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5 vragen aan 

Wat was voor jou de aanleiding om het 
Larens Journaal te introduceren?
‘Veel politieke partijen meenden destijds dat de Laarder 
Courant de Bel meer aandacht had voor Larens Behoud 
dan voor andere partijen. Daarom wilde ik graag een 
podium creëren waar iedere partij bij toerbeurt onaf-
hankelijk aan bod zou komen. Ook moest er naast de 
gemeentelijke bekendmakingen ruimte komen voor wat 
er speelt in het dorp. Het zou de sociale cohesie, een stok-
paardje van me, en de interesse erin enorm bevorderen. 
Aanvankelijk leidde het voorstel voor het Larens Jour-
naal in de raad tot nogal wat reserve. De politiek maakte 
zich zorgen of het allemaal wel eerlijk zou gaan en er is 
behoorlijk gesteggeld over de “luxe” uitvoering en prijs.’

Is het magazine geworden zoals jij voor ogen 
had?
‘Ik heb me een beetje laten inspireren door de Var Matin, 
een Zuid-Franse krant die veel dorpsbewoners en hun 
alledaagse belevenissen laat zien. Die insteek van veel 
foto’s bevordert de sociale cohesie en versterkt in ons 
geval het Larens gevoel. Mensen kijken nu eenmaal 
graag naar elkaar. Ik maak overigens geen deel uit van de 
redactie van het Larens Journaal. Wel lever ik - om niet – 
al sinds het begin zo’n dertig  foto’s per nummer aan. De 
redactie is onaf hankelijk en beslist wat daarvan gepu-
bliceerd wordt. Als uitgever is Gertjan Martens vanaf het 
begin het meest belangrijk en altijd zeer betrokken. 
Samen met zijn vormgevers Stefan en Rob. Chapeau voor 
de eenvrouwsredactie! Wat me goed doet, is dat veel 
dorpsgenoten de redactie weten te vinden. Ik denk dat 
zij, evenals het verenigingsleven en het particulier initi-
atief, het blad hebben omarmd. In 2019 verschijnt het 
Larens Journaal trouwens weer tweewekelijks, net als in 
de eerste jaren. Een dikke en dunne versie wisselen 
elkaar af. Goed dat de raad en college dat hebben beslo-
ten en gaan uitvoeren.’

Elf jaar geleden verscheen de allereerste uitgave van het 
Larens Journaal. Inmiddels zijn we 250 edities verder en 
is het magazine niet meer weg te denken uit de gemeente. 
Met initiatiefnemer oud-wethouder Leo Janssen blikken 
we terug én kijken we vooruit. 

 Leo Janssen

Wat betekent het Larens Journaal voor Laren?
‘Het is een heel directe kwalitatieve vorm van communi-
catie tussen gemeente en dorpsbewoners. Op een 
bescheiden manier weliswaar. Het vertelt over de kracht 
en de kleinschaligheid van ons dorp, het toont hoe initi- 
atiefrijk Laren is en wat een rijkdom er aan ideeën speelt. 
En dat we met elkaar een hecht dorp zijn, hoe divers 
iedereen ook is.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Laren is de plaats waar ik mijn vrouw Annemarie heb 
leren kennen. Daarom hield ik meteen van het dorp. 
Inmiddels wonen we al 25 jaar op het Mauvezand, in een 
groene en charmante omgeving. Laren is een vitaal dorp 
met een rijke geschiedenis, een unieke plek. We zijn 
bevoorrechte mensen om hier te mogen wonen.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
‘Ik zou er wel honderd kunnen noemen. Maar wat ik een 
prachtig initiatief vind, is het aanschuifdiner in het 
Brinkhuis, oorspronkelijk bedacht en georganiseerd 
door Xan Birnie, die helaas in 2016 is overleden. Een paar 
maanden geleden heeft haar vriendin Pamela Everhard 
de organisatie opgepakt en sindsdien is het initiatief 
weer terug in de vorm van een aanschuif lunch. Dit is nu 
precies waar het Brinkhuis voor is bedoeld: een plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wat mij betreft ver-
dient Pamela Everhard dus die pluim!’
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Home Alone 
Hebt u de kerstboom al neergezet, 
lichtjes aangebracht en de boodschap-
pen gedaan? 
Op armoede rust een taboe, vooral in 
ons dorp. Net als bij laaggeletterdheid 
en eenzaamheid wil men hier niet 
graag voor uitkomen. Liever naar de 
Voedselbank in een aangrenzend dorp. De feestmaand is 
daardoor extra moeilijk, home alone. 
Barbara Ehrenreich, Amerikaanse onderzoeksjournalis-
te, ontving recent de Erasmusprijs met haar verhalen 
over de werkende onderklasse. In een interview vertelt ze 
over haar ervaringen. Feit is dat we er teveel vanuit gaan 
dat kwetsbare mensen zichzelf kunnen redden in finan-
cieel en sociaal opzicht. Ze waarschuwt Europa voor situ-
aties vergelijkbaar met Amerika, geen aantrekkelijk voor-
uitzicht wat mij betreft. 
Arme mensen dreigen ook in onze maatschappij armer te 
worden en de kloof tussen arm en rijk wordt groter. 
De onderklasse is meer vatbaar voor ziektes en andere 
problemen. 
Wij lijken terug te komen van het idee dat iedereen zich-
zelf maar moet redden, in ieder geval in een crisis. Geluk-
kig maar, want kwetsbare mensen lijden regelmatig aan 
gestapelde problematiek. Naast sociale en financiële pro-
blemen is vaak ook sprake van psychiatrische ellende. 
Als hulpverlener moet je dan zaken uit handen durven en 
kunnen nemen, bijvoorbeeld geldzaken en ‘beschermd 
wonen’. Met het doel deze kwetsbare medemens weer pas-
send te laten deelnemen aan onze maatschappij. 
De afgelopen periode heb ik veel mensen ontmoet met 
een groot hart voor deze groep. Ze zijn werkzaam bij onze 
gemeente, de zorgorganisatie, instellingen, kerken, 
onderwijs en in de regio Gooi- en Vechtstreek. Het zijn 
betrokken en gedreven mensen. Altijd beschikbaar, 
bereid hun nek uit te steken, oplossingsgericht voor dat 
specifieke geval en bescheiden. Wat zouden we zonder al 
deze bikkels en kanjers moeten. 
Juist in deze feestmaand wil ik hen uitdrukkelijk in het 
licht zetten en zeggen: dank je wel!

Karin van Hunnik,
Wethouder

22Theater agenda

14Jubileum bijdrage

20Crazy Harder Giveaway - Winactie
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Wat is uw
koersdoel?

Maandelijks
te zien

in ‘Business Class’

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

 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866
www.wierdavermogensbeheer.nl

 
Vacatures 

vrijwilligerswerk 

Koekjes bakker bij het Papageno Huis in Laren
U gaat samen met een groepje jongeren koekjes bakken 
in het bejaardenhuis. U bent lief hebber van bakken en 
koken, u houdt van gezelligheid en u helpt graag bij het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 
Werktijden: dinsdag of donderdag tussen 12.00 en 16.00 
uur. Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papageno Huis 
te Laren, tel. 035-5388091/06-10824825 of vrijwilliger@
stichtingpapageno.nl

Vrijwilliger bij Goois Natuurreservaat in ‘t Gooi
De vrijwilligers werken in groepen van enthousiaste 
mannen en vrouwen in Hilversum, Bussum en Huizen 
om een van de mooie natuurgebieden die ‘t Gooi rijk is in 
stand te houden. We zoeken mensen die van de natuur 
houden en het leuk vinden om een ochtend in de week de 
handen uit de mouwen te steken. Het gebied waar u 
werkzaam zal zijn, is zeer gevarieerd. De werkzaamhe-
den bestaan uit het verwijderen van vogelkers, jonge 
dennetjes en berken en ander onderhoud van bos en hei-
de. Werktijden: dinsdag of woensdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Contactpersoon: Jaap Vlaanderen van Goois Natuur-
reservaat, tel. 035-6214598 / 06-30035698 (John Smeekes) of 
vlaanderen@gnr.nl

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

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

Tel. 035- 7504149, 
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

“Ach, het is Laren...”
Regelmatig betrap ik mijzelf op de 
woorden “Ach het is Laren”... 
En dan heb ik het over (ongewenst) 

verkeersgedrag van mede-dorpsbewoners cq bezoekers. 
Ik ben vast niet de enige die wel eens de schouders 
ophaalt bij asociaal parkeren of een bestuurder nakijkt 
die met hoge snelheid door ons dorp raast; 
automobilisten, maar ook f ietsers, die nog gauw even 
wat snelheid maken om maar niet te hoeven stoppen bij 
of voor een zebrapad... 

Het zijn dagelijkse taferelen in ons dorp. De enige reden 
die ik kan bedenken is haast. Maar waarom? Iets meer 
plannen geeft al rust... Eerder vertrekken trouwens ook! 
Jaren geleden werkte ik in Amsterdam. Reistijd 35 
minuten, met f ile een uur. Wanneer ik om 08.00 uur 
moest beginnen vertrok ik rond 7:00 uur; dan was ik, dus 
met f ile, om 08:00 uur op kantoor en kon meteen aan de 
slag. Maar wanneer ik om 06:45 uur vertrok had ik geen 
f ile en was ik er rond 07:30, tijd voor kop koffie! 15 
minuten investeren werd dus een half uur meer ‘ruimte’.
Met een overvolle agenda hoor ik U denken: “Ik wou dat 
ik dat kwartiertje had...”. Kort door de bocht:  U heeft dat 
kwartiertje minstens wanneer u prioriteiten stelt. 
Misschien even geen social media als dit ten koste gaat 
van de verkeersveiligheid in ons dorp? Of een rustiger 
ontbijtje met uw gezinsleden?! De gemiddelde Laarder 
zou behoorlijk wat tijd uitsparen met iets meer planning 
en iets minder haast. Mogelijk zoveel dat u auto of f iets 
kunt parkeren en rustig kunt gaan winkelen, lunchen of 
vergaderen...
Dorp zonder Drempels: utopie? Als we ons allemaal meer 
aan de spelregels houden wordt ons dorp, zeker met een 
aangepaste rij/leefstijl, veiliger en kunt U volop van ons 
mooie dorp genieten. Die vervelende verkeersdrempels 
eruit, iets eerder vertrekken, ‘gewoon’ nergens harder 
dan 30 km per uur rijden. En goed voor het milieu 
(minder optrekken en afremmen). Dat is geen utopie 
maar samen afspreken!
Bij een rustig(er) verkeersbeeld 
kan het “Ach” uit de titel. En zal 
ik met trots denken: “Yes! ‘t is 
Laren!”. Ik wens U veel goede 
voornemens en een mooie, rustige 
decembermaand.

Eric Hurink, 
raadslid Larens Behoud

Politiek

Roerige tijden
De maanden na de zomervakantie mag je 

best enerverend noemen. Allereerst het besluit van Laren 
en Blaricum om de minister te vragen de provinciegrens 
te wijzigen. Vervolgens het debat over de toekomst van 
het RABO-gebouw. Dat debat heeft overigens niet geleid 
tot een besluit. Echter wèl tot het plan om alle potentiële 
bouwlocaties in samenhang te bekijken en te kiezen 
waar appartementen gebouwd mogen worden, waar 
woningen in de sociale huursector mogen komen en 
waar o.a. koopwoningen voor starters en ouderen 
gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan in totaal om 
zo’n 120 wooneenheden voor de komende vier tot acht 
jaar. Op regionale schaal een peuleschil maar voor Laren 
een f link aantal. De politieke meningen lopen nogal 
uiteen, vooral over de RABO en de Golden River. De VVD 
denkt voor deze twee locaties met name aan 
appartementen en voor de overige bouwplekken aan de 
overige doelgroepen. In alle gevallen willen wij dat 
mensen die in Laren een woning achterlaten voorrang 
krijgen.

Dan was er ook het besluit van de provincie om de 
gedwongen fusieplannen voor Laren, Blaricum en 
Huizen stop te zetten. Voor de VVD het enig juiste 
besluit, maar tegelijk een startpunt voor de versterking 
van de BEL-samenwerking. Ook moeten wij met andere 
partijen en gemeenten een koers uitzetten hoe wij verder 
gaan met de regio Gooi en Vechtstreek.
Er was ook brede steun in de gemeenteraad voor een 
motie van af keuring over een column in het vorige 
Larens Journaal over “ondermijning” en was er een 
pittige begrotingsvergadering. Ook dat waren een 
roerige momenten.

Na het Kerstreces ligt er dus volop werk te wachten voor 
het gemeentebestuur. Wat mag er waar gebouwd worden 
is ongetwijfeld de hoofdschotel. 
Mooi passend bij de goede 
feestdagen die ik u allen namens 
de VVD-fractie toewens.

Johan de Bondt
VVD
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Nieuws in beeld

IJsmeesters gaan voor Wintervillage 2018

Het Grote Sinterklaasfeest in Laren 
weer een groot succes 

Advocate of Music Therapy Award 
voor Jaap van Zweden

Harriëtte Stoop geeft Artotheekstokje 
door aan Evelien Langeler

Hans Schotsman pakt de Hendriks 
Bokaal.

Boeklancering’Wees gelukkig’ van 
Arubaans Larense Irma Grovell Iets netter graag!

Het regent kerstballen bij Walter & Roland

Biënnale van het Miniatuur in Kijkoor

Hu kiest voor geluk en sluit Cha op de 
Naarderstraat
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

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

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 
november 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

Geboorten
06-11-2018 Philip Job Joost van ’t Hoog
16-11-2018 Elsie Mine Lommel
23-11-2018 Felix Lucas Carlquist
26-11-2018 Julia Nicole Scheffer

Nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening 

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

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 

Familiebericht

IJsmeesters gaan voor Wintervillage 2018

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de Basisregi-
stratie personen. Aan sommige instanties worden uw 
gegevens automatisch verstrekt, bijvoorbeeld de Belas-
tingdienst, Sociale Verzekeringsbank of pensioenfond-
sen, voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. Dit is 
wettelijk vastgelegd dus dit kunt u niet voorkomen. 

Andere instanties, bijvoorbeeld advocaten, curatoren, ver-
enigingen of de Stichting Interkerkelijke Ledenadmini- 
stratie, krijgen uw gegevens niet automatisch. Deze 
instanties moeten daarvoor een verzoek indienen bij de 
gemeente. Wilt u niet dat andere instanties uw gegevens 
krijgen? Dan kunt u voor deze verzoeken verstrekkings-
beperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens 
vragen. U kunt hiervoor bij de gemeente een schriftelijk 
verzoek indienen met daarbij een kopie van uw legitima-
tiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt 
u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Op 9 november 2018 is de nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) in werking getreden. Hierin zijn enke-
le wijzigingen opgenomen ten opzichte van de vorige 
APV. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.  De burgemeester kan voor een afzonderlijk horecabe-

drijf of daartoe behorend terras in de exploitatiever-
gunning andere sluitingstijden vaststellen dan de 
gebruikelijke tijden. (artikel 2.29)

2.  Het maximaal aantal toegestane incidentele festivi-
teiten per kalenderjaar, waarbij de geluidsnormen 
niet van toepassing zijn, wordt verlaagd van 12 naar 7. 
Ook het maximaal aantal toegestane incidentele fes-
tiviteiten per kalenderjaar, waarbij de verlichting ten 
behoeve van sportactiviteiten langer aan mag blijven, 
wordt verlaagd van 12 naar 7. (artikel 4.3)

3.  Incidentele festiviteiten, waarbij de verlichting ten 
behoeve van sportactiviteiten langer aan mag blijven, 
moeten twee weken (was voorheen tien werkdagen) 
voor aanvang van de festiviteiten worden gemeld bij 
het college. (artikel 4.3)

De volledige tekst van de nieuwe APV vindt u op  
www.laren.nl (Ondernemers > Vergunningen > APV). 

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens
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Vorige maand heeft de provincie Noord-Holland laten 
weten de arhi-procedure voor onder meer de fusie van de 
gemeenten Huizen, Blaricum en Laren te stoppen. Dat 
betekent dat we zelfstandig blijven en onze dienstverle-
ning via de BEL Combinatie aan onze inwoners kunnen 
blijven leveren. Met dit besluit is een einde gekomen aan 
een periode van onzekerheid. Zowel bestuurlijk als voor 
het personeel van de BEL Combinatie.

Het besluit is genomen naar aanleiding van het concept-
Beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Daarin wordt aangegeven dat de 
versterking van de regionale bestuurskracht geen reden 
mag zijn voor het starten van een arhi-procedure. Daar-
om is de arhi-procedure, die moest leiden tot de fusie van 
Huizen, Blaricum en Laren, stopgezet. 

We zijn blij met het besluit en ervan overtuigd dat wij 
goed in staat zijn zelfstandig te blijven. Samen met de 
andere twee BEL-gemeenten kunnen we nu door met het 
versterken van de BEL Combinatie. En uiteraard blijven 
we ook met onze buurgemeenten in de regio investeren 
in de regionale samenwerking.

College B&W Laren

Op 1 januari 2019 stopt de gemeente Eemnes met de inza-
meling van grof huishoudelijk afval bij het afvalbreng-
station op de gemeentewerf. In het kader van efficiëntie 
en duurzaamheid maken de inwoners van de gemeente 
Eemnes vanaf 1 januari 2019 gebruik van het recycling-
station in de gemeente Baarn.

Voor u betekent dit dat u met ingang van 1 januari 2019 
uw groenafval niet meer naar het afvalbrenstation in 
Eemnes kunt brengen, maar naar één van de vier GAD-
scheidingsstations in Bussum, Hilversum, Huizen of 
Weesp. Kijk voor de adressen en openingstijden op  
www.gad.nl

Met de overdracht van de grond van de voormalige biblio-
theek kan bouwbedrijf MBB starten met de voorbereidin-
gen voor de bouw van 36 koopwoningen op het terrein 
van de voormalige houtzagerij. 

Plan De Houtzagerij
Het nieuwbouwplan De Houtzagerij omvat de bouw van 
36 koopwoningen op de voormalige locatie van houthan-
del en -zagerij Van Dijk aan de Zijtak en de bibliotheek 
aan de Sint Janstraat. De koopwoningen die gebouwd 
worden zijn veertien rug-aan-rug woningen, veertien 
geschakelde woningen en acht vrijstaande woningen. 
Ook het openbaar gebied wordt opnieuw ingericht. Meer 
informatie over het bouwplan vindt u op de website 
www.dehoutzagerij-laren.nl

Inbreng van bewoners
De herinrichting van het gebied heeft even geduurd. Het 
oorspronkelijke bestemmingsplan moest aangepast wor-
den. Een klankbordgroep met bewoners uit de buurt 
werkte vanaf het begin intensief mee aan het ontwerp. Zo 
werd de locatie van de woningen bepaald alsook de 
inrichting van het gehele gebied. 

Bouwwerkzaamheden 
Het echte bouwen start in februari en duurt ongeveer 
twee jaar. Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd 
over het voorbereidende werk in de komende weken. MBB 
zet alles in het werk om de overlast van het bouwen en 
bouwverkeer tot een minimum te beperken. Zo worden 
mortelschroefpalen geplaatst, zodat de funderingspalen 
in de grond gevormd kunnen worden. Deze werkwijze 
voorkomt nagenoeg alle trillingen en geluidsoverlast. 
Gedurende de hele bouwperiode worden omwonenden 
geïnformeerd over de planning, de uitvoering van werk-
zaamheden, de bouwroute en eventuele (niet te voorko-
men) overlast. De afgelopen periode heeft het bouwbe-
drijf ter voorbereiding met de gemeente afspraken 
gemaakt over de komende bouwwerkzaamheden en het 
bouwverkeer voor het project. 

Bouwroute
Voor het bepalen van de bouwroute is tijdens de sloop-
werkzaamheden ervaring opgedaan met de mogelijkhe-
den. Daaruit is de belangrijkste hoofdroute van het 
bouwverkeer naar voren gekomen. Tijdens de bouw blijft 
het bouwbedrijf (zo nodig) in overleg met de gemeente en 
bewoners om de opgedane ervaring met de route te evalu-
eren. 

Bouw van 36 woningen 
De Houtzagerij kan van startWe blijven zelfstandig!

Groenafval vanaf 1 januari 2019 
niet meer naar gemeentewerf
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Op de foto: Ton Stam, wethouder gemeente Laren en 
Daan Huitink, directeur van MBB Ontwikkeling, 
schudden de hand na ondertekening van de akte van 
levering. 

Heeft u vragen over (aangepaste) beweeg- en sportactivi-
teiten in de BEL-gemeenten? Bij het beweegloket Blari-
cum, Eemnes en Laren geeft beweegcoach Alie Boorsma u 
of uw kind gratis advies.

Het spreekuur is elke tweede maandag van de maand van 
11.00 tot 12.00 uur in De Hilt, Hasselaarlaan 1C in Eem-
nes.

Over het beweegloket
Het beweegloket:
•  is voor iedereen die een drempel ervaart om te gaan 

bewegen of sporten;
•  ondersteunt als bewegen of sporten in een reguliere 

groep niet mogelijk is;
•  ondersteunt bij de start van de beweeg- of sportbeoe-

fening;
•  ondersteunt bij het vinden van een beweeg-/sport-

maatje.

Contact
Beweegcoach Alie Boorsma
alie@sportiefengezondbel.nl
06 - 31 30 59 89

De pauzes bij basisschool De Binckhorst-St. Jan zijn vanaf 
nu nóg leuker en vol actie! Dat is te danken aan de net 
opgeleide speelpleincoaches uit groep acht. 

In het traject speelpleincoaches leren bovenbouwleerlin-
gen om spelleider te worden van kinderen van de onder-
bouw. Het stimuleert hun verantwoordelijkheid en 
draagt bij aan een positieve en gezellige sfeer op het 
schoolplein.

Het traject loopt op veel scholen in de BEL-gemeenten. 
Maar de groep acht-leerlingen van De Binckhorst zijn de 
eersten die de kneepjes van het vak hebben geleerd. 
Maandag 19 november was de certificaatuitreiking. Wet-
houder Ton Stam deelde de diploma’s graag uit voor deze 
primeur in Laren!

Schoolpleinplezier door groep 
8-leerlingen

Beweegloket Blaricum, 
Eemnes en Laren
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Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoude-
lijke afval op andere dagen in. Dit gaat door in de avond-
uren.

Dinsdag 25 december (Eerste kerstdag)  
wordt maandag 24 december

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) 
wordt donderdag 27 december

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
wordt woensdag 2 januari

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de 
gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het 
moment van het jaar van overlast en ongelukken voor 
mens en dier. Wij vragen u om rekening met elkaar te 
houden en geen overlast te bezorgen. 

Afsteektijden
Volgens de huidige afsteektijden mag vuurwerk alleen 
afgestoken worden op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze tijden is het 
afsteken van vuurwerk niet toegestaan. Politie en 
gemeentelijke boa’s handhaven de naleving hiervan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met uw 
eigen veiligheid en die van anderen. Steek bijvoorbeeld
geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen zijn en 
waar honden worden uitgelaten. En veroorzaak geen
schade aan andermans eigendommen. 

Rieten daken
Binnen een afstand van vijftig meter van een rieten dak 
mag geen vuurwerk afgestoken worden. Heeft u zelf een 
huis met een rieten kap, zorg dan dat u een brandblusser 
klaar heeft liggen. Overlast kunt u melden via het alge-
mene nummer van de politie 0900 - 8844. 

Verkoop vuurwerk
Alleen op 29, 30 en 31 december mag in Nederland consu-
mentenvuurwerk verkocht worden. Omdat één van deze 
dagen op een zondag valt, is 28 december ook een ver-

Openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

Oud en nieuw is een feest 
voor iedereen

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden 
van het BEL-kantoor:
• Maandag 24 december gesloten
• Dinsdag 25 december gesloten
• Woensdag 26 december gesloten
• Maandag 31 december gesloten
• Dinsdag 1 januari gesloten
•  Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur open/bereik-

baar 

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het 
Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in de 
kerstperiode. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over 
zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Eemnes
•  Donderdag 27 december gesloten
•  Donderdag 3 januari gesloten

Loket Huizen
•  Dinsdag 25 december gesloten
•  Dinsdag 1 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid
•  Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 

gesloten
•  Maandag 31 december en dinsdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 

tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info
 U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? Dat 

kan via het contactformulier op de website  
www.adviesinformatie.nl U kunt ook telefonisch of 
aan het loket een gesprek aanvragen.

 

Gewijzigde openingstijden 
BEL-kantoor 

Afvalinzameling 
rond feestdagen

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

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

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook
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koopdag. Voor ieders veiligheid is het belangrijk alleen 
goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erken-
de verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te 
lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk onder andere 
aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een vermel-
ding of af beelding die duidelijk maakt welke effecten u 
kunt verwachten van het soort vuurwerk en de aandui-
ding ‘geschikt voor particulier gebruik’.

Het nieuwe jaar schoon beginnen
Vooral jongeren lopen op 1 januari nog letsel op, omdat ze 
‘weigeraars’ opnieuw aansteken. Ruim daarom vuur-
werkrestanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u onge-
lukken en gaan we met een schoon dorp het nieuwe jaar 
in.

Alcohol: geniet met mate
Voor veel mensen is de jaarwisseling een moment van 
ontlading. Vooral jongeren ervaren oud en nieuw als een 
reden om uitbundig te feesten. De feestvreugde kan ech-
ter gemakkelijk omslaan met overlast, geweld en vernie-
lingen tot gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed van 
alcohol. Houd rekening met elkaar en drink daarom met 
mate.

Brandveiligheid tijdens feestdagen
De kerst is een tijd van gezelligheid. In deze donkere 
dagen ziet het er natuurlijk sfeervol uit als er wat kaarsjes
in huis branden. Maar verkeerd gebruik van kaarsjes en 
kerstversieringen verhoogt brandgevaar. Met onder-
staande tips kunt u brand voorkomen.
•  Let op ontvlambare materialen in de buurt van lam-

pen en kaarsen, zoals gordijnen en kerstversieringen.
• Plaats geen brandende kaarsen in de kerstboom.
•  Zet een kaars in een stevige, stabiele en onbrandbare 

houder en op een plaats waar niet steeds mensen 
langslopen.

• Doof kaarsen als u de kamer voor langere tijd verlaat.
•  Gebruik zo mogelijk materialen die geïmpregneerd of 

brandveilig zijn.
•  Let op met spiritus bij gourmet en fondue en vul nooit 

een brandende/warme brander bij met brandstof.
•  Een kerstboom met kluit droogt minder snel uit en is 

daarom veiliger.
• Controleer voor u gaat slapen of alles in orde is.
• Rol een kabelhaspel volledig uit.
•  Let op dat versieringen of (makkelijk omvallende) 

kerstbomen uw vluchtweg niet belemmeren.
Maak er mooie feestdagen van, houd rekening met elkaar 
en doe voorzichtig!

Het gemeentebestuur van Laren nodigt alle inwoners, 
organisaties en andere relaties uit om de nieuwjaarsre-
ceptie bij te wonen. Deze is op dinsdag 8 januari 2019 om 
20.00 uur in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Een uur 
voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst ontvangt het 
college van burgemeester en wethouders de inwoners die 
in de loop van 2018 in Laren zijn komen wonen. Zij ont-
vangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Donderdag 10 en 17 januari 2019 haalt de GAD kerstbo-
men op in Laren. Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 
07.30 uur ’s morgens aan de weg ligt? Alleen kerstbo-
men zonder versiering en zonder pot of houten kruis 
worden meegenomen.

Larense zaken 14 december 2018

Meld ‘t en de gemeente 
herstelt ‘t

Kerstboominzameling

Uitnodiging 
nieuwjaarsreceptie 8 januari

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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Nieuws in beeld

Jaarlijks vriendenconcert Laren Klassiek met Ramon 
van Engelenhoven

Meer dan boeiende lezing Dr. Henk Michielse in overvolle 
Lindenhoeve Levende kersstal bij Johaneskerk

Larense barbier in de race voor 
slechtste reclameslogan

Lichtjesavond verregend NH sport, het sportprogramma op de 
regionale radio met Eric Hurink

Koffieconcert door Babette van 
Helsdingen en Geertje Nooitgedacht

Kroegje van Hamdorff voor 4500 pond 
geveild bij Christie’s Londen

Larens Behoud viert feest bij behoud 
zelfstandigheid Laren

JO-12-1 van sv Laren ‘99 vraagt aandacht voor KIKA



Levende kersstal bij Johaneskerk

Larens Behoud viert feest bij behoud 
zelfstandigheid Laren

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

Nog steeds naar Utrecht?
Fusies in Gooi en Vechtstreek zijn van de baan. 
Desondanks zijn de colleges van Laren en Blaricum  nog 
niet van plan hun aanvraag bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken in te trekken om naar de provincie 
Utrecht over te stappen. De reden daarvoor is nog een 
raadsel. Men heeft geen idee wat de gevolgen zijn voor 
inwoners en ondernemers en wat die stap zou betekenen 
voor de positie van de gemeenten t.o.v. de diverse 
(gemeenschappelijke) regelingen waar zij deel  van uit 
maken, zoals de Regio Gooi en Vechtstreek (en de GAD), 
Tomin, Gezondheidszorg, Veiligheidsregio, Sociaal 
Domein HBEL, Omgevingsdienst, de Metropool Regio 
Amsterdam, het Goois Natuurreservaat, Erfgooiers in 
Utrecht etc. Om nog maar te zwijgen van de kosten van 

zo’n wijziging. Deze aanpak doet me sterk denken aan de 
Brexit chaos in de UK. Zonder na te denken over de 
gevolgen van uittreden uit de EU wordt een referendum 
uitgeschreven. Men kiest voor uittreden en pas nu 
realiseert men zich welke gigantische problemen (en 
nadelen) daarvan het gevolg zijn. In de UK hebben ze 
tenminste nog de bevolking om een mening gevraagd. 
De colleges van Laren en Blaricum die het belang van 
draagvlak keer op keer noemen als het zo uitkomt, 
deinzen er niet voor terug om zonder ook maar iets te 
vragen aan de inwoners een verzoek om provincie-
wijziging bij de minister in te dienen.  

Noud Bijvoet
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Streep door rekening of uitdaging?
Tja, en dan lees, hoor en zie je vele persberichten en 
reacties van politici over het feit dat de Provincie Noord-
Holland stopt met de “fusie van de gemeenten in ’t 
Gooi”. Een veelvoud aan leesvoer en meningen en 
nergens dan de vraag “wat merkt en vindt de burger 
hiervan”.Een problematiek die hoofdzakelijk wordt 
uitgevochten achter en op het pluche (macht en positie) 
en die voor nogal wat onrust zorgt onder de inwoners, 
mede omdat je als inwoner (van Laren in dit geval) je 
nauwelijks wat het nu echt betekent en wat de 
consequenties zijn van het wel of niet samengaan met 
andere gemeenten. Zie bij die onduidelijkheid/onrust 
dan ook nog de brief die het gemeentebestuur meende te 
moeten schrijven aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken waarin men verzoekt om een Provincie-
grenswijziging omdat men niet bij de Provincie Noord-
Holland wil blijven, maar naar Utrecht wil omdat het 
daar beter zou zijn (zonder dat je als inwoners echt weet 
wat er dan beter is/wordt) dan is de chaos compleet. Als 
gewone inwoner van Laren die met ontzettend veel 
plezier in dit dorp woont en veel probeert te volgen, kan 
ik niet ontkennen dat het ook mij duizelt en zeker 
wanneer ik dan moet lezen dat er politieke partijen zijn 
die een soort van “overwinning” claimen. Was het een 
wedstrijd of gevecht dan en zo ja, namens wie dan? 
Gezien de opkomst bij verkiezingen de laatste jaren kan 
dit toch nooit “namens de bevolking” zijn? 

Wat je als inwoner toch graag wilt is een goede 
dienstverlening door het bestuur en ambtelijk apparaat 
en een gezond en prettig leef klimaat en leefomgeving. 
Het dorp Laren, zo klein in omvang en zo matig bezet op 
gebied van kennis en mogelijkheden (en dit is absoluut 
geen verwijt aan bestuur en ambtenaren maar komt 
door de schaalgrootte) kan dit niet voor iedereen bieden. 
Iedereen zal begrijpen dat samenwerken (BEL is een 
eerste poging) met anderen moet, of het nu opgelegd of 
vrijwillig is, wat maakt het uit? In beide gevallen MOET 
er iets veranderen. 

Ik hoop dat men in de komende jaren niet steeds denkt en 
praat in een vorm van “wij doen het zelf wel want onze 
bestuurskracht is goed en zelfstandigheid behouden is 
een overwinning”. De verliezers zijn altijd de inwoners 
want zij betalen de rekening of het nu links- of rechtsom 
gaat en dan links- en rechtsom niet politiek bedoeld.
Dus politici en beleidsmakers, er ligt een uitdaging en 
kijk naar de werkelijke belangen van de inwoners en niet 
alleen naar “macht en positie en wie het voor het zeggen 
krijgt”. Initieer een gezond en goed economisch klimaat 
zodat Laren nog vele jaren (als dorp of als kern van een 
grote geheel) een f ijne plaats blijft om te wonen en te 
leven.

Paul van der Maas, inwoner van Laren

 Ingezonden brieven

250
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Burgemeester Rinske Kruisiga:
Kerstmis is voor mij van huis uit de geboorte van Jezus. We gaan door en na de Kerst het licht 
tegemoet. Maar Kerstmis is voor mij ook een concert in het Concertgebouw en daarna met 
vrienden eten, vooral lekker en niet te veel. Geen cadeaus, maar wel nieuwe boeken, die ik in alle 
rust kan lezen. 

250 keer Larens Journaal: het moet informatief en leuk blijven!

Johan de Bondt, VVD:
Kerst betekent voor mij sneeuw, zon en bergen. Kerstavond met vrienden en dan naar de 
nachtmis en de vin chaud buiten vóór de kerk in een klein dorpje in de Alpen. Een traditie van 
decennia. Een periode waarin het tempo wordt verlaagd een mooi glas wijn bij de openhaard 
wordt gedronken en goede boeken gelezen. Even weg uit de waan van de dag. Heerlijk rustig. 

250 keer Larens Journaal: veel informatie, overzichtelijk gebracht. Helder zicht op de komende 
evenementen én uitstekende foto’s van voorbije gebeurtenissen. Ook goed om een beetje een idee te 
krijgen van meningen van lokale bestuurders over wat hen bezig hield en houdt. In leuke rubrieken 
worden bijzondere inwoners uitgelicht. Wat mij betreft: op naar de volgende 250!

 

Wim van der Zwaan, Larens Behoud:
Kerstmis betekent voor mij: dagen van bezinning, nadenken over toekomst, heden en verleden. 
Kerstmis in mijn jeugd was een feest voor de gehele familie, grootouders, ouders, kinderen en 
later kleinkinderen. Oma, die op Eerste Kerstdag een kerstverhaal vertelde. Aandachtig werd 
door eenieder geluisterd. In de avond een kerstmaal met kalkoen, aangesneden door mijn 
moeder, en als toetje chipolatataart. Mijn moeder was er dagen van te voren mee bezig. Deze 
sfeer, gezelligheid en eensgezindheid probeer je op je kinderen over te brengen. De tijden en 
gewoontes zijn in de loop der tijden wel veranderd. Toch kan het geen kwaad om die dagen te 
gebruiken hoe we verder met elkaar willen. Eerbied en respect voor elkaar. Ik wens U allen heel 
goede Kerstdagen en de allerbeste wensen voor een voorspoedig 2019.

250 keer het Larens Journaal: Het Larens Journaal heeft haar bestaansrecht als communicatiemiddel tussen inwoners en 
Gemeente, maar ook inwoners onderling, bewezen. Op initiatief van onder andere Leo Janssen, kwam het Journaal langzaam op 
gang. Als snel werd het Journaal door eenieder gewaardeerd. In de crisisperiode is het uitgavepatroon naar beneden aangepast. 
Gelukkig heeft het College voorgesteld de frequentie weer te verhogen. Hopelijk krijgen wij de gemeentelijke publicaties inzake 
aan- en toe wijzigingen van vergunningen weer terug. Wij feliciteren de redactie met de uitgave van dit mooie magazine, dat niet 
meer weg te denken valt in de communicatie.

250Kerst- en jubileumbijdrage
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Jacqueline Timmerman, Liberaal Laren:
Kerstmis voor mij is familie, is warmte, is vooral samenzijn in familieverband. Er zijn van die 
dagen dat je viert dat je samen bent en Kerstmis staat daarin bovenaan. Met een Brabantse 
vader en Belgische moeder vierden wij dit altijd in een familiehotelletje, diep in de Ardennen. 
Ik herinner me de intieme, warme sfeer, de lange wandelingen, de gezellige gesprekken daarna 
bij de openhaard en het aan lange tafels genieten van alle lokale lekkernijen. En op Kerstavond 
tegen 12 uur naar het lokale witte kerkje, dat zo uit een ansichtkaart leek te komen.
En nu nog, jaren later, samen met de kinderen, kleinkinderen en overige familie is er dezelfde 
sfeer van toen. De lichtjes, de kaarsjes, het Kerstdiner en even weer die verwondering… En ook 

nadat de kleinkinderen al lang in bed liggen, tot diep in de nacht de goede gesprekken, want iedereen blijft slapen. 
En met de volgende ochtend weer samen aan het Kerstontbijt, gaan we verder waar we de vorige dag waren gebleven…
Ik voel me gezegend met de mooie herinneringen van vroeger en de liefde om me heen vandaag. En gun elke inwoner 
van Laren een zelfde f ijne Kerst.  

250 keer het Larens Journaal: Allereerst gefeliciteerd met deze mijlpaal en een groot compliment voor de makers en bezorgers van 
het Larens Journaal. Voor elke Laarder, jong en oud een goede bron van informatie. Zeker in dit digitale tijdperk, voor sommige 
Laarders onder ons zelfs de enige bron van informatie; een handig magazine waarnaar wordt uitgekeken, die heel duidelijk in 
een behoefte voorziet. Wat wij wel van veel mensen horen, is dat ze de vergunningaanvragen van vroeger missen. Niet iedereen 
heeft internet of is daar voldoende wegwijs in. Daarom pleiten wij al jaren voor het terugbrengen van de vergunningaanvragen 
in het Larens Journaal, zodat al onze inwoners op de hoogte kunnen blijven van wat er op dit gebied om hen heen gebeurt en 
niemand achter blijft. Het wordt tijd dat hier vanuit de gemeente snel serieus werk van wordt gemaakt! Wij wensen het Larens 
Journaal en alle medewerkers f ijne feestdagen en nog een lang voortbestaan in een zelfstandig Laren. Op naar de volgende 250!

Erwin van den Berg, CDA:
Kerstmis betekent voor mij: Dagen van grote rust met f ijne stille momenten om terug te 
kijken op het afgelopen jaar maar vooral ook om samen te zijn met het gezin, onze familie. Al 
jaren komen ouders, zus, broer, neefjes en nichtjes en een oom en tante naar Laren om rondom 
de houtkachel te zitten. Iedereen brengt iets te eten mee. Samen praten. Bij Kerstmis hoort 
voor Milia en mij ook bezinning: het verhaal van de geboorte van Jezus en een bezoek aan de 
kerstnachtdienst in de oude Johanneskerk. Kerstmis is voor mij geluk. 

250 keer het Larens Journaal: Een mooi aantal! Ik weet nog dat we er mee zijn gestart. Het is f ijn dat het 
initiatief is uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente en het verenigingsleven 
om de inwoners van Laren van vergunningen, activiteiten en maatschappelijke gebeurtenissen op de hoogte te stellen. Het is een 
aanvulling op de wekelijkse Laarder Courant De BEL. Gelukkig heeft het Larens Journaal deze bekende krant niet uit de markt 
gedrukt want daar was destijds wel enige bezorgdheid over. Nog maar eens 250 Larens Journaals erbij dus!

Nico Wegter, D’66:
Het is een gelukkig toeval dat de 250e editie van het Larens Journaal samen valt met kerstmis. 
Inderdaad om alle reden om bij dat toeval stil te staan.
Kerstmis biedt gelegenheid even afstand te nemen van de dagelijkse zorgen. De inhoud van 
dit LJ sluit daar uitstekend op aan. Even de politieke tegenstellingen vergeten en de nadruk 
leggen op wat ons bindt: allen bewoners van een heerlijk dorp! Een goede kerst voor u allen, en 
dan op naar het nieuwe jaar en de 251e editie van dit onmisbare magazine.

250



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

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

Amsterdam – Haarlem 
Deze zomer kreeg ik vlak na elkaar twee volstrekt 
tegengestelde wensen te horen. Het is soms verras-
send dat wat de een aantrekkelijk vindt, de ander zo 
snel mogelijk achter zich wil laten. In de ene zaak 
wilde de cliënt persé van Amsterdam naar Haarlem 
verhuizen, in de andere zaak uit alle macht van 
Haarlem naar Amsterdam. Het blijft fascinerend 
dat geen twee zaken hetzelfde zijn. In beide gevallen 
was één ding wel hetzelfde: de ex was er niet blij 
mee. Met kinderen verhuizen is alleen mogelijk als 
de andere ouder instemt of als de rechter toestem-
ming geeft. Er wordt dan ook veel over geproce-
deerd, met heel wisselend succes; een onzekere en 
vervelende procedure dus. Als er geen noodzaak is 
en de omgang met de kinderen zal lijden onder de 
verhuizing, is de kans klein dat het lukt. Dan kun je 
beter proberen de andere ouder te overtuigen of 
anders met hem (meestal hem) onderhandelen. 
Een van de ouders, die ik hierboven bedoelde, wil-
de al jaren weg uit Amsterdam en vond Haarlem 
veel prettiger om met jonge kinderen te wonen.  
En die zee... Ze pakte het goed aan: de (heel jonge) 
kinderen wonen het grootste deel van de tijd bij 
haar. Zij beloofde dat ze vanaf het moment dat het 
oudste kind naar de middelbare school zou gaan, 
terug zou verhuizen en dat ze de regeling vanaf dat 
moment zouden omkeren. De vader ging akkoord. 
Het werd vastgelegd in een overeenkomst met de 
bepaling, dat als de afspraak niet werd nagekomen, 
alle kosten van een eventuele procedure door haar 
zouden worden betaald. Dat was de stok achter  
de deur. Ze kreeg haar zin en mag verhuizen  van  
Amsterdam naar Haarlem. In de andere zaak lukte 
de verhuizing niet. Daar bleken uiteindelijk de  
huizenprijzen de grootste barrière en niet de ex. k

Column Clasien_71X220mm_dec2019.indd   1 03-12-2018   13:22:51

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     
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TE KOOP: GOYERSGRACHT ZUID 17A 
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Kaartverkoop Larense ‘Matthäus’  
in Basiliek in volle gang

‘Bijzonder dat de kaartverkoop voor de Matthäus Passi-
on nu al aantrekt’, zegt Mariëtte Nieuwboer, bestuurs-
lid en organisator namens de  Stichting Laren Klassiek. 
‘Het bestuur heeft dan ook de lat voor komend jaar 
opnieuw hoog gelegd voor onze uitvoering op Palm-
zondag 14 april. Kaarten  kunnen nu al besteld worden 
via de Nationale Theaterkassa op 0900-9203. 
Ook dit jaar hebben we gekozen om de prijzen niet te 
verhogen. Met hulp van (anonieme) sponsors en de 
‘Vrienden van Laren Klassiek’ is het nog steeds mogelijk 
gebleken om de prijzen relatief ‘ laag’ te houden, hoe-
wel we nog best wat f inanciële steun in de vorm van 
sponsoring kunnen gebruiken’, klinkt het eerlijk.
 
Waren de afgelopen 13 jaar wereldvermaar-
de barok-ensembles te gast, ook dit jaar 
heeft de stichting opnieuw gekozen voor 
een verrassende uitvoering vol  hoge artis-
tieke kwaliteit. 
 
Een mix van zich reeds bewezen hebbende 
topsolisten en aankomend, inmiddels 
bekroond talent. Begeleid door een orkest 
van jonge talentvolle barokmusici, ver-
sterkt met instrumentalisten uit de grote 
orkesten. Goede voorbeelden zijn de inmid-
dels geroemde solist  bariton Maarten 
Koningsberger die de Christuspartij ver-
tolkt en de winnaar van het prestigieuze 

Prinses Christina Concours de bariton 
Raoul Steffani.  Of het Tarisio  Consort 
aangevuld met o.a. leden van het 
Matangi kwartet, de tot over de gren-
zen te horen viola da gamba-speler 
Freek Borstlap  en de organist uit de 
grote kerk van Naarden Wybe Kooij-
mans. Het kinderkoor komt als alle 
andere jaren uit de koorschool Mid-
den-Gelderland. De overige solisten 
zijn Bernard Loonen regelmatig te 
gast bij William Christie’s ensemble 
Les Arts Florissants, als Evangelist, de 
sopraan Selma Harkink, prijswinnaar 
van het Christina Deutekom Con-
cours, en de Sloveense mezzo- sopraan 

Barbara Kozelj.
Na het grote succes vorig jaar van het King’s College 
Choir heeft Laren Klassiek gekozen voor een koor met 
een internationale reputatie. Het is één van de beste 
koren uit Duitsland: leden van de Robert-Franz-Singa-
kademie uit Halle onder leiding van dirigent Nikolaus 
Müller.
Inmiddels is de verkoop van tickets voor de Matthäus 
Passion dus gestart.  De toegangskaarten kosten € 59,50 
(eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief pro-
grammaboekje en pauzedrankje. De kaarten zijn te 
bestellen via de Nationale Theater Kassa 0900-9203 of 
via www.larenklassiek.nl.
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Nieuws in beeld

Wethouder Peter Calis opent Wintervillage 2018

TV Touwtje eindigt in middenmoot bij 
bekertoernooi in Zeewolde

Volle bak Versa Welzijn 
voor dorpsquiz

WBV Van Erfgooiers neemt feestelijk afscheid 
van vereniging, leden en huurders

Wethouder Stam opent 
kadowinkel Saak

Ondanks regen is het bar gezellig bij Wintervillage

Zoon Maurice en Larense Astrid Cattel 
brengen hommage aan Toon Hermans

Stichting Vrienden Brinkhuis overhandigt nieuwe 
geluidsinstallatie aan Brinkhuis

Singer-directeur vermaakt zich met 
Homunculus Loxodontus

Uitverkochte kerstvoorstellingen voor 
Dickenstheater
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Terug of vooruit
U leest nu de laatste column van dit jaar. Het lijkt wel 

of de dagen steeds sneller gaan en dat het jaar minder 

dagen heeft. Het schijnt dat naar mate je ouder wordt, 

de tijd nóg sneller gaat. Het afgelopen jaar was een 

prachtig jaar; lage rente, een positief sentiment en veel 

verkopen. Het lijkt wel dat de woningmarkt altijd de 

gebeten hond is, zowel in een crisis als in deze hoog-

conjunctuur, de woningmarkt wordt vaak in de media 

of door de politiek hard(er) aangepakt. Wist u bijvoor-

beeld dat dit jaar besloten is om vanaf 2020 versneld de 

hypotheekrente aftrek af te bouwen? Dat de btw bij de 

stukadoor en de schilder verhoogd worden van 6% 

naar 9% allemaal “cadeautjes” en die u als huiseige-

naar van deze regering krijgt. We weten met zijn allen 

dat er meer woningen gebouwd moeten worden. 

Inmiddels staan er bijna 17.250.987 mensen geregis-

treerd in Nederland in 2040 zitten we dan rond de 18 

miljoen inwoners Er worden gemiddeld per dag onge-

veer 465 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er 

op jaarbasis elke dag 415 mensen overlijden. Verder 

vestigen zich gemiddeld 600 immigranten per dag in 

Nederland, terwijl er 430 emigranten vertrekken. Op 

jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met 

gemiddeld 220 personen per dag. Nu schijnen de pro-

vincies de woningbouw weer tegen te houden?! Moet 

toch niet gekker worden. Laten wij ons niet tegenhou-

den om het nieuwe jaar goed in te luiden en het oude 

te laten bezinken en overdenken.  Laten we hopen dat 

in 2019 zich geen grote rampen voor doen, dat uw 

gezondheid op peil blijft, dat u iedere dag vreugde 

beleeft en dat de tijd iets minder snel voorbij gaat. Dat 

we vooruit blijven kijken en het positieve blijven 

inzien, dat we elkaar kunnen inspireren, enthousias-

meren en dat we met zijn allen meer nadenken over 

het milieu (ons huis energiezuiniger maken) zodat we 

de aarde proberen goed over te dragen aan de volgende 

generaties. Fijne kerst en een gelukkig 2019.    

Wethouder Peter Calis opent Wintervillage 2018

TV Touwtje eindigt in middenmoot bij 
bekertoernooi in Zeewolde

Volle bak Versa Welzijn 
voor dorpsquiz

Stichting ‘Met je hart’
Kun jij verbinden, enthousiasmeren, stimuleren 
en organiseren met je hart? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Kom jij het kernteam Met je hart Blari-
cum-Eemnes-Laren versterken?

Stichting Met je hart is een jonge, succesvolle, groeiende 
stichting met een groep fantastische vrijwilligers. Samen 
met restaurants, bedrijven en zorginstellingen, willen 
wij vanaf januari 2019 zorgen voor waardevolle, terugke-
rende ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Met elkaar 
verbinden om zo de eenzaamheid te verzachten.

Voor ons team Laren en Blaricum zoeken we enthousias-
te kernteamleden. Wij geloven dat je moet doen wat je 
leuk vindt en je kunt daarom op verschillende terreinen 
ons team versterken. Voor het contact met de ouderen, 
aan tafel bij een ontmoeting of juist met het regelen en 
organiseren van de ontmoetingen. Je kunt ook de contac-
ten met de zorg onderhouden, of met de restaurants die 
locatie zijn voor ontmoetingen en deelnemen aan de suc-
cesvolle EET met je hart restaurantcampagne. 

Wilt u ons helpen bij het benaderen van ouderen?
Een grote groep kwetsbare ouderen is minder goed zicht-
baar voor ons: zij zitten thuis, zijn vaak alleen en gaan 
weinig van huis. Wij zijn op zoek naar betrokken buurt-
bewoners om deze ouderen te bereiken. 
Ziet u vaak iemand lopen (bij u in de buurt, of via familie 
of kennissen) waarvan u vermoedt dat deze persoon 
gezelschap en warmte kan gebruiken? 
Kent u zo iemand en denkt u dat hij of zij het leuk vindt 
om deel te nemen aan de ontmoetingen van Met je hart, 
meld het dan per mail aan Arlene Bosman via arlene.bos-
man@metjehart.nl Dan kijken we samen hoe we deze 
persoon het beste kunnen uitnodigen voor onze eerstge-
plande ontmoeting.

Wil je meer weten over Met je hart? Stuur gerust een 
mail naar arlene.bosman@metjehart.nl en kijk op 
www.metjehart.nl en volg ons op facebook.



20

Niels Harder verrast vijf Larense gezinnen 
met ”Crazy Harder Giveaway - Winactie “
‘Wie verdient volgens jou nu écht een bloemetje met kerst?’ Die vraag stelde Niels Harder een paar weken 
geleden op Facebook en Instagram. Terwijl Niels overstelpt werd met reacties, besloot een aantal Larense 
ondernemers spontaan zijn actie te sponsoren: Kapsalon Le Papillon, Restaurant de Coeswaerde, Dick en 
Elena’s Bloemen, Van Mossel Groente en Fruit en Ici Paris Laren droegen allemaal hun steentje bij. 

Uit de vele reacties selecteerde Niels vijf Larense 
gezinnen, die het afgelopen weekend uitgebreid in het 
zonnetje werden gezet. Naast een bos bloemen kregen ze 
onder meer een groentepakket en cadeaubonnen van de 
deelnemende sponsoren. 

Op de Facebook- en Instagramaccounts van Niels Harder 
worden de komende weken de video’s van de 
verrassingsactie online gezet. Houd www.facebook.com/
crazyharder en www.instagram.com/crazy_harder in 
de gaten voor het laatste nieuws!

Wim Schermerhorn, Astrid Jägers, Crazy Harder en Els Schermerhorn

Rayan Heijmans, Sabina van Baarn, Leo Kersten, 

Crazy Harder en Anita Brugge

Crazy Harder en Klaas Vos Pascale Calis en Crazy Harder

Hanneke Elders-Jagers
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Creëer met de letters uit de 
gele vakjes de oplossing. Stuur 
uw oplossing samen met uw 
naam en adres naar redactie@
larensjournaal.nl of naar 
Uitgeverij van Wijland, 
Slangenweg 39, 1251 RT Laren. 
Onder de goede inzendingen 
worden 6 boeken verloot. tw: 
Laren in Vervlogen tijden van 
Wiet de Boer (2x) , Oog op 
Laren I en 2 van Peter van 
Rietschoten (2x) en Historische 
verhalen van Bep De Boer (2x). 
Uiterste inzenddatum vrijdag 
4 januari 2019. De oplossing en 
de winnaars worden bekend 
gemaakt in Larens Journaal 
nummer 251.

EINDEJAARSPUZZEL

HORIZONTAAL
4) Poffertjesbakker
7) Straat met kerk en school 
8) Larense schilder 
9) Weg tot in Blaricum 
11) Zwembad 
12) Voetbalvereniging 
14) 250 nummers 
16) Bijzonder Laren 
17) Winkelstraat 
21) Rentmeester 
23) Kerst voor kinderen 
24) Oud burgemeester laren 
25) Kosten bouwaanvraag 
26) Waar we bij willen horen 
27) Museum 

VERTICAAL
1) Bestuursorganisatie 
2) Waardering onroerende zaken 
3) IJs op de brink 
4) Historische kring 
5) Voormalig defensieterrein 
6) Centrum Laren 
7) Plein 1945 
10) Scouting 
11) Laarder Courant 
13) Wethouder 
15) Hockeyclub 
18) Beschermd akkerbouwgebied 
19) Kunstschilder Langeveld 
20) Restaurant 
22) Bustracé 
23) IJzerwarenzaak 
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Zaterdag 15 december
Altijd zal ik van je houden - 
herinneringen aan de liedjes van 
Toon Hermans 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 25,00 (incl. drankje in de pauze)
Altijd Zal Ik Van Je Houden is een luchtig, eigentijds, vrolijk 
theaterprogramma met muziek, poëzie, verhalen en liedjes 
rondom de onvergetelijke Toon Hermans. Zoon Maurice 
Hermans, zanger Marco de Kramer, zangeressen/actrices Astrid 
Cattel en Wendy Hoogendijk, begeleid door pianist Harrie 
Herfst, volgen Toon met een avondvullend programma in de 
tijdlijn van zijn gedachten. 

Zondag 16 december
Janne Schra zingt gedichten van 
Vasalis
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00, Vriend € 12,50
Met “Vasalis” brengen pianist Reinout 
Douma van het Noordpool Orkest en zangeres Janne Schra 
verschillende werelden samen. De gedichten en brieven van 
een van Nederlands grootste dichteressen vormen de inspiratie 
voor nieuwe songs en composities. De gedichten zijn de rode 
draad in een poëtisch muziekoptreden van Janne en Reinout.

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

Woensdag 19 december
Pieter Derks - Voor wat het waard is 
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Pieter gaat afrekenen. Op zijn eigen, 
vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van 
de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. Met de concurrentie. En 
met alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt.

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

Woensdag 26 december
Een Engelse Kerst met Bloomsbury en Scrooge
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
14.00 uur – Dickens Theater
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Kerstvoorstelling met ‘Een peetvader in Bloomsbury’, over een oom 
die op een doopfeest voor onrust zorgt, het kerstintermezzo met de 
Magic Lantern en de wereldwijd beroemde gierigaard die tot inzicht 
komt in ‘Scrooge, een Kerstverhaal/A Christmas Carol’.

Zondag 6 januari 
Agent en Boef (4+) - De Toren van Geluid
15.00 uur – Singer Theater
€ 15,00* | Singer supporters en kinderen 
t/m 12 jaar € 10,00*
*Inclusief museumbezoek
Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er 
is maar één probleem: soms ontsnapt Boef. En dan haalt hij 
boevenstreken uit... Kan Agent Boef ook dit keer weer vangen?

Zaterdag 12 januari 
Tim Fransen – Het kromme hout der 
mensheid (Reprise)
20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50
Tim vraagt zich af in welke staat onze 
menselijke beschaving verkeert. Waarom 
moeten we juist in deze tijd te rade gaan bij figuren als keizer 
Napoleon Bonaparte of componist Ludwig van Beethoven?

Zondag 13 januari
Terra Trio
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 7,50, Vriend € 5,00
Het TerraTrio bestaat uit fluitiste Frieda 
Jacobowitz, altvioliste Margot Näring en gitarist Ton Terra. Hij heeft 
het trio bij elkaar gebracht en veel van de stukken gearrangeerd. Ze 
hebben elkaar leren kennen als collega’s op de Muziekschool 
Amstelveen, het huidige Platform C. De verscheidenheid aan 
instrumenten (strijk-, tokkel- en blaas-, met hun eigen klanken en 
timbres) geeft ze de mogelijkheid tot het spelen van muziek uit 
verschillende stijlperiodes.  
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl
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Donderdag 17 januari 
Matroesjka - Brainwash
20.15 uur – Singer Theater
€ 22,00 | Singer supporters € 19,50
Matroesjka fileert de actualiteit en maakt korte metten 
met deze krankzinnige tijden. Met hun knotsgekke 
personages, vlijmscherpe sketches en elektronische 
beats zetten ze je brein op stelten.

Donderdag 31 januari
Stand-up Comedy Show
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 (incl. drankje naar 
keuze in de pauze)
Om het jaar 2019 lekker en vrolijk 
te beginnen presenteert Theater aan de Brink op 31 
januari een avond vol humor met vaak een los maar 
persoonlijk karakter. Een microfoon, een groot arsenaal 
aan goede grappen en verhalen vol 
hilarische wendingen. Dat is 
stand-up comedy op zijn best! 
Keihard en niets ontziend, maar 
ook licht en aangrijpend. Martijn 
Oosterhuis, Bob MacLaren en 
Jeroen Pater zorgen voor een 
gezellige en ontspannen avond!

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

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

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

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

TheaTeragenda

Filmagenda Brinkhuis 
19-12-2018  The Post, 14.30 uur
19-12-2018  Finding your Feet, 19.30 uur 
02-01-2019  Finding your Feet, 14.30 uur
02-01-2019  The Bookshop, 19.30 uur 
09-01-2019  The Bookshop, 14.30 uur 
09-01-2019  Den Skyldige, 19.30 uur 
16-01-2019  Den Skyldige, 14.30 uur 
16-01-2019  On Chesil Beach, 19, 30 uur 
23-01-2019  On Chesil Beach, 14.30 uur 
23-01-2019  De Wilde Stad, 19.30 uur
30-01-2019  De Wilde Stad, 14.30 uur 
30-01-2019  Book Club, 19.30 uur 
06-02-2019  Book Club, 14.30 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.  
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aan de expositieruimte in het nieuwe Rosa Spier Huis. Zo 
kunnen bewoners, jonge én gerenommeerde kunste-
naars hun werk in de toekomst blijven tentoonstellen 
voor bezoekers en geïnteresseerden. Inmiddels is het 
hoogste punt bereikt van het nieuwe huis in Laren met 
zelfstandige (zorg)appartementen, een verpleeghuis én 
een concert-theaterzaal, expositieruimte, ateliers en 
muziekstudio’s, beeldentuin en kunstcafé. Culturele 
voorzieningen die het niet alleen mogelijk maken voor 
bewoners om hun vak te kunnen blijven uitoefenen, 
maar ook om de resultaten hiervan te delen met bezoe-
kers en kunststudenten. Daarnaast is de verkoopten-
toonstelling meteen een mooi moment om een uniek 
kerstcadeau aan te schaffen voor een familielid of vriend. 

Vanaf dinsdag 11 december 
is in Singer Laren de ten-
toonstelling Out of Office. 
Kunstschatten uit bedrij-
ven te zien. In samenwer-
king met de Vereniging 
Bedrijfscollecties Neder-
land (VBCN) toont Singer 
Laren 75 jaar Nederlandse 
kunst uit bedrijfscollecties. 
Nederlandse bedrijven, 

banken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid 
verzamelen al meer dan een halve eeuw hedendaagse 
kunst. In deze collecties bevinden zich naar schatting 
bijna een kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 
110.000 daarvan behoren toe aan de 51 leden van de 
VBCN. Ruim 35 van hen hebben bijgedragen aan de ten-
toonstelling. Ooit begonnen om een prettiger werkom-
geving voor de werknemers te scheppen, is het verzame-
len van kunst een serieus onderdeel geworden van de 
Nederlandse bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee 
kanten snijdt. Enerzijds inspireert de kunst de studen-
ten, medewerkers, patiënten en bezoekers, anderzijds 
betekent het bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en 
stimulans voor de kunstenaars en de kunst in het alge-
meen. Out of Office. kunstschatten uit bedrijven biedt 
voor het eerst een kijkje in de rijke schatkamers van de 
Nederlandse bedrijfscollecties. De tentoonstelling is te 
zien t/m 7 april 2019.

Vanaf 15 december is de nieuwe expositie van Peter ten 
Lohuis te zien in de (h)Artgalerij van het Brinkhuis. 
Peter Lohuis (1962) woont en werkt in Apeldoorn. Hij is 
afgestudeerd aan de AKI, academie voor beeldende 
kunst, ruimtelijke vormgeving, in 1987 en naast zijn 

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven

Nieuwe Expositie in de (h)Artgalerij

Er wordt iedere vrijdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur 
voorgelezen voor peuters in de Bibliotheek van Laren in 
het Brinkhuis aan de Brink 29. Reserveren is niet nodig 
en de toegang is gratis. 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 een positieve invloed op verschil-
lende vaardigheden. Kinderen leren een boek vasthou-
den, 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 woorden-
schat, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover 
het lezen. Het is vooral het rijke en veelzijdige taalge-
bruik 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 taal- en leesonderwijs. De eerst-
volgende voorleesochtenden in het Brinkhuis: 14 decem-
ber, 21 december (speciaal Kerstverhaal 2018), 28 decem-
ber 2018, 4 januari 2019.

Tot en met 3 februari 2019 is in het Rosa Spier Huis een 
benefiet verkooptentoonstelling te bezoeken. Meer dan 
50 kunstenaars en bewoners hebben zeer genereus schil-
derijen, tekeningen en beeldhouwwerken beschikbaar 
gesteld, variërend in prijsklasse vanaf 250 euro. De volle-
dige opbrengst van de tentoonstelling komt ten goede 

Voorlezen voor peuters

Verkooptentoonstelling Rosa Spier Huis
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werk als kunstenaar geeft hij 
les in tekenen en pastelteke-
nen.  “Mijn werk gaat over 
verbinden. Door het gebruik 
van verschillende materialen, 
verbind ik kleur, vorm en 
materiaal, zoals ik mensen 
zou willen verbinden. Ver-
banden blootleggen die niet 
altijd zichtbaar zijn. Van oor-
sprong voel ik me nog steeds 
een beeldhouwer. Ik zie mijn schilderijen dan ook als 2D 
beeldhouwwerken.”Kom langs en ontdek de unieke 
kunst van Peter ten Lohuis! De expositie is te zien t/m 12 
januari, de entree is gratis.

In het Papageno Huis doen we er alles aan om jongeren 
met autisme op weg te helpen naar een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Veel jongeren met autisme vinden 
dat spannend en ingewikkeld. Om de drempel te verla-
gen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met 
anderen, werken we in het Papageno Huis vanuit één 
centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we de 
buitenwereld naar binnen te halen. Zaterdag 15 decem-
ber organiseert het Papageno Huis van 11.00 tot 16.00 uur 
een gezellige kerstmarkt. Er zijn kramen met werk van 
onze unieke kunstenaars. Maar ook vintage, kerstdeco-
raties, een kerstlunch, glühwein en gebak. De toegang is 
gratis.

Zondagmiddag 16 
december viert Goois 
Natuurreservaat Kerst 
in de Schaapskooi op de 
B l a r i c u m m e r h e i d e . 
Van 13.30 tot 16.00 uur 
is de Schaapskooi 

geopend en is iedereen welkom voor muziek, knutselen, 
koek en zopie en winterse gezelligheid. De kudde Drent-
se Heideschapen, die onderdak vindt in de Schaapskooi, 
dwaalt lekker op de hei. In de Schaapskooi zelf is het koor 
van Vocal Easy en het Kerstensemble Muziekvereniging 
St. Jan - Laren aanwezig en brengt f ijne kerstmuziek ten 
gehore. Naast genieten van muziek en kerstverhalen 
kunnen kinderen onder begeleiding van IVN natuur-
gidsen kaarsen van bijenwas maken en engeltjes van 
schapenwol knutselen om thuis in de kerstboom te han-
gen. De Koffie Society zal met hun Gooische Koffiebus 
weer overheerlijke koff ie, thee, chocomelk, alcoholvrije 
glühwein en heerlijke winterse versnaperingen aanbie-

Kerstmarkt Papageno Huis

Kerst in de Schaapskooi

den. De toegang tot het kerstfeest bij De Schaapskooi is 
gratis. Al wordt een f inanciële bijdrage voor Goois 
Natuurreservaat zeer op prijs gesteld. De Schaapskooi 
ligt op de Blaricummerheide achter restaurant Tafelberg 
aan de Oude Naarderweg 3 in Blaricum. En is het beste 
wandelend, f ietsend of met het openbaar vervoer te 
bereiken. Parkeergelegenheid voor auto’s is beperkt.
Foto: Goois Natuurreservaat

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

Kom schrijven in het Schrijfcafé! Het Schrijfcafé in de 
foyer van het Brinkhuis in Laren is 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 Mar-
jan Leunissen Dinsdag 18 december zijn schrijf lief heb-
bers weer van harte welkom. Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur om alvast een drankje/koffie/thee te 
bestellen. Kosten:€ 12,50 per deelname (contant). Reser-
veren kan via de website van de bibliotheek: www.biblio-
theekhlb.nl. 

Kom gezellig in de kerstvakantie 
snuffelen tussen verkoopboeken 
en geef boeken een tweede leven! 
De boekenverkoop in de biblio-
theek Brinkhuis Laren is vanaf 
woensdagmiddag 19 december 
2018 tot en met vrijdag 4 januari 
2019. Op deze manier maakt de 
bibliotheek ruimte in de collectie 

Kerstworkshop

Het Schrijfcafé

Boekenverkoop bibliotheek Brinkhuis 

aan de expositieruimte in het nieuwe Rosa Spier Huis. Zo 
kunnen bewoners, jonge én gerenommeerde kunste-
naars hun werk in de toekomst blijven tentoonstellen 
voor bezoekers en geïnteresseerden. Inmiddels is het 
hoogste punt bereikt van het nieuwe huis in Laren met 
zelfstandige (zorg)appartementen, een verpleeghuis én 
een concert-theaterzaal, expositieruimte, ateliers en 
muziekstudio’s, beeldentuin en kunstcafé. Culturele 
voorzieningen die het niet alleen mogelijk maken voor 
bewoners om hun vak te kunnen blijven uitoefenen, 
maar ook om de resultaten hiervan te delen met bezoe-
kers en kunststudenten. Daarnaast is de verkoopten-
toonstelling meteen een mooi moment om een uniek 
kerstcadeau aan te schaffen voor een familielid of vriend. 

Vanaf dinsdag 11 december 
is in Singer Laren de ten-
toonstelling Out of Office. 
Kunstschatten uit bedrij-
ven te zien. In samenwer-
king met de Vereniging 
Bedrijfscollecties Neder-
land (VBCN) toont Singer 
Laren 75 jaar Nederlandse 
kunst uit bedrijfscollecties. 
Nederlandse bedrijven, 

banken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid 
verzamelen al meer dan een halve eeuw hedendaagse 
kunst. In deze collecties bevinden zich naar schatting 
bijna een kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 
110.000 daarvan behoren toe aan de 51 leden van de 
VBCN. Ruim 35 van hen hebben bijgedragen aan de ten-
toonstelling. Ooit begonnen om een prettiger werkom-
geving voor de werknemers te scheppen, is het verzame-
len van kunst een serieus onderdeel geworden van de 
Nederlandse bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee 
kanten snijdt. Enerzijds inspireert de kunst de studen-
ten, medewerkers, patiënten en bezoekers, anderzijds 
betekent het bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en 
stimulans voor de kunstenaars en de kunst in het alge-
meen. Out of Office. kunstschatten uit bedrijven biedt 
voor het eerst een kijkje in de rijke schatkamers van de 
Nederlandse bedrijfscollecties. De tentoonstelling is te 
zien t/m 7 april 2019.

Vanaf 15 december is de nieuwe expositie van Peter ten 
Lohuis te zien in de (h)Artgalerij van het Brinkhuis. 
Peter Lohuis (1962) woont en werkt in Apeldoorn. Hij is 
afgestudeerd aan de AKI, academie voor beeldende 
kunst, ruimtelijke vormgeving, in 1987 en naast zijn 

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven

Nieuwe Expositie in de (h)Artgalerij
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om een actueel en aantrekkelijk aanbod te kunnen blijven 
bieden. Er kan gekozen worden uit een voorraad romans, 
bladmuziek en veel jeugdboeken. Iedereen is welkom, ook 
niet-leden! Interesse? Kijk voor de actuele openingstijden 
van de bibliotheek www.bibliotheekhlb.nl.

Woensdag 19 december is 
schrijfster Nathalie Hazenberg 
te gast in de bibliotheek Laren. 
Om 20.00 uur start zij de inter-
actieve BookShorty over Give 
Me A Break, het boek dat afgelo-
pen september uitkwam. 
Dit boek gaat over mensen. 
Mensen die met hart en ziel 
werken in organisaties, maar 
aanlopen tegen belemmerin-

gen. Mensen die voelen dat het anders moet, maar niet 
weten waar te beginnen. Dit boek gaat over doorbraak. 
Doorbraak om het volledig menselijk potentieel weer te 
benutten. Potentieel dat hard nodig is om organisaties 
staande te houden in de snel veranderende wereld. Met 
een praktisch 5-stappenplan – “BREAK” - worden pio-
niers in organisaties geïnspireerd hun hart te volgen en 

BookShorty: Give Me A Break

te gaan doen waar ze in geloven. Het biedt een verfris-
sende nieuwe kijk op veranderen in organisaties. Natha-
lie Hazenberg (Amsterdam, 1975) heeft 20 jaar werkerva-
ring in verandermanagement en human resources in de 
f inanciële sector en heeft een coaching- en adviesbureau 
voor team- en organisatieontwikkeling. Zij studeerde 
bedrijfskundige economie en arbeidsstudies in Amster-
dam. Nathalie is doorbraakdenker en gelooft in nieuwe 
manieren van werken en organiseren voor een betere 
toekomst. Zij heeft in de praktijk de BREAK-aanpak voor 
doorbraak-denken ontwikkeld en op vele manieren toe-
gepast. Na af loop is er een signeersessie waarbij het boek 
Give Me A Break te koop is. Nathalie doneert de volledige 
opbrengst van de eerste oplage van haar boek aan Kids-
Rights, om een doorbraakdoel van een kind te helpen 
realiseren.  Toegangskaarten kosten € 5,00 (leden) en  
€ 7,50 (niet-leden) en zijn te reserveren via  
www.bibliotheekhlb.nl.

Woensdag 19 december 
wordt Roxane van Iperen 
geïnterviewd door Jasper 
Henderson in de huiskamer 
van bibliotheek Huizen. 
Aanvang 20.00 uur. Aanlei-
ding is haar onlangs ver-
schenen boek, ’t Hooge Nest.
Roxane van Iperen (1976) is 
jurist en publicist. Ze 
schrijft voor o.a. Vrij Neder-
land, Het Financiële Dag-
blad, NRC Handelsblad, Het Parool en De Morgen. In 
2016 was ze gastcorrespondent Brazilië voor De Corres-
pondent en verscheen haar roman Schuim der aarde, 
waarmee ze de Hebban Debuutprijs won. Voor VN 
schrijft ze onder andere over machtsstructuren en de 
vermenging van de private en publieke sector. Onlangs 
publiceerde zij bij Lebowski haar tweede boek, ’t Hooge 
Nest, een villa in het Gooi die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een van de grootste onderduikadressen in Neder-
land was. ‘t Hooge Nest is een verhaal over moed, verraad 
en menselijkheid in barbaarse tijden, en brengt een 
ongekende geschiedenis met kracht tot leven. Roxane 
van Iperen reconstrueert op fenomenale wijze de 
geschiedenis van twee ongeloof lijk dappere Joodse zus-
sen. ‘t Hooge Nest is bloedstollend, elke keer weer, en 
tegelijkertijd heel registrerend en zonder sentimentali-
teit geschreven, aldus Boeken met Lidewijde Paris op 
NPO radio 1. Toegang: € 3,00 (2 x consumptie), reserveren 
verplicht via www.bibliotheekhlb.nl.

Interview met Roxane van Iperen

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB
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anderhalf uur. Wie mee wil lopen kan vanaf medio 
december voor 2 euro bij Primera een kaartje kopen. Kin-
deren tot 4 jaar lopen gratis mee. Kinderen krijgen een 
bouwplaat mee voor een lantaarn. Op zondagmorgen 16 
december kunnen ze deze versieren en in gebouw De Wel 
in elkaar zetten. Datum: zaterdag 22 december, tussen 
16.30 en 19.15 uur. De start is om de tien minuten. Ver-
trekpunt De Wel, Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes.

Humanitas en Versa Wel-
zijn organiseren zondag 23 
december van 13.30 tot 
16.00 uur weer een Rouw-
café in De Schoter, Wakke-
rendijk 66a te Eemnes. Op 
deze middag is iedereen 
van harte welkom om deel 
te nemen aan de workshop 
mandala’s tekenen en kleuren. In een geheel ontspannen 
sfeer legt Wil Vrielink stap voor stap uit hoe je tot een 
persoonlijke mandala maken komt. Deze werkvorm kan 
je helpen om rustig te worden en/of tot een bepaald 
inzicht te komen. Daarbij is het natuurlijk ook van 
belang hieraan plezier te beleven. Aanmelden is niet 
noodzakelijk. De middag is gratis toegankelijk, een bij-
drage wordt op prijs gesteld. Kijk voor meer informatie 
op www.humanitas.nl en www.versawelzijn.nl of op 
Facebook: Humanitas afdeling Eemland.

De laatste kerstvoorstelling 
in de Dickenstheater-serie 
vindt plaats op 2e Kerstdag. 
Charles Dickens werd al op 
24-jarige leeftijd bekend 
door zijn verhalen ‘The 
Pickwick Papers’ maar hij 
werd wereldberoemd na ver-
schijning van ‘A Christmas 

Carol’ in 1843. Dat verhaal over Scrooge, de egoïstische 
zakenman en de manier waarop hij een ‘geliefd mens’ 
wordt, staat iedere decembermaand op het programma 
van het Dickenstheater Laren. In deze kerstvoorstelling 
wordt, via Charles Dickens-acteur Aad Kok, ook de wijk 
Bloomsbury bezocht. Het humoristische verhaal ‘Een 
peetvader in Bloomsbury’ (‘The Bloomsbury Christe-
ning’) schreef Dickens op 21-jarige leeftijd onder zijn 
schuilnaam Boz. Na dit verhaal over de familie Kitterbell 
is het tijd voor het Kerstintermezzo met de toverlan-
taarn, bediend door regisseur en lantaarnist Else Flim. 
Daarna volgt een korte inleiding over ‘A Christmas 

Rouwcafé: Mandala’s tekenen en kleuren

Een Engelse Kerst met Bloomsbury en Scrooge

Muzieklief hebbers kunnen 20 
december weer genieten van 
een Lunchpauzeconcert  in het 
gemeentehuis van Eemnes. 
Hierbij zal de Japanse pianist 
Toru Oyama een recital geven 
met werken van Mozart en 
Chopin. Toru Oyama geeft 
regelmatig zijn meester-piano-
recitals in Nederland, België 
Engeland Wales, Indonesië en 

zijn eigen land Japan. Zijn brede spectrum bestrijkt de 
Weense klassieken, de romantiek evenals het impressio-
nisme met componisten als Mozart, Beethoven, Chopin, 
Fauré, Ravel en Debussy. Naast zijn schitterende optre-
dens is Toru Oyama ook zeer actief als docent voor jong 
aanstormend pianotalent over de hele wereld. Toru Oya-
ma is behalve solist ook een actieve en veelgevraagde 
kamermuzikant en begeleider van collega-musici. Aan-
vang van het concert: 12.30 uur (raadszaal gaat open om 
12.00 uur). Toegang: € 10,- inclusief een broodje en kof-
f ie. 

Bachs Weihnachts-Oratorium is de ideale manier om 
kerst feestelijk in te luiden. Op vrijdag 21 december is 
het te horen in de Grote Kerk, Naarden. Volgens traditie 
werken het Nederlands Kamerkoor en chef-dirigent 
Peter Dijkstra ieder jaar samen met een ander topensem-
ble en solisten van wereldformaat. Dit jaar werkt het 
Nederlands Kamerkoor samen met het baanbrekende 
Praagse barokgezelschap Collegium 1704. En uiteraard 
klinkt bij het Nederlands Kamerkoor, zoals altijd, het 
complete Weihnachts-Oratorium: van de feestelijke can-
tate voor Eerste Kerstdag tot die voor Driekoningen. Een 
mooiere manier om de feestdagen in te gaan is er haast 
niet. Het concert begint om 19.30 uur. De kaartverkoop 
gaat via Theater Spant in Bussum: www.spant.org. 

Op zaterdagavond voor Kerst waan je je in Eemnes even 
in Bethlehem, de plaats van het eeuwenoude kerstver-
haal. Op deze avond is voor jong en oud een mooie sfeer-
volle route uitgezet langs diverse plekken en taferelen. 
De herderstocht wordt dit jaar voor de achtste keer geor-
ganiseerd door de gezamenlijke kerken: Evangelische 
Gemeente Eemnes, Hervormde Gemeente Eemnes, RK 
Nicolaas Parochie en Protestantse Gemeente Laren-Eem-
nes. Vorig jaar liepen er ongeveer 700 mensen mee met de 
sfeervolle herderstocht door Eemnes. Het thema is dit 
jaar (G)een stille nacht. De herderstocht duurt ongeveer 

Lunchpauzeconcert

Weihnachts-Oratorium in Grote Kerk Naarden

Herderstocht door Eemnes
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materialen zoals gouache, aquarel, acrylverf, Oost-Indi-
sche inkt, ecoline, oliepastel, pastelkrijt, houtskool  en 
potlood. Ze krijgen een groepsopdracht en informatie 
over teken- en schildertechnieken zoals compositie, con-
trast en kleurenleer. Zowel waarnemingsopdrachten als 
de eigen fantasie- en stijlontwikkeling komen aan bod. 
Ook is er aandacht voor bekende schilders en kunststro-
mingen. 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 begelei-
ding hierin.  De cursussen bestaan uit 14 lessen van vijf 
kwartier, inclusief materiaal en een consumptie. Kosten 
voor de groep 7 tot en met 10/12 jaar: € 119,-. Kosten voor 
de groep van 10 tot en met 15 jaar: € 126,- Een proef les is 
mogelijk. Gedurende de cursussen kan ingestroomd 
worden. Lindenbergh heeft een samenwerkingsverband 
met het Singermuseum. Start en lestijden: woensdag 16 
januari: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 11 t/m 15 jaar: 
16.30 tot 17.45 uur;  donderdag 17 januari: 7 t/m 10 jaar: 
16.15 – 17. 30 uur; vrijdag 18 januari: 8 t/m 12 jaar: 16.00 
tot 17.15 uur. Aanmelding en info: Email: info@emiliel-
indenbergh.com  Telefoon: 06 302 76 087, Website: www.
emilielindenbergh.com

Wil je ook weten wat mindful-
ness is? En wil je makkelijker 
door het leven gaan? Schrijf je 
dan in voor de mindfulness-
training van yogadocent, 
coach en mindfulnesstrainer 
Simone Onland die in januari 
van start gaat. In 6 sessies van 
1,5 uur leer je hoe je op een 

eenvoudige manier mindful door het leven kan gaan. 
Kosten zijn slechts € 120,- (excl. btw). De sessies vinden 
plaats in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren. 
Mindfulness is een methode die je leert om in het en nu 
te zijn, op een accepterende manier om te gaan met alles 
wat zich aandient in het leven van alledag. Als je mind-
fulness meer eigen maakt neemt stress af, slaap je beter, 
ontstaat een positiever beeld van jezelf en de omgeving, 
en neemt algehele rust toe. In de training wordt de theo-
rie uitgelegd, maar ligt het accent op het doen en bele-
ven van verschillende oefeningen. Op deze manier wordt 
het makkelijker voor je om na de training ook echt zelf 
mindful te zijn. Dankzij haar ervaring met het coachen 
van mensen met een burnout, kan Simone Onland je 
handvaten aanreiken om beter met stress om te kunnen 
gaan. Geïnteresseerd? Bel 06-10185117 of mail naar info@
qimare.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol. 

Start mindfulnesstraining

Carol’. Na de pauze is alle aandacht gericht op Scrooge. 
De jonge Dickens had nooit kunnen dromen later door 
zijn werk zoveel invloed te krijgen en zelfs te zorgen voor 
veranderingen op maatschappelijk gebied. Ook in Ame-
rika! Een klein voorbeeld daarvan: Tijdens zijn lezingen-
tournee deed Charles Dickens in 1867 in Boston de voor-
dracht van zijn Kerstverhaal en het gevolg was dat een 
ondernemer van een groot bedrijf direct besloot al zijn 
werknemers met Kerstmis een vrije dag te geven. En een 
jaar later schonk hij allen ook nog een kalkoen! Dickens 
wordt gezien als de grondlegger van het kerstfeest zoals 
we dat, met oog voor elkaar, zijn gaan vieren.De kerst-
voorstelling op 2e Kerstdag woensdag 26 december 2018 
begint om 14.00 uur. Plaatsen reserveren via: dickens@
ziggo.nl of 035 8872376. Entree € 15,00 incl. koff ie, thee, 
frisdrank in de pauze. De kerstvoorstellingen zijn in het 
Nederlands en duren inclusief pauze 2 uur. De voorstel-
lingen zijn niet geschikt voor kinderen. Meer informa-
tie: www.dickenstheater.nl.

De eerste donderdag van de maand is de foyer van het 
Brinkhuis een Kunstcafé. Kunstenaar, artiest, schrijver, 
amateur of professional, kunstminnend publiek: ieder-
een is donderdag 3 januari? van harte welkom! Van 19.30 
uur tot 22.00 uur in de gezellige foyer van het Brinkhuis. 
Vrij entree. De organisatie is in handen van SKIL (Stich-
ting Kunst in Laren).  

In januari starten 
weer 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. Op speelse wijze en in een 
ontspannen sfeer maken de kinderen kennis met diverse 

Kunstcafé Laren 

Schilder- en tekenlessen voor kinderen

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Wil je je ontspannen en rustig 
voelen en stress verminderen? 
Sluit dan aan bij een gratis 
proef les yoga voor volwassenen 
in het Raadhuis in Laren. Voor 
zowel beginners als gevorder-
den. Yoga- oefeningen maken 
het lichaam weer soepel; het 
helpt rugpijn, schouderklach-

ten, nekpijn of andere klachten verminderen. Daarnaast 
helpt yoga stress verminderen en f lexibiliteit toenemen. 
Je leert de grenzen van je eigen lichaam verkennen en 
creëert balans waardoor je meer innerlijke rust ervaart, 
evenwicht en kracht toeneemt, de gemoedstoestand ver-
betert, je beter slaapt, concentratie verbetert en zelfver-
trouwen groeit en je blijer wordt. De lessen worden op 
woensdag, donderdag en vrijdag gegeven door Simone 
Onland. Zij is een (kinder)yogadocent en coach die met 
veel liefde en persoonlijke aandacht haar lessen geeft. 
Bel voor meer info of een proef les naar 06-10185117 of kijk 
op www.QiMare.nl.  

Op zaterdag 5 januari organiseert 
Volleybal Vereniging The Smashers 
het traditionele Oliebollentoer-
nooi in de Klaas Bouthal. Met dit 
toernooi start de volleybalvereni-
ging het nieuwe jaar 2019. Er wordt 
om 19.30 uur begonnen, dus uiter-
lijk tussen 19.00 en 19.15 uur aan-
wezig zijn. Het oliebollentoernooi 
is een gezellig toernooi waarbij 

iedereen enkele introducé(e)s mag meenemen. In de pau-
zes eten we gezellig met elkaar heerlijke versgebakken 
oliebollen. Het winnende team ontvangt de “Biezem 
Trofee”. Na af loop zal bij de huldiging van de winnaars 
ieder team leuke en lekkere verrassingen krijgen. Graag 
inschrijven voor 1 januari bij s.coenen@xmsnet.nl.  

Vroeger speelde hij al in 
Mauve, in Eemland, in het 
Bonte Paard en wat goed is 
moet blijven. Vandaar dat 
Rolf Menist op 17 januari 
weer speelt in de gezellige 
foyer van het Brinkhuis. Tus-
sen 20.15 en 22.30 uur brengt 
hij wederom nieuwe en oude 
liedjes voor jong en oud, 

Meer ontspannen, minder stress

Oliebollentoernooi V.V. The Smashers

Muziekcafé Brinkhuis met zanger Rolf Menist 

gewoon gezellige live muziek, ook als je niet meer zo 
piepjong bent. Verzoeknummers kunnen worden aange-
vraagd en er mag gedanst en gesjanst worden. En een 
hapje en drankje is weer aan de bar verkrijgbaar. Gratis 
entree dus doe mee!

Versa Welzijn organiseert op donderdag 24 januari in het 
Brinkhuis een bijeenkomst speciaal voor mantelzorgers. 
Tijdens deze bijeenkomst delen mantelzorgers hun 
ervaringen met elkaar, begeleid door een sociaal werker 
van Versa Welzijn. Onderwerpen als je grens bewaken, 
goed voor jezelf zorgen, samen blijven genieten en op 
tijd hulp inschakelen komen aan bod. Uiteraard kunt u 
zelf ook uw situatie aan de groep voorleggen. Deze man-
telzorgcontactgroep staat open voor iedereen die in het 
dagelijks leven (intensief ) mantelzorg verleent. De bij-
eenkomst start om 19.30 uur een duurt tot 21.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor vragen en aanmelding kunt u 
contact opnemen met Annemieke Lute van Versa Wel-
zijn, via 06 15 40 90 26.

Vindt u het leuk om een 
broodje buiten de deur te 
eten, maar in uw eentje 
niet zo gezellig? Op woens-
dag 30 januari organiseert 
Het Brinkhuis, tussen 12.30 
en 14.00 uur, weer een 
gezellige aanschuif lunch. 

Wij zorgen voor een heerlijke lunch aan een grote tafel. 
Een leuke en lekkere gelegenheid om nieuwe mensen te 
leren kennen. Locatie: Foyer Brinkhuis. Kosten: € 8,95 
per persoon. U kunt online reserveren op www.hartvan-
laren.nl maar ook door telefonisch uw naam en telefoon-
nummer door te geven via 035-751 3991.
 

Contactgroep Mantelzorgers

Aanschuif lunch 

Chris Bogaers

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

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

De Jager

Afscheid nemen 
doen we samen.

71x52 Adv Monuta de Jager_Bussum.indd   1 27-08-18   10:04
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Agenda
t/m 8 jan  BEL Kantoor: BEL Art-tentoonstelling Daily 

Dreams and Memories
t/m 3 feb Rosa Spier Huis: Benefiet verkoopexpositie
t/m 7 april  Singer Laren: Tentoonstelling Out of Office. 

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

10.00-12.00
14 dec  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
14 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 20.00 uur
14 dec Singer Theater: Troost en Zonen, 20.15 uur
15 dec t/m 12 jan  (h)Artgalerij: Expositie Peter ten Lohuis
15 dec Papageno Huis: Kerstmarkt, 11.00-16.00 uur
15 dec  Theater aan de Brink: Altijd zal ik van je houden, 

20.15 uur
16 dec Koopzondag Laren, 13.00-17.00 uur
16 dec  Schaapskooi Blaricummerheide: Kerst in de 

Schaapskooi, 13.30-16.00 uur
16 dec  Theater aan de Brink: Altijd zal ik van je houden, 

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

Kertstboompje maken, 10.00 uur
18 dec Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé, 19.30-21.30 uur
19 dec t/m 4 jan  Bibliotheek Brinkhuis: boekenverkoop
19 dec Film aan de Brink: The Post, 14.30 uur
19 dec Film aan de Brink: Finding your Feet, 19.30 uur
19 dec  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
19 dec  Bibliotheek Brinkhuis: Bookshorty – Give Me A 

Break, 20.00 uur
19 dec  Bibliotheek Huizen: Roxane van Iperen, 20.00 uur
20 dec Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
20 dec Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
20 dec  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert Toru 

Oyama, 12.30 uur
20 dec SV Laren ’99: Kerstklaverjassen, 19.30 uur
21 dec  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
22 dec Herderstocht door Eemnes, tussen 16.30 en 19.15 uur
23 dec Koopzondag Laren, 13.00-17.00 uur
23 dec De Schoter Eemnes: Rouwcafé, 13.30-16.00 uur
23 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
26 dec  Singer: Kunstkerstverhaal Henk van Os, 15.00 uur
28 dec  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
30 dec Koopzondag Laren, 13.00-17.00 uur 
2 jan Film aan de Brink: Finding your Feet, 14.30 uur
2 jan Film aan de Brink: The Bookshop, 19.30 uur
4 jan  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur

MAKKELIJK AANPASBAARBIJZONDERE KERSTKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUKWWW.KAARTMIX.NL

BIJZONDERE KERSTKAARTEN DOOR UZELF ONTWORPEN

KERSTKAARTMIX.NL

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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5 jan  Klaas Bouthal: Oliebollentoernooi V.V. The 
Smashers, 19.30 uur

9 jan Film aan de Brink: The Bookshop, 14.30 uur
9 jan Film aan de Brink: Den Skyldige, 19.30 uur
11 jan  Volksuniversiteit het Gooi: start Ken uw Klassieken! 

Vergillius’ bijentuin (3 lessen), 10.00 uur
11 jan  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
16 jan Film aan de Brink: Den Skyldige, 14.30 uur
16 jan Film aan de Brink: On Chesil Beach, 19.30 uur
17 jan  Brinkhuis foyer: Muziekcafé met Rolf Menist, 

20.15-22.30 uur
18 jan  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
23 jan Film aan de Brink: On Chesil Beach, 14.30 uur
23 jan Film aan de Brink: De Wilde Stad, 19.30 uur
24 jan Brinkhuis: Mantelzorgcontactgroep, 19.30-21.30 uur
24 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing Het ontstaan 

van het Koninkrijk der Nederlanden, 20.00 uur
25 jan  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
25 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Workshop Gedichten 

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

Zakenmanieren, 20.00 uur
30 jan Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
30 jan Film aan de Brink: De Wilde Stad, 14.30 uur
30 jan Film aan de Brink: Book Club, 19.30 uur
31 jan SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
5 feb Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
6 feb Film aan de Brink: Book Club, 14.30 uur
12 feb  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 

Winterdecoratie maken
28 feb SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
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Vaste terugkerende activiteiten
Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis), 
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

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

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

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

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

Kunstcafé Laren: Foyer Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand, 19.30-22.00
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Kerkdiensten met Kerst
Sint Jans basiliek, Brink
Ma. 24 dec.  18.00 uur  Gezinsviering
 20.30 uur  Hoogmis 
  (nederlands gezongen)
 24.00 uur  Nachtmis  
  (meerstemmig latijn gezongen)
Di. 25 dec. 11.30 uur  Hoogmis  
  (meerstemmig latijn gezongen)
 15.00 uur Kindje Wiegen
Wo. 26 dec. 10.00 uur  Eucharistie
 14.00 uur  Kerstconcert

Ontmoetingskerk, Kerklaan
Ma. 24 dec.  21.30 uur  Kerstnachtdienst
Di. 25 dec.  10.00 uur  Kerstdienst
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 12 keer 
per jaar. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
16 januari 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

De Gouden Makelaar 
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