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5 vragen aan 

Wat is de taak van de HGO?
Henk: ‘Wij zetten ons in voor de collectieve belangen van 
alle huurders van Woningcorporatie Het Gooi & Omstre-
ken. We denken mee over het beleid en brengen advies 
uit aan de directie van de corporatie. Elk besluit van de 
corporatie wordt aan ons voorgelegd. We praten over 
onderwerpen als huurverhoging, onderhoud, renovatie-
projecten en beleidsplannen.’ 
Cristina: ‘We hebben een goede verhouding met de direc-
tie van de woningcorporatie. Dat is erg f ijn. Er wordt 
naar ons geluisterd, onze ideeën worden meegenomen 
en er is wederzijds respect. Het uitgangspunt is altijd 
om er samen uit te komen.’

Hoe belangrijk is de HGO voor een dorp als 
Laren?
Cristina: ‘Heel belangrijk. Huurders zijn in Laren onder-
vertegenwoordigd en juist daarom verdienen zij een 
stem. In de Regionale Woonvisie staat dat een derde van 
de nieuw te bouwen woningen in het sociale huurseg-
ment moet liggen. Dat is in Laren nog een hele opgave, 
want er zijn nog maar enkele bouwlocaties beschikbaar.’
Henk: ‘Onlangs hebben we met de gemeente Laren pres-
tatieafspraken gemaakt, waarin het beleid voor de 
komende vier jaar wordt vastgesteld. Deze zullen elk jaar 
gemonitord worden. De afspraken zijn op 6 maart 2019 
ondertekend. Wij zijn erg blij met de positieve en con-
structieve opstelling van de gemeente, en met name die 
van wethouder Ton Stam.’
 
Hoe bereiken jullie alle huurders?
Cristina: ‘Wij willen graag weten wie we vertegenwoordigen 
en wat hun wensen zijn. Daarom organiseren we ieder jaar 
een huurdersoverlegavond. Alle huurders worden hiervoor 
uitgenodigd. Ook gaan we binnenkort een enquête houden.’

Cristina de Leeuw en Henk Calis maken sinds januari 
2018 deel uit van de in 1998 opgerichte Huurdersorganisatie 
Woningcorporatie Het Gooi & Omstreken (HGO). Ze 
vertegenwoordigen de huurders (en toekomstige huurders) 
van zo’n 8000 huurwoningen in het Gooi, de Vechtstreek en 
Eemland. In Laren gaat het om ruim 800 woningen. 
‘Huurders in Laren verdienen een stem.’

Cristina de Leeuw en 
Henk CaLis

Henk: ‘Daarnaast hebben we binnenkort een besloten 
Facebookpagina: “HGO Gooi en Om”. Zo kunnen huur-
ders op een makkelijke en laagdrempelige manier met 
ons in contact treden. Sinds 1 januari 2019 heeft de HGO 
zijn kantoor in Laren aan het Klooster 44. Telefonisch 
zijn we te bereiken via 035-6295024 en per mail via secre-
taris@hgohilversum.nl .’  

Wat hebben jullie zelf met Laren?
Henk: ‘Ik ben een geboren en getogen Laarder én Erfgooi-
er. Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd. Ik woon 
in de straat waar ik geboren ben. De straat was vroeger 
van de jeugd, het was de plek waar iedereen speelde. Het 
was gewoon één groot feest.’
Cristina: ‘Ik woon hier al sinds 1969 en ben getrouwd 
geweest met een geboren en getogen Laarder en Erfgooi-
er. Hij is helaas overleden, maar zijn liefde voor Laren 
heeft hij op mij overgebracht. Ik woon in het huis waar 
hij als kind is opgegroeid. Bijzonder toch?’ 

Wie verdient volgens jullie een pluim?
Henk: ‘De voormalige bestuursleden van Woningbouw-
vereniging Laren en de Woningbouwvereniging van Erf-
gooiers, omdat zij vorig jaar de wijsheid hebben gehad 
om te fuseren met Woningcorporatie Het Gooi & 
Omstreken.’
Cristina: ‘Daarin hebben ze een uitstekende partner 
gevonden. Een organisatie met een sociaal hart, waar 
goed, betaalbaar en prettig wonen voorop staat.’  

Meer informatie over de huurderscommissie: 
www.hgohilversum.nl
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Goed Financieel Bestuur

In februari zijn de aanslagen OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolbelasting 
verstuurd. In de meeste gevallen zal 
vergelijking met het bedrag van vorig 
jaar laten zien dat de aanslag nage-
noeg gelijk is of zelfs lager. Bij grote 
verschillen verwacht ik dat u dat zal melden - liefst via 
de website - zodat we kunnen vaststellen of een bezwaar 
gegrond is.

Waarschijnlijk net als u, krijg ik elke dag wel een paar 
mailtjes van bureaus die me garanderen dat de WOZ van 
mijn huis naar beneden kan. Helaas wekken die bureaus 
vaak valse verwachtingen, maar worden we wel gecon-
fronteerd met een groot aantal bezwaren. Het streven is 
om die zo snel mogelijk af te handelen. Maar voor alles is 
weggewerkt, gaan daar toch gauw zes á zeven maanden 
overheen. Dus we vragen uw begrip en geduld.

Het is opmerkelijk dat de aanslag gelijk is gebleven, want 
ook de gemeente wordt voortdurend geconfronteerd met 
kostenstijgingen, door inf latie, salarisstijgingen en 
regionale ambities voor mobiliteit, economie, veiligheid 
en natuur. En met goed bestuur houden we het huis-
houdboekje kloppend.

Er staan ons de komende jaren nog wel een paar grote 
uitdagingen te wachten. De discussies rond klimaat, 
aardgasvrij en CO2-reductie zijn zeer actueel. Met name 
ook hoe dat allemaal gefinancierd moet worden. 

Ondertussen zijn we in de gemeente, in de regio en de 
provincie al druk bezig met maatregelen op kortere ter-
mijn, zoals de hemelwateraf koppeling, en plannen voor 
de langere termijn, zoals onderzoek aardwarmte. 

Peter Calis,
Wethouder Financiën
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Gastvrouw in Papageno Huis in Laren
U helpt bij het ontvangen van de bezoekers van het Papage-
no Huis en het Papageno Restaurant. Werktijden: van 09.45 
tot 14.00 uur. Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papage-
no Huis in Laren, tel. 035 - 53 88 091 / 06-10824825 of 
vrijwilliger@stichtingpapageno.nl

Chauffeur voor de uitstapjes van Theodotion, Laren
Voor onze uitstapjes zijn wij op zoek naar een chauffeur die in 
onze bus wil rijden en mee wil gaan met de uitstapjes. Werk-
tijden: in overleg en wisselend. Contactpersoon: Karin van 
Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren, tel: 
035 625 65 58 / 035 625 64 11 of k.vanrumt@amaris.nl

Licht- en geluidstechnicus in Brinkhuis in Laren
In het Brinkhuis worden vanaf september 2012 diverse the-
ater- en f ilmavonden georganiseerd. U verzorgt de tech-
niek tijdens deze avonden, zodat de voorstellingen en pre-
sentaties geheel tot hun recht komen in de sfeervolle kapel. 
U maakt onderdeel uit van de techniekwerkgroep. Werktij-
den: voornamelijk een avonddeel, in overleg. Contactper-
soon: Elise Robers van Hart van Laren, tel. 035-7513991 of 
Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren tel. 035-
7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl

Op bezoek om de dag te breken in Laren en Eemnes
Wie wil één keer per week een bezoekje bij iemand af leg-
gen? Er zijn een paar aanvragen voor een vrijwilliger die 
even op bezoek wil komen om de dag te breken. Kleine 
moeite, groot gebaar! Werktijden: in overleg. Contactper-
soon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, 
tel. 06 49377171; bereikbaar op maandag, woensdag en don-
derdag of abijleveld@versawelzijn.nl

Met bewoner boodschappen doen
We zoeken iemand die samen met een bewoner van Theodo-
tion boodschappen wil doen in Laren of een stukje wil wan-
delen. Werktijden: in overleg, op een ochtend of middag. Eén 
uur in de week is al super. Contactpersoon: Karin van Rumt 
van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren, tel:  
035 625 65 58 / 035 625 64 11 of k.vanrumt@amaris.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19

Alweer een jaar voorbij
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we gemeente-
raadsverkiezingen hadden met een desastreuze uitslag 
voor het CDA (terug naar 1 zetel) en belangrijke winst 
voor twee dorpspartijen. Nu bijna jaar verder tekenen de 
eerste contouren van de Larens Behoud – VVD-coalitie 
zich af. Hierover dadelijk meer. Het belangrijkste punt 
waarmee deze partijen gelijk bleven of wonnen is passé. 
Laren blijft zelfstandig omdat de provincie weinig heil 
zag in de nadere uitwerkingen van het Rijk op dit vlak.
Voor het CDA een nieuw moment wat er toe heeft geleid 
dat er inmiddels een nieuw afdelingsbestuur is gekozen 
bestaande uit Ton Soetekouw (voorzitter) en oud-wet-
houder Leen van der Pols (secretaris-penningmeester). 
Zij zijn op frisse wijze op de achtergrond bezig met een 
nieuwe CDA-agenda voor Laren. Zij gaan u daar als 
inwoners bij betrekken. Houdt het Larens Journaal of de 
Laarder Courant De BEL in de gaten!

Nog even over de contouren van de Larense coalitie. Er is 
nog weinig of geen ruimte binnen de coalitie om partij-
en uit de oppositie ruimte te geven of te bewegen om een 
eigen smaak aan collegevoorstellen te geven. Met uit-
zondering van het initiatievoorstel van CDA mede 
ondersteund door D’66 en Liberaal Laren. Daar heeft wet-
houder Karin van Hunnik positief op gereageerd en er 
wordt gezamenlijk gewerkt aan een ietwat aangepaste 
variant welke hopelijk gauw opnieuw in stemming kan 
worden gebracht en tot een unaniem raadsbesluit gaat 
leiden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

In vervolg hierop gaat het CDA de komende maanden 
met haar verkiezingspunten en -beloftes in handen één 
of twee nieuwe ankerpunten proberen te slaan waarmee 
we aan de slag gaan. Zo kan je als oppositie toch iets 
bereiken wat goed is voor ons 
dorp, onze gemeenschap.
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA
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Klimaatdrammers en lokale zeurpieten
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en Waterschappen van afgelopen woensdag nog 
eens de straat op geweest om de standpunten van D66 te 
promoten. 

“Mevrouw, 20 maart verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten en Waterschappen! Gaat u stemmen?” “Nee meneer, 
ik ben niet van hier!” Ik: ”Mag ik u vragen waar u dan 
vandaan komt?” Zij: ”Amsterdam!”…
Het is algemeen bekend dat provinciale- en waterschaps-
verkiezingen niet zo leven bij de burger, getuige de door 
de bank genomen matige opkomstcijfers. 

Hoe mis kan een mens het hebben, want de provinciale 
verkiezingen gaan wel degelijk over belangrijke thema’s 
zoals klimaat, gezondheid, verkeer en onderwijs. De 
overheid decentraliseert. Maar de meeste gemeenten 
zoals Laren zijn allang te klein om op deze dossiers kwa-
litatief goed beleid te ontwikkelen. Voor Laren is het dus 
zaak regionaal en provinciaal maximaal samen te wer-
ken. De zelfvoldane en inerte focus van lokale partijen 
leidt dan ook niet tot bevredigende oplossingen betref-
fende regionale en provinciale problemen.

Het is daarom van belang dat er ook ‘klimaatdrammers 
en lokale zeurpieten’ zijn die dit zien en de boel naar een 
hoger niveau willen tillen dat recht doet aan de reële 
behoeften van de Laarders aan een schoon klimaat, goe-
de en bereikbare gezondheidszorg voor iedereen, pas-
send vervoer en uitstekend onderwijs. 

D66’ers mogen dan wel voor drammers en zeurpieten 
uitgemaakt worden, maar ze staan wel ergens voor, gaan 
moeilijke beslissingen niet uit de weg. Ik hoop dat boven 
geciteerde mevrouw tot een te 
verwaarlozen minderheid 
behoort, en u in Laren afgelopen 
woensdag wel degelijk gebruik 
hebt gemaakt van uw recht om te 
stemmen.

Andreas Grunwald
D66 Commissielid R&I en M&F

Politiek

Inspraak nieuw bestemmingsplan Centrum
Het huidige bestemmingsplan Centrum is het laatste 
plan in een reeks herzieningen. Voor elke burger is het 
belangrijk te weten hoe je eigen huis en directe woon- en 
leefomgeving is beschreven c.q. wordt veranderd.

Wat mag u - en vaak nog belangrijker - wat mogen uw 
buren op basis van een nieuw bestemmingsplan? We 
horen te vaak dat mensen hier te laat achterkomen.
Door de gemeente zijn twee goed bezochte informatie-
avonden belegd. Het voorontwerp bestemmingsplan 
heeft ter inzage gelegen en hieruit zijn 46 inspraakreac-
ties gekomen. De meeste van deze inspraakreacties 
betreffen een verzoek tot hoger/groter en meer bouwen 
of een huis dat verkeerd staat ingetekend. Niets mis mee. 
Maar in de meeste gevallen zijn buren/direct omwonen-
den niet op de hoogte van de verzoeken tot uitbreiding 
en zullen deze reacties dus buiten de ‘nota van inspraak’ 
blijven. Wij vinden dit geen goede zaak, want van ons 
raadsleden wordt gevraagd een oordeel te geven over de 
antwoorden van de gemeente op alle verzoeken.

Daarom heeft Liberaal Laren om een derde informatie-
avond gevraagd, teneinde de inspraakreacties te bespre-
ken en omwonenden gelegenheid te geven hierop te rea-
geren. Jammer genoeg is dit niet gehonoreerd. Ook de 
kennisgeving en uitleg in het Larens Journaal, vooraf-
gaand aan de commissievergadering over de nota van 
inspraak, is niet gebeurd. Wij vinden het niet meer van 
deze tijd dat deze inspraakreacties en antwoord van de 
gemeente meer wordt behandeld als een interne proce-
dure, dan iets wat elke burger aangaat en vooraf actief 
openbaar dient te worden gemaakt.

Wij hechten aan open en transparant bestuur. We willen 
een ieder met dit artikel attende-
ren op het bestaan van deze nota 
van inspraak en informeren over 
het feit dat u alsnog kunt reage-
ren. Dat kan echter alleen, als u 
weet wat er speelt.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Singer weer met de pet rond om gehele verhaal 
Tweede Gouden Eeuw te kunnen vertellen

AED geïnstalleerd bij Bertus Bouman op Mauvezand 50

Bermbende op pad voor schoon 
‘Gebed zonder end’

Biljartje in Larens laatste kroeg 
De Byenkorf

Crailo opende onder grote (woon)
belangstelling begin maart haar deuren

SV Laren ‘99 wint weer Expositie hart voor de stad in 
Brinkhuis

Antiekzaakje mr.Erik van der Ree vertrekt jammer 
genoeg naar Bronkhorst 

Hemmy Wong in RTL Nieuws over 
afname Chinese afhaalrestaurants
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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

•  Gooiergracht 93, 1251 VC, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 1 maart 2019

•  Gooiergracht 91, 1251 VC, plaatsen van een dakkapel 
en verhogen van de nok, ingekomen 1 maart 2019

•  Lingenskamp 6, 1251 JK, moderniseren en uitbreiden 
van de woning, ingekomen 4 maart 2019

•  Nieuwlarenweg 7, 1251 KA, verplaatsen van de in- en 
uitrit en verleggen van de toegangspoort, ingeko-
men 7 maart 2019

•  Hart Nibbriglaan 9, 1251 EH, plaatsen van een 
hekwerk, ingekomen 7 maart 2019

•  Mauvezand 15, 1251 JC, vergoten van de bestaande 
uitbouw, ingekomen 7 maart 2019

•  Veldweg 33, 1251 HC, verbouwen van de woning, 
ingekomen 11 maart 2019

•  Akkerweg 18, 1251 ZL, vellen van 1 boom, ingekomen  
11 maart 2019

•  Korenschoof 2, 1251 SK, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, ingekomen 11 maart 2019

•  Torenlaan 66, 1251 HL, vellen van 1 boom, ingekomen  
12 maart 2019

•  Mauvezand 45, 1251 JD, uitbreiden van de woning en 
pannendak vervangen door rieten kap, ingekomen  
13 maart 2019

•  Houtzagerij 9, pcnb, plaatsen van een serre, 
ingekomen 4 maart 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.

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Singer weer met de pet rond om gehele verhaal 
Tweede Gouden Eeuw te kunnen vertellen

•  Lage Vuurscheweg 19, 1251 TS, vellen van 1 boom, 
verzonden 6 maart 2019

•  Pastoor Hendrikspark 51 voor het perceel nummer 
G4873, 1251 MC, vellen van 8 bomen, verzonden  
11 maart 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.

•  Hoef loo 1, 1251 EA, verbouwen en vergroten van de 
woning, verzonden 5 maart 2019

••  Tafelbergweg 67, 1251 AD, geheel vernieuwen van de 
woning, verzonden 6 maart 2019

•  Henri Polakweg 4, 1251 PH, verwijderen van een 
draagmuur op de begane grond van de woning, 
verzonden 5 maart 2019

•  Hendrikalaantje 12, 1251 ZK, plaatsen van een 
erfafscheiding aan de voorzijde van de woning, 
verzonden 6 maart 2019

•  Engweg 21, 1251 LK, vervangen van de bestaande 
leien dakbedekking voor een rieten dakbedekking 
van een gemeentelijk monument, verzonden  
13 maart 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.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
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Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het innemen van een ideële standplaats op Plein 1945 

(zijde Zevenend) voor het verstrekken van informatie 
op 24 mei 2019, 21 juni 2019, 16 augustus 2019 en 27 
september 2019, verzonden 14 maart 2019.

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen-
telijke website.

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

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt, 
namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Hol-
land, bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ver-
leend.

Het betreft een vergunning voor grondwerkzaamheden 
voor de aanleg van een bouwweg, gedeeltelijk in de 
gemeente Hilversum (ter hoogte van de weg over Anna’s 
Hoeve) en gedeeltelijk in de gemeente Laren (ter hoogte 
van de A27). Dit is een onderdeel van het project van pro-
vinciaal belang HOV in ’t Gooi.  De weg wordt tijdens de 
realisatiefase van het project gebruikt als bouwweg. 
Daarna wordt het ingericht als verlegde ‘Weg Over 
Anna’s Hoeve’. De werkzaamheden bestaan uit het ver-
wijderen van de humusrijke bovenlaag en de stobben, en 
het aanbrengen van zand, fundering en (asfalt)verhar-
ding.

Datum besluit: 11 maart 2019
Aanvrager: Provincie Noord-Holland
Locatie: Weg over Anna’s Hoeve/A27, gemeente Hilver-
sum en gemeente Laren 
Zaaknummer: 8756371

Meer informatie over deze vergunning vindt u op  
www.odnzkg.nl onder ‘bekendmakingen’. Heeft u een 
vraag over deze procedure, dan kunt u gebruikmaken 
van het contactformulier op www.odnzkg.nl

Bezwaar
Bent u belanghebbende bij het besluit? Dan kunt u bin-
nen zes weken na de dag van bekendmaking (bekendma-
king is gelijk aan de eerder genoemde datum van het 
besluit) een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris 
van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA 
Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, 
uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening, het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een 
kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u 
bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een 
bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit 
besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschrift-
procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behan-
delen van het verzoek worden griffiekosten in rekening 
gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de 
genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Wilt u meer informatie over het instellen van beroep? 
Download de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een 
beslissing van de overheid’ van de website 
www.rijksoverheid.nl Voor algemene informatie over 
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief ).

Bij besluit van 22 februari 2019 is, met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2019, aan de Sociale Recherche 
Gooi en Vechtstreek mandaat verleend om bevoegdhe-
den uit te oefenen in het kader van onderzoeken en 
bestrijden van misbruik, dan wel oneigenlijk gebruik 
van uitkeringen/voorzieningen. Dit in het kader van de 
Participatiewet (Pw), Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(Ioaz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeelte-
lijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw) en de daaruit 
voortvloeiende of overeenkomstige landelijke of lokale 
wet- en regelgeving waarvan de uitvoering bij de 
gemeente berust. 

Verleende APV vergunning 

Ingekomen melding milieu 
(Activiteitenbesluit)

Mandaatbesluit Sociale 
Recherche Gooi en Vechtstreek
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Larense zakenDit besluit geldt voor de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren. Het mandaatbesluit kunt u inzien bij 
het Klantcontactpunt (receptie) in het gemeentehuis van 
Huizen.

Geboorten
17-02-2019 Adrienne Marie Eenhoorn
17-02-2019 Olivia Harper de Visser
21-02-2019 Hessel Jan de Gooijer
22-02-2019 Anna Giulia van Lieshout
07-03-2019 Floris Constantijn Leertouwer
08-03-2019 Louse-Marie de Vries

Op dinsdag 5 maart is de heer Saleh met twee van zijn 
kinderen in het gemeentehuis van Laren genaturali-
seerd. De familie komt oorspronkelijk uit Syrië.

V.l.n.r.: burgemeester Rinske Kruisinga, zoon Saleh, 
wethouder Peter Calis, vader Saleh, gemeentesecretaris 
Garmt Kolhorn, dochter Saleh

Op verschillende plekken in Nederland is door eeuwen-
lang gebruik van lood, ook lood in de bodem aanwezig. 
De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst Fle-
voland & Gooi en Vechtstreek mee aan een project ‘Dif-
fuus lood’ dat de provincie Noord-Holland uitvoert. De 
provincie Noord-Holland onderzoekt in de hele provin-
cie de openbare ruimte op de aanwezigheid van schade-
lijke hoeveelheden lood en richt zich in eerste instantie 

op plaatsen waar kinderen komen, zoals speelplekken. 
Het doel is te zorgen voor een schone en veilige omge-
ving.

Inzicht belangrijk 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de gebieden en 
locaties waar mogelijk verhoogde aanwezigheid van lood 
in de bodem zit. Dit om te vermijden dat kinderen onno-
dig worden blootgesteld aan lood. Het onderzoek vindt 
plaats in de periode maart – april en wordt uitgevoerd 
door medewerkers van adviesbureau Sweco. Het tweede 
kwartaal van 2019 verwachten we de resultaten van de 
onderzoeken. Op basis van deze resultaten wordt geke-
ken of maatregelen nodig zijn. 

Achtergrond
Door de eeuwen heen is er veel lood gebruikt in huis en 
in de industrie. Bijvoorbeeld in verf, maar ook in water-
leidingen. Hierdoor is in veel gebieden lood in de bodem 
aanwezig. Om te zorgen dat mensen minder lood bin-
nenkrijgen, zijn al allerlei maatregelen uitgevoerd. Een 
deel van de verontreinigingen is opgeruimd en vaak is 
een schone laag grond aangebracht, zodat mensen niet 
met het lood in contact komen. Uit studies van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentra-
ties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen 
van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes 
jaar. Spelende kinderen kunnen het makkelijker opne-
men dan volwassenen. Bovendien stoppen ze vaker vuile 
vingers of speelgoed in hun mond. De provincie start het 
onderzoek om te voorkomen dat kinderen worden bloot-
gesteld aan lood.

Meer weten?
Heeft u vragen over lood en gezondheid dan kunt u hier-
voor contact opnemen met de GDD Gooi & Vechtstreek. 
Dit kan via het telefoonnummer: 035 - 692 62 22 of  
info@ggdgv.nl Voor vragen over het onderzoek kunt u 
terecht bij de gemeente via 14 035 of kijk op onze website. 

De heer Saleh en kinderen krijgen 
Nederlandse nationaliteit

Familiebericht

Provincie voert onderzoek uit 
naar bodem speelplekken
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De ondertekening vond plaats met wethouder Ton Stam 
(gemeente Laren), Henk Calis en Frans Ruijter (Huur-
dersorganisatie HGO) en directeur-bestuurder Maarten 
van Gessel (Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken). 
In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities 
per thema benoemd: betaalbaarheid & beschikbaarheid 
doelgroep, nieuwbouw & doorstroming, verduurza-
ming, leef baarheid, huursomstijging en samenwerking.

Beschikbaarheid doelgroep
De partijen streven naar een toename van het aantal 
sociale huurwoningen in Laren en spannen zich in om 
nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen te vin-
den en daar sociale woningbouw te realiseren. Zo wordt 
van het totale nieuwbouwprogramma in de gemeente 
Laren tenminste 1/3 deel sociale huurwoningen. 
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verkoopt als 
algemeen uitgangspunt, en dus ook in de periode van de 
prestatieafspraken, geen sociale huurwoningen. In 2019 
gaan de woningcorporatie en de gemeente in overleg 
over de inzet van de wooncoach voor 65-plussers. De 
wooncoach is erop gericht dat de huurder woont in een 
woning die bij hem of haar past en daardoor langer zelf-
standig kan wonen, door bijvoorbeeld aanpassing van de 
woning.

Verduurzaming
De partijen zetten samen stappen naar een CO2-neutra-
le woningvoorraad en werken samen in de energietran-
sitie. Uitgangspunt is om de verduurzaming van de soci-
ale huurwoningen vóór 2023 gereed te hebben, zodat de 
woningen in Laren gemiddeld label B hebben. Woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken zal alle nieuwbouw-
woningen aardgasloos en als Bijna Energieneutraal 
Gebouw (BENG) bouwen.

Leef baarheid
Leef baarheid in de buurten en complexen met sociale 
huurwoningen is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van onder andere huurders, de woningcorporatie en 
de gemeente. Zo zijn er afspraken gemaakt om nog dit 
jaar te starten met de realisatie van achterpadverlich-
ting bij alle locaties waarvan sprake is van onvoldoende 
verlichting.

Een paspoort of ID-kaart aanvragen? Niet voor iedereen 
is de gang naar het BEL-kantoor in Eemnes of het 
gemeentehuis van Blaricum (open op dinsdag- en don-
derdagochtend) even eenvoudig. Daarom waren mede-
werkers van de afdeling Burgerzaken op donderdag  
27 februari speciaal naar Theodotion in Laren gekomen 
om voor 28 mensen de aanvraag in orde te maken. Want 
als het nodig is, brengt de BEL Combinatie haar dienst-
verlening graag naar de mensen toe. 

Theodotion is een woonzorgcentrum van Amaris met 
appartementen voor senioren met mogelijkheden voor 
zorg en andere faciliteiten, zoals maaltijden in het res-
taurant, f ilmavonden en koffieochtenden.

Op 6 maart tekenden de gemeente Laren, Huurdersorga-
nisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en Woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstreken de prestatieafspraken voor 
de periode 2019 tot en met 2022. In de afspraken staan de 
gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woning-
bouw en volkshuisvesting voor de gemeente Laren. 

Prestatieafspraken sociale woning-
bouw en volkshuisvesting getekend

Dienstverlening op maat

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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
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Prestatieovereenkomst 
Ondernemersfonds getekend

Op woensdag 27 februari hebben de gemeente Laren, de 
Stichting Bijzonder Laren en de Coöperatieve Vereniging 
Dorpsfonds Bijzonder Laren een Prestatieovereenkomst 
ondertekend. In deze overeenkomst worden afspraken 
vastgelegd over de inzet van subsidie die aan het Onder-
nemersfonds wordt verstrekt.

Het Ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting 
Bijzonder Laren volgens geformuleerde doelstellingen. 
Bijzonder Laren zet zich in voor ondernemers van Laren, 
waaronder detailhandel, horeca, zorginstellingen en 
cultuurinstellingen zoals musea.
De gemeente Laren verstrekt subsidie op basis van in 
2014 gemaakte afspraken. Concreet betekent dit dat de 
gemeente faciliteert bij het innen van de contributie via 
een opslag van de OZB-aanslag voor niet-woningen. Dit 
geld wordt ingezet voor evenementen als het modeweek-
end, de kerstverlichting en bijvoorbeeld de Laren website 
en portal.

De ondertekende overeenkomst is aangegaan voor de 
duur van een jaar. Hiermee is het subsidieproces goed 
ingebed in de geldende subsidieverordening.

V.l.n.r. zittend: Alexander Oostvogel (Bijzonder Laren), 
burgemeester Rinske Kruisinga en Leendert van der Pols 
(Coöperatieve Vereniging)
Staand: wethouder Peter Calis en Rob van der Laan 
(Bijzonder Laren)

Woensdag 13 maart was het de jaarlijkse boomfeestdag. 
Leerlingen van OBS De Ploeg plantten samen met de 
imkervereniging en wethouder Ton Stam wilgen, een 
bijenboom en er zijn wilde bloemen gezaaid in het Van 
Erven Dorenspark. De bomen en bloemen zijn geliefd bij 
bijen. 

Met het vieren van de Boomfeestdag krijgen de kinderen 
inzicht in de natuur en het belang van bomen. Door het 
planten van de bomen en bloemen vragen de imkerver-
eniging en de gemeente Laren aandacht voor het belang 
van drachtbomen voor bijen. 
Wethouder Stam: “We zijn heel blij met de hulp van de 
kinderen vandaag. Met de bomen en planten willen we 
nog meer bijen en andere insecten aantrekken.” Bij het 
planten werd ook een tijdcapsule begraven waar de leer-
lingen tekeningen in stopten. Als de boom vergaat, komt 
de capsule weer boven en wordt dan weer geopend. Als 
dank voor de hulp ontvingen alle kinderen een insecten-
hotel. Met deze hotels hoopt de gemeente dat meer bijen 
en andere insecten een plekje kunnen vinden. Bijen hou-
den van beschutting en de hotels zijn daar voor gemaakt. 

Campagne het zzzoemmmt in Laren
Wereldwijd, maar ook in Nederland gaat het slecht met 
bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. 
De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het 
gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig 
voedsel. Met de campagne ‘Het zzzoemmt in Laren’ wil 
de gemeente samen met de imkervereniging, volkstuin-
ders, bewoners en kinderen een bijenvriendelijke 
gemeente maken.

Bijenconvenant
De campagne is onderdeel van het bijenconvenant van 
de BEL-gemeenten. De drie gemeenten werken de 
komende periode met de imkerverenigingen samen aan 
een insectenvriendelijk beleid.

Larense zaken 22 maart 2019

Leerlingen planten 
bijenboom en wilgen
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Wethouder Ton Stam en Maxime Kerstholt, sportvrouw 
2018, openden vrijdagavond 15 maart de sportwinkel 
Sport Passion aan de Nieuweweg. De winkel draagt bij 
aan sportparticipatie in de gemeente en omgeving.

Mirte Heeringa en Marijn Ton uit Blaricum en Froukje 
Bogaard uit Laren zijn dinsdag 26 februari gehuldigd 
vanwege hun schaatsprestatie afgelopen januari. 

De drie schaatsten honderd kilometer op de Weissensee 
in Oostenrijk. Hiermee haalden ze geld op voor Skate-
4AIR, die mensen met taaislijmziekte een normaal leven 
wil geven. En voor Weissensee4Kids, die doneert aan 
Orange Babies en het Ronald McDonald Huis.

De dames hockeyen in hetzelfde hockeyteam. Dinsdag 
na de training was een mooie gelegenheid voor wethou-
ders Ton Stam (Laren) en Anne-Marie Kennis (Blaricum) 
om het drietal te verrassen met een Viking schaatspak-
ket en entreebewijzen voor de hockeywedstrijd Neder-
land – Australië dames op zondag 23 juni.

V.l.n.r.: Wethouders Anne-Marie Kennis en Ton Stam, 
samen met Marijn Ton, Mirte Heeringa en Froukje 
Bogaard

Larense zaken 22 maart 2019

Wethouders huldigen drie 
jonge schaatstoppers

Zaterdag 30 maart is de Landelijke Compostdag. Inwo-
ners van Regio Gooi en Vechtstreek kunnen deze dag van 
09.00 tot 16.00 uur gratis een zak compost ophalen op de 
vier scheidingsstations (Hilversum, Bussum, Weesp en 
Huizen). Let wel: één zak compost per persoon en op=op. 
 
Met deze jaarlijkse uitdeelactie worden inwoners 
bedankt voor het goed gescheiden aanbieden van groen-
te-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft). Van het gft-
afval dat huis-aan-huis in de regio wordt ingezameld, 
maakt verwerker Indaver onder andere compost, groen 
gas en vloeibare CO2. Deze compost wordt op de Lande-
lijke Compostdag teruggebracht naar de huishoudens.  

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > Mel-
ding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de 
hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Wethouder opent winkel 
Sport Passion

Meld ‘t en de 
gemeente herstelt ‘t

Gratis compost als dank 
voor scheiden gft-afval 
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Nieuws in beeld

   Peter Buwalda signeert bij Larense boekhandel

Hockeycompetitie weer succesvol hervat 
door Laren Dames 1

Intertoys Laren blijft open Nieuwe CDK Arthur van Dijk te gast in 
Larense raad Opening van Larens yogacentrum

Singer kiest Bedaux de Brouwer Archi-
tecten voor ontwerp Nardinc vleugel Rosa Spier Huis vordert snel

Geert Buurke te gast bij heren van Societeit Jan Hamdorff 

Paaltjesleed op de Slangenweg

Voorzitter Laren Klassiek Maria Klingenberg promoot 
Matthäus Passion bij regionale radio
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Uit het archief van de Historische Kring 
door: Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Nederland had in dat jaar nog veel te lijden van de 
Eerste Wereldoorlog. Er werd nog veel honger geleden. 
Ook in Laren was het voedsel schaars. Het menu van 
de Gemeentekeuken van 4 tot 9 februari was als volgt: 

Maandag, Snijbonen met lapjes
Dinsdag, Groentesoep met worst

Woensdag, Witte kool met gehakt
Donderdag, Karnemelk met gort of

Bieten met gebr. vlees
Vrijdag, Hutspot met lapje

Zaterdag, Erwtensoep met worst.

Als de huisartsen het nodig vonden, kon men in 
aanmerking komen voor een gezinsmaaltijd, die door 
de Gemeente werd verstrekt voor 8 cent per portie. 
Het distributiebonboekje moest dan wel door de 
behandelend geneesheer worden getekend en 
dagelijks worden meegebracht. 
De bonnen voor een maaltijd moesten een dag 
voordat men het eten haalde worden afgehaald bij de 
Gemeentekeuken tussen half twaalf en twaalf uur. 
Diegenen die een portie van 45 of 20 cent wilden 
afnemen moesten twee dagen van tevoren de bonnen 
kopen. Op maandag 4 februari kon men de bonnen 
voor dinsdag en woensdag om 5 uur kopen. Op 
dinsdag kon men de bonnen voor de overige dagen 
kopen, eveneens om 5 uur. Het was een heel gedoe 
voordat je eindelijk een maaltijd op tafel had.

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14.00 tot 16.00 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.

Duur
We leven met zijn allen op een duur stukje grond van 

Nederland, de gemeente is 12.37 m2/km groot, (wat 

ongeveer 13744 voetbalvelden groot is). Wat voor de een 

duur is, is voor een ander “goedkoop” of minder duur. 

Het heeft veelal te maken met de inhoud van je porte-

monnee of wat je van huis uit gewend bent. Duur, er 

zijn wel 25 synoniemen voor dit woord en er is zelfs 

een plaatsje in Overijssel wat “Duur” heet.  Niet goed-

koop, duurzaam, de duur van een autoritje, van een 

heel mensenleven of een duurzame sport. Regelmatig 

neemt een ieder van ons dit woord in onze mond.  Het 

vlees van de slager wordt duurder en wordt steeds 

duurzamer geproduceerd. En men wil dat we met zijn 

allen minder vlees gaan eten. Duurder worden ook de 

gemeentelijke belastingen de waterschapsbelasting 

én de dagelijkse boodschappen. De overheid wil heel 

graag dat we al onze huizen gaan verduurzamen; 

beter isoleren en minder gas of elektriciteit gaan 

gebruiken. Wist u bijvoorbeeld dat het afgelopen jaar 

de isolatie materialen (eigenlijk alle bouwmaterialen) 

alleen maar duurder zijn geworden? Dat is mijn 

inziens niet echt een steuntje in de rug.  Hoelang 

duurt het dat er in Laren meer mogelijkheden komen 

de bouw van appartementen en woningen? Ja volgens 

de woningzoekers mogen deze best duur/groot zijn, 

want een ieder wil een beetje ruimte hebben nadat 

hij/zij haar dure villa verkocht heeft. Duurzaam het is 

voor velen een magisch woord, duurzaam beleggen, 

bankieren, bouwen en ver/landbouwen, hoe duur-

zaam bent u? Pakt u vaker de fiets, gebruikt u het 

regenwater voor het doorspoelen van de wc? Is de oude 

koelkast in de garage wel energiezuinig? Deelt u uw 

auto al met de buren en doet u een extra trui aan? De 

prijs stijgende lijn in de woningmarkt blijft ook voor-

lopig nog voortduren en het duurt nog ongeveer  

1 week, voordat er weer een open huizen dag is, u bent 

van harte welkom!
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Laatste kaarten voor Larense Matthäus 

‘De kaartverkoop voor de uitvoering van de Larense Mat-
thäus op Palmzondag 14 april om 14.30 uur  loopt erg 
goed dit jaar’, aldus de Stichting Laren Klassiek die dit 
meesterwerk van Johann Sebastian Bach alweer voor de 
14e keer laat uitvoeren in de Sint Jansbasiliek. ‘Dat zal 
ongetwijfeld te maken hebben met een keur aan Neder-
landse topsolisten die zijn uitgenodigd’, zegt voorzitter 
Maria Klingenberg die er afgelopen week op de regionale 
radiozender enthousiast over vertelde. “ De uitvoering is 
een prachtige mix van zangkunstenaars die inmiddels 
internationaal zijn erkend en opkomend nieuw talent 
zoals de bariton Raoul Steffani, winnaar van het Prinses 
Christina concours die twee weken geleden nog uitvoe-
rig te gast was bij het televisieprogramma ‘Podium Wit-
teman’.  De Stichting Laren Klassiek is dan ook - met nog 
enkele weken te gaan-  volop bezig met de voorbereidin-
gen: van het ontvangen van het  vermaarde koor uit 
Oost-Duitsland, de Robert-Franz-Singakademie  Halle 
tot het regelen van de programmaboekjes, de banieren 
over de weg, de catering in de pauze, de slaapgelegenheid 
voor het koor, licht en geluidsfaciliteiten, etc, etc.. Hon-
derd en een dingen. Mariëtte Nieuwboer die hiervoor 
verantwoordelijk is: ‘Natuurlijk is het een paar maanden 

pittig werken, maar vergeet niet dat we ons op het laat-
ste moment ook gesteund weten door leden van de Broe-
derschap van Sint Jan, de pastoor en andere vrijwilligers. 
Daarnaast hebben we ook bijzondere aandacht voor onze  
grote en kleine sponsors en de Vrienden van Laren Klas-
siek. Zonder hen zou er geen hoog kwalitatieve uitvoe-
ring van de Matthäus Passion mogelijk zijn. Het is een 
heel geregel, maar we doen het met het  grootste plezier 
en vol enthousiasme.  De Matthäus op Palmzondag  
hoort gewoon bij Laren.” 

Andere uitvoerenden zijn:
Maarten Koningsberger als  Christus, Bernard Loonen 
als Evangelist de sopraan Selma Harkink ,prijswinnaar 
van het Christina Deutekom Concours, en de Sloveense 
mezzo- sopraan Barbara Kozelj, het Tarisio Consort en de 
koorschool Midden-Gelderland. Alle uitvoerenden onder 
leiding van de Duitse dirigent Nikolaus Müller.  Tickets 
kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), 
inclusief programmaboekje en pauzedrankje. De kaar-
ten zijn te bestellen via de Nationale Theater Kassa  
0900-9203 Meer informatie op www.larenklassiek.nl.

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

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Obstakels
Obstakels - je hebt ze in alle vormen en maten, 
groot klein zeer zichtbaar en bijna onzichtbaar. 
Obstakels kunnen opgaan in de ruimte zodat ze 
bijna niet opvallen. Vaak lopen we zonder er bij na 
te denken om obstakels heen en soms denken we 
er wat bij. 

Wanneer je met een hulpmiddel op welke manier dan 
ook obstakels tegenkomt, zijn ze veel meer van betekenis. 
Ze kunnen je hinderen in een doorgang en zelfs in een 
veilige doorgang. Ze kunnen belemmeringen opwerpen 
die je moeten laten nadenken over een oplossing. Een 
voorbeeld hiervan is rijdend met een rolstoel op een 
stoep, lopend met krukken of geleidestok, moeilijk ter 
been zijn of gewoon met de kinderwagen. 

We staan logischerwijs niet altijd stil of we zelf een 
obstakel veroorzaken op welke manier dan ook. Omdat 
we gewoon onze dingen doen in de kleur van de dag. En 
hier is niks mis mee. Maar wanneer we met zijn allen 
proberen te bedenken hoe vanzelf het is dat we ons vrij 
voortbewegen, we ook wat beter kunnen bedenken hoe 
het is om je met een beperking, ouderen of jonge ouders 

zich voortbewegen. Ons accent ligt op de eerste en tweede 
genoemde groepen omdat zij meer kwetsbaar zijn. 

Hierom is het Toegankelijkheidsteam Laren (TTL) 
opgericht, en trots zijn we op wat er gebeurt. In 
samenwerking met de gemeente worden stappen gezet. 
Worden verbeteringen uitgevoerd en denken we met 
elkaar na over deze obstakels. 
Er is een goede samenwerking met de gemeente waar 
ook Ton Stam bij betrokken is. Gezamenlijk voeren we 
overleggen met elkaar en worden er routes door het dorp 
gelopen langs aandachtspunten. Er zijn al aanpassingen 
gedaan en er staan er nog een aantal op de agenda. Maar 
zoals bij elke verandering kost dit tijd. Het belangrijkste 
is dat we met elkaar in gesprek zijn over de voetgangers 
problematiek in de breedste zin van het woord. 

Onze inzet gaat verder in ’t bewust maken. En trots zijn 
we op de medewerking van de inwoners van ons mooie 
dorp. Niet de auto meer op de stoep, het snoeien van 
hinderend groen. We zijn er nog niet en hebben nog 
genoeg te doen. Maar juist die eerste ontwikkelingen te 
zien is een belangrijke stap. 

Dat is ook de reden waarom ik onderdeel ben geworden van 
TTL. Samen kunnen we bereiken dat het voor eenieder 
veilig is om door het dorp te lopen. Heeft u iets wat u onder 
de aandacht wil brengen dit kan naar ons gemaild worden: 
toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com 

Mede namens het toegankelijkheidsteam Laren,
Brigitte Bulters

Samen maken we het verschil!
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TENNISSEN DOE JE
BIJ ‘T LAER

KOM NAAR ONZE OPENDAG
ZONDAG 31 MAART 2019

VAN 13.00 - 15.00
Meld je snel aan door een email te sturen aan:

opendag@tlaer.nl

Driftlaan 3 Laren
( Achter het hertenkamp )

* Gratis welkomsdrankje
* Gratis tennis clinic
* Korting op je contributie 
  als je direct beslist 
  om lid te worden!
 

VOOR IEDERE LEEFTIJD

Scholieren Laar  & Berg roepen op tot 
herdenken Joodse kinderen

Evenals vorig jaar vindt 
er ook dit jaar aan de 
Langsakker in Laren op 
woensdag 17 april om 
16.00 uur een bijeen-
komst plaats in de aula 
van scholengemeen-
schap Laar & Berg  ter 
herdenking aan de 48  
Joodse kinderen en vier 
staf leden van de Berg-
stichting die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
door de Duitsers zijn 
vermoord. Van 1911 tot 
1965 was in Laren op de plek waar nu de scholenge-
meenschap staat de Berg-stichting gevestigd. 
Voor de oorlog een instelling voor uit huis geplaatste 
Joodse kinderen. Na de oorlog een tehuis voor Joodse 
weeskinderen. Staf en leerlingen van de scholenge-

meenschap hebben 
zich opnieuw op een 
bijzondere wijze inge-
zet om de herdenking 
vorm te geven en in te 
vullen. Na de bijeen-
komst wordt om 17.00  
uur de plechtigheid 
voortgezet bij het 
Monument voor de 
Joodse Kinderen  op 
het even verder gele-
gen Reitsemaplant-
soen. Bijzonder is dat 
enkele oud-bewoners 

van de Berg- stichting die de oorlog  hebben overleefd 
aanwezig zullen zijn. Ook de wethouders uit het college 
hebben toegezegd de plechtigheid bij te zullen wonen.  
Iedereen is meer dan van harte welkom.     
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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.

Scheiden, maar niet lijden
Weinig Nederlandse scheidingen spreken zo tot  
de verbeelding als die tussen Wesley Sneijder en  
Yolanthe, die hun gemeenschap van goederen 50/50 
zullen moeten verdelen. De bedragen die daarbij in 
de pers voorbij komen, dat zien we hier niet vaak. 
Nee, dan de Verenigde Staten: daar woedt nu een 
gevecht over de verdeling van miljarden tussen Jeff 
Bezos, de baas van Amazon, en zijn vrouw. Ik ver-
wacht dat zulke verdelingen in Nederland eerder 
zullen afnemen over de komende jaren. Hoe dat 
komt? Onder andere door het totaal verschillende 
rechtssysteem en de verschillende mogelijkheden 
die de rechterlijke macht heeft. Sinds vorig jaar is in 
Nederland het systeem veranderd: gemeenschap 
van goederen omvat in principe alleen tijdens het 
huwelijk door echtgenoten opgebouwd vermogen. 
Erfenissen en schenkingen blijven nu privé. Dat 
geldt voor mensen die in 2018 of later getrouwd zijn, 
als ze geen huwelijksvoorwaarden hebben laten  
opstellen. Als zij scheiden zal de rechter de gemeen-
schap 50/50 verdelen, maar blijft privé vermogen 
privé. Bij mensen die voor 2018 getrouwd zijn zon-
der huwelijksvoorwaarden, omvat de gemeenschap 
al hun vermogen inclusief schenkingen en erfenis-
sen. Die grotere gemeenschap zal dus geleidelijk aan 
verdwijnen. In de VS verschilt het rechtssysteem per 
staat. Toevallig woont het echtpaar Bezos in een 
staat waar men de gemeenschap van goederen als 
uitgangspunt heeft en hebben zij allebei recht op de 
helft. In Nederland kan dat niet. Als een Nederlands 
echtpaar huwelijksvoorwaarden met een zoge-
naamde koude uitsluiting heeft en de één miljoenen 
heeft en de ander niets, zal de arme echtgenoot na 
een scheiding nog steeds niets hebben, maar alleen 
alimentatie ontvangen. Bij Yolanthe zal dat in elk 
geval niet nodig zijn. k

Column Clasien_71X220mm_maart2019.indd   1 12-03-2019   16:16:48

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

TE KOOP: KROMMEPAD 19A  LAREN 

TE KOOP: SCHOOLPAD 6  LAREN 

TE KOOP: HILVERSUMSEWEG 32A  LAREN 

TE HUUR: DINGENAARSERF 3  EEMNES 
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Films Brinkhuis  
27-03-2019  De Dirigent 19:30 uur
27-03-2019 Foxtrot  14:30 uur
03-04-2019  De Dirigent 14:30 uur
03-04-2019  Maria by Callas  19:30 uur
10-04-2019  Maria by Callas  14:30 uur
10-04-2019  A Star is Born  19:30 uur 
17-04-2019  A Star is Born  14:30 uur 
17-04-2019  The Wife   19:30 uur 
24-04-2019  The Wife   14:30 uur
24-04-2019  A Beautiful Boy  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

Zorg voor ouderen
Meerdere steden in ons land weren het autoverkeer en 
vooral het zware verkeer uit de stad. De uitstoot van CO2 
en f ijnstof door het verkeer blijkt gezondheids- 
problemen te veroorzaken bij de bewoners. 

In Laren ziet men dit anders. De snelweg A1 loopt door 
Laren heen. Omdat de A1 tot Naarden en vanaf Eemnes is 
verbreed, vormt het deel dat door Laren gaat een 
bottleneck. Daardoor zijn daar vaak f iles met langzaam 
rijdend en stilstaand verkeer. Waardoor de omgeving 
nog extra vervuilt. Tot voorkort werd de CO2- en 
f ijnstofuitstoot voor de bewoners van Laren enigszins 
gefilterd door een bosrijke rand langs de snelweg. Helaas 
vallen daar steeds meer gaten in. Recentelijk weer een 
gat van ruim 2 hectaren. Honderden oude bomen 
stonden in de weg en zijn gekapt.

Naast het soms oorverdovende lawaai heeft ook het 
f ijnstof en de CO2-uitstoot hier nu vrij spel. Op deze zeer 
ongezonde locatie, vlak aan de A1 worden nu 
appartementen gebouwd. Zij zijn nota bene bedoeld voor 
ouderen! 
Met actieve medewerking van de Gemeente Laren komt 
hier, ver van het dorp, het nieuwe Rosa Spier Huis. Het 
huis voor bejaarde artiesten! Een kolossaal commercieel 
appartementencomplex, dat met Rosa Spier niets meer 
te maken heeft. Overigens voorlopig voor lange tijd 
onbereikbaar omdat het wegennet niet berekend is op 
extra verkeer.

Dr. G. Vlak, Laren

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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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

Zondag 24 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis 
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Ensemble La Chicane: Yan Ma (barokviool), Noémie Lenhof 
(barokcello) en Cécile Chartrain (klavecimbel)

Zondag 24 maart
Quirine Viersen (cello) en Thomas Beijer (piano)
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Quirine Viersen behoort internationaal tot 
de meest vooraanstaande muzikale 
persoonlijkheden van de jonge generatie. 
Met haar intense, uitdrukkingsvolle en 
virtuoze spel is zij erin geslaagd collega’s, pers en publiek van 
haar grote muzikaliteit en meesterkracht te overtuigen. 
Thomas Beijer is een jonge pianist en componist die wordt 
geprezen om zijn excellente techniek en artistieke integriteit. In 
zijn composities en gepassioneerde spel komt een helder en 
diepgaand muzikaal inzicht tot uiting. Met het winnen van het 
YPF Nationaal Pianoconcours 2007 plaatste hij zich aan de top 
van een nieuwe generatie jonge pianisten in Nederland. 

Donderdag 28 maart
HUN - “Alles is wel”
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn Hun. 
Beide afgestudeerd aan het Conservatorium, 
begonnen zij in 2014 als duo zelf materiaal te 
schrijven en te ontwikkelen. Gewapend met 
piano’s, gitaren, glitters, synthesizers en andere elektronische 
shit shinen ze de pan uit met Hun tweede voorstelling ‘Alles is 
Wel’. Een voorstelling vol van tekst, geen tekst, Nederlandstalige 
liedjes, dikke dansmoves en levensvragen die niet beantwoord 
zullen worden.

Vrijdag 29 maart
Leuker kunnen we het niet maken 
- Patrick Nederkoorn & Jan Beuving
20.15 uur – Singer Theater
€ 22,65 | Singer supporters € 20,10
Hoeveel soorten belasting zijn er? Wie likt 
eigenlijk al die blauwe enveloppen dicht? En 
kunnen we het écht niet leuker maken? Dé 
voorstelling met toegevoegde waarde!

Zondag 31 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Sean Morgan-Rooney (Piano)

Zondag 31 maart
Vier verhalen en een dag (6+) - Spinvis, 
Saartje Van Camp & Introdans
15.00 uur – Singer Theater
€ 25,75* | Singer supporters en kinderen 
t/m 12 jaar € 15,45* | Museumkaart 
€ 20,60*
*Inclusief museumbezoek
Een voorstelling over vrijheid. Vrijheid om te kiezen, vrijheid om 
anders te zijn, vrijheid om te beslissen dat niets staat geschreven 
en alles te veranderen is.

Zaterdag 6 april
Kom hier dat ik u kus – o.a. met Sophie 
van Winden en Reinout Bussemaker
20.15 uur – Singer Theater
€ 38,65 | Singer supporters € 36,05
Een toneelvoorstelling naar de 
wondermooie en aangrijpende roman van 
Griet Op de Beeck: vol humor, scherpte en ontroering. Een 
aangrijpend verhaal over ouders en kinderen, de zoektocht naar 
identiteit en over het lef om eigen keuzes te durven maken.
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Zondag 7 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Eadaoin Copeland (piano) en Fiona Robertson (viool)

Donderdag 11 april
237 redenen om door te gaan – Orkater
20.15 uur – Singer Theater
€ 28,35 | Singer supporters € 25,75
Theatermakers Geert Lageveen en Leopold 
Witte hebben er dringend behoefte aan om 
de balans op te maken. Ze zijn allebei dik in de 
vijftig en hoe gaan ze daarmee om? Waar 
staan ze in het leven?

Zondag 14 april
Carmiggelt - Helmert Woudenberg
15.00 uur – Singer Theater
€ 17,50* | Singer supporters/BGL VIP/
Museumkaart € 15,00*
*Inclusief museumbezoek
Helmert Woudenberg zet Carmiggelt en zijn 
Kronkels opnieuw in de schijnwerpers en 
speelt een aantal grappige, maar ook droefgeestige 
gebeurtenissen en kleurrijke, maar ook ontroerende personages.

Donderdag 18 april
TRYO (trio cabaretiers try-outen)
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
TRYO, oftewel “trio cabaretiers try-outen”, is een avondvullende 
voorstelling waarin drie cabaretiers ieder 30 minuten van hun 
(nieuwe) voorstelling komen try-outen. Voordat het grote 
publiek ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het 
theater. Iedere TRYO is anders, wisselende line-ups, met 
vanavond optredens van aanstormende talenten als Oscar 
Arnold en Thjum Arts en Arjan Kleton. De host van de avond is 
Wouter Monden.

Zondag 28 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Marion Dumeige (sopraan) en Nathalie Doucet (piano)

Zaterdag 4 mei
Theater na de Brink – De Getergde Mannen
21.00 – 22.20 uur – Singer Theater
€ 15,45
Theater Na de Dam (Brink) is inmiddels 
traditie. Op de avond van Nationale 
dodenherdenking zetten theatermakers 
en artiesten zich in heel Nederland in om deze dag van extra 
betekenis te voorzien. In het theater van Singer Laren is de 
voorstelling Leo Fuld - Wo Ahin Soll Ich Geh‘n? van De 
getergde mannen te zien.  Op deze avond wordt een muzikaal 
eerbetoon gebracht aan een unieke Nederlandse zanger: Leo 
Fuld. Hij werd in 1912 geboren en liet na de oorlog de Joodse 
cultuur, die vrijwel uit Nederland was verdwenen, herleven 
met zijn optredens. Toen hij in Parijs een Poolse overlevende 
van het getto in Warschau het Jiddische lied ‘Wo Ahin Soll Ich 
Geh’n’ hoorde zingen, was Fuld zo geroerd dat hij hem 
beloofde het nummer wereldberoemd te maken. En dat deed 
hij. De man, die met zijn warme tenor dertig miljoen platen 
verkocht, stierf in 1997, zo goed als vergeten.

TheaTeragenda

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 vrijdagavond. 
Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en 
donderdagavond verplaatst. 

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren 
v ia : w w w.papageno.nl /papageno -huis/ac tiv i teiten /
papageno-koffieconcerten

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

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
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Activiteiten

In het Papageno Huis doen we er alles aan om jongeren 
met autisme op weg te helpen naar een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Veel jongeren met autisme vinden 
dat spannend en ingewikkeld. Om de drempel te verla-
gen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met 
anderen, werken we in het Papageno Huis vanuit één 
centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we de 
buitenwereld naar binnen te halen. Tot en met 26 maart 
kunnen bezoekers gratis de schilderijen bezichtigen die 
gemaakt zijn door de jongeren van de dagbesteding in 
het Papageno Huis o.l.v. Maja Boot. 

De Larense natuurfotograaf 
Arie van den Hout (1966) 
exposeert t/m 30 maart in 
het Brinkhuis. Een expositie 
waarin onder meer de Gooise 
natuur door zijn ogen te zien 
is. Zijn beelden zijn onder 
meer te vinden in boeken en 
tijdschriften en in maart 
ook aan de muur in het 
Brinkhuis. Arie deelt zijn 

enthousiasme voor de natuur via workshops, waarin hij 
velen op weg helpt in de (natuur)fotografie; deze exposi-
tie is daar onderdeel van. Door het bijzondere in het 
gewone te tonen leert Arie mensen anders kijken. Zo 
gaat er letterlijk een wereld voor je open. Aries individu-
ele en groepsworkshops zijn inmiddels een begrip. Meer 
informatie: www.arievandenhout.com. Vragen over de 
workshops of direct aanmelden kan via info@arievan-
denhout.com (doelgroep: 12+).

De Larense beeldend kunstenaar 
Herold van den Berg (1967) opere-
rend onder de naam DilArt expo-
seert in het Brinkhuis. Een exposi-
tie waarin de kracht van ronde 
vormen gecombineerd wordt met 
de vrije interpretatie van het men-
selijke lichaam. Herold van den 
Berg is een creatieve vrije denker, 
realistische dromer met ambitie 
en een sterke voorkeur voor ronde vormen. Hij volgt al 
vele jaren cursussen beeldhouwen bij de Gooise Acade-

Expositie Papageno Kunst

Foto-expositie Arie van den Hout

Expositie beeldende kunst DilArt

mie. Herold van den Berg: “Het leven is een reis door en 
naar het onbekende. Genieten van de reis, verkennen en 
afwisseling zorgen voor nieuwe ervaringen, inspiratie 
en een intensiever leven. Via mijn kunst deel ik de 
schoonheid van het leven en een stukje van mezelf. De 
winst op mijn werken wordt gebruikt voor het goede en/
of maatschappelijke doel.” De expositie is te zien t/m 31 
maart.

Het Rosa Spier Huis 
stelt t/m 7 april schil-
derijen tentoon van de 
Amsterdamse kunste-
naar Paul Dikker. Hij 
heeft een groot oeuvre 
op zijn naam staan. 

Voor deze expositie besloot hij naast zijn recente werk, 
ook een aantal oudere schilderijen tentoon te stellen. 
Paul Dikker (1959 Amsterdam) voltooide in 1984 zijn kun-
stopleiding aan de Rijksakademie en een jaar later stu-
deerde hij cum laude af in de politicologie aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Hij koos voor het kunstenaarsvak 
en behoort tot de kleine groep kunstenaars die van zijn 
verkopen en opdrachten kan leven. Hij maakt ongeveer 
20 acryl- en olieverfschilderijen per jaar, is op zijn infor-
matieve website te lezen. Doordat hij vele dunne verf la-
gen over elkaar heen schildert, verkrijgen de kleurvlak-
ken op zijn doeken een stralende intensiteit. Zijn 
schilderijen zijn niet makkelijk onder te brengen in een 
of andere stroming. Van 2006 tot 2012 schilderde hij ieder 
jaar minstens drie maanden in Noorwegen. Thematisch 
werd zijn werk daardoor steeds meer landschappelijk. 
Na een periode waarin hij zich concentreerde op de stilte 
en de grootsheid van het landschap, zoomt hij sinds 2012 
in op details als takken, bladeren en details daarvan. 
Daarmee verdween vreemd genoeg de herkenbaarheid 
van de natuur steeds meer uit zijn schilderijen, waar-
door ze langzamerhand een non-figuratiever karakter 
zijn gaan krijgen. Zijn recente schilderijen zijn te 
beschouwen als innerlijke landschappen waarvan de 
betekenis binnen in de schilderijen zelf besloten ligt. 
Net als de muziek een eigen taal is zonder woorden, 
spreken ook de schilderijen van Dikker hun eigen (beeld)
taal. Zijn werk is niet alleen een uitdrukking van zijn 
eigen gesteldheid in verhouding tot de wereld om hem 
heen, maar bovenal een liefdevolle lofzang op de schoon-
heid en het mysterie van het leven in al zijn stille onbe-
grijpelijkheid. Dikker, die in Amsterdam woont en 
werkt, geeft een magazine uit, geeft lezingen en schrijft 
artikelen over kunst, kunstbeleid en ondernemerschap. 
Werk van hem bevindt zich onder meer in de collecties 

Expositie kunstenaar Paul Dikker
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Zondagmiddag 24 maart a.s. orga-
niseert Drum- & Showband MCC 
het traditionele en gratis toegan-
kelijke Vriendschapsconcert van 
14.00 uur tot 17.00 uur in het 
Muziekcentrum Schering en 
Inslag aan de Eemnesserweg 15a te 
Laren. Tijdens dit concert treden 
ViJoS Plus uit Bussum en MCC 
Next op. ViJoS Plus bestaat, net als 

MCC Next, uit oud-leden en andere muzikanten die 
graag op een ongedwongen manier muziek maken met 
elkaar. De band neemt het wel degelijk serieus, maar lek-
ker muziek maken staat voorop. Uiteraard staat, zoals 
het hoort bij ViJoS, ook bij ViJoS Plus gezelligheid hoog in 
het vaandel. Recent heeft MCC Next nog deelgenomen 
aan het succesvolle MCC L!VE concert in Singer. Op die 
avond heeft de vereniging afscheid genomen van de diri-
gent van MCC Next, Cees Bus. Na een lange staat van 
dienst vond Cees het tijd worden om te stoppen. Wouter 
van Luttervelt is zijn opvolger. Tijdens het Vriendschaps-
concert kunt u nader kennis met hem maken. Kom kij-
ken en luisteren naar dit intieme concert. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur. In de pauze en na af loop kunt u gezellig 
een kopje koff ie of een drankje drinken en andere muzie-
klief hebbers ontmoeten. De toegang is gratis. Meer 
informatie over de verenigingen kunt u vinden op  
www.mcclaren.nl en www.despeuit.nl

Op zondag 24 maart 
om 15.00 uur geven 
Jan Rudolph de Lorm 
en Antoinet Oostin-
diër de lezing ‘Kunst 
& Psyche. Van inspira-
tie naar therapie’ in 
Singer Laren. Kunst en psychiatrie hebben elkaar over en 
weer veel te bieden. Die gemeenschappelijkheid is de 
basis geweest voor het ontstaan van vele grote kunstwer-
ken. Zo stelt de psyche de kunstenaar in staat om een 
verhaal te vertellen. In zijn of haar denken en handelen 
worden gevoelens, gedachten en gedragingen in de brede 
context van het menselijk bestaan geplaatst. En zo wor-
den de intenties van de kunstenaar ook weer deel van het 
domein van de psycholoog en psychiater. In deze duo-
presentatie brengen psychiater Antoinet Oostindier en 
kunsthistoricus Jan Rudolph de Lorm de vele raakvlak-
ken tussen kunst en psychiatrie over het voetlicht. Wat 
leert een kunsthistorische verkenning van het werk en 
psyche van beeldend kunstenaars? Antoinet Oostindier 

Vriendschapsconcert ViJoS Plus en MCC Next

Kunst & Psyche. Van inspiratie naar therapie

van het Haarlemse Teylers Museum, Oslo Museum, UvA, 
Shell en bij vele andere bedrijven en particulieren. Ook 
buiten Nederland, zoals in Groot-Brittannië, Portugal 
en de VS. Paul Dikker werkt regelmatig in opdracht. De 
tentoongestelde schilderijen zijn te koop. De expositie 
loopt tot 7 april en is dagelijks te bezichtigen van 10.00-
16.00 uur. Gratis toegang. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, 
Laren.

Kom op maandag lunchen in het 
Papageno-restaurant en geef onze 
jongeren een kans. Iedere maan-
dag 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 keuzemenu en het res-
taurant is op maandag geopend van 12.30 uur tot 15.00 
uur. Reserveren kan telefonisch 035 – 8884303 of via hore-
ca@stichtingpapageno.nl.

Tot en met 7 april is in Sin-
ger Laren de tentoonstel-
ling Out of Office. Kunst-
schatten uit bedrijven nog 
te zien. In samenwerking 
met de Vereniging Bedrijfs-
collecties Nederland 
(VBCN) toont Singer Laren 
75 jaar Nederlandse kunst 

uit bedrijfscollecties. Nederlandse bedrijven, banken, 
ziekenhuizen, universiteiten en de overheid verzamelen 
al meer dan een halve eeuw hedendaagse kunst. In deze 
collecties bevinden zich naar schatting bijna een kwart 
miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 110.000 daarvan 
behoren toe aan de 51 leden van de VBCN. Ruim 35 van 
hen hebben bijgedragen aan de tentoonstelling. Ooit 
begonnen om een prettiger werkomgeving voor de werk-
nemers te scheppen, is het verzamelen van kunst een 
serieus onderdeel geworden van de Nederlandse bedrijfs-
cultuur, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Ener-
zijds inspireert de kunst de studenten, medewerkers, 
patiënten en bezoekers, anderzijds betekent het 
bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en stimulans 
voor de kunstenaars en de kunst in het algemeen. Out of 
Office. kunstschatten uit bedrijven biedt voor het eerst 
een kijkje in de rijke schatkamers van de Nederlandse 
bedrijfscollecties.

Eten voor het goede doel!  

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven
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by Beauty Glow has been scientifically proven 
to be a 100% Nutritional Supplement.

Black Caviar Collagen

ê		Helps to maintain the elasticity  
and softness of the skin.

ê		For beautiful and radiant  
looking skin.

ê	At the first signs of skin aging.

ê	For maintaining a firm skin.

ê	Natural skin rejuvenation.

www.Beauty-Glow.eu

is initiatiefneemster van Aerrea, een zorginstelling waar 
uitsluitend zorgprofessionals terecht kunnen. Zij is 
voorstander van non-verbale behandelmethoden en 
maakt gebruik van beeldende therapie, geïnspireerd op 
diverse kunstvormen. Jan Rudolph de Lorm is museum-
directeur van Singer Laren en echtgenoot van Antoinet. 
Prijs € 19,60 | Singer supporters € 8,25 | Museumkaart/CJP 
€ 11,35. De kaarten zijn inclusief museumbezoek. Bestel 
ze via kassa@singerlaren.nl of online via www.singerla-
ren.nl. 

Edwin de Vries 
schreef het script 
gebaseerd op het 
levensverhaal van 
Erik Hazelhoff 
Roelfzema, Sol-
daat van Oranje 

en Fred Boot was de producent. Samen komen zij op zon-
dag 31 maart vertellen over de achtergronden van de bij-
zondere musical ‘Soldaat van Oranje’ die alle records 
heeft gebroken! Het is in Nederland de langst lopende 
musicalproductie ooit, met de meeste bezoekers. Velen 
van hen keerden – onder de indruk geraakt - meerdere 
malen terug. ‘Deze musical is meer dan zomaar een 
musical. Het verhaal heeft iets wezenlijks te zeggen,’ 
aldus de makers. ‘Het vertelt wat jongeren en ouderen 
niet mogen vergeten. Het bevat waarheid die niet verlo-
ren mag gaan.’ Edwin en Fred nemen beelden mee van de 
musical, van het vele werk voor en achter de schermen. 
De aanwezigen krijgen tijdens deze unieke bijeenkomst 
alle gelegenheid om met hen in gesprek te gaan. Datum, 
tijd en plaats: zondagavond 31 maart 2019 van 19.30 tot 
21.30 uur in de  Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in 
Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting 
een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Ook dit moment binnen het 

Over de musical Soldaat van Oranje

thema ‘Wat is Waarheid?’, is georganiseerd door de Pro-
testantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Het wordt 
ongetwijfeld een boeiende avond!

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa Wel-
zijn in het Brinkhuis een cul-
turele middag voor senioren. 
Maandag 1 april zal het gaan 
over de Matthäus Passion. 
Muziekhistoricus Joop van Velzen houdt een lezing over 
dit beroemde werk van J.S. Bach. De Matthäus Passion – 
het op muziek gezette lijdens- en stervensverhaal van 
Jezus Christus naar het evangelie van Mattheus -  is een 
aandachtvrager en wordt door velen gezien als het 
prachtigste muziekstuk op aarde. Vanaf het openings-
koor tot het slotkoor weet de toehoorder zich in een 
wereld van lijden, verraad, overgave en menselijk onver-
mogen. Geen vrolijke thema’s, maar Bach weet het zo 
aangrijpend en ontroerend mooi te vertellen dat de kerk 
of concertzaal gelouterd verlaten wordt. Een diep droef 
verhaal, maar vol met de mooiste melodieën die de toe-
hoorder nog steeds aanspreken, ook en vooral in Neder-
land waar het stuk al sinds de 19e eeuw te zien en te 
horen is. In deze “Music in Life”-presentatie gaat Joop 
van Velzen in op de ontstaansgeschiedenis. Met behulp 
van talloze beeld- en geluidsfragmenten illustreert hij 
in deze compositie het wezen van de barok, de gelaagd-
heid van het stuk, de diverse tekstbronnen, de structuur 
en opbouw, de mystiek erin, de herontdekking in de 19e 
eeuw en de hedendaagse uitvoeringspraktijk. Kortom: 
de Matthäus Passion als Nederlands cultuurmonument. 
De middag begint om 14.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5,00 inclusief koff ie of thee in de pauze. Mede 
gezien de te verwachten belangstelling is reserveren 
raadzaam. Dat kan bij voorkeur via een mail naar abijle-
veld@versawelzijn.nl of telefonisch onder nummer 06-49 
37 71 71.

In de aanloop tot de Pasen 
bieden de Vrienden van de 
Preek van de Week een ver-
diepingsmoment aan. Het 
wordt een ‘Masterclass 
Mattheus Passion’ met 
prof. dr. Ton Koopman en 

drs. Jan Rinzema. Dit Mattheus-ontbijt vindt plaats op 
dinsdag 2 april in Restaurant de Tafelberg te Blaricum, 
07.00 uur ’s ochtends. Ton Koopman is de gastspreker en 
zal uitgebreid de relatie theologie en muziek in de Mat-

Lezing over de Matthäus Passion

Mattheus Ontbijt 2019
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theus Passion behandelen: hoe wordt de theologie van 
Bach zichtbaar in het weefwerk van Bachs muziek. Ton 
Koopman, dirigent van het Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir, heeft met zijn koor en orkest alle can-
tates van Johann Sebastian uitgevoerd en opgenomen. 
Hij deed dit samen met de musicoloog Christoph Wolff. 
Ton Koopman bracht Bachs totale oeuvre van 202 canta-
tes uit op CD (60), goed voor 180 uur of 7,5 dagen muziek. 
Voor dit Bachproject werden hem verschillende prijzen 
toegekend: de Deutsche Schallplattenpreis, ‘Echo Klassik 
1997’ en de Hector Berliozprijs. Ook werd dit Bachcanta-
te-project genomineerd voor de Grammy Award (USA) en 
de Grammophone Award (GB). We zijn vereerd Ton Koop-
man als spreker te hebben. Jan Rinzema zal vertellen 
over ‘Pijn als inzicht-moment bij Bach’. De organisatie is 
in handen van de vrienden van www.preekvandeweek.
com. Voor het Mattheus-ontbijt in Restaurant de Tafel-
berg kunt u zich opgeven via www.preekvandeweek.com 
of bellen met 06 549 63 464.

Dinsdag 2 april geeft 
Nathalie Parmentier van 
Homeopathie Laren een 
lezing met als thema 
‘Help! Mijn kind kan 
moeilijk leren, kan zich 
moeilijk concentreren en 
haalt slechte cijfers!’  Wist 
u dat homeopathie en 

voedingssupplementen ook goed kunnen helpen bij pro-
blemen met leren, dyslexie, concentratieproblemen en 
eventueel hyperactiviteit? Aan de hand van een paar 
voorbeelden legt Nathalie Parmentier uit hoe een 
homeopathische behandeling plaatsvindt en welke 
resultaten verwacht kunnen worden. Hiervoor bespreekt 
ze de verschillende persoonlijkheidstypen (of ‘constitu-
ties’) en bekijkt ze hoe dit soms kan leiden tot moeilijke 
concentratie (op school of werk), slecht resultaat, soms 
gepaard met dyslexie en ook soms met gedragsstoornis-
sen zoals ADD of ADHD. Voor elk type constitutie 
bespreekt ze welke soort homeopathische middelen 
daarbij kunnen helpen en welke resultaten gehaald kun-
nen worden. In haar praktijk zijn er meerdere jonge pati-
enten die na een homeopathische behandeling, in over-
leg met hun arts, hebben kunnen stoppen met medicatie 
(Ritalin, Concerta). Bij dyslectische kinderen is de dys-
lexie ook langzaam afgenomen. De lezing start om 14.00 
uur en duurt tot 15.30 uur. Graag van tevoren aanmelden 
op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 698!  Max 8 
deelnemers - kosten 15 euro. 
Meer info: www.homeopathielaren.nl

Lezing over homeopathie 

Iedere eerste woensdag van de maand organiseert senio-
renvereniging ‘de BasBEL’ een borreluurtje met spelle-
tjes voor haar leden mét hun introducees. Het gebeurt in 
de Bongerd in Eemnes. Het eerstvolgende borreluurtje is 
op 3 april. Vanaf 15.30 bent u welkom tot 17.15 uur. 
Nadien kunt u eten bij Marjan Roskamp, tel: 06-12727226. 
Heeft u geen vervoer? Geen probleem, u kunt gehaald en 
gebracht worden. Bel voor meer informatie 035-5316079 
of 06-51567856.

De Larense Boekhandel organi-
seert op donderdag 4 april een 
lezing door Alfred Sachs en Ghis-
laine van Thiel over “voltooid 
leven”. De lezing vindt plaats in de 
Johanneskerk (Naarderstraat 5) 
van 20.00 tot 22.00 uur. Dr. Els van 
Wijngaarden (Universiteit voor 
Humanistiek Utrecht), Dr. Alfred 
Sachs (Julius Centrum, UMC-Utrecht) en Dr. Ghislaine 
van Thiel (Julius Centrum, UMC-Utrecht) hebben van 
VWS de opdracht gekregen om in 2019 onderzoek te doen 
naar mensen met een “voltooid leven”-gevoel. De discus-
sie die nu actueel is betreft mensen die hun leven vol-
tooid achten en om die reden hun leven willen beëindi-
gen. Voltooid leven is een verzamelbegrip van 
verschillende situaties. Bij voltooid leven is het lijden en 
de uitzichtloosheid niet obligaat, maar indien aanwezig 
dan wordt dit lijden niet veroorzaakt door een ziekte. 
Toch hebben deze mensen een stervenswens en willen ze 
euthanasie of hulp bij zelfdoding om hun leven te beëin-
digen. De vraag vanuit de gemeenschap aan de overheid 
is om ook deze groep te voorzien in een niet-straf bare 
vorm van hulp bij zelfdoding. De vraag vanuit de over-
heid (VWS) is hoe groot deze groep is en wat hun karakte-
riseert. Tijdens deze lezing zullen de achtergronden van 
de problematiek rond voltooid leven worden besproken. 
Met name begrippen als autonomie, zelf beschikking en 
stapeling van ouderdomsklachten, conform de wet 
omschreven, worden gepresenteerd. Het doel van de 
avond is de thematiek aangaande “voltooid leven” te ver-
duidelijken om zich een genuanceerd beeld ervan te 
kunnen vormen. Het onderzoek zelf loopt nog en de 

Borreluurtje BasBEL

Lezing over “voltooid leven”
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resultaten zullen eind 2019 aan de Minister worden aan-
geboden. Over het boek Voltooid leven van Els van wijn-
gaarden: Ouderen lijden soms, hoewel ze niet terminaal 
of psychiatrisch ziek zijn, aan het leven, en hebben ze het 
gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De 
oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet 
meer om echt verbinding te maken met de personen om 
hen heen, alsof ze door een omgekeerde verrekijker naar 
de wereld kijken. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: 
het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Ande-
ren vrezen vooral hun onaf hankelijkheid te verliezen. Er 
zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. 
Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit. Els van 
Wijngaarden sprak uitvoerig met ouderen die hun leven 
‘voltooid’ achten. Over herinneringen, spijt en tevreden-
heid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun 
wens om te sterven. In dit boek stelt ze vragen die horen 
tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een 
goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, 
als individu en als samenleving, om met ouderdom en de 
dood? Kaarten voor de lezing à € 10,- (inclusief een 
drankje in de pauze) zijn verkrijgbaar in de Larense 
Boekhandel. 

De stichting HOORSPEL NU is 
in 2004 opgericht door Chiel de 
Kruijf en Audrey van der Jagt, 
twee ervaren radio-medewer-
kers. Toen het hoorspel in de 
tweede helft van de vorige eeuw 

steeds minder aandacht kreeg o.a. door de komst van de 
tv, bedachten zij dat dit vooral een gemis was voor blin-
den en slechtzienden. Om die reden namen zij het initi-
atief om voor deze groep mensen door te gaan met het 
opnemen van radio-hoorspelen en richtten zij de stich-
ting HOORSPEL NU op. Sindsdien produceren zij ieder 
jaar, met steun van fondsen, één of enkele radio-spelen 
voor een groep van 350.000 blinden en slechtzienden in 
ons land. Zij worden daarbij ook gesteund door de Haag-
se blindenbibliotheek Passend Lezen. Audrey en Chiel 
werken pro-deo, zonder enig winstoogmerk en krijgen 
als dank hiervoor regelmatig positieve reacties van hun 
doelgroep. De beroepsacteurs met wie zij werken krijgen 
een kleine vergoeding. Eén van hen is de Larense actrice 
Els Buitendijk, voormalig tv-omroepster van de NCRV. 
Els speelt sinds enige tijd een solo (vertel)voorstelling 
over het leven van Camille Claudel, de leerlinge, collega 
en latere minnares van de beroemde Franse beeldhouwer 
Auguste Rodin. Een heftig en ontroerend verhaal. 
HOORSPEL NU besloot dit verhaal op te nemen in hoor-
spelvorm en de rollen te laten spelen door bekende 
acteurs, zoals Maartje van Weegen als vertelster, Jules 
Croiset als Rodin en Els Buitendijk in de rol van Camille 
Claudel en vele anderen. De CD verschijnt aan het eind 
van deze maand en de blindenbibliotheek zorgt voor de 
verspreiding er van onder haar cliënten. U kunt Els Bui-
tendijk live horen en zien op 4 april a.s. in theater de 
Mess in Naarden of op 14 april in theater Kleintje Kunst 
in Hilversum. U kunt ook deze CD bestellen en daarmee 
dient u een goed doel, want u steunt hiermee de stich-
ting HOORSPEL NU die dan – mede door u – door kan 
gaan  met het opnemen van hoorspelen voor een groep 
mensen die u daarvoor dankbaar is. 
Als u een donatie overmaakt van 15 euro op bankreke-
ning NL04INGB0004207905 t.n.v. Stichting Hoorspel Nu, 
krijgt u de CD zonder verdere kosten toegestuurd. Ver-
geet niet uw naam en huisadres te vermelden! Wilt u 
meer weten over het werk van de stichting Hoorspel Nu, 
kijk dan op www.hoorspelnu.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 6 april mee naar 

Hoorspelen voor blinden en slechtzienden

Repair Café

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

Particulier
& PGB
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in helderheid en expressie veel levendiger en dynami-
scher. Je vraagt je af wat deze Christus jou, als toeschou-
wer, wil zeggen. De Christus van Rouault heeft vooral 
menselijke en niet goddelijke trekken, maar lijkt toch 
uit een andere wereld te komen. Tijdens haar studie 
theologie heeft Heleen van Beelen zich beziggehouden 
met de allereerste voorstellingen van Jezus, als herder en 
leraar afgebeeld in catacomben en op sarcofagen. Zij 
volgde colleges kunstgeschiedenis. De afgelopen jaren is 
zij geboeid geraakt door 20ste eeuwse kunstenaars, die 
zich niet minder dan hun voorgangers hebben laten 
inspireren door (het verhaal van) Jezus. Heleen is voor-
ganger in de Protestantse Kerk, wijkgemeente Bussum-
Oost/Centrum. Datum, tijd en plaats: dinsdagavond 9 
april van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat in het centrum van Laren. Bij binnen-
komst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. 
De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Ook dit moment binnen het thema ‘Wat is 
Waarheid?’, is georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes (PGLE).

Onder deze intrigerende titel 
tonen circa 25 kunstenaars aange-
sloten bij de Stichting Kunst in 
Laren hun werken bij BEL Art in 
het BEL-Kantoor. De tentoonstel-
ling wordt op donderdag 11 april 

om 17.00 uur geopend door wethouder Karin van Hunnik 
en is vanaf die datum tot en met 21 mei te bezoeken tij-
dens kantooruren van het BEL Kantoor (gemeentehuis), 
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Vanaf 13 april biedt de Academie 
voor Geschiedkundig Onderwijs in 
het Brinkhuis in Laren een span-
nende cursus aan. Deze cursus gaat 
over de geschiedenis van wat in de 
spreektaal ‘het Midden-Oosten’ 
heet. We gaan in op de meest rele-
vante geschiedenis voor een begrip 
van de situatie waar we vandaag de dag mee te maken 
hebben. Zo komen de verschillende religies in het gebied 
aan bod, de geschiedenis van de grote rijken en de bete-
kenis daarvan voor het heden en natuurlijk het ontstaan 
van de moderne nationale staten met inbegrip van de 
staat Israël. Uiteindelijk proberen we zo ook te komen tot 
een beter begrip van de achtergronden van de berichtge-
ving over datzelfde ‘Midden-Oosten’ in de hedendaagse 
media. De cursus bestaat uit tien lezingen, die steeds op 

Wie is er bang voor kunst?

De Bakermat van de beschaving

het Repair Café om deze gratis, samen met een deskun-
dige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, naai-
sters, timmerlieden en f ietsenmakers 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 gehou-
den in zorgcentrum Johanneshove en begint om 10.00 
uur. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

De Avondvierdaagse 
BEL zal plaatsvinden 
van dinsdag 21 tot en 
met vrijdag 24 mei. De 
start is alle dagen bij 
SV Laren, Schuilkerk-
pad 2 in Laren. De afstanden die gelopen kunnen worden 
zijn 5 en 10 kilometer. Om 18.30 uur start de wandeling 
van de 10 kilometer en om 18.45 uur start de wandeling 
van de 5 kilometer. Er zijn weer mooie routes uitgezet 
door Blaricum, Eemnes en Laren. De voorinschrijving 
hiervoor is op maandag 8 april van 19.00 uur tot 20.30 uur 
in de kantine van SV Laren. Het inschrijfgeld bij de voor-
inschrijving bedraagt € 5,50; na 8 april bedraagt het 
inschrijfgeld € 7,50 per persoon. Het is mogelijk om een 
digitaal inschrijfformulier aan te vragen en het bedrag 
over te maken op de bankrekening van de Avondvier-
daagse. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan de pen-
ningmeester Yvette Sollman, e-mailadres ysollman@
xs4all.nl. Zij zal u per e-mail de benodigde informatie 
toesturen.

’We kennen zijn uiterlijke verschij-
ning niet, noch die van zijn moe-
der’, schreef Augustinus. En inder-
daad, van Christus, de beroemdste 
man die ooit geleefd heeft, bestaat 
geen portret. Wij kijken op dins-
dag 9 april met theologe Heleen 
van Beelen naar werken van de 
schilder Georges Rouault (1871-

1958) tegen de achtergrond van zijn levensverhaal. Vanaf 
1917 legde hij zich geheel toe op het schilderen. Hij haal-
de zijn inspiratie uit religie, met name het thema van 
het lijden van Christus. Met het schilderij ‘Hoofd van 
Christus’ geeft hij de indruk dat Christus zelf naar ons 
kijkt. Dat schilderij doet denken aan een icoon, maar is 

Voorinschrijving Avondvierdaagse

Christus door de ogen van schilder Rouault
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tingskerk aan de Kerklaan in Laren worden opgevoerd. 
Vrijwel iedere artiest heeft wel een werk waarmee hij 
geïdentif iceerd wordt.  Voor Adrian Snell (1954) is dat 
ongetwijfeld ‘The Passion’. Adrian Snell is een christelij-
ke componist en muzikant (piano, gitaar). Hij is in staat 
om het passieverhaal indringend dichtbij te brengen. 
The Passion is een poppassie voor koor, solisten en een 
verteller. Ze volgt het verhaal van Jezus’ lijden, sterven 
en opstanding. Begin maart zijn de tientallen zangers en 
muzikanten met de repetities begonnen. Naast enkele 
semiprofessionals zijn de meesten amateur! Ds. Job de 
Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes (PGLE), heeft de algehele leiding. Ds. De Bruijn 
studeerde naast theologie ook piano en zang aan het 
conservatorium.  Het geheel wordt ondersteund door 
zangcoach Anne-Marie Blink. Thijmen Jacobse zal met 
zijn band, aangevuld met andere muzikanten, de bege-
leiding van de zangers op zich nemen.  Let op: Door de te 
verwachten grote interesse om The Passion bij te wonen, 
heeft u een toegangskaartje nodig. Dat gratis kaartje 
kunt u krijgen door het te bestellen via de e-mail van 
Ytta Stulp: yttastulp@casema.nl. Datum, tijd en plaats: 
Palmzondag 14 april 2019 van 18.30 – 19.30 uur in de Ont-
moetingskerk aan de Kerklaan 41 in Laren. Komt u met 
de auto, dan is er ruime parkeergelegenheid achter het 
Raadhuis Laren aan de Eemnesserweg 19. Vandaar is het 
nog geen 200 meter lopen, via het Schoolpad, naar  
Kerklaan 41. 

Van 14 april tot 9 juni exposeren Siemen Dijkstra (kleu-
renhoutsneden) en Elysia Verhoeven (keramiek) in het 
Rosa Spier Huis. De tentoonstelling wordt zondag 14 
april om 15.30 uur geopend. Aan het einde van de jaren 
’80 maakte Siemen Dijkstra zijn eerste landschappen in 
tekeninkt. Tot dan toe waren de fantasie en het verhaal 
de belangrijkste leidraad geweest voor zijn tekenwerk. 

Tentoonstelling Siemen Dijkstra en 
Elysia Verhoeven

zaterdag worden gegeven van 13.00 tot 15.30 uur in het 
Brinkhuis aan de Brink 29 in Laren. De cursus begint op 
zaterdag 13 april en eindigt op zaterdag 22 juni. Vanwege 
Koningsdag zal er geen lezing zijn op zaterdag 27 april. 
Deelnamekosten bedragen € 265,- (inclusief gratis digi-
tale syllabus). Meer informatie en inschrijven:  
www.avgo.nl.

Versa Welzijn en Huma-
nitas organiseren op 
zondag 14 april van 13.30 
tot 16.00 uur weer een 
Rouwcafé in De Schoter 
in Eemnes. Deze keer 

kunt u deelnemen aan de workshop ‘Schilder een hart 
voor een overleden geliefde’ onder leiding van gastdo-
cent Angela van Iersel. Angela is beeldend kunstenaar en 
neemt ons mee in een korte meditatie waarbij we stil zijn 
in ons eigen hart. Daarna verbinden we ons hart met de 
overledene door daadwerkelijk deze vorm te schilderen. 
Het omzetten van een meditatief moment naar iets con-
creet maken kan als troost worden ervaren. Naast het 
schilderen van het hart kunnen er nog andere elementen 
aan worden toegevoegd. Angela begeleidt als kunstena-
res, docente en ervaringsdeskundige op het gebied van 
rouwen. Aanmelden is niet noodzakelijk. De middag is 
gratis toegankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Meer informatie is te vinden op: www.humanitas.nl/
afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe en www.versa-
welzijn.nl. Kijk ook eens op Facebook: Humanitas afde-
ling Eemland

Een paar jaar geleden is in Laren ‘The Cry’ uitgevoerd; 
een requiem van de Engelse componist Adrian Snell. Op 
Palmzondag 14 april zal een ander aansprekend muziek-
stuk van dezelfde musicus ‘The Passion’, in de Ontmoe-

Rouwcafé: Schilderworkshop

The Passion van Adrian Snell
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ontsteking; Examenvrees, bang voor een belangrijke 
afspraak of behandeling; Begeleiding van een operatie of 
tandartsbehandeling; Buikpijn na eten van schaaldie-
ren, bedorven voedsel, medicijnen of bij een infectie; 
Blaasontsteking en candida-infectie. Graag van tevoren 
aanmelden op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 
698! Min. 4 en max. 8 deelnemers - kosten 160 euro p.p. 
incl. homeopathische middelen. Zalven en voedingssup-
plementen kunt u zelf bestellen of na de training met 
korting bestellen. De cursus kan ook als (preventieve) 
spoedconsulten voor u of uw gezin gefactureerd en ver-
goed worden. Betaling bij inschrijving. Tot een week van 
tevoren kunt u zich gratis afmelden.

Dinsdag 16 april organise-
ren de vrijwilligsters van 
Versa Welzijn weer een 
gezellige en creatieve och-
tend. Deze keer is het thema 
Pasen en wordt er een deco-
ratieve Paastaart gemaakt. 

Als basis gebruiken we een steekschuim taartvorm en 
deze versieren we met o.a. blad, verse bloemen, lint en 
natuurlijk eitjes! U bent van harte welkom in de serre 
van het muziekcentrum Schering en Inslag vanaf 10.00 

4-seizoenenworkshop Paasdecoratie maken

De interesse voor het landschap was weliswaar latent 
aanwezig in zijn werk, maar die had nog geen zelfstan-
dige vorm gevonden. Wel voelde hij een sterke verbon-
denheid met zowel het Groningse als het Drentse rurale 
landschap, wanneer hij daar bij nacht en ontij doorheen 
f ietste. Het bracht hem terug naar het landschap waarin 
hij opgroeide als kind. Iets later dan de inktstudies volg-
den begin jaren ’90 de eerste kleurenhoutsneden met het 
landschap als onderwerp. Deze landschappen hadden 
nog wel een sterk symbolistisch karakter en waren geba-
seerd op Noordelijke sferen, maar het vormde wel het 
begin van dit “oeuvre”. Het waren ook de Scandinavische 
schilders van het Fin de Siècle, die hem inspireerden. In 
een tijd van inhoudsloze impressionisten was men in 
deze landen op zoek naar de ziel van het landschap; de 
genius loki. Het vastleggen van ruimte op een plat vlak 
is één ding, het vastleggen van het onnoembare is een 
ander verhaal. Elysia Verhoeven begon in 1974 met kera-
miek in de pottenbakkerij van Jan Müller in Orvelte, 
Drenthe. In het atelier werd hard gewerkt aan gedraaid 
gebruiksgoed. Daarnaast werd er volop geëxperimen-
teerd met stooktechnieken en glazuren. Het was een 
goede leerschool die tot 1979 duurde. In Orvelte heeft 
Elysia het vak geleerd en werd de basis gelegd voor de 
keramiek die ze in de loop van de jaren ontwikkelde. Na 
1979 maakte Elysia een aantal reizen naar het buiten-
land. Dit was zeer inspirerend, werken was daar een 
vorm van meditatie en zo ontstond het hoofdthema bin-
nen het keramische werk van Elysia, namelijk: de relatie 
met mensen, het innerlijk zelf en de natuur. Voor Elysia 
waren deze reizen intense ervaringen die haar geïnspi-
reerd en gevormd hebben tot de keramiste die ze nu is. 
De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 10.00-
16.00 uur. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, Laren.

Wat kunt u doen met homeopathie, zalf jes, planten en 
natuurlijke producten bij kleine ongelukken, sportbles-
suren of andere klachten? Hoe kunt u zo snel mogelijk 
herstellen – ook bij voorbeeld bij botbreuk, verstuiking 
of peesontsteking? Op dinsdag 16 april van 10.00 tot 17.00 
uur houdt Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren 
hierover een lezing. Aan bod komen: Schaafwonden, 
blauwe plekken, verstuiking, zenuwpijn na een val of 
ongeluk; Peesontsteking, spierpijn, hoofdletsel, kneu-
zing aan het hoofd, ernstige val, schrik, whiplash, bot-
breuk; Wonden die snel geïnfecteerd kunnen worden; 
Rugpijn na optillen of verkeerde beweging; Zonnebrand 
en lichte brandwonden; Insectensteken en -beten; Schrik 
en ongelukken; Botbreuk en andere sportblessures; Ver-
koudheid, griep en andere infectieziekten, (middenoor)

Lezing EHBO met homeopathie en 
natuurlijke producten 
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uur. De kosten zijn 12,50 euro incl. materiaal, koffie/thee 
met iets lekkers. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan 
bij Nelly Bleijenberg, via 06-30801299 of blei2707@planet.nl. 

Afgelopen november is er in het Gooi een prachtig nieuw 
initiatief gestart: Choral Evensong!Deze verstillende en 
indrukwekkende traditie is in de Anglican Cathedrals 
van Engeland een dagelijks ritueel waarbij fenomenale 
koorzang en indrukwekkend orgelspel het gebed en het 
ritme van lezingen afwisselen. Een restant uit de tijd 
van de abdijen met hun Vesper. In de grote steden van 
Nederland zijn de Evensongs al een aantal jaren een suc-
ces met ‘Engels’ geschoolde koren en de tijd lijkt meer 
dan rijp voor een Gooisch antwoord: De Gooische Evens-
ong. Het meest iconische Gooische kerkgebouw, de 
Larense Sint Jansbasiliek, vol mystieke sfeer, een f linke 
omvang en fantastische orgels, is locatie voor de Evens-
ongs op een aantal zondagen per jaar, om 19.00 uur. De 
Evensong is vrij van entree, er is wel een deurcollecte. De 
voor 2019 nog vastgestelde data zijn: 28 april en 26 mei.

Op 21 juni vindt het jaar-
lijkse Papageno Zomer-
concert plaats op het 
eilandje in het meer bij 
Rust Wat. Elk jaar weet de 
organisatie een bijzonde-
re zomerse sfeer te creëren 
met een exclusief pro-
gramma en even zo bij-

zondere gastartiesten te contracteren die willen mee-
werken voor het goede doel: jongeren met autisme 
helpen om zich staande te houden in de wereld om hen 
heen. Voor de pauze speelt het Goois Symfonie Orkest 
een klassiek programma onder leiding van Joost Geevers. 
Het orkest bestaat uit een mix van professionele musici 
en zeer gevorderde amateurmusici. Na de pauze krijgt de 
klassieke musical alle aandacht. Jurre Haanstra neemt 
dan het dirigeerstokje over en zal een optreden begelei-
den van René van Kooten en Birgitte Heizer. Samen won-
nen zij dit jaar de Nederlandse Musical Awards voor hun 
hoofdrollen in de succesvolle uitvoering ‘Evita’ en ter 
gelegenheid van het Papageno Zomerconcert zingen zij 
een selectie uit diverse klassieke musicalrepertoires. De 
kaartverkoop start 1 april 2019 via 
www.zomerconcert.nl

Choral Evensong in de Sint Jansbasiliek

Papageno Zomerconcert

 

Agenda

18 t/m 23 mrt Collecteweek ReumaNederland
t/m 26 mrt Papageno Huis: Expositie Papageno Kunst
t/m 30 mrt Brinkhuis: Foto-expositie Arie van den Hout
t/m 31 mrt Brinkhuis: Expositie beeldende kunst DilArt
t/m 7 apr Rosa Spier Huis: Expositie Paul Dikker
t/m 7 apr  Singer Laren: Tentoonstelling Out of Office. 

Kunstschatten uit bedrijven

23 mrt Singer Laren: Frank Boeijen, 20.15 uur
24 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 mrt  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

Vriendschapsconcert ViJoS Plus en MCC Next, 
14.00-17.00 uur

24 mrt  Singer Laren: Lezing Kunst & Psyche. Van 
inspiratie naar therapie, 15.00 uur

24 mrt  Rosa Spier Huis: Quirine Viersen (cello) en 
Thomas Beijer (piano), 15.30 uur

27 mrt  Volksuniversiteit Het Gooi: Start cursus 
Reisfotografie, 3 lessen, 19.30-21.30 uur (andere 
lessen: 30 maart en 10 april)

27 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - workshop 
Videobewerking, € 70 incl. lunch en 
terugkomochtend, 9.00–16.00 uur

27 mrt Film aan de Brink: Foxtrot, 14.30 uur
27 mrt Film aan de Brink: De Dirigent, 19.30 uur
28 mrt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
28 mrt Theater aan de Brink: HUN, 20.15 uur
29 mrt  Volksuniversiteit Het Gooi: start cursus Ken uw 

klassieken! Thomas More, 4 lessen, 10.00-11.30 uur
29 mrt  Singer Theater: Patrick Nederkoorn & Jan 

Beuving, 20.15 uur
31 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
31 mrt Tennisclub ’t Laer: Open Dag, 13.00-15.00 uur
31 mrt  SInger Theater: Spinvis, Saartje Van Camp & 

Introdans (6+), 15.00 uur
31 mrt  Ontmoetingskerk: Lezing over de musical 

Soldaat van Oranje, 19.30-21.30 uur
1 apr  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 

Genealogie, 3 dagdelen, € 40,- 9.30-11.30 uur
1 apr  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers: 

Lezing over de Matthäus Passion, 14.00 uur
2 apr  Restaurant de Tafelberg Blaricum: Mattheus 

Ontbijt, 7.00 uur
2 apr  Homeopathie Laren: Lezing ‘Help! Mijn kind 

kan moeilijk leren, kan zich moeilijk concen-
treren en haalt slechte cijfers!’, 14.00-15.30 uur

2 apr  Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
3 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Wandeling door de 

Eemnesser polder, 10.00-13.00 uur
3 apr Film aan de Brink: De Dirigent, 14.30 uur
3 apr  Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL, 15.30-17.15
3 apr Film aan de Brink: Maria by Callas, 19.30 uur
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
258 10-4-19 vrij. 19-4 en za. 20-4 
260 08-5-19 vrij. 17-5 en za. 18-5
262 05-6-19 vrij. 14-6 en za. 15-6

4 apr  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 
Fotobewerking met iPad en iPhone, 4 dagdelen,  
€ 50,- 14.00-16.00 uur

4 apr  Johanneskerk: Lezing Alfred Sachs en Ghislaine 
van Thiel over “voltooid leven”, 20.00-22.00 uur

6 apr Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
6 apr Singer Theater: Kom hier dat ik u kus, 20.15 uur
7 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
8 apr  Kantine SV Laren: Voorinschrijving 

Avondvierdaagse, 19.00-20.30 uur
9 apr  Johanneskerk: Lezing over Christus door de ogen 

van schilder Rouault, 19.30-21.30 uur
9 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Lezing Matthäus 

Passion, 20.00-22.00 uur
10 apr Film aan de Brink: Maria by Callas, 14.30 uur
10 apr Film aan de Brink: A Star is Born, 19.30 uur
10 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Lezing Roofvogels in 

het Gooi, 20.00-21.30 uur
11 apr  BEL Kantoor Eemnes: Opening tentoonstelling 

‘Wie is er bang voor kunst?’, 17.00 uur
11 apr  Singer Theater: 237 redenen om door te gaan-

Orkater, 20.15 uur
11 apr t/m 21 mei  BEL Kantoor Eemnes: Tentoonstelling 

‘Wie is er bang voor kunst?’
13 apr  Brinkhuis Laren: Start cursus ‘De Bakermat van 

de beschaving’, 13.00-15.30 uur
14 apr  De Schoter Eemnes: Rouwcafé – 

Schilderworkshop, 13.30-16.00 uur
14 apr Sint Jansbasiliek: Matthäus Passion, 14.30 uur
14 apr Singer Theater: Carmiggelt, 15.00 uur
14 apr  Ontmoetingskerk: The Passion van Adrian Snell, 

18.30-19.30 uur
14 apr t/m 9 jun  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Siemen 

Dijkstra en Elysia Verhoeven, dagelijks 
van 10.00-16.00 uur

16 apr  Homeopathie Laren: Lezing over EHBO met 
homeopathie en natuurlijke producten, 
10.00-17.00 uur

16 apr  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 
Paasdecoratie maken, 10.00 uur

17 apr Film aan de Brink: A Star is Born, 14.30 uur
17 apr Film aan de Brink: The Wife, 19.30 uur
18 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Paasworkshop 

Patisserie, 19.00-21.30 uur
18 apr SV Laren ’99: Paasklaverjassen, 19.30 uur
18 apr Theater aan de Brink: TRYO, 20.15 uur
24 apr Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
24 apr Film aan de Brink: A Beautiful Boy, 19.30 uur
28 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 apr Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
4 mei Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur

4 mei  Singer Theater: Theater na de Brink-De Getergde 
Mannen, 21.00 uur

6 mei  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 
14.00 uur

26 mei Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
1 jun Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 jun  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
21 jun Rust Wat: Papageno Zomerconcert

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  
10 april 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

Cover: Veel belangstelling voor Carnavalstentoonstelling in Historische Kring

De Gouden Makelaar 
 

 
 


