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5 vragen aan

Sociaal Wijkteam Laren
Sinds april 2017 is in Laren het Sociaal Wijkteam actief.
Inwoners van Laren kunnen hier op een laagdrempelige
manier terecht met allerlei vragen op sociaal gebied. Het
team bestaat uit sociaal werkers Carla Resing en Annemieke Lute, en wijkverpleegkundigen Fieke Kitslaar en
Chantal van Meeuwen. ‘Als je in een kwetsbare positie
bent, is het gewoon fijn om bij een vertrouwd gezicht
terecht te kunnen in plaats van te moeten bellen naar een
anoniem loket.’

Waarom een Sociaal Wijkteam?
‘Inwoners van Laren met vragen over zichzelf of zorgen
over anderen konden een aantal jaren alleen terecht bij
het wmo-loket in Huizen. De gemeente zag in dat die
drempel voor veel mensen te hoog was en heeft daarom
vorig jaar het Sociaal Wijkteam Laren in het leven geroepen. Laarders kunnen hun zorgen nu dicht in de buurt
uiten, laagdrempelig en persoonlijk.’

Wat is de rol van het Sociaal Wijkteam?
‘We zijn er voor iedereen in Laren die vragen heeft op
maatschappelijk, zorggerelateerd of sociaal gebied.
Mensen die bij ons aankloppen, staan wij met raad en
daad bij. Samen zoeken we naar antwoorden op hun vragen. Met z’n allen beschikken we over een uitgebreid
netwerk. Vanuit ons werk – Fieke is werkverpleegkundige bij Amaris, Chantal bij Vivium en Carla en Annemieke
zijn sociaal werkers bij Versa Welzijn - kennen we veel
organisaties, instanties en vrijwilligers. Bovendien
komen we alle vier uit de omgeving van Laren. Daardoor
zijn de lijntjes kort en kunnen we mensen op veel gebieden helpen.’

Met wat voor soort vragen kun je bij het
Sociaal Wijkteam terecht?
‘Dat is heel divers. Mensen kunnen kleine en grote problemen met ons bespreken. Uiteraard krijgen we veel
zorggerelateerde vragen, bijvoorbeeld met betrekking
tot dementie of overbelasting door mantelzorg, maar
ook mensen met problemen op financieel gebied kunnen bij ons terecht. En we helpen bijvoorbeeld ook mensen op weg bij burenruzies. Samen zoeken we uit welke
eenvoudige oplossingen in de directe omgeving mogelijk
zijn. Daarbij kijken we naar het eigen netwerk en de
mogelijkheden in de buurt. We gaan altijd heel zorgvul-

Foto, v.l.n.r.: Fieke Kitslaar, Chantal van Meeuwen,
Carla Resing; Annemieke Lute was er helaas niet bij.
dig om met de privacy van de betrokkenen. Overigens
pakken we niet alle vragen zelf op, we verwijzen ook
regelmatig door naar gespecialiseerde instanties. We
weten de weg en bekijken, samen met de hulpvrager,
welke vorm van ondersteuning het meest passend is.’

Met wie werken jullie samen?
‘Onder meer met de wijkagenten, woningbouwverenigingen, Jeugd en Gezin en het wmo-loket. En uiteraard
ook met huisartsen en andere professionals in zorg en
welzijn. Die samenwerking is erg belangrijk, want we
vullen elkaar aan op medisch en sociaal gebied. Samen
kunnen we zo de best mogelijke ondersteuning bieden.’

Hoe kunnen mensen contact met jullie leggen?
‘Iedere donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur is er
inloopspreekuur in het Raadhuis aan de Eemnesserweg
19. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenlopen.
Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar (035-3034627) op
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Spreek onze voicemail in, dan bellen we zo snel mogelijk
terug. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: sociaalwijkteam@laren.nl.
N.B. t/m 27 augustus heeft het Sociaal Wijkteam zomervakantie; vanaf 30 augustus kunt u weer terecht op het
wekelijkse inloopspreekuur.

Larens Journaal

Inhoud
4 Waardevol
4 Laren, begin augustus, lijkt sereen stil.

Politiek Platform

Nieuws in beeld

6, 11 en 20

Mededelingen en
andere Larense Zaken

7

Uit in Laren

12

Opening cultureel seizoen

14

Historische Kring

18

Activiteiten

22

Agenda

31

Colofon
• L arens Journaal is een maandblad van
Uitgeverij van Wijland B.V.
• Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861
e-mail: redactie@larensjournaal.nl
• Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960
e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren
• F otografie: Peter van Rietschoten,
L eo Janssen, Studio Kastermans,
Nathalie Rooze, Maria Heijdendael
Fotografie
• Productie:
Practicum Print Management BV, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

Veel inwoners liggen elders in de zee,
dan wel verzetten hun gedachten door
andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste
honderd dagen als wethouder. En alle
indrukken van het bruisende Laren die ik opdeed in die
periode. Van de jaarlijkse processie, via de atelierroute en
de kunstmarkt naar de kermis, en met alle activiteiten
daartussenin.
Ieder jaar worden deze evenementen mogelijk gemaakt
dankzij de niet af latende inzet van vele vrijwilligers. Ze
zijn uiterst waardevol voor onze samenleving, voor ons
geliefde dorp. Hun onvermoeibaarheid en geestdrift is
wat de evenementen tot een succes maakt. Dit gaan we
ook zien tijdens het weekend van de INmarkt. Ik kijk uit
naar dit jaarlijkse evenement waarin Laren haar veelzijdige verenigingsleven toont en vrijwilligers in het zonnetje zet. Aan dat laatste mag ik een bijdrage leveren, op
vrijdag 7 september, tijdens de Vrijwilligersavond in het
Brinkhuis. Namens de gemeente bedank ik die avond
alle vrijwilligers uit het dorp en tonen we waardering
voor hun fantastische inzet. Het belooft een leuke,
gezellige avond te worden. Tref ik u daar ook?
En dan de immense betrokkenheid van diverse inwoners
bij ons Larens cultureel erfgoed, zoals oud-tekenleraar
Hans van Deuren. Hij nam het initiatief om een historische muurdecoratie veilig te stellen voor ons nageslacht.
Een vijftien meter lang smeedijzeren kunstwerk dat het
dorpsleven van Laren van weleer uitbeeldt. Sinds 1970
sierde het de gevel van de supermarkt aan de Sint Janstraat, totdat slopers het in stukken zaagden. Van Deuren kocht het op en nu verdient het een passende plek.
Dit wordt een van mijn eerste uitdagingen na het zomerreces.
Maar voor nu, zoals veel dorpsgenoten, eerst nog even
genieten van het zomerse weer!

Karin van Hunnik
Wethouder Laren

Vacatures
vrijwilligerswerk
Telefoniste/planner
Het telefonisch aannemen van ritten en het plannen van
rijschema’s. Werktijden: 1 dag per week van 9.00 tot 11.00
uur op het kantoor en daarna telefoonwacht tot 21.30 uur
via doorschakeling van de telefoon. Contactpersoon: Peter
Springer van Stichting Rolstoelbus ’t Gooi, tel. 035-5315522
of mail naar voorzitter@rollybus.nl.

Ondersteuning maaltijden
Helpen met het uitserveren van de maaltijd en het
schenken van koffie en thee. Contactpersoon: Anjelien
van der Stam van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek
te Laren, tel: 035 - 6256568 / 035-6256411 of
a.vanderstam@amaris.nl.

Jongerencoach
Sommige jongeren zitten een beetje vast in hun schoolwerk, liggen overhoop met thuis of zichzelf. Dan is het
fijn om een coach te hebben die er speciaal voor hen is.
Die aandacht, tijd en een luisterend oor biedt. Iemand
die niet de nadruk legt op wat er allemaal niet lukt.
Maar die samen met de jongere gaat uitzoeken wat er
juist wel goed kan gaan. Die op een positieve manier
hen motiveert. En hen het gevoel geeft dat zij de moeite
waard zijn. Zo helpt de coach deze jongeren weer op weg
en leert hen het heft in eigen handen te nemen. Door
hen te helpen met plannen, doelen te stellen en keuzes
te maken. Met als belangrijkste doel: hun zelfvertrouwen te vergroten en weer in actie te komen. Je bent één
keer in de week 1 tot 1,5 uur beschikbaar. Wekelijks ontmoeten de coach en de jongere elkaar: op school, in een
buurthuis, de bibliotheek of ergens in het dorp. Ze doen

ook gezellige dingen met elkaar: een balletje trappen,
bowlen, schaatsen, een filmpje pakken of ergens iets
drinken. Contactpersoon: Janet Oudenaarden van St.
Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, afd. Laren, tel. 0356400061 of teensonamission.hilversum@gmail.com.

Medewerker Kinder-Geopartijtjes,
Geologisch Museum Hofland te Laren
Organiseren en/of helpen bij (niet schoolse) kinderactiviteiten, voor 6-10 kinderen van 6 tot ca. 12 jaar. Programma’s als film of PowerPointpresentatie over bijv.
dino ‘s. Beantwoorden van de vragen, glaasje fris, kleifossieltje boetseren, cadeautje geven, grabbelton, enz.
Bereidheid om enige basiskennis van geologie/archeologie te verwerven. Er is een proeftijd van ca. 2 maanden.
Werktijden: tijdens vakanties, weekeinden, vrije schoolmiddagen, bij aanvragen van verjaardagsfeestjes e.d.
Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum
Hof land te Laren, tel. 035-6234631, 035-5382520 (museum)
of vrijwilligers@geologischmuseumhof land.nl.
Voor actuele vacatures kunt u ook tijdens de zomervakantie onze vacaturebank op www.versavc.nl raadplegen. Van 23 juli t/m 31 augustus is de Vrijwilligerscentrale gesloten. Vanaf 4 september zijn wij weer geopend
op de volgende locaties:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis,
Eemnesserweg 19
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122
Op zondag 9 september kunt u ons ook bezoeken op
INmarkt Laren op de Brink. tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

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

design & studio
XXL printing
sign & display
offset print
digital print
binding & fulfilment
warehouse & logistics
print management
Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl

Politiek

Rondje BOA (Buitengewoon
Opsporingsambtenaar)
Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is
het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstandigheid om een rondje Laren te mogen maken met onze
‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral geduldige handhaver van de openbare orde.
In ons (ik was samen met collega Hans Faas, VVD) rondje
door Laren, kon de BOA mij uitleggen dat er eigenlijk
geen parkeerprobleem is in het centrum van Laren, maar
dat het grote probleem de “doordraaiers” zijn. In de
blauwe zone mag je 2 uur gratis parkeren, ruimschoots
genoeg om boodschappen te doen, een kop koffie te
drinken of lekker te winkelen. Als je de hele dag in een
winkel werkt zou je dus je auto buiten de blauwe zone
moeten parkeren, bijvoorbeeld achter het gemeentehuis
of bij het hertenkamp. Of als je een cursus volgt aan de
Gooise Academie die 3,5 tot 4 uur duurt, moet je niet na 2
uur je schijf doordraaien. Onze winkeliers die wel netjes
buiten de blauwe zone parkeren, creëren dus een plek
voor personeel van collega-winkeliers of kunstenaars in
de dop. Dat kan toch niet de bedoeling van de blauwe
zone zijn?
In de beperkte tijd dat onze BOA in Laren te besteden
heeft, moet hij dus een kat-en-muisspel spelen met deze
doordraaiers; waar hij verschijnt zie je opeens een groot
aantal mensen hun auto wegrijden of verzetten. Kortom, het is geen parkeerprobleem, maar een mentaliteitsprobleem. Het zou mooi zijn als ieder in Laren hier eens
kritisch naar zou kijken, dan lossen we het “probleem” zelf op.

Hans van Goozen
Raadslid Larens Behoud

Hoe wilt u graag wonen?
We luisteren graag naar u! Als er in de gemeenteraad
zaken aan de orde komen die u interesseren, kunt u
inspreken in de commissievergadering met 5 minuten
spreektijd en nog een tweede ronde om te reageren op de
reactie van de raadsleden of wethouders. Graag wel van
te voren aanmelden bij de griffie.
Onlangs las ik in de Gooi en Eemlander een leuk stukje
over hoe mensen graag willen wonen en daarbij een
enquête.
Daar kwam een voor mij niet zeer verrassend antwoord
uit… maar liefs 50 % van de mensen geeft aan in een
appartement te willen wonen. Slechts 7 % zegt dat een
groter huis doorslaggevend is om te verhuizen. Vrijstaand is voor 18 % belangrijk en 6 % kiest voor tweeonder-een-kap. Als het gemeentebestuur van Laren goed
luistert naar de bevolking, zal voorrang gegeven moeten
worden aan het bouwen van appartementen. Veel ouderen verhuizen graag naar een appartement, maar jongeren ook, zoals aan het van Erven Dorenspark. Wonen is
voor jongeren tegenwoordig anders. Ouderen hebben
veel ruimte nodig voor alle verzamelde bezittingen en
boeken. Jongeren willen ontspullen en hebben veel minder ruimte nodig. Kasten zijn niet meer nodig. De e-reader heeft de hele verzameling boeken. Veel kleding is
niet nodig, want dat ruil je makkelijk weer in. Het leven
wordt anders. Het is daarom belangrijk dat bestuurders
van de gemeenten actie ondernemen voor de woonmogelijkheden van onze toekomstige inwoners. Het sterk
groeiende aantal ouderen zal graag een appartement met
zorgmogelijkheden willen bewonen. Jongeren willen
betaalbare appartementen waar
ze lekker kunnen wonen. Ideaal
zou zijn als dit gerealiseerd kan
worden in een complex met toekomstbestendige appartementen
voor jongeren en ouderen.

Désirée Niekus
VVD Raadslid

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

Laren heerlijk rustig
lekker in augustus

Rieten kap kan bij nieuw Larens
crematorium

Singer Laren opent nieuwe
locatie in tuin

MCC-er Rochelle Hoofd wint Jaap Grob Award
Buurtbbq Oude Naarderweg
Paviljoensweg Wally Moesweg

Tennisclub ‘t Laer viert mijlpaal 500e lid
met vrijdagmiddagborrel

Tropische temperaturen in Laren
Larense zaken 12 januari 2018

Nieuws in beeld

Wethouder Karin van Hunnik ontvangt het leukste groene
doeboek van Gooi & Vecht uit handen van Cato

Vakantievissertjes Sam en Hidde poseren Vrijwilligers vorderen in bloedhitte met
met hun karper-kanjer bij de Mauvevijver restauratie gemeentelijke muziektent

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

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

Familiebericht
Geboorten
06-07-2018
15-07-2018
15-07-2018
16-07-2018

Noah Boulahrouz
Hidde Valentijn Kenter
Roos Charlotte Elisabeth van de Riet
Noah Gijs Bo Kaasschieter

Huwelijk/partnerschap
07-07-2018
Pieter Duurland en Nicoline Messemaker

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op Twitter en Facebook:
@Gem_Laren
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Laren
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Laren gaat
regenwater afkoppelen!
Eind juni heeft de raad het gemeentelijk rioleringsplan
vastgesteld. Dit betekent dat afvalwater en regenwater
straks gescheiden worden verwerkt in Laren. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, moet het riool
over vijf jaar alleen nog gebruikt worden om afvalwater
te verzamelen en naar de waterzuivering te transporteren. Het af koppelen van regenwater op de riolering staat
centraal. Veel regenwater komt hierdoor weer direct in
de bodem, wat ook helpt om verdroging van de bodem
tegen te gaan.
Een goed alternatief voor het afvoeren van regenwater
De gemeente wil alle bewoners die het regenwater nu
nog op het riool lozen een alternatief bieden. Het alternatief wordt samen met u en mensen uit de buurt uitgewerkt, en pas uitgevoerd als u het goed vindt. De
gemeente organiseert, voert uit en betaalt het alternatief. Natuurlijk mag u ook zelf het initiatief nemen of
samen met de straat een plan bedenken. De gemeente
wil u graag helpen. Waar het écht niet anders kan, zal
vrijstelling worden gegeven om regenwater op het riool
te lozen.
Het af koppelen van regenwater in Laren is een grote operatie die gebiedsgericht wordt uitgevoerd. Daarbij is uw
hulp en medewerking hard nodig. Ergens in de komende
vijf jaar is ook uw straat aan de beurt. Ruim op tijd
nemen we hiervoor contact met u op. In veel gevallen zal
het alternatief een maatregel in uw tuin betekenen. Om
onnodige kosten en overlast te voorkomen, is het verstandig om, als u van plan bent binnenkort uw tuin aan
te pakken, contact op te nemen met de gemeente. Dan
kunnen we samen kijken welke oplossing aansluit bij uw
plannen. De komende maanden werkt de gemeente ook
een regeling uit voor mensen die zelf willen af koppelen
of al hebben afgekoppeld.
Nieuwsbrief wateroverlast Laren
Houdt u de nieuwsbrief in de gaten, voor het laatste
nieuws en ideeën over het af koppelen van regenwater.
Heeft u nog vragen? Stel deze via het vragenformulier op
www.laren.nl (Projecten > Wateroverlast > Vragen en antwoorden).
Larense zaken 17 augustus 2018

Het is nooit te laat om weer te
beginnen met sporten!
Bent u in uw jonge jaren altijd
een fervent hockeyer geweest? Of
sloeg u graag een balletje op de
tennis- of golf baan? Maar heeft
u bijvoorbeeld door een blessure,
ziekte, drukte of verminderde
motivatie langere tijd niet meer
gesport en wilt u dat graag weer
oppakken? Dat kan, want vanaf donderdag 23 augustus
kunt u elke week uw favoriete sport beoefenen!
Gratis sporten onder deskundige begeleiding
U beschikt vast nog over uw oude sportskills, maar
mogelijk is uw spierkracht afgenomen en bent u niet
meer zo atletisch als op uw twintigste. Daarom begeleidt
beweegcoach Alie Boorsma u in haar wekelijkse sportlessen bij Johanneshove. Geheel gratis, en naar uw keuze
binnen of in de buitenlucht. Komt u uit Blaricum, Eemnes of Laren en bent u 60+? Vanaf 23 augustus bent u elke
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur welkom bij Johanneshove, Eemnesserweg 42 in Laren. Na af loop kunt u op
eigen kosten in het restaurant bijkomen met een lekkere
kop koffie of een gezonde lunch.
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden is niet nodig. Wilt u uw
komst liever aankondigen? Dan kan dit
bij beweegcoach Alie Boorsma, via telefoonnummer: 06 - 31 30 59 89 of e-mail:
alie@sportiefengezondbel.nl Ook voor
vragen kunt u bij haar terecht.

Sonny’s Inc. op de Brink
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het evenement
‘Lekker Laren’, op Plein 1945, dit jaar niet doorgaat. De
organisatie van het evenement wil het jaarlijkse concert
van Sonny’s Inc. (dat sinds de start van ‘Lekker Laren’
daar onderdeel van is) wel laten doorgaan. Dit om de
jarenlange traditie voor te zetten. Het college van B&W
Laren is gevraagd om het concert op de Brink te mogen
organiseren. Na overleg met raadsleden heeft het college
besloten om hieraan mee te werken, bij hoge uitzondering.
Larense zaken 17 augustus 2018

Voorschriften om de Brink te beschermen
Het concert is op zaterdag 1 september vanaf ongeveer
19.00 uur en stopt uiterlijk om 00.00 uur. Het podium
komt hoogstwaarschijnlijk aan de kant van de poffertjeskraam. Dit vanwege het minst aantal bomen dat
daar staat. In de vergunning staan voorschriften ten
aanzien van geluid, tijden, beveiliging en maatregelen
die getroffen moeten worden om de Brink te beschermen. Ook moet de organisatie bijdragen aan herstel- en
onderhoudskosten van de Brink.
Op- en af bouwen podium en fietsenstalling
Op de donderdag voor het concert wordt het podium
opgebouwd, waar het blijft staan totdat het zondag
(rekening houdend met de dienst in de basiliek) en uiterlijk de maandag erna wordt afgebouwd. Tijdens de open af bouw is een aantal parkeerplaatsen afgezet. Dit is
nodig om veilig materialen te kunnen lossen en laden.
Tijdens het concert is op de parkeerplaatsen voor het
Brinkhuis een fietsenstalling.

Prof. dr. Reiss benoemd tot Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw
Op zondag 22 juli is de in Laren woonachtige professor
dr. Peter Reiss benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. De heer Reiss heeft internationaal
baanbrekend onderzoek verricht naar de behandeling
van hiv/aids. De onderscheiding werd uitgereikt door
burgemeester Halsema tijdens een welkomstreceptie in
het Rijksmuseum aan de vooravond van de opening van
het wereld Aidscongres.

Fototentoonstelling de Gooische
Zanderijen officieel geopend
Burgemeester Rinske Kruisinga onthulde 26 juli het
colofon van de fototentoonstelling de Gooische Zanderijen. Dit deed zij samen met Karen Heerschop (interimvoorzitter van Goois Natuurreservaat). Hiermee werd de
fototentoonstelling, die te zien is tot en met 25 augustus, in het Brinkhuis officieel geopend.

Nederlandse nationaliteit
voor Birgit Schulz-Le Fèvre
Op dinsdag 24 juli kreeg mevrouw Birgit Schulz-Le Fèvre
de Nederlandse nationaliteit.
Mevrouw Schulz-Le Fèvre komt uit Duitsland. In 1972 is ze
naar Nederland gekomen en sinds 1988 woont ze in Laren.
Dinsdag legde mevrouw Schulz-Le Fèvre de verklaring
van verbondenheid af, waarmee ze verklaarde dat de
wetten van het Koninkrijk der Nederlanden voor haar
gelden. Vervolgens reikte burgemeester Rinske Kruisinga het besluit uit waarin staat dat mevrouw Schulz-Le
Fèvre Nederlander is geworden.

Natuur in de problemen
door droogte?
Het groen in de openbare ruimte heeft zwaar te lijden
gehad onder de extreme droogte van de afgelopen maanden. Het gras is verschroeid, bomen en struiken laten
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hun blad of vruchten versneld vallen, ze worden dor of
lijken zelfs afgestorven. Allemaal door het watertekort
en het hoge aantal zonuren. Zaken die elkaar beïnvloeden en versterken. Er is zeker twee tot drie maanden
normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat
het water weer op peil is. De regen die de afgelopen tijd
viel is onvoldoende.
Jonge en oude bomen hebben het moeilijk
Recent aangeplante bomen en beplanting houden we
altijd goed in de gaten en krijgen op tijd water. Voor de
overige beplanting gaan we uit van hun eigen herstelvermogen. Zij zijn goed geworteld en hebben al enkele
seizoenen meegemaakt. Helaas is dit jaar de situatie zo
extreem dat we zien dat naast de jonge beplanting ook
sommige oudere bomen en planten het moeilijk hebben.
Water geven
De gemeente is spaarzaam met het geven van water. Niet
alleen omdat het haast onmogelijk is om alles te voorzien van water, maar ook om gehoor te geven aan de
oproep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Iedereen is gevraagd zuinig om te gaan met
water. De gemeente heeft daarom gekozen om alleen de
kwetsbare beplanting water te geven. Zoals bomen die
de afgelopen drie jaar zijn aangeplant en beplanting
(heesters en vaste planten) die afgelopen seizoen is
geplant. Daarnaast krijgen enkele plantenbakken en
eenjarige planten extra water.
Hoe zijn de bomen en planten er aan toe?
Wat het effect van droogte op lange termijn is valt lastig
te voorspellen. De oudere beplanting gaat nu over op een
overlevingsmechanisme. Zo kunnen ze met minder
water toe en doorstaan ze de droogte beter. Hierdoor ligt
er nu al meer blad en vruchten (zoals eikels, beukennootjes en lindeloof ) op de grond. Dit hoeft op zich niet
erg te zijn; het gras kan bijvoorbeeld wel weer groen worden als het gaat regenen. Sommige bomen zien eruit
alsof ze in een oven hebben gelegen, geheel ‘verschroeid’.
Extra water geven heeft geen zin. Misschien is er in het
najaar een tweede uitloop en blijft de schade beperkt. De
gevolgen van het extreme zomerweer zien we pas op zijn
vroegst volgend voorjaar. Het hangt ook af van de weersomstandigheden in de komende seizoenen. Krijgen we
veel of weinig regen, is er langdurige vorst? Komend
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voorjaar zal blijken of de bomen, struiken en planten het
hebben gehaald. Maar ook daarna nog kunnen we uitval
verwachten.
Toekomst
De hitte en de droogte hebben ons ook wat opgeleverd.
Zo zien we dat sommige plantensoorten er boven verwachting goed tegen kunnen, zoals taxus, kamperfoelie,
verbena’s (ook nog eens bij- en vlindervriendelijk) en
bepaalde siergrassen. In de toekomst kunnen we bij
reconstructies en nieuw aan te leggen openbaar groen
hier nog meer rekening mee houden.

Nieuwe leden gevraagd voor de
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt enthousiaste
inwoners uit Laren en Eemnes die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, en/of persoonlijke ervaring,
interesse of netwerk kunnen adviseren over de onderwerpen binnen het sociaal domein. Het sociaal domein
gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en
actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek
worden of het leven met een ziekte of beperking. De rechten van burgers zijn geregeld in de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet.
De gemeente is verantwoordelijk voor het maken en de
uitvoering van het beleid op al deze gebieden. Binnen de
wet is vastgelegd dat burgers over de maatregelen en
(beleids-)plannen adviseren. De Adviesraad Sociaal
Domein HBEL voert deze adviesrol uit, door gevraagd en
ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren op de bovengenoemde onderwerpen.
Van de kandidaten wordt gevraagd dat ze:
•	
in Laren of Eemnes wonen (vereiste);
•	
voeling en affiniteit hebben met lokale vraagstukken
binnen het sociaal domein;
•	
ervaring en/of kennis en/of affiniteit hebben met
minimaal één van de domeinen (werk en inkomen
(Participatiewet), zorg en welzijn (Wmo) en jeugd
(Jeugdwet));
•	
signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies;
•	
goed kunnen samenwerken;
•	
open staan voor discussie;
•	
in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in de
context van het algemeen belang en van daaruit te
oordelen en te adviseren.
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Taken van de kandidaten zijn dat ze:
• deelnemen aan vergaderingen van de adviesraad;
•	
één of meer inhoudelijke portefeuilles hebben als
specifiek aandachtspunt en het kunnen voorbereiden
van adviezen;
•	
zorgen voor terugkoppeling van voortgang of ontwikkelingen binnen de portefeuille(s);
•	
actief gebruikmaken van hun eigen en lokale netwerk, belangen en behoeften van cliënten herkennen
en kunnen vertalen naar bruikbare adviezen.
Wat wij bieden
Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein
HBEL is een vrijwilligersfunctie. U ontvangt wel een
vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de
adviesraad. Vanzelfsprekend worden ook de gemaakte
(reis)kosten gedekt.
Wilt u meer weten over de inhoud van de functie, of
heeft u andere vragen, bel dan gerust een van de leden
van Adviesraad Sociaal Domein HBEL. Yvonne van Dam
is te bereiken op 06 - 26 06 49 06. Hans Wolffers is te bereiken op 035 - 887 72 25.
U kunt uw sollicitatie tot eind september sturen naar de
secretaris van de adviesraad, m.tijssen@huizen.nl, ter
attentie van de voorzitter a.i. Roelof Jan Manschot.
De selectiegesprekken worden gepland in de periode tussen 1 en 15 oktober.

Leen gratis de
zwerfafvalaanhanger
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger
met gereedschap ter beschikking.
Hierin zitten onder andere vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes,
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs
een EHBO-koffer. Maar ook spullen om kleine klusjes in
de wijk mee op te knappen, zoals voor het rechtzetten
van paaltjes of borden.
Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan
de aanhanger reserveren. U kunt daarvoor bellen met de
werf beheerder, via 14 035. De aanhanger haalt u op bij de
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Aanschuiflunch in Laren terug van
weggeweest

ANWB AutoMaatje BEL feestelijk gestart

auto's aaien op kleine raampjesdag op
kermisterrein

Brandweer Laren in 2018 nu al drukker dan in heel 2017
Bestuur Regio Gooi en Vechtstreek weer compleet

Larense (Broederschap St.Jan) delegatie
op bedevaart in Kevelaer

Bouw nieuwe
Rosa Spier Huis begonnen
Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

kermisteam tevreden over editie 2018

Debbie Greeff geselecteerd voor WK
touwtrekken in Zuid Afrika

Je bent een echte
Laarder-poffertjesdiner
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UIT IN LAREN
7-8-9 september 2018
Laren toont in het weekend van de INmarkt haar veelzijdige verenigingsleven en bedankt haar vrijwilligers.
Een feestelijk weekend waarin alle activiteiten op gebied van Kunst en Cultuur een podium krijgen.

Vrijwilligersavond
De gemeente Laren nodigt op
vrijdag 7 september iedereen
uit die in Laren vrijwilligerswerk doet. De jaarlijkse vrijwilligersavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden
in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren.
Het belooft een leuke, gezellige avond te worden. Na het
welkomstwoord van wethouder Van Hunnik wordt een
gevarieerd programma geboden met voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. En natuurlijk verhogen een drankje en heerlijke versnaperingen de
gezelligheid nog eens! De avond wordt georganiseerd
door Versa Welzijn. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden (niet verplicht) dan kunt u dat doen door een e-mail
te sturen naar Anneke Bijleveld: abijleveld@versawelzijn.nl of via telefoonnummer 06-49377171

Open monumentendag
Open Monumentendag
staat dit jaar in het teken
van het thema ‘In Europa’.
Ook Laren doet zaterdag 8
september weer mee aan
de Open Monumentendag. De Historische Kring
Laren, de organisator,
OPEN MONUMENTENDAG LAREN
zoomt in op dit thema
IN
EUROPA
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
door te kijken naar Processies in Europa met in het
bijzonder de unieke Sint
Jansprocessie in Laren.
Naast de Lindenhoeve en de Sint-Jansbasiliek zijn ook de
Larense Korenmolen, Villa De Wilde Zwanen, de Johanneskerk en de monumentale NPB kerk geopend. In de
folder die als bijlage is toegevoegd vindt u de informatie.

De inmarkt
De INmarkt is op zondag 9 september de afsluiting van Uit IN Laren.
Larense/Gooise verenigingen, clubs
en organisaties presenteren zich van 12.00 tot 16.00 uur
op de informatiemarkt met een stand, een optreden, een
workshop of een activiteit. Versa Welzijn organiseert de
INmarkt dit jaar in de tuin van het Brinkhuis, Hart van
Laren, met podiumoptredens in de voor- en achtertuin.

Niet alleen Hart van Laren stelt de prachtige kloostertuin open deze dag maar ook de Gooise Academie zet de
deuren open voor een unieke kijk in de tuin. Voor de kinderen is er een springkussenen atelierworkshops en ze
kunnen zich laten schminken. In de tuin van Hart van
Laren is de gelegenheid om selfies te maken in en bij de
echte auto van Pluk van de Pettef let, wordt er door de
bibliotheek voorgelezen uit werk
van Annie M.G. Schmidt en een
stripworkshop gegeven.
Ook zullen er demonstraties zijn,
van o.a. de brandweer, diverse
sportverenigingen, de scouting en
is EHBO Laren aanwezig. Voor een
hapje en een drankje kunt u terecht in de foyer van het
Brinkhuis, Hart van Laren. Toegang en deelname aan de
activiteiten is voor alle bezoekers gratis.

PROGRAMMA UIT IN LAREN
7-8-9 september 2018
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
20.00-22.00 uur VRIJWILLIGERSAVOND. Brinkhuis Laren. Brink 29
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
10:00-17.00 uur OPEN MONUMENTENDAG. Lindenhoeve. Burg. Van Nispenstraat 29
11.00-17.00 uur NAZOMERMARKT PAPAGENO HUIS. Naarderstraat 77
12.00-17.00 uur EXPOSITIE Stichting Kunst in Laren. Galerie Gijselman. Drift 6
ZONDAG 9 SEPTEMBER
INMARKT. Brinkhuis Laren. Brink 29
Podium voortuin Hart van Laren
12.00-16.30 uur DJ Boys
12.00-16.00 uur Springkussen, Schminken, Larense tekenaar en Meet & Greet met Surprise Stripfiguur
12.00-16.00 uur Demonstraties door de Brandweer en de Scouting Raboes
13:00-13.30 uur MCC Drumband
13.30-14.00 uur Gooische muziekschool, 2 zangeressen
14.00-14.30 uur Dynamic Arts, jong Larens talent
14.50-15.30 uur Muziekvereniging St. Jan
15.30-16.00 uur Popband Katharine and the Leftovers
Theaterzaal Hart van Laren
14.00-14.30 uur Stripworkshop ‘Ontdek de wereld van de strips’
15.00-15.30 uur Stripworkshop ‘Ontdek de wereld van de strips’
Tuin Hart van Laren
12.00-16.00 uur Atelier kunst workshops kids
12.00-12.30 uur Demonstratie sporten
13.00-13.45 uur Accordeon optreden
13.45-14.15 uur Demonstratie sporten
14.00-15.30 uur Annie M.G. Schmidt Voorleesmarathon
OPENING CULTUREEL SEIZOEN. Singer Laren. Oude Drift 1.
Museum
12.00-17.00 uur Museum Singer gratis toegankelijk voor inwoners van Laren. Tentoonstelling ‘Geschilderde tuinen’.
Foyer
12.00-17.00 uur

‘Opening Cultureel Seizoen’: Presentatie theaterprogramma’s

Theater
13.00-14.00 uur Laren Jazz. Optredens van ‘It’s a Mans World’
15.00-16.00 uur Laren Jazz. Optredens van ‘It’s a Mans World’
Voorplein
12.00-17.00 uur
12.00-17.00 uur

speciaal voor kinderen: De Fiep Bus
Expositie Stichting Kunst in Laren. Galerie Gijselman. Drift 6

OPENING
CULTUREEL SEIZOEN!
Presentatie nieuwe theaterprogramma’s:
Het theaterprogramma van Singer Laren bruist van topvoorstellingen en landelijke premières. Zij hebben een
nieuwe zondagmiddagprogrammering samengesteld met lezingen, muziek, dans en toneel. Terug van
weggeweest is het theatermenu. Op acht theateravonden kunt u aan mooi gedekte tafels geniet u in Villa De
Wilde Zwanen van een heerlijk diner om vervolgens een voorstelling te bekijken.
9 sept. 13.00 en 15.00 uur: It’s a Man’s World (Laren Jazz). Gratis entree
12 sept. 20.15 uur:
De Oudejaarsconference 2018. (try Out) Guido Weijers (cabaret). € 27,50
22 sept. 20.15 uur
Driving miss Daisy van Alfred Whry (toneel). € 35,-/ € 37,50
23 sept. 15.00 uur:
Driving miss Daisy van Alfred Whry (toneel). € 35,-/ € 37,50
25 sept. 20.15 uur:
Gut. Sanne Wallis de Vries (cabaret). € 27,50
29 sept. 20.15 uur:
De Vader (toneel). € 37,50
Adres:
Oude Drift 1. Bekijk het theaterprogramma op: www.singerlaren.nl
In het Brinkhuis Laren vindt u een keur aan activiteiten: in het Theater (film, cabaret en
muziek), de Bibliotheek, het Atelier in de Kloostertuin of gewoon in de gezellige Foyer.
Daarnaast heeft het Brinkhuis een breed aanbod aan cursussen en activiteiten:
talentcursussen, bewegingslessen, creatieve lessen, muzieklessen, Kunstcafé en nog veel meer.
25 sept. 17.00 uur: Scharrelconcert. Gratis Entree
27 sept. 20.15 uur: De Gestampte meisjes, Ballen 2.0. € 18,- (incl. drankje)
11 okt. 20.15 uur: Mart Hillen in Concert. € 18,- (incl. drankje)
Adres: Brink 29. Bekijk het programma op: www.hartvanlaren.nl en www.bibliotheekhlb.nl
Van klassiek tot jazz, van kleinkunst tot toneel. Het Rosa Spier Huis organiseert naast

Rosa het vaste, jaarlijkse programma talloze bijzondere evenementen zoals extra concerten en
Spier theatervoorstellingen, openingen van exposities, try-outs en lezingen. Denise Jannah,
Huis Bert van den Brink, Debby Petter, Maarten Koningsberger & The Atlantic Trio, Helmert
10 sept. 20.00 uur:
23 sept. 15.30 uur:
Adres:

Woudenberg en het Dostojevski Kwartet. Dit zijn zomaar wat namen van bijzondere
artiesten die het podium zullen betreden.
Vluchtstrook of Pitstop (theater). € 15,Eleonore Pameijer & Ralph Rousseau (muziek) € 15,Esseboom 2. Bekijk het theaterprogramma op: www.rosaspierhuis.nl

Rosa Spier Huis
Een leven lang kunst

26 aug. 11.30 uur:
2 sept. 1.30 uur:
9 sept. 11.30 uur:
Adres:

In het theater ’t zaaltje van het Papageno Huis kunt u op elke zondagochtend
genieten van een koffieconcert. Uitvoeringen van Masterstudenten van het
Conservatorium van Amsterdam.

Viviane Cheng (Piano). € 6,50
Renee Timmer en Noudt Smeets (Viool/Piano). € 6,50
MAAT-saxophone quartet: Daniel Ferreira, Catarina Gomes, Pedro Silva, Mafalda Oliveira. € 6,50
Naarderstraat 77. Bekijk de activiteitenagenda op: www.stichtingpapageno.nl

Voor diverse theater-, muziek- en toneelvoorstellingen is het al mogelijk om te reserveren.
“Zet het alvast in uw agenda, de kaartverkoop is al van start!”

Theateragenda
Donderdag 27 september

Zondag 19 augustus

De Gestampte Meisjes, Ballen 2.0
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. een drankje naar keuze

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Jasper Iturrospe (gitaar)

De Gestampte Meisjes vinden dat het tijd is
om de man weer op een voetstuk te zetten. De klassieke
rolverdeling is verdwenen doordat vrouwen denken dat ze
alles zelf (moeten) kunnen, en de man hierdoor minder nodig
hebben. Met als gevolg: de onzekere man. En de dames hebben
wel degelijk mannen nodig, dus zoeken ze in deze energieke en
komische voorstelling uit wat de man nu wil, wat vrouwen van
een man willen en wat ze van elkaar willen. Willen de
Gestampte Meisjes eigenlijk wel hetzelfde? BALLEN 2.0 is een
energieke, humoristische voorstelling waarin wordt
geschuurd, getwerkt, gegleden en gework-out, maar die ook
onze kwetsbare en eerlijke kant laat zien.

Zondag 26 augustus

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Vivianne Cheng (piano)

Zondag 2 september

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50

Renee Timmer en Noudt Smeets (viool/piano)

Zondag 9 september

Donderdag 11 oktober

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50

MAAT-saxophone quartet: Daniel Ferreira (sopraansaxofoon),
Catarina Gomes (altsaxofoon), Pedro Silva (tenorsaxofoon),
Mafalda Oliveira (baritonsaxofoon)

Maandag 10 september

Theatergroep Plankgas : Pitstop/ vluchtstrook
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vrienden  € 12,50.

Racend door het leven belanden drie actrices
op de Vluchtstrook. Niet alleen de motor blijkt
oververhit… Hoog tijd om opnieuw koers te
bepalen. Bewust kiezen voor wat je belangrijk
vindt in het leven. Gestrand op de Vluchtstrook
spelen ze hilarische sketches, herkenbare
types en scènes uit hun eigen leven. Een
muzikale voorstelling met humor en zelfspot als brandstof! Met
Linda Moller, Magali de Frémery en Mechteld Schelberg.

Dinsdag 25 september

Scharrelconcert
17.00 – 18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree

Mart Hillen in Concert
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. een drankje naar keuze

De jonge fingerstyle-gitarist Mart Hillen
bespeelt zijn instrument als gitarist, bassist
en drummer. De instrumentale virtuoos
won de finale van Rabo on Stage in Zutphen en de Fingerstyle
Academy Awards in Amsterdam. Vervolgens was hij te horen
bij 3FM, stond hij op de Zwarte Cross en in het voorprogramma
van het Steengroeve Theater, de Edwin Evers Band en MAAN.
In deze voorstelling verbindt Hillen zijn fijnzinnige gitaarspel
met mooie, persoonlijke verhalen. De muziek is gevarieerd:
Mart speelt nummers van Marco Borsato tot BLØF en van
Michael Jackson tot U2. Ervaar de passie en liefde voor het vak
van deze uitzonderlijk goede muzikant.

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

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

Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het
Succesvolle
brocante-,
en kledingverkoop
scharrelconcert, maar
vanaf september
zullenkunstzij in plaats
van de
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt
maandag op de laatste dinsdag van maand gaan spelen. Verder
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.
blijft alles hetzelfde: een sfeervol, gratis concertje voor iedereen
die van muziek houdt. Vanaf 17.00 uur zingt Veronique en
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via reserveren@
begeleidt Bram haar op de piano. U kunt online een plaats
stichtingpapageno.nl of rechtstreeks op www.papageno.nl. Betalen alleen
reserveren ter voorkoming van teleurstelling dat de zaal vol is.
met PIN!

Singer L aren

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

Brinkhuis Theater

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

Dickens Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis

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

Esseboom 2
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www. stichtingpapageno.nl

“Werken in archief Historische Kring
Laren geeft veel voldoening”

V.l.n.r.: Ingeborg Capitain, Bep de Boer en Gerard Morsink.
De Historische Kring Laren (HKL) is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor zijn archief in historisch centrum De
Lindenhoeve. Wie er zin in heeft de huidige ploeg te
versterken, is van harte welkom, want er is veel te doen.
“Werken in het archief van de HKL geeft veel voldoening,”
zegt Ingeborg Capitain, die als HKL-vrijwilliger actief is
om bij te dragen aan het bewaren, bestuderen en etaleren
van de geschiedenis van Laren. Zij is opgegroeid in Laren,
is er ook getrouwd en heeft er gewerkt. Na vervolgens
periodes gewoond te hebben in het Brabantse Oisterwijk
en in Amsterdam, kwam zij begin 2017 terug in Laren.
Zij zegt: “Het is er altijd al geweest, maar eigenlijk pas de
laatste jaren realiseerde ik me hoe ongelofelijk mooi
Laren toch is en dat het veel te bieden heeft. Ik deed in
Amsterdam ook al vrijwilligerswerk en het leek me leuk
om dat in Laren voort te zetten en ik heb me aangemeld
bij de HKL. Uiteindelijk doe je vrijwilligerswerk altijd
voor jezelf; jij bent tenslotte degene die er voldoening uit
haalt en dat maakt dat je het doet. De voldoening die ik
er uit haal is dat ik door de werkzaamheden in het
archief zoveel meer te weten kom over de geschiedenis
van Laren als dorp, maar ook van de voormalige
bewoners, het ontstaan van de Erfgooiers, om maar een
paar voorbeelden te noemen.”

Wie zin heeft mee te doen, kan zich melden bij HKLbestuurslid Thijmen van der Zwaan, telefonisch op 06 21
97 05 02 of via zijn e-mailadres th.zwaan@gmail.com

Hart HKL
Het archief kan gerust “het hart” van de HKL genoemd
worden, want om geschiedenis te kunnen bestuderen en
etaleren moet er natuurlijk wel historisch materiaal
verzameld zijn en worden. En moet dat materiaal ook
nog kunnen worden teruggevonden. Pionier van het
archief en ook actief als redactielid van het periodiek van
de HKL, het Kwartaalbericht, is Bep de Boer. “Ik ben
begonnen met het archief toen de Lindenhoeve ‘klaar
was voor gebruik’. Dat was in 2001. Op de deel was nog
niets en daar stond één grote tafel. Op die tafel lag een
enorme verzameling van spullen die de leden hadden
geschonken. Alles lag door elkaar. Dus ben ik in het
najaar van 2001 begonnen met uitzoeken. Door met
archiefdozen van A tot en met Z alles op een rijtje te
zetten en te vullen met de juiste letter is het archief
geworden wat het nu is,” vertelt Bep, die er aan toevoegt
in Zutphen nog een paar dagen in het gemeentearchief
meegedraaid te hebben om te weten te komen hoe een
archief functioneert. ”Later kregen we er drie bureaus bij

en kwam er ook computerapparatuur met scanners om
foto’s en ansichtkaarten te kunnen digitaliseren.” Bep
houdt, geordend op jaren, ook een hele reeks mappen
met krantenknipsels over Laren bij, die mede de basis
vormen voor zijn redactionele bezigheden, zoals pas
geleden nog over onderduikers in de Tweede Wereldoorlog
of de criminaliteit in Laren in 1931.

Foto’s scannen
Op de Beeldbank van de HKL-website, die de komende
tijd gemoderniseerd zal worden, zijn de eerste resultaten
te zien van de fotoscanwerkzaamheden. Gerard Morsink
heeft zich hierop toegelegd. Hij is geboren en getogen
Laarder en laat enthousiast foto’s zien die hij bij z’n
werkzaamheden tegenkwam. Zoals de boerderij aan de
Smeekweg waar hij vroeger gewoond heeft, een foto van
de Sint Jansprocessie op de Hilversumseweg met villa
Vita Nuova in de verte (nog zonder snelweg A1) en een
foto van (nu) oude auto’s op de Rijksweg. Gerard vertelt:
“Het is leuk om hiermee bezig te zijn, omdat je verbanden
kunt leggen.“ Zo zag hij op een foto dat de kruising bij
het Bonte Paard er vroeger anders uitzag dan nu en
schreef hij daar een artikel over voor het Kwartaalbericht.
“Je zou eigenlijk elke week iets uit het archief moeten
halen en daar aandacht aan besteden, ‘het juweeltje van
de week’ of zoiets.”

Elke dag meer geschiedenis
In het hart van de HKL is veel werk te doen. Elke dag
komt er geschiedenis bij die bewaard en geordend moet
worden. De ontsluiting gebeurt inmiddels via een
uitgebreide index in Excel op basis van een
rubrieksindeling voor archieven. Behalve boeken,
knipsels en divers audiovisueel materiaal hebben ook
voorwerpen de aandacht. Bep de Boer maakt daar foto’s
van, zodat ze ook digitaal bewaard kunnen worden.

Meer werk
De HKL kreeg onlangs het archief van de bekende
Laarder Ernst Wortel erbij. Ingeborg is begonnen dat op
te bergen en te ordenen, maar ook in het eigen archief is
veel werk te doen. Wie een steentje bij wil dragen is van
harte welkom. Om verschillende redenen, zoals
overlijden en ziekte, is de ploeg kleiner geworden.
Ingeborg zegt: “Als we de voortgang willen continueren
moeten er zeker mensen bijkomen (het liefst ook met
enige computerkennis) en ik denk dat we ook ons best
moeten doen om duidelijk te maken dat de HKL in zijn
algemeenheid en het archief in het bijzonder een plek is
waar een ieder, jong of oud, die de schoonheid van Laren
ziet en wil uitdragen (en behouden uiteraard) welkom
is.” Ook Bep en Gerard vinden dat het archief extra
handen en hersens goed kan gebruiken.

Auto’s op de Rijksweg, midden jaren dertig, ter hoogte van de Witte Bergen. Waar de weg ligt op de foto, is nu de
middenberm van de A1. De foto is genomen op het grondgebied van Eemnes in de richting van Laren. Waar rechts de
bomen ophouden, begint Laren ongeveer.

Expositie Glas, een feest
voor in de tuin Brinkhuis

Laren heeft één na hoogste oldtimerbezit
van Nederland ( 28 per 1000 inwoners)

Tuin talk in Singer Laren

S.O.L.L. oogst

Nieuws in beeld

Wie heeft er een hogere zonnebloem in de BEL?

Vakantietips van Larense Jeanine
Janssen bij Max
Larense zaken 12 januari 2018

Hans van Deuren redt kunstwerk Snoeij De WIt op muur
Albert Heijn aan Sint Janstraat uit handen van sloop

Wachttijden voor rijexamens
erg hoog in regio

Visatelier in RTL's Mijn
zaak is de beste

In memoriam
Bep Nijhuis
Op donderdag 26 juli is op
75-jarige leeftijd Lambertus
Antonius (Bep) Nijhuis overleden. Bep begon in 1973 met
voetballen bij LVV na zijn
sportieve periode bij sv EMM.
Tijdens zijn actieve voetbalperiode en vanaf 1982 actief tennisser bij onze vereniging,
heeft Bep zitting gehad in diverse besturen en commissies. Maar vooral liet hij zijn handen spreken
waar andere nog wel eens verzaakten.
Zo was hij betrokken bij de bouw van ons clubgebouw in 1981, organiseerde met clubvrienden de
bingo- en klaverjasavonden en zorgde voor de prijzen. Bep was sterk betrokken bij de jaarlijkse carnavalsdagen voor de vereniging en ook het clubblad
werd door hem gestencild en daarvoor werden veelal
de advertenties ook door hem geregeld.
Nadat hij van zijn pensioen kon genieten was hij
bijna iedere dag wel op de vereniging te vinden. Niet
alleen om te tennissen, als er wat opgeknapt of
schoongemaakt moest worden was hij er, ook werd
de container voor oud papier niet vergeten.
Natuurlijk werden al deze werkzaamheden niet
alleen door hem uitgevoerd, hij kon ook andere vrijwilligers hiervoor motiveren en niet in het laatst
gesterkt door zijn familie thuis.
In 2003 werd Bep benoemd tot lid van de orde Oranje-Nassau. In 2016 werd hij Erelid van SV Laren 99.
Het laatste jaar moesten we hem meer missen bij
onze club, zijn gezondheid belette het hem.
Met zijn inzet voor de vereniging zullen we Bep herinneren als zeer betrokken en plezierig mens.
Wij wensen Els, de kinderen en familie heel veel
sterkte toe.
Namens het bestuur van SV Laren’99

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Een kijkje in de keuken
Tegenwoordig is het heel gewoon dat als je in restaurant eet je zicht hebt op de keuken. Je ziet de kok en
zijn maatjes rondlopen, de pannen staan op het vuur
en als je een graag geziene gast bent komt de chef
even een praatje maken of een handje schudden. We
worden doodgegooid met TV-programma’s over
koken, bakken, braden met BNN-ers en met DGMers “de gewone man”. Iedereen wil wel eens een kijkje
in de keuken van de bakker, de slager, de belegger, de
bitcoin koning of de autocoureur. Helaas gaat dat
lang niet altijd. Ons kijkje in de keuken wordt veelal
ook anders ervaren dan men denkt, doet vermoeden
of denkt te weten. We komen in deze markt regelmatig in situaties terecht die wij als makelaar ook zeker
niet nastreven of wensen. Zo ook bij een woning die al
eventjes in de verkoop stond. In het kort het relaas
zonder alle details, die wezenlijk van belang zijn. De
koper meldde zich via zijn aankoopmakelaar. Onderhandelingen gevoerd en concept koopovereenkomst
opgemaakt. So far – so good. Totdat de koper ineens
een extra ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst wenst, die voor de verkoper onzekerheid
leverde. Hierover heen en weer gecommuniceerd en
kwamen we maar niet tot consensus. Op dat moment
diende zich een andere kandidaat koper aan en die
bood meer. Ook de eerste koper was bereid zijn (extra)
ontbindende voorwaarde te laten vervallen en bood
nog meer. De verkoper een nachtje erover laten slapen
en verkoper maakte de beslissing dat koper 2 een
beter koper zou zijn. Kandidaat koper 1, aangegeven
dat hij zijn momentum had verloren, niet adequaat
genoeg tot zaken kon/wilde komen en dat koper 2 de
koper werd. Koper 1 ; onmachtig, teleurgesteld en
verdrietig, hij had zich er al zien wonen. Koper 1 doet
uiteindelijk nog een bieding, die de verkoper niet kon
negeren. Ook koper 2 in de gelegenheid gesteld zijn
bieding te verhogen, maar die haakte af. Voor ons als
makelaar zeker geen leuke onderhandelingen, dit
bovenstaande is oa. het resultaat van de marktwerking, maar zeker ook van het schriftelijkheidsvereiste. Ik zal u niet naar uw mening vragen maar een
ieder van u reageert op uw eigen wijze en met uw
eigen moraal.

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

De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM

Reken maar uit
Het echtpaar dat mijn spreekkamer binnenkwam
was goed voorbereid; alle bankafschriften, jaaropgaven, belastingaangiften en dergelijke werden
op tafel gelegd. Het stoorde hen dat één ding niet
was gelukt, namelijk precies te begrijpen wat het
effect was van hun huwelijksvoorwaarden.
Weet u hoe uw huwelijksvoorwaarden eruit zien,
althans: wat erin staat? Meer dan 80 procent van de
echtparen kan vlak na hun huwelijk al niet meer
vertellen hoe ze de belangrijkste onderwerpen
hebben geregeld. Het bezoek aan de notaris vindt
vaak pas vlak voor de trouwerij plaats. Dan raakt
het ondergesneeuwd door veel leukere onderwerpen als het feest, de jurk en de huwelijksreis.
In de akte van dit echtpaar stond een periodiek
verrekenbeding. Ze hadden ieder jaar moeten verrekenen. Dit beding komen we veel tegen, maar
gelukkig steeds minder, want men vergeet deze afspraak toch en verrekent dus nooit. Het gevolg is
meestal dat aan het einde van het huwelijk alles wat
ze hebben opgebouwd, wordt verdeeld. Dat was
nu ook het geval. Ze waren er gelukkig helemaal
tevreden mee: het was makkelijk en dat was ook
precies hun wens geweest.
Hoe doe je dat jaarlijks verrekenen? Dat is best een
precies werkje, maar niet moeilijk. Belangrijk is een
goede en gescheiden administratie van ieders inkomen en vermogen. Open een gezamenlijke rekening
waarvan alle kosten van de huishouding worden
betaald en waarop ieder een even groot percentage
van zijn inkomen stort. Eén keer per jaar tel je de inkomens over het vorige jaar bij elkaar op en trek je
wat beiden hebben bijgedragen aan de kosten ervan
af. Het saldo wordt 50/50 gedeeld. Dat geldt voor
beide partijen. Ieder maakt de helft van het saldo
over naar de privérekening van de ander of schrijft
een schuldbekentenis. Bewaar wel de bewijzen. k

Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

TE KOOP: HAZELEGER 29 BLARICUM

TE KOOP TEUNENMIJNS 21 LAREN

TE HUUR: VAN WULFENLAAN 23 LAREN

TE HUUR: NAARDERSTRAAT 7C LAREN

EEN BEZICHTIGING? BEL 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Kleuren, lezen, tekenen en ontdekken met het Leukste Groene Doeboek van Gooi & Vecht
In Singer Laren is het eerste exemplaar van het leukste Groene doeboek in Gooi
& Vecht gepresenteerd. In aanwezigheid van de schrijvers Arend van Dam en
Gitte Spee nam een schoolklas van 7 en 8 jarigen de boeken in gebruik.
Het leukste groene doeboek van Gooi & Vecht neemt
kinderen in de basisschoolleeftijd mee door alle groene
hoogtepunten in het Gooi. Hoofdpersoon Piet, machinist
van de Gooische stoomtram, gaat met de kinderen op
ontdekkingstocht en rijdt langs
haltes waar de kinderen
opdrachten kunnen doen.
Met dit boek kunnen kinderen
stoere avonturen beleven in de
natuur en ontdekken ze meer
over de verschillende musea in
de regio, door de zoektochten,
puzzels, verhalen en weetjes. De
bekende kinderboekenschrijvers
Arend van Dam en Gitte Spee schreven speciaal voor het
doeboek verhalen die zich afspelen in de Gooi en
Vechtstreek. Een boeiend boek voor nieuwsgierige
kinderen!
Aan de hand van verhalen en opdrachten in het doeboek
wordt de regionale geschiedenis op een voor kinderen

aantrekkelijke wijze verteld. Het groene doeboek is op
initiatief van de samenwerkende musea in Gooi & Vecht,
die dit jaar ook het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht
organiseren.
Mede dankzij de steun van de
Vrienden van het Gooi is het
doeboek tot stand gekomen. Het
doeboek is te koop voor € 3,50 in
Singer Laren, Kasteel Museum
Sypesteyn,
het
Pinetum
Blijdenstein, Museum Weesp,
het Nederlands Vestingmuseum
en het Huizer Museum. Het
boek is ook verkrijgbaar in de
boekhandel en bij de VVV.
Het leukste groene doeboek van Gooi & Vecht maakt
onderdeel uit van het erfgoedfestival. Voor meer details
over het kinderprogramma zie de festivalwebsite
www.groeningooivecht.nl

Sonny’s Inc. Live terug naar Brink
Lekker Laren, hét culinaire evenement in de Parel van ’t
Gooi, gaat deze zomer niet door. Het evenement dat
gepland stond van donderdag 30 augustus t/m zondag 2
september op Plein 1945 in Laren kan, wegens het
wegvallen van enkele trouwe partners, de begroting niet
rond krijgen.

Maar niet getreurd, de traditie van Sonny’s Inc. Live wordt
deze zomer gewoon voortgezet! Sonny’s Inc. Live gaat terug
naar haar oorsprong. Daar waar het allemaal begon, de
Brink. Zaterdag 1 september wordt deze locatie weer
volledig omgetoverd tot een sfeervol terrein, waar ’s avonds
de voetjes van de vloer gaan. Kaarten € 7.50

Activiteiten
Foto-expositie Gooische Zanderijen
In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis is nog t/m 25
augustus de foto-expositie ‘Gooische Zanderijen’ te zien.
Al meer dan twintig jaar fotografeert Fred Willems de
Gooische Buitenplaatsen, Naarden Vesting en omgeving, de directe omgeving nabij Blaricum, met name ‘t
Harde, en nog veel meer gebieden in ‘t Gooi. Meer dan
twintig jaar dacht Fred Willems dat de mooie glooiingen
in het landschap die hij fotografeerde verhogingen
waren. Maar in werkelijkheid fotografeerde hij zandafgravingen. De schellen vielen hem van de ogen dankzij
een lezing van Sander Koopman georganiseerd door de
Vereniging Vrienden ‘t Gooi. In samenwerking met de
Vrienden van het Gooi wordt speciaal voor het erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht deze tentoonstelling in
het Brinkhuis in Laren georganiseerd. Kom langs en laat
je bewonderen door de prachtige zanderijen uit het Gooi.
Openingstijden: Gelijk aan het Brinkhuis. Entree: Gratis. Meer info op www.lightscapes.nl en www.vvvgooivecht.nl

Pilatestraining

getraind en ongetraind. Allen zijn welkom! Bij voldoende interesse wordt de groep in tweeën gesplitst; een
groep voor beginners (of personen die door omstandigheden minder zwaar kunnen trainen) en een groep voor
gevorderden. De Pilatestraining voor 65+’ers biedt een
programma speciaal gericht op deze leeftijdsgroep. Op
de maandag- en donderdagochtend zijn de groepen al
onderverdeeld naar beginnend (level 1), gevorderd (level
2) en 65+. De locatie is het Brinkhuis met uitzondering
van de dinsdagavond, dan is de training op de locatie van
FitPro te Laren. U wordt begeleid door een gediplomeerd
en ervaren Pilatesdocente. Neem voor meer informatie
contact op met Artine van den Engel; bel 0615004108,
mail naar info@art-in-energy.nl of kijk op www.art-inenergy.nl.

Vitrine-expositie BEL-kantoor
Tot en met 4 september is
in de vitrines op het BELkantoor (gemeentehuis)
in Eemnes een bijzondere
expositie te zien met
werk van de Blaricumse
kunstenaars
Marja
Ormeling en Els de Graaf.
Marja toont naast kleine
schilderijen, kleurrijke
objecten gemaakt van
epoxy (kunsthars). Deze
objecten zijn een perfecte
aanvulling op haar abstracte schilderijen. Van beeldhouwer Els de Graaf zijn intieme bronzen beelden te
zien. De beelden van Els groeien vanuit een idee tot een
concreet, tastbaar en ruimtelijk kunstwerk. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren
van het BEL-kantoor in Eemnes, Zuidersingel 5.

Zomervoorlezen voor peuters
Vanaf september start ART IN ENERGY naast de
bestaande Pilatestrainingen op de maandag- en donderdagochtend 2 nieuwe trainingen: Maandagmiddag om
13.00 uur voor 65+’ers en dinsdagavond om 19.30 uur voor
beginners en gevorderden. De Pilatesmethode zorgt voor
een sterker lichaam met de nadruk op de buik-, rug- en
bilspieren, meer lenigheid, soepelheid, stabiliteit en
lichaamscontrole. Bovendien is er aandacht voor een
goede ademhaling. De klassieke Pilatesmethode voor op
de mat is het uitgangspunt, maar als het nodig is worden de bewegingen per groep en individu aangepast. De
nieuwe groepstraining op de dinsdagavond is geschikt
voor iedereen: mannen, vrouwen, jongvolwassenen,

Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen,
presteren op school beter in taal én rekenen. Ook hebben
ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kinderen zijn
als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter hun woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen heeft het
grootste effect. Het liefst een paar keer per dag, maar
langer dan een paar minuten hoeft niet. Voorlezen heeft
invloed op verschillende vaardigheden. Kinderen leren
een boek vasthouden, letters herkennen en dat het
geschreven woord het gesproken woord weergeeft. Ook
geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het
bewust worden van klank, mondelinge vaardigheden,
groei van de woordenschat, verhaalbegrip en een posi-

tieve houding tegenover het lezen. Het is vooral het rijke
en veelzijdige taalgebruik in boeken dat hieraan bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kinderen in het achterhalen van de betekenis van onbekende
woorden. Het helpt om vroeg te beginnen. Voorlezen
betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taalen leesonderwijs. Voorlezen is pauze nemen in de drukte. Daarom word er ook tijdens de zomervakantie iedere
vrijdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur voorgelezen voor
peuters in de Bibliotheek van Laren in het Brinkhuis. De
data: 17, 24 en 31 augustus. Reserveren is niet nodig.

Geef en Neemtafel
De Geef en Neemtafel in het Brinkhuis gaat ook in de
zomerperiode door. De vrijwilligers van Versa Welzijn
zorgen ervoor dat de tafel gevuld is met spullen die een
tweede kans verdienen. Loop vooral binnen in het
Brinkhuis voor een praatje en wie weet ontdekt u iets op
tafel wat voor u van waarde is. Natuurlijk zijn ook spullen die u zelf niet meer gebruikt welkom om in te brengen. Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de foyer
van het Brinkhuis.

Optimalisatiecheck pc & laptop
Is uw computer toe aan een opschoonbeurt of is deze erg
langzaam? Kom naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis. Een team van deskundige vrijwilligers helpt u met
het opschonen van de schijf, het opruimen van tijdelijke
bestanden of van een oude Windows-installatie, of het
controleren op programma’s die uw computer onnodig
belasten en trager maken. En dat alles voor slechts
€ 3,00. Woont u in één van de BEL-gemeenten en bent u
50+, dan bent u van harte welkom. De PC Helpdesk is alle
werkdagen geopend van 10.00-12.00 uur. Voor meer
informatie: www.pchelpdeskBEl.nl.

Zomer in Singer Laren
Singer
Laren
bloeit met de tentoonstelling Geschilderde tuinen, die nog te
zien is t/m 26
augustus. Met de
nieuw aangelegde
beeldentuin van
de befaamde landschapsarchitect Piet Oudolf staat Singer Laren de komende maanden in het teken van de
tuin. Piet Oudolf, de ‘Rembrandt van de tuinen’, creëert
met zijn ontwerp een museumzaal in de open lucht. In
de Van den Brink Galerij van het museum ziet u een
overzicht van zijn werk in binnen- en buitenland, inclu-

sief de originele ontwerptekeningen van de Singertuin.
Geschilderde tuinen toont impressionistische werken
van Claude Monet en Evert Pieters, maar ook kunstenaars als Pyke Koch, Charley Toorop, Max Liebermann,
Emil Nolde, Henri Le Sidaner, Herman Kruyder en Kees
Maks zijn vertegenwoordigd. Een tentoonstelling vol
beeldschone verrassingen.

Tuintalks in Singer Laren
De zomer breekt aan, dus dat betekent: naar buiten! Met
de tentoonstelling Geschilderde tuinen, Piet Oudolf Singer Prijs 2018 én de nieuw aangelegde beeldentuin staat
Singer Laren helemaal in het teken van de tuin. Op vier
zondagmiddagen vinden Tuintalks plaats: korte inspirerende lezingen met verschillende ‘groene’ invalshoeken. Twee zijn er al achter de rug, er vinden er nog twee
plaats:
Zondag 19 augustus – 15.00 uur: Landschapshistoricus
Anne Mieke Backer over het leven en werk van Jeanette
van Zijdveld, Nederlands eerste vrouwelijke tuinarchitect in Laren. Zondag 26 augustus – 15.00 uur: Conservator Anne van Lienden over de oorspronkelijke tuin van
de Singers bij villa De Wilde Zwanen. De Tuintalks zijn
gratis, aanmelden is verplicht via www.singerlaren.nl.
De Tuintalks zijn onderdeel van het erfgoedfestival
Groen in Gooi- en Vecht.

Expositie kunstenaarsechtpaar
Het Rosa Spier Huis opent het nieuwe culturele seizoen met een tentoonstelling van een Amsterdams
kunstenaarsechtpaar. Van beeldhouwer Hanneke de Munck zijn
beelden van brons en hout te bekijken en van graficus Sietse Bakker
kan men poëzie in grafiek bewonderen. Wat het echtpaar bindt en
hen beide inspireert, is de Russische avantgarde-poëzie van de
20ste eeuw. Zij zijn bewonderaars
van de grote Russische dichter Osip Mandelstam (18911938), slachtoffer van de Stalin-terreur, en zijn vrouw de
schrijfster Nadezjda Mandelstam. Ze nemen beide in
hun werk een bijzondere plek in. Tijdens de opening op
zondagmiddag 19 augustus, aanvang 15.30 uur, zal
Harold Thiehatten een vraaggesprek met het kunstenaarsechtpaar hebben. Verder is er een optreden van de
bekende pianist Polo de Haas, die zal improviseren op
het werk van de beide kunstenaars. De tentoonstelling
loopt tot 7 oktober en is iedere dag te bezichtigen tussen
10.00 en 16.00 uur. De tentoongestelde kunst is, zoals
altijd, ook te koop.

Expositie cursisten Marjolein Schiffers
Van 25 augustus t/m 15 september exposeren cursisten
(de meeste zonder enige
ervaring) van Marjolein
Schiffers hun werk in de (h)
Artgalerij van het Brinkhuis. Marjolein Schiffers
geeft aan dat er, met veel
wijn, in een ongedwongen
sfeer, met diverse technieken zoals olieverf, acryl,
inkt, olie en pastelkrijt, hard
is gewerkt. “De onderwerpen zijn door de cursisten zelf
bedacht, de techniek echter niet,” aldus de kunstenares.
Het werk is met heel veel plezier gemaakt, ondanks dat
de opdracht per les klaar moest zijn. Op 25 augustus
opent Leo Janssen de expositie (start 14.30 uur) en zal
mannenkoor de Speuit de expositie verder inluiden met
een optreden. Openingstijden van de expositie: Gelijk
aan het Brinkhuis. Entree: Gratis

De atletiekverenigingen organiseren de Gooise Heideloop om aan iedereen te laten zien hoe mooi het 2800
hectare tellende Goois Natuurreservaat is. De opbrengst
wordt dit jaar gebruikt voor de aanschaf van gereedschap en kleding voor de vele vrijwilligers die kleinschalig onderhoudswerk verrichten in het Goois Natuurreservaat. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl. Op
vertoon van de inschrijf bevestiging ontvang je op zondag 26 augustus bij de start een polsbandje als bewijs
van deelname. Bij de finish ontvang je een mooi speldje
als blijvende herinnering. Kosten voor deelname bedragen € 3,- voor de Jeugdloop en € 5,- voor overige deelnemers. Inschrijving op de dag zelf is ook mogelijk. Dan
betaal je € 4,- respectievelijk € 7,-. (Foto: Ruud van der
Woude)

Oogstfeest SOLL

Gooise Heideloop
Op zondag 26 augustus organiseren de Gooise atletiekverenigingen GAC, Zuidwal en Tempo in samenwerking
met Goois Natuurreservaat de vierde editie van de Gooise Heideloop. Nieuw is de Jeugdloop van 1,2 kilometer
over de Zuiderheide. Aan de overige afstanden van 5 en
10 kilometer kan iedereen - getraind of ongetraind meedoen, genietend van de Gooise natuur en de schaapskudde. Over de Zuider-, Wester- en Bussumerheide worden drie routes uitgezet; de Jeugdloop van 1200 meter, de
5 km en de 10 km route. Je kunt ter plekke kiezen welke
afstand je wilt lopen. De 5 en 10 km starten om 10.00 uur
en de Jeugdloop om 09.40 uur. Onderweg kom je verschillende stempelposten tegen. Omdat de Gooise Heideloop geen wedstrijd is, kan iedereen op eigen tempo
meedoen. Je kunt wandelen, ‘nordic walken’ en voor de
echte fanatiekelingen natuurlijk hardlopen. Je hoeft
geen lid te zijn van een van de atletiekverenigingen.

Ook dit jaar is er weer een oogstfeest van de SOLL aan de
Zevenenderdrift. Hoewel de zomer zeer warm was, is de
oogst van rogge, mosterd, pompoen en gerst best goed
gelukt. Tijdens het oogstfeest op zondag 26 augustus van
13.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers ook zelf aan de slag:
het is mogelijk om aardappelen te rapen, die met een originele rooimachine zijn gerooid. Ook de ganzen zijn
weer te zien, oude landbouwmachines worden gedemonstreerd en er kan Larens bier genoten worden.
Tevens kan er Larense mosterd en dressing worden aangeschaft. Veel natuurverenigingen zijn aanwezig met
een stand en voor kinderen is er gratis ijs van de Hoop.

KarakterZomerweek
Na het succes van vorig jaar heeft theaterman Gideon
Calis besloten om ook deze zomer weer de KarakterZomerweek te organiseren. Een week vol workshops, avontuur, plezier en ontdekking voor alle kinderen van 7 t/m
12 jaar, in het Brinkhuis te Laren. Kinderen kunnen
overdag spelend leren en ouders kunnen nog even van
hun laatste vakantie week rustig nagenieten of onbe-

zorgd naar hun werk gaan. Datum: 27 t/m 31 augustus,
tijd: 9.30 – 17.00 uur. Ouders en verzorgers kunnen hun
kinderen aanmelden via de site www.karakterz.nl/
zomerweek.

Winterprogramma PGLE van start
In een tijd van nepnieuws en alternatieve feiten lijkt de
vraag ‘wat is waarheid?’ op losse schroeven te komen
staan. Waarheid lijkt soms: wat mij goed uitkomt, wat in
mijn kraam te pas komt. Als het ons uitkomt zetten we
de waarheid naar onze hand. Maar wat is eigenlijk waar
en onwaar? Hebben wij ijkpunten? ‘Wat is waarheid?’ is
het thema van het Winterprogramma 2018 - 2019 van de
Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). In het programma zullen net zoals in de afgelopen jaren, landelijk
bekende sprekers hun visie geven. Postmoderne denkers
zeiden in de vorige eeuw: dé Waarheid bestaat niet. Je
kunt hooguit spreken over mijn of jouw waarheid. De
bezorgde vraag komt dan snel op: beland je zo niet in een
samenleving zonder verband, waarin iedereen leeft in
een eigen waarheidsbubbel? Wat is waarheid? was de
vraag die Pilatus stelde toen Jezus gevangen genomen
werd. Bij die vraag gaat het niet alleen of de aanklachten
van anderen kloppen, maar ook: wat doe ik zelf, houd ik
me afzijdig of neem ik verantwoordelijkheid? Waarheid
is in de Joodse traditie de manier waarop je in het leven
staat. Of je betrouwbaar bent en het goede handen en
voeten geeft. Daar past geen afzijdigheid bij. Binnenkort
is de brochure beschikbaar waarin de bijeenkomsten die
in september starten, staan vermeld. De bijeenkomsten
worden bijna allemaal in de Johanneskerk in Laren
gehouden. Sprekers krijgen alle gelegenheid om hun
eigen verhaal te vertellen en de aanwezigen krijgen alle
ruimte om te reageren met opmerkingen en vragen.
De PGLE wil met het Winterprogramma ook dit jaar
weer een platform bieden waarin in open dialoog de
wezenlijke levensvragen aan bod komen. Zoals de oervraag van alle tijden: Wat is waarheid?

Nieuw seizoen Breihaakcafé
Het Breihaakcafé is een leuke
manier om nieuwe mensen te
leren kennen met dezelfde hobby.
U kunt ideeën uitwisselen en
elkaar helpen. Maar het is vooral
de bedoeling om er een gezellige

ochtend van te maken. Vanaf 6 september is er iedere
eerste donderdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur
een Breihaakcafé in de foyer van het Brinkhuis. Ter
inspiratie wordt elke maand een nieuwe creatieve techniek uitgelegd. Wat is bijvoorbeeld ‘tapestry crochet’ of
‘punch needling‘ en hoe haakt u een ‘granny’? Nieuwsgierig? U komt het allemaal te weten tijdens het Breihaakcafé! Neem uw eigen materiaal mee. De toegang is
gratis, de drankjes zijn voor eigen rekening. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Nelly Bleijenberg, blei2707@planet.nl of 06-30801299.

Grenzeloos Kunstzinnig bij BEL Art
Donderdag 6 september
wordt om 17.00 uur een
intrigerende BEL Art-tentoonstelling geopend door
Margot Cornelis-Carstens.
Tijdens de expositie is werk
te zien van Gerdi Pijpers,
Els de Graaf en postuum werk van Nicole Carstens. Tien
jaar geleden verbouwde Gerdi Pijpers haar zolderkamer
tot een atelier. Hier creëert zij haar kunst in verschillende technieken zoals aquarel-, olieverf- en acrylschilderingen en het gieten van acryl. Extra bijzonder zijn haar
werken gemaakt met eierschalen, een techniek die zij
leerde van een bevriende Spaanse kunstenaar. Beeldhouwer Els de Graaf heeft zich in de reeks die zij bij BEL Art
toont, laten inspireren door de Egyptische kunst. Niet
alleen het uiterlijk van deze kunst uit de Oudheid spreekt
haar aan, maar ook de technieken die de oude Egyptenaren gebruikten om hun stenen van 7000 kilo te vervoeren
en te bewerken. Fenomenaal is ook de postume tentoonstelling van Nicole Carstens (1958-2001). Als kind nam zij
al deel aan de wereldfinale zandsculpturen in Frankrijk.
Als volwassene volgde zij een opleiding aan de Rijksakademie Amsterdam en haalde ze haar Master aan het prestigieuze Pratt Institute in New York. Ze ontwikkelde zich
onder meer als portretschilder en illustrator. Ze wist de
expressie van muzikanten - en daarmee hun muziek - in
rake schetsen te vatten. De tentoonstelling is tot en met
16 oktober te zien tijdens kantooruren in het BEL Kantoor
(Gemeentehuis), Zuidersingel 5 in Eemnes.

Expositie Kunst in Laren
In september vindt jaarlijks de
INmarkt plaats in Laren, een
weekend vol kunst en cultuur. Op
7, 8 en 9 september staan de deuren van Galerie Gijselman open
van 12.00 tot 17.00 uur aan de Drift
nr. 6. In de galerie zijn kunstwer-

ken te bewonderen van zes kunstenaars: Ank van
der Zee, Gemma
van der Zee, Henk
Gijselman, Jacqueline Dik, Kees
Kerkhof en Tiny
van Ling. De werken omvatten schilderijen, zowel figuratief als abstract en beelden in brons en steen. Meer
info: www.kunstinlaren.nl.

Nazomermarkt Papageno Huis
Bezoekers kunnen zaterdag 8 september tussen 11.00 en
17.00 uur genieten van de gezellige braderie in en om het
Papageno Huis. Er zijn weer veel leuke koopjes waar
iedereen blij van wordt. Van handgemaakte cadeautjes
tot vintage kleding, en van kunst tot lokale lekkernijen
uit de keuken van Papageno. Er is zelfs een pop-up kapsalon: twee haarstylisten (broer en zus) scheren en knippen voor het Papageno Huis. Het restaurant is speciaal
voor deze dag geopend en serveert iets bijzonders. Er zijn
nog kraampjes beschikbaar (kosten 10 euro).

25

jaar

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

Opening Cultureel Seizoen Singer
Zondag 9 september
is de opening van
het culturele seizoen. Ook Singer
Laren bruist die dag
met diverse culturele activiteiten. In
het theater zijn om
13.00 en om 15.00 uur twee swingende soulconcerten van
It’s a Man’s World te zien. Zangers Steffen Morrison en
Big Boy Caprice laten zich inspireren door souliconen
James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye en toveren
samen met Nederlands beste live soulband Singer Laren
om tot een swingende soultempel. De concerten zijn
gratis en worden aangeboden door de Stichting Laren
Jazz. Om in aanmerking te komen voor de gratis toegangskaarten voor de voorstelling It ’s a Man’s World
dient u zich aan te melden op de website van Laren Jazz
(www.larenjazz.nl).
Op het voorplein staat voor de kleine gasten (vanaf 4 jaar)
de Fiepbus. Een dubbeldekker met vrolijke decoraties
van Fiep Westendorp. Beneden is er voor de jongsten (4-8
jaar) een doolhof met allerlei spelletjes en bekende Fiepkarakters. Boven kunnen kinderen op iPads spelen en
knutselen. Het museum is op zondag 9 september voor
alle inwoners van Laren gratis toegankelijk.

Mindfulness voor kinderen
Gun jij je kinderen
ook meer rust? Van
kinderen wordt veel
verwacht: stil zitten
op school, huiswerk
maken, sporten en
wellicht nog het
spelen van een
muziekinstrument. Daarbij komt ook dat jonge kinderen veel prikkels binnen krijgen door het gebruik van
tablets en telefoons, wat veel stress veroorzaakt binnen
deze doelgroep. Tijdens de 6-weekse aandachttraining
‘Mindfulness voor Kinderen’ leren kinderen van 7 tot 10
jaar zich bewust te worden van wat ze voelen in hun
lichaam, hun emoties en gedachten en hoe ze met
behulp van hun ademhaling beter om kunnen gaan met
spannende situaties, zoals een toets of belangrijke wedstrijd. De cursus start op dinsdag 11 september en vindt
plaats in het Brinkhuis van 14.30 tot 15.30 uur. Voor kinderen van de leeftijd 5-6 jaar is er een aparte 6-weekse
training. Deze start op donderdag 13 september. Meer
info: Charlotte Ertekin – van Haselen, tel. 06 42 09 9669,
info@relaxtekids.nl.

4-seizoenenworkshops
Vier keer per jaar organiseren vrijwilligsters van
Versa Welzijn een creatieve ochtend geïnspireerd op de seizoenen. In
de serre van het muziekcentrum Schering en
Inslag wordt er van
natuurlijke materialen
een mooie decoratie
gemaakt. De workshops
worden gegeven op de
dinsdagochtenden: 11
september (Herfstrol), 18
december (Kerstboompje), 12 februari 2019 (Winterdecoratie) en 16 april 2019 (Paasdecoratie). Kosten per workshop €12,50, dit is inclusief materiaal, koffie/thee met
lekkers. U dient zich vooraf aan te melden bij Nelly
Bleijenberg, 06-30801299 of blei2707@planet.nl.

Lezing Homeopathie Laren
Nathalie Parmentier van
Homeopathie Laren geeft op
dinsdag 11 september van
14.00 – 15.30 uur een lezing
over ‘Gezond ouder worden?
Atherosclerose, hart- en
bloedvaatziektes, diabetes,
Alzheimer en Parkinson helpen voorkomen of behandelen met homeopathie, leefwijze en voedingsadviezen’.
We worden steeds ouder maar het is ook belangrijk om
zo gezond mogelijk te blijven op oudere leeftijd. Dat
moet u nu al voorbereiden. Welke factoren dragen bij aan
het ontstaan van atherosclerose, hart- en bloedvaatziektes, diabetes, of ziektes zoals Alzheimer en Parkinson?
Hoe kan ik ze helpen voorkomen of behandelen met
gezonde leefstijl en voeding? Welke homeopathische
middelen kunnen daarmee helpen? Graag van tevoren
aanmelden
op
info@homeopathielaren.nl
of
06-44958698. Max 8 deelnemers - kosten 15 euro. Bent u
verhinderd maar wilt u meer weten? Maak dan een
afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek of een
consult het liefst per email op info@homeopathielaren.
nl. Kijk voor meer info op www.homeopathielaren.nl of
www.homeopathie-amsterdam.com.

Schilder- en tekenlessen voor kinderen
In september starten teken- en schilderlessen voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar in het Atelier achter het

Brinkhuis, onder begeleiding van kunstschilder en
docent Emilie Lindenbergh. De kinderen maken op
speelse wijze en in een ontspannen sfeer kennis met
diverse materialen, als gouache, aquarel, acrylverf, OostIndische inkt, ecoline, oliepastel, pastelkrijt, houtskool
en potlood. Ze krijgen informatie over teken- en schildertechnieken, zoals compositie, contrast en kleurenleer. Zowel waarnemingsopdrachten als de eigen fantasie- en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is er
aandacht voor bekende schilders en kunststromingen.
De kinderen van 10 tot en met 15 jaar krijgen dezelfde
soort lessen als hierboven vermeld, maar mogen zelf hun
onderwerp en materiaal kiezen, waaronder ook acrylverf. Zij krijgen individuele adviezen en begeleiding
hierin. De cursussen bestaan uit 14 lessen van vijf kwartier, inclusief materiaal en een consumptie. Kosten voor
7 t/m 10 jaar: € 119,-. Kosten voor de groep van 10 t/m 15
jaar: € 126,- Een proef les is mogelijk. Start en lestijden:
woensdag 12 september: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur;
11 t/m 15 jaar: 16.30 tot 17.45 uur; donderdag 13 september: 7 t/m 10 jaar: 16.45 – 17. 30 uur; vrijdag 14 september:
8 t/m 12 jaar: 16.15 tot 17.30 uur.Gedurende de cursus kan
ingestroomd worden. Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com; telefoon: 06 302 76 087. Website:
www.emilielindenbergh.com

Schilder- en tekenlessen voor volwassenen
In het nieuwe seizoen starten op maandagavond 17,
woensdagmiddag 19, donderdagmiddag 20 en vrijdagmiddag 21 september schilder- en tekencursussen in het
Atelier achter het Brinkhuis, onder begeleiding van
kunstschilder en docent Emilie Lindenbergh. Tijdens
deze cursussen kan in een ontspannen sfeer vanuit een
eigen onderwerpskeuze en vanuit eigen stijlontwikkeling gewerkt worden. Verschillende teken- en schildertechnieken komen aan bod, onder andere kleuren mengen, compositie, penseelgebruik, contrast, de opbouw
van een schilderij/tekening, opzet vanuit verschillende
stijlen, enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk
niveau. Dit kan omdat individuele begeleiding plaatsvindt. De woensdagmiddaggroep werkt met een strippenkaart. Regelmatig wordt door een exclusief samenwerkingsverband met het Singermuseum speciaal voor
de cursisten een excursie georganiseerd. Tijden cursussen: maandag: 19.30 tot 21.30 uur, Inloopatelier: woensdag: 13.00 tot 14.30 uur, donderdag: 13.30 tot 15.30 uur,
vrijdag: 13.30 tot 15.30 uur. Twaalf bijeenkomsten: € 167,excl. materiaal. Strippenkaart voor tien lessen Inloopatelier: € 125,-. Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com; Telefoon: 06 30276087; Website:
www.emilielindenbergh.com.

Prinsjesdagontbijt 2018
Dinsdag 18 september organiseren de Vrienden
Preek van de Week
weer het Prinsjesdagontbijt. Hoe
werkt ons geheugen, de basis van
waaruit
wij
beslissingen nemen? Hoe werkt het collectieve geheugen, de basis waarop wij als samenleving meningen vormen en beslissingen nemen? Waarom is een maatschappelijk onderwerp plotseling heftig ‘in’ en later plots weer
‘uit’? Hoe kan het dat plotseling populisten de macht
krijgen, terwijl we kort daarvoor zeiden ‘dit nooit meer?’
Onze hersenen zijn de centrale commandotoren in ons
lijf. Ons nationale bewustzijn is de centrale commandopost in onze samenleving. Door wie, wat en hoe wordt
dat bepaald? Bij het Prinsjesdagontbijt doen wij een
poging vat te krijgen op ‘de factoren voor de tijdgeest’.
Prof. Van Vree, directeur van het NIOD, wijdt u in. Van
Vree studeerde moderne geschiedenis en filosofie. Hij
publiceerde op terreinen van moderne geschiedenis, historische cultuur, mediastudies en journalistieke cultuur. Hij schreef ‘De Dynamiek van de Herinnering’
(2009) en ‘Performing the Past. Memory, History, Identi-

Het adres voor een
Zegelring met familiewapen

ty’ (2010). Zijn onderzoek richt zich op de geopolitieke
aspecten van de geschiedenis van het Derde Rijk. Van
Vree was jarenlang recensent van de Volkskrant, medewerker van De Groene Amsterdammer en redacteur van
Feit & fictie. Hij is tevens voorzitter van de Stichting de
Nieuwe Reporter Dagvoorzitter is ds. Jan Rinzema uit
Laren. Jan Rinzema is predikant, schrijver en theoloog.
Hij is bekend van zijn open erediensten, lezingen,
kunstprojecten als ‘Barmhartigheid’ en zijn digitale
inspiratiesite www.preekvandeweek.com. De muziek op
het Prinsjesdagontbijt wordt verzorgd door het duo
Amanda Spoel (accordeon) en Ernö Olah (viool). Ernö
Olah was jarenlang de orkestmeester van het Metropole
Orkest. Momenteel treedt hij regelmatig in binnen- en
buitenland op met het Malando showorkest (LatijnsAmerikaans, tango). Amanda Spoel was ruim 25 jaar presentatrice en verslaggeefster/programmamaakster bij
AVRO-televisie. Tien jaar geleden raakte zij geboeid door
het werken met glas. Sindsdien maakt zij glaskunst in de
vorm van sieraden en kleine objecten. En zij pakte haar
oude liefde, de accordeon weer ter hand. De sfeer is deze
morgen open en gastvrij; het ontbijt royaal en uitgebreid. Een ieder is 18 september van 07.00 tot 09.00 uur
van harte welkom in restaurant De Tafelberg in Blaricum. Kosten: 19,50 Euro. Kaarten zijn te bestellen via bijeenkomst.preekvandeweek.com of 06 – 549 63 464. Het
bedrag graag vóór 10 september overmaken Als bewijs
van inschrijving ontvangt u een betaalbewijs per e-mail.

Parkinson Café
Donderdag 20 september is er in de Ridderzaal van Amaris Theodotion aan de Werkdroger 1 weer een Parkinson
Café. Dit keer staat het programma in het teken van
“Visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson”. Een
medewerker van Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, zal hierover
vertellen. Hierna kunt u uw vragen stellen. Na af loop is
er weer de mogelijkheid elkaar te spreken onder het
genot van een drankje. De zaal gaat open om 14.00 uur,
waar u de informatietafel van de Parkinson Vereniging
kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. De toegang is gratis. Meer informatie: www.parkinsoncafelaren.nl

Vind je weg op de arbeidsmarkt

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Herintreder, baan verloren of twijfelt u over uw baan?
Zoekt u al een tijd werk of vraagt u zichzelf af of u nog
wel op de juiste plek zit, dan past de cursus “Vind je weg
op de arbeidsmarkt” bij de Volksuniversiteit het Gooi bij
u! Tijdens deze interactieve workshop gaat u actief aan
de slag met loopbaanontwikkeling: Wat kan ik, wat wil
ik en hoe pak ik dat aan? Het resultaat is een mooie nieu-

we gelegenheid om zelfverzekerd een stap te maken op
de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke
drijfveren, talenten en belemmeringen én de mogelijkheden van de arbeidsmarkt, om uw kansen te optimaliseren. Dit is de gelegenheid om een nieuwe start te
maken in uw loopbaan samen met Caroline Hulshoff,
die behalve een uiterst praktisch ingesteld psychologe
ook een enthousiaste en toegankelijke carrièrecoach en
trainer is. Cursusdata: 25 sep., 9 okt., 6, 20 nov., 4 en 18
dec. 2018. Locatie: Brinkhuis. Kosten: € 129,00. Meer info:
www.volksuniversiteithetgooi.nl.

le hoogstandjes’. Streven is om ondernemers in de regio,
maar ook nationaal, zoveel mogelijk bij de Koetsentocht
te betrekken. De Gooische Koetsentocht is behalve een
cultureel en culinair evenement, vooral ook een netwerk- en goede doelen-evenement. Doel is om te collecteren voor ‘All You Need Is Health’, een organisatie van
vrijwilligers die in actie komen voor ‘de preventie van
degeneratieve welvaartzieken’. De exacte route van de
Gooische Koetsentocht blijft tot op het laatste moment
geheim. Meer info: www.gooischekoetsentocht.nl.

Schrijfcafé Bibliotheek Laren

In deze workshop van de Sedona Methode®, bij de Volksuniversiteit het Gooi in het Brinkhuis, leer je hoe je eenvoudig negatieve emoties en oude belemmerende overtuigingen los kunt gaan laten. Deze methode is
makkelijk te leren en in de praktijk toe te passen. Door
los te laten creëer je innerlijke rust, ruimte, vrijheid en
energie. Via deze eenvoudige en praktische methode
word je je bewust van wat je tegenhield om kalm, in contact met jezelf, energiek en actief te zijn en stress, piekeren, ‘malen’ en onrust achter je te laten. Na een korte
introductie gaan we meteen oefenen met een aantal
basisvragen en technieken. Het accent ligt op het zelf
ervaren. Kom het ervaren en neem gerust iets mee dat je
graag los wilt gaan laten. Er is voldoende gelegenheid
om vragen te stellen en daadwerkelijk aan de slag te gaan
deze dag! Datum: 29 september, 11.00-15.00 uur. Kosten:
€ 39,00. Meer info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Kom schrijven in het Schrijfcafé! Na een succesvolle start
in juni is er op dinsdag 25 september weer een Schrijfcafé
in de foyer van het Brinkhuis in Laren voor iedereen die
van schrijven houdt. Met dit initiatief biedt de bibliotheek iedere laatste dinsdagavond van de maand twee
uur schrijfplezier onder begeleiding van schrijfdocent
Marjan Leunissen. Het Schrijfcafé is voor iedereen die
van schrijven houdt. Of je nou met schrijven wilt beginnen of al langer schrijft, met korte, prikkelende oefeningen en opdrachten word je uitgedaagd de pen op te pakken en te gaan schrijven. Ieder Schrijfcafé staat in het
teken van een thema waar steeds met verschillende oefeningen, genres en technieken over geschreven wordt.
Inspirerend, leerzaam en verrassend. Locatie: Foyer
Brinkhuis, 19:30 – 21:30 uur. Kosten: € 12,50 per deelname (contant). Voor meer info en reserveren zie de website
van de bibliotheek: www.bibliotheekhlb.nl.

Gooische Koetsentocht
Het Gooi beleeft op
woensdag 26 september de tweede
editie van De Gooische Koetsentocht,
met aan boord een
gemêleerd gezelschap van personen
uit bedrijfsleven, cultuur, horeca en politiek waaronder
tal van bekende Nederlanders. De Gooische Koetsentocht is de afgelopen maanden voorbereid door een
groep enthousiaste vrijwilligers, onder aanvoering van
de Larense tandarts en onderneemster Eva Muller. “De
Gooische Tour”, zoals dit evenement is gedoopt, bestaat
uit een lint van klassieke koetsen die zich kronkelend
een weg baant langs de mooiste plekken van het Gooi.
Een aantal van de deelnemende koetsen zijn antiek. Tijdens de tussenstops zullen kunstenaars hun kunsten
tonen, die later op de dag geveild zullen worden. Tevens
worden de deelnemers verrast met ‘culinaire en culture-

De kracht van loslaten

Communicatie, lichaam en macht: cursus
Filosofie
Vanaf september start Michiel Korthals, emeritus hoogleraar Filosofie, weer een cursus filosofie in de Filosofische Salon. Dit keer zal de cursus de thema’s communicatie, lichaam en macht behandelen aan de hand van het
werk van Friedrich Nietzsche en Jürgen Habermas. Nietzsche geldt als de scherpe criticus, Habermas als denker
van communicatie en wederzijds begrip. Deze twee denkers zijn echter niet alleen elkaars tegenpolen. Nietzsches nadruk op lichaam en aarde, en Habermas’ begrip
van handelingen geven inzicht in de plaats van de mens
in deze wereld. De eerste bijeenkomst is op zondagmiddag 30 september in Laren (daarna nog vier keer iedere
twee weken). Kosten voor de vijf bijeenkomsten: € 125.
Aanmelden bij michielkorthals@gmail.com

Filmagenda Brinkhuis
29-08-2018
05-09-2018
05-09-2018
12-09-2018
12-09-2018
19-09-2018
19-09-2018
26-09-2018
26-09-2018

The Leisure Seeker 14.30 uur
The Leisure Seeker 14.30 uur
The Post 19.30 uur
The Post 14.30 uur
Médicin de Campagne 19.30 uur
Médicin de Campagne 14.30 uur
Final Portrait 19.30 uur
Final Portrait 14.30 uur
Phantom Thread 19.30 uur

Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.
In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en
borrelarrangement aan:
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een
lekker broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een
klein glas.
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een
lekker glas wijn aan inclusief een assortiment kaas & worst.
Uiteraard kunt u uw drankje en hapje met het mooie weer
ook nuttigen in onze prachtige Kloostertuin.

Aangepaste openingstijden
Brinkhuis Zomer 2018:
WWW.KAARTMIX.NL

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK

VOLLEDIG AANPASBAAR

Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus (week 30 t/m 35)
- Brinkhuis geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdagen open volgens reguliere tijden (11.00 tot
17.00 uur).

Agenda
t/m 25 aug	(h)Artgalerij Brinkhuis: Foto-expositie
‘Gooische Zanderijen’
t/m 26 aug	Singer Laren: Tentoonstelling ‘Geschilderde
tuinen’
t/m 4 sept	BEL-kantoor Eemnes: Vitrine-expositie
Marja Ormeling en Els de Graaf
17 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
17 aug	Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
19 aug Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
19 aug	Rosa Spier Huis: Opening Expositie Hanneke de
Munck en Sietse Bakker, 15.30 uur
19 aug t/m 7 okt	Rosa Spier Huis: Expositie Hanneke de
Munck en Sietse Bakker, 10.00-16.00 uur
20 aug	Schering & Inslag: Vrouwencafé Laren, 13.0015.30 uur
22 aug	Brinkhuis: Film ‘Three Billboards outside
Ebbing, Missouri’, 14.30 uur
23 aug Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
23 aug	Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00
uur
24 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
24 aug	Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
25 aug	(h)Artgalerij Brinkhuis: Opening Expositie
cursisten Marjolein Schiffers, 14.30 uur
25 aug t/m 15 sept	(h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie
cursisten Marjolein Schiffers
26 aug Gooise Heideloop
26 aug Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 aug Zevenenderdrift: Oogstfeest SOLL, 13.00-17.00 uur
26 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
27 t/m 31 aug Brinkhuis: KarakterZomerweek
29 aug Brinkhuis: Film ‘The Leisure Seeker’, 14.30 uur
30 aug Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
30 aug Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
31 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
31 aug	Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
1 sept Plein 1945: Sonny’s Inc. Live in Laren
2 sept Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
6 sept Foyer Brinkhuis: Breihaakcafé, 10.00-12.00 uur
6 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
6 sept Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
6 sept t/m 19 okt	BEL-Kantoor Eemnes: BEL Arttentoonstelling ‘Grenzeloos
Kunstzinnig’
7 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
7 t/m 9 sept	Galerie Gijselman: Expositie Stichting Kunst
in Laren, 12.00-17.00 uur
7 sept Brinkhuis: Vrijwilligersavond, 20.00-22.00 uur
8 sept	Lindenhoeve: Open Monumentendag, 10.0017.00 uur

8 sept Papageno Huis: Nazomermarkt, 11.00-17.00 uur
9 sept Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
9 sept Brinkhuis: INmarkt, 12.00-16.30 uur
9 sept	Singer Laren: Opening Cultureel Seizoen Singer,
12.00-17.00 uur
10 sept	Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas,
Pitstop/vluchtstrook, 20.00 uur
11 sept	Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop
Herfstrol maken
11 sept	Homeopathie Laren: Lezing ‘Gezond ouder
worden’, 14.00-15.30 uur
11 sept	Brinkhuis: Start 6-weekse training
‘Mindfulness voor Kinderen’ (7-10 jaar)
13 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
13 sept Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
13 sept	Brinkhuis: Start 6-weekse training
‘Mindfulness voor Kinderen’ (5-6 jaar)
14 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 t/m 22 sept Collecteweek Nierstichting
20 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
20 sept Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
20 sept Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
21 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
25 sept	Theater aan de Brink: Scharrelconcert,
17.00-18.30 uur
25 sept	Brinkhuis Foyer: Schrijfcafé Bibliotheek Laren,
19.30-21.30 uur
Vanaf 25 sept	Volksuniversiteit Het Gooi – Brinkhuis:
Vind je weg op de arbeidsmarkt
27 sept Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
27 sept Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
27 sept	Theater aan de Brink: De Gestampte Meisjes,
Ballen 2.0, 20.15 uur
28 sept Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
29 sept	Volksuniversiteit Het Gooi – Brinkhuis: De
kracht van loslaten
30 sept Filosofische Salon: Start cursus filosofie

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
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