 
2019, is Robert Jan Stips ook in de 
theaters te zien met violiste Marieke 
Brokamp. De componist-pianist in hem komt in ‘klassiek’ 
duo-vorm met Brokamp met een programma gebaseerd 
op eigen film-, expo- en documentairemuziek. Maar ook 
met speciale bewerkingen voor viool en piano van o.a. 
Supersister en NITS. Een onderhoudend sfeervol modern-
cultureel programma geschikt voor theater, 
concertpodium en popcentrum.

Zaterdag 21 september
“Het is overal”
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 5,00
Schrijfster Minke Maat schreef 
verschillende poëziebundels, waaronder 
haar laatste bundel ‘Het is overal’. In 
2017 ontmoette zij componist Fanuel Coenraad, die 
letterlijk haar woorden stal en ze veranderde in muziek. De 
nummers worden gezongen en gespeeld door 
verschillende artiesten en musici. Omdat ‘Het is Overal – 
poëzie op muziek’ voor iedereen is, werken verschillende 
musici, van jong tot oud, bekende en ook minder bekende, 
mee om de nummers zo mooi mogelijk te laten worden. 
Tijdens dit specialematinee concert wordt u meegenomen 
naar het begin van Het is overal. De muzikanten vertellen, 
spelen en zingen over de bijzondere dingen die zij 
meemaakten. Fanuel en Minke laten u horen hoe de kleine 
dingen zo raak kunnen zijn.

Donderdag 26 september
Klaas Prins: Maar nog niet helemaal
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Klaas Prins neemt je mee op zoek naar 
de beste versie van zichzelf. Een wereld 
waarin je leven zin zou krijgen door 
Engelse teksten aan de muur te hangen, een wereld 
waarin Tinder een Utopiaanse Fata Morgana blijkt te zijn 
en een wereld waarin maatregelen worden getroffen 
tegen vervelende Rotterdammers in de Efteling. Een 
absurde zoektocht naar identiteit waarbij de jonge 
cabaretier met scherpe grappen, originele liedjes en de 
nodige zelfspot het publiek continu weet te boeien en 
verrassen.

Donderdag 26 september
Waar (Reprise) - Kiki Schippers
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 22,00 | Singer supporters 
€ 19,50
Kiki Schippers is eigenwijs, 
ontwapenend, kwetsbaar, fel en 
bovendien een hartveroveraar, die met haar liedjes het 
publiek moeiteloos om haar vinger wikkelt.

Vrijdag 4 oktober
The Children - Het Nationale Theater
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 32,50 | Singer supporters 
€ 30,00
De jonge Engelse schrijfster Lucy 
Kirkwood werd genomineerd voor een Tony-award voor 
The Children, haar internationale theaterhit over het 
klimaatprobleem.

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
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 vrijdag-
avond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donder-
dagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via 
www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestel-
len via www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Activiteiten

de jaren dertig, in het kader van de werkverschaffing, 
besloten werd er een hertenkamp in te richten. De Histo-
rische Kring Laren (HKL) heeft in de Lindenhoeve een 
kleine tentoonstelling ingericht over deze Markt, die in 
1909 als een groot evenement werd beschouwd. Citaten 
uit krantenknipsels en later geschreven boeken getuigen 
daarvan, zoals: ‘Het was er gezellig. Rondom trap-, punt- 
en andere pittoreske geveltjes, waarachter niet alleen de 
kunst en nijverheid, maar ook een dorado voor de gastro-
noom. Op de muziektent vierden Meyer Linnewiel, alias 
prof. Kokadorus, de legendarische Amsterdamse stand-
werker, en de humorist Maupie Staal Gooise triomfen.’ In 
1993 heeft de bekende Laarder Ernst Wortel in de Laarder 
Courant de Bel een serie ‘Dorpskronieken’ gewijd aan 
deze Markt, die na 1909 in 1912 nog één keer opnieuw is 
georganiseerd door ‘Larens Bloei’. Wel zijn er later andere 
Gooise Markten geweest. Behalve naar de tentoonstel-
ling, gemaakt door Thijmen van der Zwaan, kunnen 
bezoekers van de Lindenhoeve ook kijken naar de ver-
nieuwde achterwand met schilderijen. De tentoonstel-
ling en wand zijn er voor onbepaalde tijd. De Lindenhoe-
ve is geopend op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur.

Tot en met 21 juli exposeren de 
kunstenaars van de Ateliers van 
Jans Pakhuys van zorgorganisatie 
Amerpoort in het Papageno Huis. 
In ateliers van Jans Pakhuys wer-
ken ongeveer 50 kunstzinnige 
mensen met een verstandelijke 
beperking aan eigen talentontwik-
keling. De meeste kunstwerken in 
de tentoonstelling zijn te koop. Met een kunstaankoop 
ondersteunt u zowel het Papageno Huis als Jans Pakhuys. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 
uur.

Tot en met 16 juli is in het BEL Kantoor (gemeentehuis) in 
Eemnes de BEL Art-tententoonstelling “Tegendraads” te 
bezoeken. Een eigenzinnige expositie met werken van de 
Blaricumse kunstenaars Marijke Ouwehand en Monique 
Walraad. Marijke Ouwehand is letterlijk een tegendraad-
se kunstenaar, want zij maakt werken van textiel. De fas-
cinatie voor dit materiaal ontstond toen zij tijdens de 
oorlogsjaren haar moeder bezig zag met het verstellen 
van kleding en het repareren van theedoeken. Wanneer er 
lapjes stof overbleven mocht Marijke hiermee aan de slag 

Expositie Jans Pakhuys

BEL Art-tentoonstelling Tegendraads

De bijna 500 jaar oude Johanneskerk in het centrum van 
Laren zet de komende zaterdagmiddagen tot 14 septem-
ber de deuren weer open voor publiek. En nu speciaal voor 
de jeugd. Er is besloten dit jaar geen tentoonstelling te 
houden, maar de kerk te laten zien zoals hij wordt 
gebruikt. Daarbij wilden de organisatoren iets speciaals 
voor de kinderen en bedachten een puzzeltocht in de kerk 
zelf. Kinderen, eventueel samen met hun ouders, zijn op 
deze zaterdagmiddagen van harte welkom om aan de 
hand van 15 vragen te speuren naar de antwoorden die 
verstopt zitten in dit mooie oude gebouw met zijn rijke 
geschiedenis. Als 10 van de 15 vragen goed zijn, is er een 
leuke prijs. De laatste keer dat de Johanneskerk deze 
zomer op zaterdagmiddag open is, is op 14 september, op 
Monumentendag. Dan is er in het licht van deze dag een 
apart programma waaraan de Gemeente Laren, de Histo-
rische Kring Laren en de Protestantse gemeente Laren-
Eemnes (PGLE) meewerken. De ‘Open Johanneskerk’, is 
een activiteit van de PGLE.

Op 27 juli 1909 opende burgemeester Van Nispen van 
Sevenaer op het terrein in Laren waar nu de Hertenkamp 
is een zes weken durende tentoonstelling met de naam 
‘Gooische Markt’. Dit evenement was georganiseerd door 
de vereniging ‘Larens Bloei’, met de bedoeling bezoekers 
naar Laren te trekken. Er waren een dertigtal oud-Hol-
landse (17e eeuwse) huisjes, waar middenstanders, kun-
stenaars, een waarzegger, een pruikenmaker en anderen 
hun waren of vaardigheden konden aanprijzen. Ook was 
er een muziektent met optredens en waren er diverse eve-
nementen, zoals demonstraties van ambachten. Het sta-
tion van de Gooische Stoomtram lag toentertijd tegen-
over het feestterrein, zodat bezoekers er makkelijk 
konden komen. Ook na 1909 heeft het terrein in de volks-
mond nog de naam Gooische Markt gehouden, voordat in 

Puzzeltocht voor kids in de Johanneskerk

Tentoonstelling over ‘Gooische Markt’ 
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om. Kunst als uitdrukking van emotie en innerlijke bele-
ving, weergegeven in felle kleuren, ruwe penseelstreken 
en krachtige vormen. De expositie toont bekende en min-
der bekende topstukken van wereldberoemde expressio-
nisten als Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, Alexej 
von Jawlensky, Emil Nolde, Käthe Kollwitz en Max Beck-
mann en geeft een imposant beeld van Duitsland tijdens 
en tussen de wereldoorlogen en de respons van kunste-
naars daarop. Duitse expressionisten is een niet te missen 
tentoonstelling voor iedere lief hebber van expressionis-
tische schilderkunst. Kijk voor meer informatie op www.
singerlaren.nl/duitseexpressionisten. Af beelding: Emil 
Nolde, Meisjeskop, ongedateerd, collectie Museum Ost-
wall im Dortmunder U.

Van 15 juli t/m 19 augustus expo-
seert Bernard Vlaar in het Brink-
huis: ‘Welkom in de ronde wereld 
van Bernard Vlaar.’ Met zijn schil-
derijen laat de kunstenaar de 
bezoekers een ‘Nieuwe Wereld’ zien 
– zijn wereld.

Naast de reguliere 
bespelingen van het 
Larense carillon 
(iedere tweede en 
vierde zaterdag van 
de maand, tussen 
de middag) organi-
seert de Stichting 
Vrienden van de 
Larense Beiaard ook 
in 2019 weer drie 
Zomeravondconcer-
ten. Deze concerten voor dit jaar zijn mogelijk dankzij 
een gulle gift van Stichting de Uiterwaarden ter gelegen-
heid van het afscheid van Mevrouw J.J. Wessels-Boersma 
als bestuurslid. Net als voorgaande jaren is de luister-
plaats op het grasveld naast de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat. Bij slecht weer worden de concerten in de 
kerk beluisterd. Vooraf is er koffie of thee voor de lief heb-
bers. De concerten beginnen om 20.00 uur. De concerten 
vinden plaats op dinsdag 23 juli door gastbeiaardier Jan 
Bezuijen en dinsdag 6 augustus door gastbeiaardier 
Rosemarie Seuntiens. Omdat de website van de Larense 
beiaard momenteel niet beschikbaar is, kunt u verdere 
informatie over de beiaardiers en hun programma opvra-
gen via larensebeiaard@gmail.com.

Expositie Bernard Vlaar

Zomeravondconcerten Larense Beiaard

gaan om er inktlappen en 
poppenkleertjes van te 
maken. Een passie voor 
het leven was geboren. 
Deze werd nog eens extra 
aangewakkerd toen 
Marijke een expositie van 
Amerikaanse Amish 
Quilts zag en zich hier-
door langdurig liet inspi-

reren. Tegenwoordig haalt zij haar inspiratie uit lezen en 
denken over de wereld, maar bovenal uit het luisteren 
naar haarzelf. Voor Monique Walraad zijn kinderen een 
belangrijke inspiratiebron. Als ergotherapeut heeft ze 
veel ervaring in het werken met kinderen en hun puur-
heid raakt haar. Daarnaast doet zij veel inspiratie op door 
buiten te zijn. Zij bekijkt met verbazing het veranderen-
de licht en ziet in elk seizoen vorm en kleur die zij in haar 
werk probeert te combineren. Monique is autodidact met 
een passie voor experiment. Schilderen is voor haar een 
ontdekkingstocht waarbij zij met lagen verf, op gevoel 
zoekt naar de juiste balans. Het uiteindelijke kunstwerk 
kan volledig abstract zijn maar ook figuratieve elemen-
ten bevatten. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens 
openingsuren van het BEL Kantoor (gemeentehuis) in 
Eemnes. Op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 
uur zijn de kunstenaars afwisselend aanwezig voor een 
meet & greet.

Kom op maandag lunchen in het Papageno Restaurant en 
geef de jongeren van het Papageno Huis een kans. Iedere 
maandag wordt het restaurant gerund door de jongeren 
van Papageno-dagbesteding, die in opleiding zijn. U kunt 
reserveren voor een speciale driegangenlunch á € 11,75 die 
door de jongeren zelf wordt bereid. Er is die dag geen keu-
zemenu en het restaurant is op maandag geopend van 12.30 
uur tot 15.00 uur. Reserveren kan telefonisch 035 – 8884303 
of via horeca@stichtingpapageno.nl.

T/m 25 augustus wis-
selt Singer Laren zijn 
collectie uit met het 
Museum Ostwall in 
Dortmund. Terwijl 
de Duitsers genieten 
van de Holländische 
Moderne, biedt Sin-
ger Laren een over-

zicht van de Duitse expressionisten. Niet de buitenwereld 
maar de binnenwereld, daar ging het de expressionisten 

Eten voor het goede doel!       

Duitse expressionisten in Singer 



27

Op 15 augustus wordt de capi-
tulatie van Japan herdacht. 
Gitte Spee, Paula Brunsveld 
van Hulten en Ellen van 
Dorst-Brakel grijpen deze 
voor Indische Nederlanders 
memorabele datum aan om 
iedereen mee te nemen in 
hun gedeelde familiegeschie-
denis. Paula, respectievelijk 
zusje en nicht van Gitte en 
Ellen, heeft recentelijk in Den 

Haag een lezing gehouden naar aanleiding van haar 
zojuist verschenen boek “Het Onbeloofde Land”, het ver-
haal van een meisje in dekolonisatie en de gevolgen 
ervan. Deze bijzondere lezing waar heel veel research aan 
vooraf is gegaan, blijkt voor velen een eye-opener. Zij 
belicht de Japanse invasie, het Jappenkamp, de Bersiap, 
politionele acties, repatriëring en contractpensions. 
Tevens leest Paula fragmenten uit haar boek “Het Onbe-
loofde Land” dat zij na af loop graag voor u signeert. Voor 
nadere informatie zie ook haar website: www.paulab-
runsveldvanhulten.nl. De lezing is op 15 augustus van 
15.00 tot 17.00 uur in het Brinkhuis. De toegang is gratis. 
Graag aanmelden tot uiterlijk 1 augustus bij: onbeloofde-
landbrinkhuis@xs4all.nl

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een 
broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui 
waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! 
Neem je kapotte spullen zaterdag 7 september mee naar 
het Repair Café om deze gratis, samen met een deskun-
dige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, naai-
sters, timmerlieden en fietsenmakers aanwezig en er is 
volop gereedschap en materiaal om bijna alle mogelijke 
reparaties uit te voeren. Wie niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een repa-
ratie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie 
opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en 
klussen ter inzage liggen. Het Repair Café in Laren wordt 
altijd op de eerste zaterdag van de maand gehouden in 
zorgcentrum Johanneshove en begint om 10.00 uur. Meer 
info: www.repaircafesbel.nl.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren houdt op 
dinsdag 10 september van 14.00 tot 15.30 uur een lezing 
over homeopathie. Het thema is ‘Gezond ouder worden? 
Atherosclerose, hart- en bloedvaatziektes, diabetes, Alz-
heimer en Parkinson helpen voorkomen of behandelen 

Presentatie en lezing “Het Onbeloofde Land”

Repair Café

Lezing homeopathie en gezond ouder worden

Is uw waterkoker, strijkbout of andere apparatuur stuk of 
hebt u een gat in uw broekzak? Gooi ‘t niet weg maar kom 
er mee naar het Repair Café dat zaterdag 3 augustus actief 
is het zorgcentrum Johanneshove te Laren. Het deskundige 
team reparateurs wil graag samen met u in een gezellige 
sfeer kijken of reparatie mogelijk is, hetgeen vaak het geval 
is. Weggooien kan altijd nog. Met onze activiteiten willen 
we samen met u een bijdrage leveren aan een schonere leef-
omgeving. De reparaties worden kosteloos uitgevoerd. Het 
Repair Café begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. 
Na 12.00 uur worden geen reparaties meer aangenomen. 
Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Singer Laren bruist deze 
zomer! De door land-
schapsarchitect Piet 
Oudolf ontworpen beel-
dentuin biedt deze zomer 
een prachtig decor voor 
jong klassiek talent in 
een concertreeks die geor-
ganiseerd wordt in 
samenwerking met de 
‘Keep an Eye Foundation’ 
en zomerfestival ‘Won-
derfeel’. De ‘Keep an Eye Foundation’ ondersteunt jonge 
veelbelovende musici, kunstenaars, designers en andere 
creatieve talenten door hen een springplank te bieden 
naar het grote publiek. U bent van harte welkom om op 
zondag 4 augustus om 14.00 uur te komen genieten van 
de wonderschone muziek van Belinfante Quartet. Het 
Belinfante Quartet is een jong en dynamisch strijkkwar-
tet uit Nederland. De kwartetleden zijn Olivia Dof lein, 
Fiona Robertson, Sophie Vroegop and Pau Marquès i Oleo. 
Ze hebben elkaar ontmoet nadat ze hun studietijd in 
diverse landen hebben afgerond. Met als doel hun passie 
voor muziek te delen met een divers publiek, hebben ze in 
zeer gevarieerde concertvormen gespeeld, van intiem tot 
lokale concertreeksen tot grotere zalen. Ze spelen stuk-
ken uit het kernrepertoire met frisse energie en combine-
ren dit met minder bekende werken die net zoveel liefde 
en aandacht verdienen. Met hun naam zingen ze een ode 
aan de celliste Frieda Belinfante, die ook lerares en de eer-
ste professionele vrouwelijke dirigente van Europa was. 
Haar oprechtheid, doorzettingskracht en wil, zowel in 
muziek als in andere aspecten van haar leven, zijn voor 
hen een prachtige bron van inspiratie. De toegang tot het 
zomerconcert is gratis. Kijk voor meer informatie op 
www.singerlaren.nl.

Repair Café: Weggooien? Mooi niet!

Strijkkwartet Belinfante Quartet in 
Singer Laren 
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met homeopathie, leefwijze en voedingsadviezen’.
We worden steeds ouder, maar het is ook belangrijk om zo 
gezond mogelijk te blijven op oudere leeftijd. Dat moet u 
nu al voorbereiden. Welke factoren dragen bij aan het 
ontstaan van atherosclerose, hart- en bloedvaatziektes, 
diabetes of ziektes zoals Alzheimer en Parkinson? Hoe 
kan ik ze helpen voorkomen of behandelen met een 
gezonde leefstijl en voeding? Welke homeopathische 
middelen kunnen daarmee helpen? Graag van tevoren 
aanmelden op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 698.
Max. 8 deelnemers - kosten 15 euro. Meer info: www.
homeopathielaren.nl. Bent u verhinderd maar wilt u 
meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis ken-
nismakingsgesprek of een consult; het liefst per e-mail 
via info@homeopathielaren.nl.

Het lesseizoen bij de Larense Theaterschool KarakterZ is 
alweer bijna voorbij en de eindvoorstellingen krijgen de 
laatste puntjes op de i. Inmiddels geeft Gideon Calis 
(oprichter en vakdocent van KarakterZ) les op maandag, 
dinsdag en donderdag in het Brinkhuis in Laren. Daar-
naast geeft Calis ook les op de basisscholen. Vanaf sep-
tember starten er ook lessen in Hilversum bij @AllArt 
aan de Korte Noorderweg 22. Zo maakt KarakterZ thea-
terlessen voor nóg meer kinderen mogelijk. Volgens Calis 
is theaterles belangrijk voor de ontwikkeling van kinde-
ren en is het veel meer dan zomaar een toneelles. Leer te 
durven, acteren en vooral improviseren! Er zijn lessen 
voor kinderen uit het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. De nadruk van de lessen ligt altijd op Improv-
Theater zoals de Lama’s, De Grote Improvisatieshow, De 
Vloer Op, etc. Kinderen bij KarakterZ gaan zelf aan de 
slag met hun eigengemaakte voorstellingen. De inschrij-
ving voor het volgende lesseizoen is gestart, dus meld uw 
kind nu alvast aan om verzekerd te zijn van deelname. 
Meer info: www.karakterZ.nl.

Inschrijvingen nieuw lesseizoen KarakterZ

In september starten 
teken- en Schilder-
cursussen, 14 lessen, 
voor kinderen van 7 
tot en met 15 jaar in 
het Atelier achter het 
Brinkhuis, Brink 29, 
Laren, onder begelei-
ding van kunstschilder en docent Emilie Lindenbergh. 
De kinderen maken op speelse wijze en in een ontspan-
nen sfeer kennis met diverse materialen, zoals gouache, 
aquarel, acrylverf, Oost-Indische inkt, ecoline, oliepastel, 
softpastel, houtskool en potlood. Ze krijgen een groeps-
opdracht en les in teken- en schildertechnieken, als com-
positie, contrast, penseelvoering en kleurenleer. Zowel 
waarnemingsopdrachten als de eigen fantasie- en stijl-
ontwikkeling komen aan bod. Ook is er aandacht voor 
bekende schilders en kunststromingen. De kinderen van 
10 tot en met 15 jaar krijgen dezelfde soort lessen als hier-
boven vermeld, maar mogen zelf hun onderwerp en 
materiaal kiezen, waaronder ook acrylverf. Zij krijgen 
individuele adviezen en begeleiding hierin.  De cursus-
sen bestaan uit 14 wekelijkse lessen van vijf kwartier, 
inclusief materiaal en een consumptie. Kosten voor:  
€ 126,-. Kosten voor de groep van 10 tot en met 15 jaar:  
€ 133,- Een proef les is mogelijk. Gedurende de cursussen 
kan ingestroomd worden. In samenwerking met het Sin-
germuseum worden interactieve rondleidingen en speci-
ale schilderworkshops georganiseerd. Start en lestijden: 
woensdag 4 september: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 11 
t/m 15 jaar: 16.30 tot 17.45 uur; donderdag 5 september: 7 
t/m 10 jaar: 16.15 – 17. 30 uur; vrijdag 6 september 8 t/m 12 
jaar: 16.00 tot 17.15 uur. Aanmelding en info: Email: elin-
denbergh@yahoo.com Telefoon: 06 302 76 087, 
Website: www.emilielindenbergh.com 

Op zaterdag 14 september vanaf 19.00 uur openen Singer 
Laren, het Brinkhuis, het Rosa Spier Huis en het Papageno 
Huis het culturele seizoen. Deze feestelijke gebeurtenis 
vindt plaats in Singer Laren. In de centrale foyer worden 
de nieuwe theaterprogramma’s gepresenteerd en vanaf 
19.30 uur kunt in de villa onder het genot van een drankje 

Schilder- en tekenlessen voor kinderen

Opening cultureel seizoen
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Prinsjesdagontbijt wordt verzorgd door het duo Amanda 
Spoel (accordeon) en Ernö Olah (viool). Ernö Olah was 
jarenlang de orkestmeester van het Metropole Orkest. Hij 
werkte samen met bekende namen als Rogier van Otter-
loo, the Beach Boys, Stephane Grapelli, Vicky Leandros en 
vele anderen. Momenteel treedt hij regelmatig in bin-
nen- en buitenland op met het Malando showorkest 
(Latijns-Amerikaans, tango). Amanda Spoel was ruim 25 
jaar presentatrice en verslaggeefster/programmamaak-
ster bij AVRO-televisie. Tien jaar geleden raakte zij 
geboeid door het werken met glas. Sindsdien maakt zij 
glaskunst in de vorm van sieraden en kleine objecten. En 
zij pakte haar oude liefde, de accordeon weer ter hand. De 
sfeer is deze morgen open en gastvrij; het ontbijt royaal 
en uitgebreid. Een ieder is van harte welkom. Kosten: € 
19,50. Kaarten kunnen worden besteld via: bijeenkomst.
preekvandeweek.com. Het bedrag ad € 19, 50 graag vóór 
10 september overmaken. Als bewijs van inschrijving 
ontvangt u een betaalbewijs via uw e-mail.

Op vrijdag 20 
september star-
ten schilder- en 
tekencursussen 
voor volwasse-
nen in het Ate-
lier achter het 
Brinkhuis, Brink 
29, Laren, onder 
begeleiding van 
kunstschilder en docent Emilie Lindenbergh. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Tijdens deze cursussen kan in een 
ontspannen sfeer, onder begeleiding, vanuit een eigen 
onderwerpskeuze aan de eigen stijlontwikkeling gewerkt 
worden. Vanuit de begeleiding komen teken- en schilder-
technieken aan bod, onder andere kleuren mengen, com-
positie, penseelgebruik, contrast, de opbouw van een 
schilderij/tekening, opzet vanuit verschillende stijlen, 
enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk niveau. 
Dit kan omdat individuele begeleiding plaatsvindt. Aan-
dacht wordt besteed aan verschillende kunststromingen. 
Regelmatig wordt door een samenwerkingsverband met 
het Singermuseum speciaal voor de cursisten een excur-
sie georganiseerd. Tijden: vrijdag van 13.15 tot 15.15 uur. 
Twaalf bijeenkomsten: € 167,- excl. materiaal. Strippen-
kaart voor tien lessen Inloopatelier: € 125,-. Gedurende 
de cursussen kan ingestroomd worden. Aanmelding en 
info: 
Email: info@emilielindenbergh.com 
Telefoon: 06 30276087 
Website: www.emilielindenbergh.com

Schilder- en tekenlessen voor volwassenen

genieten van een swingend ‘Keep an Eye jazzconcert’ met 
jong aanstormend jazztalent. Vanaf 20.15 uur verzorgen 
de vier theaters in het theater een afwisselend program-
ma voor jong en oud met cabaret, klassieke muziek en 
toneel. Zangeres Cora Burggraaf speelt onder begeleiding 
van Thomas Beijer op piano de voorstelling Dag Anna. 
Marcel Hensema, bekend van Hollands Hoop en Penoza, 
neemt u mee in zijn voorstelling Alles in de Hens. Iris 
Hond doet een aantal nummers uit haar show Home 
Tour 2020. De twee hoogbegaafde zusjes Stella (viool) en 
Santa (piano) Zake, samen het SanTella Duo, uit Letland, 
verzorgen een prachtig concert. Verder maakt u kennis 
met stand-up comedian Arjan Kleton, die na af loop de 
heerlijkste cocktails achter de bar zal maken. De voorstel-
ling is gratis toegankelijk op vertoon van een geldig 
kaartje. Kaarten worden verstrekt door de vier theaters. 
Voor meer informatie over de toewijzing van de kaarten, 
kunt u contact opnemen met een van de theaters. 

Ook dit jaar kunnen 
bewoners van Laren, Bla-
ricum, Eemnes en ande-
re belangstellenden 
weer genieten een Prins-
jesdagontbijt. Het ont-
bijt vindt plaats op dins-
dag 17 september van 
7.00 tot 9.00 uur ’s och-
tends, in Restaurant de 
Tafelberg te Blaricum. 
Bij het Prinsjesdagont-
bijt wordt geprobeerd 
vat te krijgen op de tijd-

geest. De stelling dit jaar: we dreigen terecht te komen in 
een samenleving die wordt beheerst door angst en con-
trole. Voor politieke verbeelding en voor het verlangen 
naar een andere wereld lijkt steeds minder ruimte. Toch 
is dat verlangen de bron van verandering. Deze dag is een 
pleidooi voor de kracht van verhalen, idealen en verbeel-
ding. Gastspreker is Prof. Dr. Mr. Dorien Pessers. Zij is 
emeritus hoogleraar Rechtstheorie en was verbonden aan 
de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Univer-
siteit en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was 
ze jarenlang columniste van De Volkskrant en publiceer-
de zij regelmatig in NRC Handelsblad en Trouw. Ook is ze 
lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen. Dagvoorzitter is ds. Jan Rinzema uit 
Laren. Jan Rinzema is predikant, schrijver en theoloog. 
Hij is bekend van zijn open erediensten, lezingen, kunst-
projecten als ‘Barmhartigheid’ en zijn digitale inspira-
tiesite www.preekvandeweek.com. De muziek op het 

Prinsjesdagontbijt 2019
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Vanaf zondag 29 september start 
Michiel Korthals, emeritus hoog-
leraar Filosofie, voor de vierde keer 
een cursus filosofie in de Filosofi-
sche Salon. Dit keer zal de cursus 
gaan over twee heel bekende filo-
sofen, Hannah Arendt en Jean Paul 

Sartre. Beide snijden uiterst belangrijke thema’s van het 
menselijke bestaan aan. Arendt (1906-1975) legt heel veel 
nadruk op zelf handelen en verantwoordelijkheid 
nemen. Ze is controversieel vanwege haar idee van bana-
liteit van het kwaad naar aanleiding van Eichmann´s pro-
ces in 1961. Sartre beziet de menselijke existentie vanuit 
het begrip authenticiteit, en is ook bekend vanwege zijn 
maatschappelijke stellingnames. De eerste bijeenkomst 
is op zondagmiddag 29 september in Laren (daarna nog 
vier keer). Aanmelden kan door de kosten voor de vijf bij-
eenkomsten, € 125, over te maken op IBAN: NL20 TRIO 
0781486580, t.n.v. M. Korthals, Laren en een berichtje te 
sturen aan michielkorthals@gmail.com.

Op zondag 29 september organiseren tien Gooise rotary-
clubs in samenwerking met NL Tour Rides voor de eerste 
keer een fiets(toer)tocht voor het goede door de mooiste 
stukjes van de Gooi- en Vechtstreek. Alle opbrengsten 
gaan naar de stichting Het vergeten kind die zich inzet 
voor kansarme en kwetsbare kinderen. De organisatie 
heeft drie tochten uitgezet langs de mooiste plekjes van 
de Gooi- en Vechtstreek. De kortste tocht van 15 kilome-
ter is bestemd voor families met kinderen en voert over 
de heide en door de schilderachtige dorpjes Laren en Bla-
ricum. Met een beetje geluk kom je een schaapskudde 
met herders tegen en loslopende Schotse Hooglanders en 
Charolois runderen. De tocht van 40 kilometer is voor de 
gevorderde fietsers, voor volwassenen en grotere kinde-
ren. Deze route loopt langs verschillende dorpen, de 
Gooise heide en langs de Vecht. Voor de echte prestatie-

Cursus Filosofie door Michiel Korthals 

Fietsen voor Het vergeten kind

fietsers is de tocht van 70 of 120 kilometer. Deze gaat door 
de gehele Gooi- en Vechtstreek en kan een of twee keer 
worden gereden.  Alle opbrengsten gaan naar een nieuw 
project van de stichting Het vergeten kind: een opvang-
hotel in Almere. In Nederland wonen meer dan 100.000 
kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben en waarvan 
een groot deel niet meer thuis kan wonen. Het Vergeten 
Kind organiseert activiteiten en evenementen die een 
directe positieve invloed hebben op het leven van deze 
kinderen. Daarnaast richten we ons ook op duurzame, 
structurele verbetering van hun situatie. Bekende 
ambassadeurs zijn onder andere: Johnny de Mol jr en 
Natasja Fröger. De start en finish vinden plaats op de 
locatie “De Groene Afslag”, Amersfoortsestraatweg 117 te 
Laren. Op dit terrein van het voormalige opvangcentrum 
voor vluchtelingen is begin 2019 een ontmoetingsplek 
geopend met als focus een circulaire economie en een 
duurzame toekomst. Alles rond eten, drinken en werken 
staan in dat teken. Meer informatie over de verschillende 
tochten, het programma op 29 september en inschrijven 
is te vinden op rotaryride.nl.

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

unieke kaarten   volledig aanpasbaar   snelle levering
KaartMix - een feestje om te verzenden en te ontvangen!



 

Agenda
t/m 16 jul  BEL Kantoor Eemnes: BEL Art-

tentoonstelling Tegendraads
t/m 21 jul  Papageno Huis: Expositie Jans Pakhuys, di 

t/m vr 10.00-16.30 uur
t/m 25 aug  Singer Museum: Expositie Duitse 

expressionisten
12 jul  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
13 jul Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
15 jul t/m 19 aug Brinkhuis: Expositie Bernard Vlaar
17 jul  Film a/d Brink: Pelle en de dierenrovers, 14.30 uur
20 jul Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
23 jul  Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense 

Beiaard, 20.00 uur
24 jul Film aan de Brink: A Star is Born, 14.30 uur
27 jul Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
31 jul Film aan de Brink: De Dirigent, 14.30 uur
3 aug Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 aug Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
4 aug  Singer Laren: Strijkkwartet Belinfante in Singer 

Laren, 14.00 uur
6 aug  Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense 

Beiaard, 20.00 uur
7 aug Film aan de Brink: Bookclub, 14.30 uur
10 aug Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
14 aug Film aan de Brink: Wiplala, 14.30 uur
15 aug  Brinkhuis: Presentatie en lezing ‘Het Onbeloofde 

Land’, 15.00-17.00 uur
17 aug Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
21 aug Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
24 aug Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
28 aug Film a/d Brink: Bohemian Rhapsody, 14.30 uur
28 aug  Film a/d Brink: The Old Man and The Gun, 19.30 uur
31 aug Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
31 aug  Muziekvereniging St. Jan musiceert bij mis St. 

Jans onthoofding Kerkhof, 19.00-20.00 uur
7 sep Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 sep Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
10 sep  Homeopathie Laren: Lezing ‘Gezond ouder 

worden’, 14.00-15.30 uur
12 sep  Theater aan de Brink: Robert Jan Stips & Marieke 

Brokamp, 20.15 uur
14 sep Johanneskerk: Puzzeltocht voor kids
14 sep  Singer: Opening Cultureel Seizoen, 17.00 uur
17 sep  Restaurant de Tafelberg Blaricum: 

Prinsjesdagontbijt, 7.00-9.00 uur
20 sep Singer Theater: Johnny de Mol, 20.15 uur
21 sep Theater aan de Brink: Het is overal, 20.15 uur
26 sep Theater aan de Brink: Klaas Prins, 20.15 uur
26 sep Singer Theater: Kiki Schippers, 20.15 uur
29 sep  Fietsen voor Het vergeten kind, start bij De 

Groene Afslag
29 sep  De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé 

Eemnes, 13.30-16.00 uur 31

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
267 28-8-19 vrij. 06-9 en za. 07-9
269              25-9-19     vrij. 04-10 en za. 05-10

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor € 11,75, 
elke maandag 12.30-15.00 uur

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: LET OP! In juni, juli en 
augustus is er geen Breihaakcafé! Vanaf donderdag 
5 september is er weer elke eerste donderdag van de 
maand een Breihaakcafé, van 10.00-12.00 uur

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

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke 
woensdag van 19.30-20.30 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 uur
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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  
28 augustus 2019

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

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

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

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

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

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

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

De Gouden Makelaar 
 

 
 


