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5 vragen aan 

Hoe ben je bij het Papageno Huis 
terechtgekomen?
‘Na de middelbare hotelschool en twee koksopleidingen 
heb ik nog een aantal jaar in de horeca gewerkt. Maar op 
een gegeven moment wilde ik wel eens wat anders. Ik volg-
de de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool 
Utrecht en studeerde af als beeldend therapeut. Al tijdens 
mijn stage kwam ik in aanraking met kinderen met autis-
me en na mijn afstuderen vond ik een baan bij in de GGZ, 
waar ik met kinderen met autisme en gedragsproblema-
tiek werkte. Na vijf plezierige, waardevolle jaren begon het 
toch weer te kriebelen. Ik vind het belangrijk om mezelf te 
blijven ontwikkelen en toen ik de vacature van het Papage-
no Huis tegenkwam, waarbij ze iemand zochten om de 
horecatak van de dagbesteding voor jongeren met autisme 
op te zetten, dacht ik: Dat is het!’ 
  
Wat maakt jouw werk bijzonder?
‘Het Papageno Huis is een mooie samenwerking tussen ’s 
Heeren Loo, een organisatie die mensen met een verstan-
delijke beperking ondersteunt, en Stichting Papageno. 
Het gedachtegoed van de Stichting Papageno sluit naad-
loos aan bij mijn eigen visie over hoe ik de zorg zou willen 
opzetten. Het restaurant in het Papageno Huis is een plek 
waar jongeren met autisme zich kunnen ontwikkelen tot 
de beste versie van zichzelf, en waar de buitenwereld ook 
van harte welkom is. Ik vind het heel bijzonder dat ik 
daaraan mijn steentje mag bijdragen. Bij Papageno kan ik 
mijn ideeën vormgeven op een manier die ik nooit voor 
mogelijk had gehouden. Dat is echt te gek! We maken hier 
bijna alles zelf, onze ingrediënten zijn zoveel mogelijk 
af komstig van kleine, lokale ondernemers of uit eigen 
tuin. Een grote wens is nog een moestuin op een stukje 
grond in de buurt, waar we zelf onze groenten kunnen 
verbouwen. Dus als iemand nog iets weet…’

Wat is jouw drijfveer?
‘Autisme is voor mij niet alleszeggend, maar maakt eerder 
onderdeel uit van iemands personae. Iemand is dus niet 
een autist, maar een persoon met allerlei eigen kwalitei-

In het Papageno Huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen en volgen ze dagbestedings- en 
werkervaringprogramma’s. In het Papageno Restaurant bijvoorbeeld kunnen ze leren helpen in de bediening en bij de 
bereiding van de gerechten. Kok Robert van Wees heeft de dagelijkse leiding in het restaurant en vertelt er vol passie over. 

RobeRt van Wees

ten en zo ook rariteiten die hem of haar maken tot een 
persoon. Wij maken kennis met de persoon die een breed 
palet aan vaardigheden bezit, die vanwege diverse omstan-
digheden onvoldoende tot zijn recht komen. Als je de focus 
legt op de problemen die autisme met zich meebrengt, 
dan zie je problemen. Maar als je de focus richt op de 
mogelijkheden, dan ontdek je die. En dat is wat wij hier 
doen. Dat is mijn drijfveer. De individuele wensen en 
mogelijkheden van de jongeren voorop stellen en samen 
ontdekken wat allemaal mogelijk is, hoever iemand kan 
komen om zijn ideaal te verwezenlijken. Ik vind het 
geweldig wanneer de jongeren na hun werk voldaan zijn, 
als ze een succeservaring hebben beleefd. Je ziet ze groei-
en, dat is zo mooi.’ 

Laren?
‘Als ik Laren binnenrijd, geeft me dat altijd een behaaglijk 
gevoel, bijna alsof je op vakantie bent. Ik vind het een 
enorm sfeervol dorp. Niet alleen de karakteristieke huizen 
dragen daaraan bij, ook de hartelijkheid van de inwoners 
van Laren vind ik opvallend. Ze zijn vriendelijk en gemoe-
delijk en ik merk dat veel mensen het Papageno Huis een 
warm hart toedragen.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Eigenlijk verdienen alle vrijwilligers die bij het Papageno 
Huis betrokken zijn een pluim, maar één van hen in het 
bijzonder: Hanny van der Zwaan. Samen met een aantal 
andere vrijwilligers heeft zij de Papageno Koffieconcerten 
op zondagochtend opgezet. Een heel mooi project, in 
samenwerking met het conservatorium van Amsterdam, 
waarbij mensen op een laagdrempelige manier kennis 
kunnen maken met klassieke muziek.’

Het Papageno Restaurant is geopend op ma. t/m vr. van 
10.00 – 15.00 uur voor koffie, gebak en lunch. Arrangemen-
ten op maat zijn mogelijk.
Meer info: www.papageno.nl of tel: 035 8884303
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Alweer een nieuw begin!

Het college gaat zijn laatste volle 
jaar in, maar heeft nog wel het een 
en ander te doen. Ook dit jaar horen 
we graag weer van u.

Zo zijn we gestart met het GVVP (gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan). Honderden mensen hebben inmiddels 
hun wensen en klachten aangegeven op de digitale kaart 
van Laren. Binnenkort zullen we de eerste conclusies 
gaan delen: moet er meer aandacht komen voor de 
kwetsbare voetganger, voor de omgeving van de scholen, 
voor te hard rijden, voor het kruispunt bij de Brink? We 
gaan luisteren en vervolgens een plan van aanpak 
maken.

Begin februari komt de provincie Noord-Holland met de 
lang verwachte brief over mogelijke opschaling in de 
regio. Komt de zelfstandigheid van Laren in het geding? 
De raad was er duidelijk over: zelfstandig blijven met 
sterkere regionale invulling op grote onderwerpen als 
economie, werkgelegenheid en infrastructuur. 
Afwachten maar.

In dat verband is het des te belangrijker ons te realiseren 
dat we in een heerlijk dorp leven en samen de Larense 
gemeenschap vormen. Zo haalt de gemeente de bladeren 
graag op, maar soms houden de blaadjes van de bomen 
zich slecht aan de planning van de gemeente. Als de 
bladeren eens wat later vallen, kan wat eigen initiatief 
geen kwaad. De putten bij u vóór de deur schoonhouden 
doet de gemeente eenmaal of soms tweemaal per jaar. 
Elkaar een handje helpen door het een keer extra zelf te 
doen, maakt het leven voor allemaal wat lichter. 

Ik wens u een mooi, gezond en coöperatief nieuw jaar.

Ton Stam
Wethouder

t.stam@laren.nl
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Gezond en gelukkig 2017
Terwijl ik in de vroege ochtend van 9 
januari deze column schrijf gaan mijn 
gedachten uit naar de vergadering van het 

presidium straks om 9.45 uur in het gemeentehuis. 
Op de agenda staat ondermeer de bestuurlijke planning. 
Dat is een overzicht met onderwerpen waarover de 
gemeenteraad een besluit moet nemen. Het overzicht 
geeft aan waar de onderwerpen zich op dit moment in 
ambtelijk apparaat, de BEL-organisatie, bevinden. Het 
presidium kan daarmee de voortgang in tijd controleren 
en een klein beetje sturen in het moment van 
daadwerkelijke behandeling ervan in de gemeenteraad. 
Het presidium is de agendacommissie, wordt gevormd 
door de fractievoorzitters en voorgezeten door de 
raadsvoorzitter. In december 2015 schreef ondergetekende 
dat in januari 2016 de Commissaris van de Koning op 
bezoek zou komen om met de gemeenteraad te praten 
over ons dorp, onze dorpsgemeenschap. Er is alweer een 
jaar voorbij en in februari aanstaande zal de provincie 
reageren op de brief van de gemeente Laren en die van 
andere gemeentes uit het Gooi. Dan wordt duidelijk 
welke stappen er de komende jaren met elkaar gezet gaan 
worden. Ik schrijf nadrukkelijk ‘met elkaar’ omdat de 
gemeenteraad van Laren graag in dialoog met de 
provincie en buurtgemeentes, regie voert over haar eigen 
toekomst.  Belangrijk hierbij is dat we voldoende 
bestuurskrachtig zijn én kunnen blijven. De 
gemeenteraad speelt hier een centrale en cruciale rol in. 
En dat breng mij bij een onderwerp dat hiermee nauw is 
verbonden. Volgend jaar maart zijn alweer de 
gemeenteraadsverkiezingen. De verschillende partijen 
die actief zijn in Laren moeten dan voldoende kandidaten 
op de been weten te brengen. Bestuurskrachtig blijven 
zeg maar. Niet alleen in kwantiteit maar ook kwaliteit. 
Vanzelfsprekend wil ook het CDA graag weer een lijst met 
goede kandidaten presenteren. Een lijst met mensen die 
een brede representatieve afspiegeling van ons dorp zijn. 
Mensen die elkaar aanvullen. Dat kan u zijn. Laren bent 
U. Ook start het CDA met een actualisatie van haar 
verkiezingsprogramma. Hierover 
een volgende keer meer. Rest mij 
om u namens het CDA een 
bijzonder gezond en gelukkig 2017 
toe te wensen én graag tot ziens. 

Erwin van den Berg
fractievoorzitter CDA

te bereiken via 06 - 13356669 of per 
mail hjwvandenberg@gmail.comFred van Sprang

EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

zilverenminiaturen.nl

MEER INFORMATIE OVER BOSBOX? BEL ONS: 035 - 531 06 05 OF MAIL: INFO@BOSBOX.NL

VLIERBERG 2A - 3755 BS EEMNES - WWW.BOSBOX.NL

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14
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Laren Foodcourt?
Allereerst een heel gezond en voorspoedig 2017!
Als eerste een raadseltje: “Wat hoort er in dit rijtje niet 
thuis?” Beschermd dorpsgezicht, Brinkhuis, Basiliek, 
Foodcourt. Ja, u leest het goed. Ik citeer: “Het college 
besluit in principe in te stemmen met de realisatie van 
een foodcourt op de begane grond en 4 appartementen 
op de verdieping van Brink 37a/Eemnesserweg 3 middels 
het voeren van een afwijkingsprocedure”. Die 
afwijkingsprocedure is nodig omdat dit (terecht) niet 
past in het huidige bestemmingsplan in het hart van 
ons centrum. Dan vraag je je af: Waarom, voor wie en 
welke visie op ons mooie, monumentale centrum ligt 
hieraan ten grondslag? Amsterdam wil van zijn platte 
horeca af vanwege massatoerisme en de bijbehorende 
vandalisme en criminaliteit, terwijl Laren dit nu juist 
wil aantrekken? En er wordt al zo weinig gehandhaafd…
In februari wordt de centrumvisie in de gemeenteraad 
behandeld; de basis voor het nieuwe bestemmingsplan 
centrum. Willen we de authenticiteit van Laren als 
kernwaarde zoveel mogelijk behouden en een 
onderscheidend, kwalitatief hoogwaardig dorp blijven? 
Wij zijn hier grote voorstander van; het mag in onze 
ogen zelfs iets rustiger t.a.v. festiviteiten… méér is niet 
beter en kwaliteit gaat boven kwantiteit.
Of willen we van Laren een feest-en toeristendorp 
maken? Een soort Valkenburg in het Gooi? Een paar 
partijen en een aantal pandeigenaren zien hier wel 
brood in, maar dat is niet in het belang van Laren! Een 
foodcourt past hierbij en wordt zelfs in de centrumvisie 
mogelijk gemaakt, maar voor ons is dit onbespreekbaar: 
het begin van het einde…
Daarnaast: Onze bestaande horeca heeft het al zo 
moeilijk, deels door de recessie en deels door het almaar 
groeiende aantal horecagelegenheden - momenteel 35 -  
in een dorp van 10.500 inwoners. 
Door wie worden hun belangen 
gediend? Er staan er al 4 te koop 
en wat komt hiervoor terug? Nog 
meer foodcourts?
Het wordt een warme februari!

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Waar gaan we met Laren naartoe in 2017
Op donderdag 29 december waren wij - D66BEL 
(Blaricum-Eemnes-Laren) - daar op Plein 1945, om 
iedereen die het maar horen wilde een gelukkig en 
gezond 2017 toe te wensen.

We zagen leuke tevreden medeburgers, maar ook bange, 
we spraken zelfs met boze ontevreden mensen. Wat is er 
toch in ons gevaren hier achter de dijken, in ons 
welvarende landje? Waarom zijn er zoveel angstige en 
boze mensen? 

Waarom is er geen publiek debat, over onze toekomst, 
waar we niet alleen met Laren maar ook met de Gooi- en 
Vechtstreek naartoe willen? Dat debat zullen we met 
elkaar moeten voeren en hopelijk zal het op basis van 
respect gaan over de feiten van Laren én de regio.

“We worden niet gehoord,” zei een boze man. “Er wordt 
niet gehandhaafd, ze doen maar wat, zetten hun SUV 
gewoon maar ergens neer, rotzooi in de bermen, 
groenvoorziening gaat naar de kl…, nu is er weer een 
laptop gestolen met wie weet mijn gegevens. Wat zijn ze 
toch aan het doen in dat gemeentehuis, we hebben toch 
een BEL-gemeentehuis in Eemnes, kost allemaal 
handenvol met geld. Laat ze daar naartoe gaan, kunnen 
ze elkaar een beetje ondersteunen. En dan het centrum 
een beetje opleuken voor vier ton, maar mijn 
zwakbegaafde broer die eigenlijk niet zelfstandig kan 
wonen, daar is geen plek voor. En voor extra toezicht, 
voor handhaving al helemaal niet. Ze zijn niet eens in 
staat om migranten te huisvesten. En dat wil zelfstandig 
blijven. Je houdt het toch niet voor mogelijk, toch?” Een 
bijna letterlijke tekst.

We hebben hem een heel goed 
2017 toegewenst. Hopelijk is hij er 
ook bij wanneer wij allemaal over 
de toekomst van Laren én de regio 
kunnen gaan brainstormen. 

Jim Juffermans
Steunfractie D66 
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Nieuws in beeld

Lichtjesavond Laren sprookjesachtig

Bijzonder Laren organisseert voor bijzondere 
doelgroep een bijzonder concert

BEL Nieuws kiest Antoinetty van den 
Brink tot Laarder van het jaar

Bordeel Bocaccio trekt landelijke 
aandacht door moord

De Stichtse Hof bedankt Stichting 
Parcival

Laar & Berg deelt Laren tenues 
uit in Nepal

Natuurvrijwilligers GNR krijgen hulp 
van Belgische trekpaarden

Kinderen maken in Singer Laren kunstwerk met 
kinderboekenschrijfster Gitte Spee

Eerste participatieverklaringen getekend

Marlin Maison aan de Brink geopend
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Lichtjesavond Laren sprookjesachtig

Larense zaken

Larense zaken 13 januari 2017

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd   1 24-03-16   10:48
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Gemeentelijke bekendmakingen digitaal
Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke 
website www.overheid.nl Hier worden ook de verorde-
ningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendge-
maakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Vind u het lastig om digitale ontwikkelen zoals e-mail 
en app onder de knie te krijgen? PC Helpdesk BEL, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties en het Larens Journaal helpen ouderen in Laren met 
‘Over uw buurt’.

In de e-mail en app van www.overuwbuurt.overheid.nl 
komen besluiten van gemeenten, provincies en 
waterschappen op één plek samen. U kunt zelf instellen 
welke berichten u wilt ontvangen. 

Informatieochtend
Tijdens de informatieochtend op woensdag 8 februari 
leert u alles over het aanmelden voor en het gebruik van 
Over uw buurt, zodat u daarna snel en eenvoudig op de 
hoogte blijft van álle ontwikkelingen in uw buurt! 
Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: theaterzaal 
Brinkhuis.

Aanmelden en meenemen
Aanmelden is verplicht en kan per e-mail via communi-
catie@belcombinatie.nl of bel naar Jannie van Twillert, 
tel. 14 035. U heeft uw eigen telefoon of tablet bij de 
bijeenkomst nodig.

De burgemeester van Laren maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 
een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag 
VOLMACHTBEWIJS
1.  Bij Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften 
om bij volmacht te mogen stemmen.

2.   Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 
maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 
maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door 
de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of 
door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief 
te stemmen.

3.   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemach-
tigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 
als kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs.

5.   Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEM-
PAS of KIEZERSPAS
1.   De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om 
voor hem/haar te stemmen.

2.   De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt 
op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de 
gemachtigde medeondertekenen.

3.   De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs 
omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemach-
tigde over.

4.   Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 
Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter 
van het stembureau laten zien.

5.   Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette 
stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de 
stemming.

6.   Een volmacht dat is verleend door overdracht van de 
stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van 
een stem door de gemachtigde, door de volmachtge-
ver worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 
aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de 
eigen stem te worden uitgebracht. 

De burgemeester van Laren maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede 

 ‘Over uw buurt’ 
onder de knie krijgen?

Larense zaken 13 januari 2017

Stemmen bij volmacht

Stemmen met een kiezerspas
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Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 
een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen 
in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij 
gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.   Bij Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om 
in een willekeurig stembureau aan de stemming te 
mogen deelnemen.

2.   Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien 
reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 
2017 door de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 
maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 

3.   Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 
verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief 
aan de stemming te mogen deelnemen.

4.   Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt. 

B. MONDELINGE AANVRAAG
1.   De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de 

stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 
12.00 uur, de stempas over te leggen bij Burgerzaken 
van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 
januari 2017 als kiezer is geregistreerd.

2.   Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de 
verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief 
aan de stemming te mogen deelnemen.

3.   Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 
verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 
worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw 
kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. 
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voor informatie over stemmen per brief en stemmen 
voor Nederlanders die in het buitenland wonen kijkt u 
op www.laren.nl (Bestuur > Verkiezingen).
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerza-
ken, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 
woensdag 21 december 2016 kunt u bekijken op www.
laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderin-
gen > Besluitenlijst Raad).

Larense zaken 13 januari 2017

De Commissie M&F vergadert donderdag 19 januari 
2017 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). 
De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich 
vooraf aanmelden bij de commissiegriff ier. Onder-
staande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Vaststelling adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 15 december 2016 
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Presentatie Bijzonder Laren
•  Begrotingswijzigingen 2017 Regio Gooi en Vecht-

streek
•  Actualisering van de Algemene plaatselijke 

verordening Laren  2010
•  Vervolgopdracht regioambassadeurs

De gemeenteraad vergadert woensdag 25 januari 2017 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwer-
pen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ring d.d. 21 december 2016
•  Presentatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

(onder voorbehoud)
•  Benoeming burgerleden BEL Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit 
•  Actualisering van de Algemene plaatselijke 

verordening Laren 2010 
•  Begrotingswijzigingen 2017 Regio Gooi en Vechtstreek 
•  Vervolgopdracht regioambassadeurs

Geboorte
28-11-2016 George Paul Allard Wilkens
30-11-2016 Mason Anton Onno van Loon
01-12-2016 Ravi Kuperus
13-12-2016 Livine Sluijsmans
15-12-2016 Finn Otto Carlquist
18-12-2016 Claire Louise Willemijn Rolff

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Gemeenteraadsvergadering

Familieberichten
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De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, 
want in het donker kunnen zij makkelijker hun gang 
gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg ervoor 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent 
en doe de deur goed op slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, personen die in 
huizen gluren of hoort u glasgerinkel? Vertrouw dan op 
uw onderbuikgevoel en bel meteen de politie via het 
alarmnummer 112. Uw telefoontje kan belangrijk zijn 
en de pakkans van de dader(s) wordt hiermee vergroot. 
Let bij zo’n verdachte situatie goed op het signalement 
van de verdachte, maar ook op bijzondere kledingken-
merken en eventueel het vervoermiddel (kleur, merk, 
type, kenteken). Deze informatie kan de politie helpen 
bij de opsporing van de dader(s).

Sinds 11 december 2016. verzorgt Syntus het streekver-
voer in de provincie Utrecht. Met de komst van deze 
nieuwe vervoerder in de regio is er ook een nieuw 
lijnennet gekomen. Zo rijdt er een nieuwe (buurt)bus 
tussen Soest en Eemnes en vice versa, met een doorver-
binding naar Busstation Ziekenhuis Tergooi Blaricum. 

Nieuwe buurtbus 573
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 
tot 19.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 19.00 uur. Het 
vervoer wordt uitgevoerd met achtpersoonsbusjes. 
Syntus is nog op zoek naar vrijwilligers uit Eemnes, 
Laren en Blaricum voor het rijden van deze busjes. Meer 
informatie hierover vindt u op www.syntus.nl/
over-syntus/vacatures 

Achtergrond
Syntus heeft een contract om het vervoer binnen de 
provincie Utrecht te verzorgen. Daarbuiten voeren 
andere maatschappijen (onder andere Connexxion) het 
busvervoer uit.
Het doortrekken van de route van lijn 573 door Laren 
naar Tergooi Blaricum is hierop een uitzondering. Deze 
is gemaakt, omdat het ziekenhuis ook vanuit de 
provincie Utrecht goed bereikbaar moet zijn. 

Komend jaar vinden er gesprekken met de provincie 
Noord-Holland plaats. Besproken wordt of het mogelijk 

is om bus 573 op meerdere plekken in Laren te laten 
stoppen. De bus stopt daar nu niet. Voorlopig kunnen 
reizigers uit Laren en Blaricum dus alleen opstappen bij 
de halte bij busstation Tergooi Blaricum. 

Buslijn 109 ongewijzigd
Buslijn 109, uitgevoerd door Connexxion, is onveranderd 
en rijdt volgens de route die u gewend bent. 

Meer informatie en dienstregeling
Voor meer informatie en de dienstregeling van lijn 573 
kunt u terecht op de website van Syntus Utrecht: www.
syntusutrecht.nl Voor de dienstregeling van het gehele 
OV kunt u terecht op www.9292.nl

De openbare straatverlichting in Laren wordt duurza-
mer gemaakt door het toepassen van LED verlichting. 
De gemeente Laren en de f irma Ziut B.V. hebben een 
overeenkomst getekend die dit mogelijk maakt. De 
f irma Ziut gaat voor de gemeente ook het beheer en 
onderhoud uitvoeren. 
Het vervangen van de huidige openbare verlichting 
vindt geleidelijk plaats, over een periode van meerdere 
jaren. De eerste LED verlichting wordt naar verwach-
ting dit voorjaar geplaatst. 

Nieuw beleid
Met de overeenkomst met de firma Ziut geeft de gemeente 
Laren invulling aan nieuw beleid. De gemeente streeft 
hierbij efficiënte en effectieve straatverlichting na, met 
oog voor duurzaamheid, energiebesparing, verkeersveilig-
heid en sociale veiligheid. 

De gemeente is op zoek naar digitale foto’s die laten 
zien hoe mooi Laren kan zijn. Denk aan foto’s van een 
gezellig druk dorpscentrum, aan de hei die in bloei 
staat of aan mooie architectuur. Alle foto’s die de 
schoonheid van ons dorp illustreren, zijn welkom. 
In januari, februari en maart vragen wij u uw mooiste, 
hedendaagse of oude, plaatjes van Laren in te zenden. 
Een selectie gebruiken we voor nieuwe evenementdoe-
ken. In april zal een nog samen te stellen jury de 
inzendingen beoordelen. De besten ontvangen een 
leuke prijs.  Kijk voor meer informatie en voor het 
insturen van foto’s op www.laren.nl (Inwoners > 
Projecten > Fotowedstrijd).

Nieuwe buslijn 573 
Tergooi- Eemnes-Soest

Larense zaken 13 januari 2017

Laren krijgt LED verlichting

Wat vindt u het 
mooiste plaatje van Laren?

Voorkom woninginbraak 
tijdens de donkere dagen
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Een onaangepaste man die de buurt op stelten zet
Met een nieuw jaar in het verschiet, blik ik terug op iets dat ik in mijn nieuwjaarstoespraak heb genoemd: het 
toenemende aantal onaangepaste en verwarde mensen in de samenleving. Dat is voor veel burgemeesters in het land 
een zorgpunt, zo ook in Laren. Het is dikwijls een ingewikkelde zoektocht hoe ermee om te gaan. In deze column geef 
ik u een beeld van wat er in zo’n situatie zoal bij komt kijken. Ik doe dat aan de hand van de zaak van een jongeman 
die in 2016 veel onrust veroorzaakte in de Weversbuurt. 

Hij focuste zich op gauwdieverij en onaangepast en 
vreemd gedrag in en om zijn woning. Hij kreeg al snel 
de reputatie dat hij zich voortdurend onrechtmatig 
spullen toe-eigende van mensen. Dat riep boosheid en 
angst op onder inwoners. De man was ‘een bekende’ van 
de politie en die sprak hem dan ook regelmatig aan op 
zijn gedrag. Maar dat hielp niet; het werd van kwaad tot 
erger.

Rond de zomer wendden buurtbewoners zich ongerust 
tot mij. Er volgde een buurtbijeenkomst waar de stoom 
van de emotie werd afgeblazen en afspraken tussen de 
buurt, de woningcorporatie en de gemeente werden 
gemaakt hoe dit vraagstuk te benaderen. Belangrijk in 
dit soort situaties is het kader dat de rechtsstaat stelt: 
mensen die zich misdragen in ons land worden door de 
rechter - en door niemand anders - beoordeeld. Een 
veroordeling van een verdachte vindt plaats op basis 
van onomstotelijk bewijs en niemand, ook de politie 
niet, kan zonder huiszoekingsbevel een woning binnen-
treden. In de onderhavige situatie werden die kaders 
soms als frustrerend ervaren. Zo is het niet gemakkelijk 
te accepteren voor een buurt dat men zeker acht dat er 
een gestolen f iets in een schuurtje staat, terwijl de 
politie niet naar binnen gaat. Ik begrijp die emotie, 
maar sta ook achter de rechtsbeginselen. Het is een 
groot goed in onze samenleving dat ons huis als 
privédomein zo goed mogelijk wordt beschermd. Het is 
dus zaak zo’n zaak binnen deze kaders op te lossen, met 
oog voor zowel het belang van de buurtbewoners als van 
de man die zich misdraagt. Het is namelijk goed 
mogelijk dat er diepere oorzaken aan zijn gedrag ten 
grondslag liggen.

De buurt, de corporatie en de overheid versterkten 
elkaar, spraken vertrouwen naar elkaar uit en pakten 
samen het vraagstuk aan. We wisten van elkaar wat we 
deden en we hielden ons aan die gedragslijn. Ook als dat 

meer tijd kostte dan we met elkaar graag zouden 
willen. De man werd aangemeld bij het Veiligheidshuis 
om daar de acties van de verschillende overheden, de 
burgemeester, de politie, justitie en de BEL Combinatie 
te coördineren.

Er kwamen gesprekken met de overlast veroorzakende 
man, waarin hem ondubbelzinnig werd uitgelegd dat 
zijn gedrag niet werd getolereerd, maar dat we hem 
tegelijkertijd hulp aanboden om uit zijn situatie te 
geraken. 

Ondertussen werd een meldsysteem van incidenten 
afgesproken met de buurt, werd een strafrechtelijk 
traject ingezet en zette de woningcorporatie een 
uitzettingsprocedure uit de woning in gang. Daarnaast 
heb ik een gebiedsverbod voorbereid, vonden er 
meerdere buurtbijeenkomsten plaats en aan bewoners 
werd slachtofferhulp aangeboden.

Uiteindelijk is de man op 5 januari 2017 uit zijn woning 
gezet. Dat geeft gelukkig rust aan de buurt.

De samenwerking van de buurtpreventievereniging als 
vertegenwoordiger van de buurt met de woningcorpora-
tie, de politie en de burgemeester waren hierin 
essentieel. Door met een gericht plan te werken en 
elkaars positie te respecteren, lukte het om door de 
penibele situatie heen te komen.

Ik zeg dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen 
en aan de buurtbewoners die zoveel discipline hebben 
opgebracht. Ik hoop dat deze ervaring tot steun kan zijn 
in toekomstige situaties, want hoe akelig ook, ze zullen 
opnieuw voorkomen.

Elbert Roest,
burgemeester
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Nieuws in beeld

Veel hilariteit bij nieuwe inwoners tijdens speciaal 
gemaakte Nieuwjaars-dorpsquiz door Leo Janssen

SV Laren ‘99 trots op Grote Clubactie en beste lotenverkoper  
van Nederland Fabian Borsen 

Nieuwe uniformen voor Nachtwacht 
BPV Heidezicht Nieuwjaarssnert bij Ons Genoegen Parkeerterrein Hein Keverweg (achter 

Singer) geopend

Werk Bob ten Hoope te koop in 
Singer laren 

Wethouder Tijmen Smit, politicus van 
het jaar van de Gooi en Vechtstreek

Zanger Patrick Willemse sluit Wintervillage 2016

Sneep-team wint Oliebollentoernooi The Smashers

Voorzitter MCC blikt terug op zeer 
succesvol jubileumjaar



 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Een nieuwe start
Het nieuwe jaar is begonnen en dat is voor velen 
aanleiding om niet alleen met een schone, maar ook 
een geheel nieuwe lei te beginnen. Voor sommigen 
begint dat met het besluit om te scheiden. 
Een prettige scheiding bestaat niet. Wel een die 
goed en zorgvuldig wordt aangepakt, al was het 
maar vanwege de 70.000 kinderen die jaarlijks met 
een scheiding te maken krijgen. Een paar tips:
Tip 1: Blijf op je gezondheid letten. Een scheiding 
vergt kracht en uithoudingsvermogen, zowel fysiek 
als mentaal. Sporten vergroot je weerstand.   
Tip 2: Hou je kinderen goed in de gaten. Zij komen 
vaak aandacht tekort. Met alle energie die het de 
ouders kost, vergeten zij onbedoeld om voldoende 
tijd aan de kinderen te besteden. Juist in deze  
moeilijke periode hebben zij zo hard liefde en  
geborgenheid nodig. Let ook op of zij een ander 
klankbord nodig hebben, zoals oma of opa. 
Tip 3: Maak heldere afspraken over de financiën: 
hoe worden de kosten van de huishouding en van 
het gezin in de eerste periode betaald? Voorkom 
daarmee ook toekomstige onenigheid over fiscale 
consequenties. Bijvoorbeeld: als een (ex-)partner 
aan de ander een bedrag betaalt voor de huishoude-
lijke lasten en er niets is afgesproken, kan de ontvan-
gende partner op een later tijdstip geconfronteerd 
worden met een belastingaanslag over dat bedrag. 
Tip 4: Probeer al in een vroeg stadium zoveel  
mogelijk spullen te verdelen. Dat schept goodwill 
en vertrouwen. Ruim op en schep orde. 
Tip 5: Zoek een advocaat-mediator, of tenminste 
een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht. 
Dat kan via de site www.verenigingfas.nl. Ook ons 
kantoor kunt u daarop vinden. Wij zijn gevestigd 
op een gunstige locatie boven een van de mooiste 
winkelcentra van Nederland, waar men gratis kan 
parkeren op 15 minuten van het Gooi.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_jan2017.indd   1 03-01-2017   11:49:44

• Medewerker tuinonderhoud
Het Geologisch Museum Hof land heeft twee tuinen. 
Beide tuinen hebben onderhoud en soms herinrichting 
nodig. U versterkt het tuinteam, heeft enige ervaring en 
kan zelfstandig werken. Info: Dick Borger, tel. 035-6234631, 
of borgerda@gmail.com.

• Creatieve vrijwilliger voor de Serre (M/V)
Op de afdeling ‘De Serre’ (Psychogeriatrie) bij Theodotion 
komen cliënten van de verzorging graag bij elkaar. U 
begeleidt hen bij creatieve activiteiten en gaat een keer 
samen naar buiten. U bent een gezelschapsmens, creatief, 
mobiel en in staat een rolstoel te duwen. De werktijden 
zijn in overleg. Info: Karin van Rumpt, tel. 035-6268856 of 
k.vanrumt@amaris.nl.

• Assistent-beheerder Schering & Inslag
U bent de gastheer van Schering & Inslag. U beheert de 
sleutels, maakt bezoekers wegwijs en bedient de bar. Con-
tactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, tel. 035-
7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

Meer vacatures zijn te vinden op 
www.versavrijwilligerscentrale.nl 

Veel hilariteit bij nieuwe inwoners tijdens speciaal 
gemaakte Nieuwjaars-dorpsquiz door Leo Janssen

Bij de voormalige 
Tarcisiusschool aan de 
Smeekweg in Laren 
vordert de nieuwbouw 
van 10 eengezinswonin-
gen en 8 appartementen.
De oplevering wordt eind februari en eind maart ver-
wacht.  De eengezins -woningen worden met voor-
rang toegewezen aan huurders die een sociale 
huurwoning achterlaten in Laren EN een huishouden 
vormen met een of meer kinderen. 
De appartementen zijn bestemd voor 1 of 2 per-
soonshuishoudens en worden ook met voorrang 
toegewezen aan huurders die een sociale huurwo-
ning achterlaten in Laren.
In alle gevallen zijn toewijzingsregels van kracht uit 
de regionale huisvestingsverordening zoals de inko-
menseisen. Binnenkort zullen de 
woningen te huur aangeboden worden 
via Woningnet, zie ook 
www.woningnetgooienvechtstreek.nl

Geïnteresseerden in een van deze 
woningen kunnen zich uitsluitend via 
Woningnet aanmelden.

Binnenkort te huur 
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE HUUR: WALLY MOESWEG 4 LAREN 

TE KOOP: HENRI POLAKWEG 9 LAREN 

TE KOOP: SCHAPENDRIFT 42 LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: HEIDEVELDWEG 56A LAREN 

Berg-Stichting Monument
Het Monument voor de 46 vermoorde Joodse 
kinderen van de Berg-Stichting dat in het 
voorjaar zal worden onthuld op de plek vlakbij waar nu de 
Laar & Berg staat, begint steeds meer support te krijgen 
binnen onze dorpsgemeenschap.  Zo hebben rector 
Sannerijn Jansen en haar staf het project omarmd. De 
Berg-Stichting is sinds januari officieel in het 
lesprogramma opgenomen. De leerlingen zullen later 
gaan zorgdragen voor het onderhoud. Sommige klassen 
werken aan een theaterprogramma, anderen aan de 
muziek voor het lied van de Berg-Stichting dat is 
teruggevonden. Ook worden er gedichten gemaakt. 
Genodigden die straks niet alleen uit Laren komen, maar 
uit het hele land, de Verenigde Staten en Israël zullen 
door de leerlingen worden ontvangen in Laar & Berg.

Oproep in Larens Journaal
Er kwamen veel  reacties. Soms bevestigden de informatie 
waarover de auteurs Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en 
Elbert Roest al beschikten maar meestal leverden die 
reacties iets nieuws op. Twee voorbeelden: Een neef van 
een Larense verzetsstrijdster - Ada van Keulen - die in 
WO II op de Vredelaan woonde, meldde zich. Het hoofd 
van de huishouding van de Berg-Stichting, Flora 
Hamme, was daar enige tijd ondergedoken in 1944-1945. 
We weten nu precies hoe Flora Hamme zich verstopte: 
via een luik in een kast op de eerste verdieping liet ze 
zich in een nauwe ruimte op de begane grond zakken.  
Ook meldde zich een zoon van de niet-Joodse mevrouw 
Bus, die na de oorlog lang tijd kokkin was op de Berg-
Stichting. Mevrouw Bus kookte, maar Flora Hamme, 
weer terug bij de Berg-Stichting, zag er op toe dat het wel 
koosjer gebeurde. Verder waren er talloze andere reacties. 
In alle gevallen was het hartverwarmend om te 
constateren hoe zeer men meeleeft met het monument 
dat wordt geplaatst en het boek dat wordt geschreven.

Fondsenwerving en donaties
De fondsenwerving voor de drie meter hoge cortenstalen 
sculptuur, gemaakt door de kunstenaar Lon Pennock dat 
ruim 70.000 euro kost, is in volle gang. Er hebben zich 
zelfs Laarders gemeld die niet alleen persoonlijk 
doneren,  maar ook de taak van ambassadeur op zich 
hebben genomen om vrienden en kennissen te vertellen 
over het project en het verhaal van de Berg-Stichting.

Met ieder bedrag maakt u uw betrokkenheid duidelijk. Uw bedrag – hoe klein 
of groot ook - kunt u overmaken op Rabobank NL03 RABO 0313 6920 84 ten 
name van Stichting Monument voor de Joodse kinderen te Laren. De stichting 
heeft de ANBI-status en uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Activiteiten om een en ander te organiseren kunt u bij de burgemeester 
persoonlijk melden:  roest@laren.nl
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Nieuwjaarsreceptie 
Gemeente Laren

R E P O R T A G E

Foto‘s: Leo Janssen
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Met instemming heb ik kennis genomen van de 
ingezonden brief van I. Staphorst (centrumbewoner) in 
het Larens Journaal nr. 226 d.d. 9 december i.z. het 
verplicht af koppelen van hemelwater.
Zoals dhr. Staphorst in zijn brief schrijft, is de gemeente 
Laren verantwoordelijk voor een goed werkende riolering 
en afvoer van regenwater. Dit zijn fundamentele 
voorzieningen waar de inwoners van Laren rioolheff ing 
voor betalen en de verantwoordelijkheid hiervoor kan 
niet zomaar aan de pandeigenaren in Laren worden 
overgeheveld, zoals de Gemeente in haar brief d.d. 18 juli 
2016 over dit onderwerp stelt.
De Gemeente zegt ook in deze brief dat zij zelf al jaren 
maatregelen treft in de gevoelige gebieden, maar 
tegelijkertijd wordt er bezuinigd op het leegmaken van 
putten, want dat wordt niet meer jaarlijks gedaan. Als 
pleister op de wonden worden er nu door de gemeente 
per deelgebied vijf regentonnen gratis beschikbaar 
gesteld (Larens Journaal 9 december 2016). Om te 
beginnen zou de Gemeente elke pandeigenaar een gratis 
regenton moeten aanbieden. Voorts zou het jaarlijks 
leegmaken van de putten weer ter hand moeten worden 
genomen, indien nodig door een geringe verhoging van 
de rioolheff ing. De prioriteit van de gemeente Laren lijkt 
meer uit te gaan naar het promoten van Laren om 
bezoekers te trekken in het centrum, dan naar het 
investeren in noodzakelijke voorzieningen t.b.v. de 
bewoners daar.

Elly van Leeuwen, 
woonachtig buiten het centrum

Ingezonden brief

Collecteer mee voor de Hersenstichting 
Van 30 januari tot en met 4 februari 2017 
wordt de Hersenstichting collecte gehouden. 
Voor deze collecte is de Hersenstichting op 
zoek naar collectanten. De Hersenstichting 
zet zich in voor alle mensen met een 
hersenaandoening. U kunt zelf aangeven hoeveel uur u wilt 
lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee 
uurtjes collecteren voor deze mensen, dat is een kleine moeite 
voor een groot effect. Meer info Joke Duurland, 06-46448086 
of  www.hersenstichting.nl.

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.

Zo het jaar is weer goed begonnen.  De slee is al weer 

even uit het vet geweest, nu nog hopen dat de schaatsen 

ook uit het vet gehaald kunnen worden en we weten 

weer wat “krabben” is. Ik hoop dat voor u het nieuwe 

jaar ook goed is begonnen. Terugkijkend op het oude 

jaar, mogen we niets meer dan tevreden zijn. Ja, zoals 

gebruikelijk hebben we tussen Kerst en Oud en Nieuw 

toch weer een 2-tal koopovereenkomsten gemaakt en 

in dit nieuwe jaar hebben we ook al weer de eerste 

woning verkocht.  De spoeling wordt dun in het 

Larense woningaanbod. Gelukkig is de spoeling ook 

dun van de zgn. “azijnzeikers”. U kent ze vast wel; 

mensen die altijd negatief zijn, het glas is half leeg en 

op elke slak wordt zout gelegd. Ook wij worden er soms 

mee geconfronteerd.  Kandidaat kopers die de tekst 

niet lezen en denken dat iedere woning  “instapklaar” 

is en vervolgens verbolgen zijn dat de woning 

gerenoveerd moet worden. Kandidaat kopers die alleen 

maar op zaterdagmiddag 15 uur kunnen komen kijken 

(want ze werkend de hele week… ja wij ook )  “Mensen” 

(buitenstaanders) die bijvoorbeeld een aanbiedings-

tekst lezen en vinden dat deze niet correct is 

geschreven. Vervolgens de gemeente informeren en 

hierover zelfs nog een klacht indienen. Je zou bijna 

denken het oorlog is in huizenland. Afijn, die mensen 

moeten ook op deze aardbodem lopen, maar gelukkig 

is het overgrote deel van de mensheid én onze 

opdrachtgevers  gewoon leuk,inspirerend, actief, 

oprecht, energiek, grappig, liefdevol, communicatief 

en open minded. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? 

Op 1 april is er weer een landelijk NVM open huizen 

dag en ik denk dat voor deze datum er nog meer druk 

op de woningmarkt gaat ontstaan binnen Laren. Niet 

in ieder segment van de markt maar zeker wel rondom 

de € 350.000,-- tot € 600.000,-- komt er nóg meer vraag. 

De rente blijft voorlopig historisch gezien laag,maar 

zal misschien ligt gaan stijgen maar het is nog altijd 

goed te blijven investeren in stenen of huidige woning.

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.
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TheaTeragenda

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

Zondag 15 januari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Cordelia Paw (viool) en Daniel Kramer 
(piano). Muziek van Ton de Leeuw, Ries 
en Schubert

Zondag 15 januari
TOEAC speelt ‘Petrushka’
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Het accordeonduo TOEAC (Renée Bek-
kers en Pieternel Berkers) staat bekend 
om haar originele optredens.  In het Rosa 
Spier Huis spelen zij Petrushka van Igor 
Stravinski: dezelfde muziek, hetzelfde verhaal, dezelfde 
hoofdrolspelers … en toch, een totaal nieuwe wereld in 
klank, in tijd en in beleving.

Vrijdag 20 januari
The Neil Young Tribute Band
20.15 uur - Theater aan de Brink €  15,00
Henri de Vries is een gepassioneerd fan 
van het werk van Neil Young, de mooie 
rustige akoestische songs en het ruige 
elektrische werk. Deze avond speelt de band samen met 
drummer Bert Fonderie, Gijsbert Diteweg op viool en bas-
siste Danya Plugge.

Zondag 22 januari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Pedro Emanuel Pereira (piano). Muziek 
van Scarlatti, Beethoven, Liszt, Debussy 
en Rachmaninov. 

Vrijdag 27 januari
Roberto Galanto
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€  15,00
Roberto Galanto is een in Italië geboren 
jazz-, pop/funk-, operazanger en tevens 
songwriter. Deze avond brengt hij een combinatie van ope-
ra, populaire Italiaanse liedjes en klassieke jazzmuziek ten 
gehore.

Zondag 29 januari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Crondes strijkkwartet: Tetiana Lutsyk 
(viool), Helga Korbar (viool), Dagmar 
Korbar (altviool) en Sara Novoselic (cel-
lo). Muziek van Haydn en Mendelssohn.

Zondag 29 januari
Theo Nijland – Desalniettemin (luisterliedjes)
15.30 uur – Rosa Spier Huis
De afgelopen jaren bewees Theo Nijland 
dat hij in alle eenvoud, gezeten aan de 
vleugel, zijn publiek een avondlang met 
zijn liedjes weet te raken.  

Vrijdag 3 februari
Hermine Deurloo
20.15 uur - Theater aan de Brink €  15,00
Een optreden van Nederlands beste har-
monicaspeelster Hermine Deurloo 
samen met pianist Mike Boddé en bas-
sist Marcel Booij, met een muzikaal eer-
betoon aan Toots Thielemans. 

Zondag 5 februari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Nadav David Katan (piano). Programma nog niet bekend.   

Zondag 12 februari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Matthea de Muynck (viool), Isabel Franenberg (altviool) 
en Juan Díaz (violone). Programma nog niet bekend.

Zondag 12 februari
Papageno Jazz-middag*: Canvas Trio
16.00 uur – Papageno Huis €  5,00
Het Canvas Trio, bestaande uit Orestis 
Petrakis (piano), Pedro Ivo Ferreira (con-
trabas) en Nick Thessalonikefs (drums), is 
ontstaan in 2014. Ze ontwikkelden een eigen muziekstijl, 
gebaseerd op improvisatie en gecomponeerd materiaal. 

Zondag 19 februari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Sterre Kooi (sopraan) en Florian Verweij (piano). Program-
ma nog niet bekend.

Zondag 26 februari
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Alba Encinas (viool), Isabel Franenberg (altviool), Michael 
Tweed (cello), Juan Diaz (contrabas) en Naruhiko Kawa-
guchi (piano). Programma nog niet bekend.

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Jazz-middagen zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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Woensdag 11 januari gaat een 
nieuwe cursus beeldjes in was/
brons bij beeldhouwer Marloes 
Eerden van start. Later instromen 
is ook mogelijk. Tijdens deze cur-
sus van 10 ochtenden maken de 
cursisten kleine beeldjes in was 
naar eigen ontwerp. Er wordt 

begonnen met schetsontwerpen, daarna werken de cur-
sisten in 3-d met was en andere materialen. Vervolgens 
is er de keuze om het wassen beeldje in brons te laten 
gieten (op eigen kosten). Deelnemers krijgen uitleg over 
het bronsgieten, ciseleren en patineren. De cursus wordt 
afgesloten met een excursie naar een bronsgieterij. De 
lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorder-
den. De cursus vindt plaats van 10.00-12.30 uur in het 
Atelier van het Brinkhuis. Meer informatie: 035 - 52 50 
807 of per e-mail: marloes.eerden@gmail.com. Kijk ook 
op www.docart.nl.

In januari starten de nieuwe medi-
tatiecursussen en coachingsessies 
in CAMALARAH, Larens Centrum 
voor Spirituele Ontwikkeling aan 
het Raboes nr. 7, onder leiding van 

meditatieleraar Carla Hamburger. Wil je leren om mind-
ful te zijn, regelmatig te kunnen ontspannen, de tijd 
nemen om je levensdoel te vinden, en dit ook uitvoeren 
in jouw tempo en op jouw manier? Mediteren kan je 
daarbij helpen. Door meditatie kun je de verbinding met 
jezelf en je omgeving verdiepen en gaan leven vanuit een 
groter bewustzijn. Lessen en coaching worden naar keu-
ze gegeven in kleine groepen of individuele sessies, zowel 
voor beginners als gevorderden. Belangstelling? Bel 035 
- 538 05 51 of kijk op www.camalarah.nl

De expositie van Theo 
Kazemier – KZMR bij 
restaurant Mauve en 
Gastrobar Anton wordt 
op vrijdag 13 januari 
om 17.00 uur feestelijk 
geopend. Het werk van Theo is daar te zien tot eind maart 
2017. Zijn werken zijn dynamisch en passievol. Theo is 
altijd in beweging en die beweging is in zijn werken van 
de afgelopen maanden te vinden. Hij maakte die als rei-

Cursus beeldjes in was/brons

Cursussen Mediteren

Kunstenaar Theo Kazemier in beweging

Activiteiten



19

zend kunstenaar in ateliers van Friesland tot Bussum. 
Fotografie, action paint performance, zeefdruk, anima-
tie, het digitale en het nimmer af latend scheppend ver-
mogen van Theo Kazemier - KZJMR vind je in dit werk 
terug. Met evenveel liefde en toewijding maakt hij intie-
me portretten van mensen en dieren. Dat doet hij ook in 
opdracht. Op de opening van de expositie zal hij dan ook 
een portret van een prominent persoon onthullen. Mul-
tidisciplinair, veelbewogen en geïnspireerd is zijn mot-
to: “Waar Andy Warhol moest stoppen, ga ik nog heel 
lang door”. Kunst is voor hem gelijk aan wetenschap. 
Kunst met een kwast is voor Theo niet voldoende. Res-
taurant Mauve wisselt naast de verfijnde menukaart 
met regelmaat de kunst aan de wand. De wisseling van 
kunst doen zij in samenwerking met i-laren online 
magazine.  

Op 14 januari laat De 
Gooische Muziekschool 
zien wat “Plezier in 
Muziek” is. Hoe leuk het 
is om alleen of samen 
muziek te maken. De dag 

heeft tal van activiteiten voor peuters, kleuters, jeugd en 
volwassenen. Er is een lunchconcert en er kunnen 
diverse instrumenten geprobeerd worden. De dag start 
om 11.15 uur en eindigt om 15.00 uur in het Brinkhuis 
aan de Brink 29 te Laren. Van 11.15 tot 12.00 uur kunnen 
geïnteresseerden gratis meedoen aan de Sing-In van de 
Peuters. De Sing-in is in de Theaterzaal. Van 12.00 tot 
13.00 uur is er vervolgens een lunchconcert door 
leerlingen van de muziekschool. Het concert wordt o.a. 
verzorgd door pianisten Cato Huisman en Kevin 
Hooijschuur. Dankzij een f inanciële bijdrage van De 
Gouden Makelaar, makelaarskoppel Marjolein 
Speksnijder en Paul Hoogvorst, is het Brinkhuis in de 
gelegenheid gesteld een mooie piano aan te schaffen 
voor de foyer van het Brinkhuis. De Gooische 
Muziekschool maakt dan ook graag gebruik van deze 
geboden mogelijkheid. Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen 
kinderen kennismaken met verschillende instrumenten, 
zoals blokf luit, gitaar, piano en de viool. Gediplomeerde 
docenten geven je uitleg over het instrument en hoe je 
deze moet bespelen. “Uit Artis is een beer ontsnapt” is 
een nieuwe cursus voor kleuters (groep 1 en 2 van de 
basisschool). Om alvast kennis te maken met deze cursus 
die in februari start is er een open les van 13.30 tot 14.00 
uur. De open les is gratis en in de Theaterzaal.
Meer info over Plezier in Muziek? Kijk op www.
degooischemuziekschool.nl of bel 035-6936596.

Plezier in Muziek in Brinkhuis 

Activiteiten
De Larense Theaterschool “KarakterZ” geeft op 14 
januari een “Proeverij”. Alle basisschoolkinderen zijn die 
middag tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom in 
het Brinkhuis om een proef les te volgen. Ouders kunnen 
tijdens de Proeverij informatie krijgen over de 
theaterschool en uiteraard kunnen zij hun kind(eren) 
dan ook meteen aanmelden. Meer weten? Kijk op www.
karakterz.nl of bel Gideon Calis, oprichter van de 
theaterschool op 06-54715807.

Het Larense kameror-
kest De Muziekkring 
geeft zondagmiddag 15 
januari een wintercon-
cert, met op viool soliste 
Emma Steinmann. Het 
concert begint om 15.00 
uur en vindt plaats in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 
in Blaricum. Het programma is gevarieerd, met delen 
uit de Italiaanse symfonie nr. 4 van Mendelssohn, de 
Romanze op. 26 voor viool en orkest met als soliste Emma 
Steinman. Verder werken van Fauré, Elgar en Chabrier. 
Emma Steinmann is op haar zesde begonnen met viool-
spelen. Ze heeft al tien jaar les van Wiesje Miedema en 
speelt in twee orkesten: Camerata Amstelveen en Jeugd-
Orkest Nederland. Emma won in 2011 een derde prijs bij 
het Prinses Christina Junior concours.  Voor het concert 
is geen kaartverkoop, na af loop is er een collecte. Meer 
informatie: www.demuziekkring.nl.

SeniorWeb bestaat twintig jaar. Om dit te vieren 
organiseert de landelijke organisatie van 16 t/m 20 
januari een “Open Jubileumweek”. Ook de PC Helpdesk 
BEL wil daar aandacht aan besteden. Tijdens deze week 
zal een team van enthousiaste vrijwilligers van de PC 
Helpdesk BEL gratis hulp of advies geven bij PC- of 
tabletproblemen. Inwoners (50+) uit de BEL-gemeenten 
zijn van harte welkom van maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur in Het Brinkhuis te Laren. Kijk voor 
meer informatie op www.pchelpdeskbel.nl.

Het Orzán Trio geeft dinsdag 17 januari om 14.45 uur een 
concert in Vivium Johanneshove. Het klarinettrio 
bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van 
Amsterdam: Marco Danesi (Italië), Kim Grisel (Nederland) 
en Alejandro Peiteado Brea (Spanje). Het repertoire omvat 
(eigen arrangementen van) klassieke muziek, jazz en 

Proeverij Theaterschool KarakterZ

Winterconcert De Muziekkring

Een week lang gratis hulp bij PC-problemen 

Concert Orzán Trio
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populaire stukken. Entree voor het concert bedraagt € 5,- 
per persoon, inclusief een kop koffie of thee. Graag tot 
ziens aan de Eemnesserweg 42 in Laren. Voor meer 
informatie en andere activiteiten in Johanneshove kijkt u 
op www.vivium.nl/johanneshove-agenda.

Maak kennis met SeniorWeb op 
18 en 19 januari in Johannesho-
ve, tussen 10.00 en 13.00 uur, tij-
dens de Open Week Leercentra 
van SeniorWeb. Bezoekers wor-

den ontvangen met een kopje koff ie, en onder het genot 
daarvan geven de docenten korte inleidingen over Seni-
orWeb, leuke en nuttige weetjes bij het gebruik van uw 
iPad of iPhone, hoe vind ik mijn weg in een webwinkel, 
en krijgt u een eerste kennismaking met Internet. Deel-
name is gratis. Naast het geven van workshops start 
SeniorWeb in januari met persoonlijke lessen. In welke 
onderwerpen persoonlijke les gegeven wordt, presente-
ren wij op de open dagen. Cursuslocatie: Johanneshove, 
Eemnesserweg 42. Heeft u vragen? Kijk op www.senior-
weblarennh.nl of neem contact op via info@seniorwe-
blarennh.nl of bel 0646175271. U kunt ook langskomen 
bij de PCHelpdesk in het Brinkhuis.

In de Ridderzaal van Amaris Theodotion (Werkdroger 1) 
organiseert het Parkinson Cafe Laren op donderdag 19 
januari een nieuwjaarsreceptie. Deze wordt begeleid 
door een workshop salsadansen. De receptie begint om 
14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur, waar u de 
informatietafel van de Parkinson Vereniging kunt 
bezoeken. Na af loop is er mogelijkheid elkaar te spreken 
bij het genot van een drankje. De toegang is gratis. 
Koffie en thee staan klaar. Meer informatie: www.
parkinsoncafelaren.nl.

Op zondag 22 januari wordt in de Sint Jansbasiliek in 
Laren om 11.00 uur een dienst van de gezamenlijke 
kerken van de BEL-dorpen gehouden. Bij deze bijzondere 
viering gaan voor: pastoor J. Vriend van parochie Sint Jan 
- Goede Herder in Laren en ds. J.G. de Bruijn, predikant 
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Muzikale 
medewerking wordt verleend door de Blaricumse 
Dorpskerk Cantorij onder leiding van Anton Helmink en 
op het orgel speelt Hendrika Veerman. Voor de kinderen 
is er een kindernevendienst. Na af loop van de dienst is er 
koff ie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!

Open Dagen Computeren voor 50+

Parkinson Café Laren

Oecumenische viering in de Sint 
Jansbasiliek 

Een lezing over weerstand, gezonde voeding en 
supplementen door klassiek homeopaat Nathalie 
Parmentier, op dinsdag 24 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
in het Frans en van 14.00 tot 15.30 uur in het Nederlands. 
Hoe kan ik mijn weerstand verbeteren en de griep 
voorkomen met gezonde voeding en als nodig 
supplementen. Wat is eigenlijk een gezonde voeding? 
Welke factoren dragen bij aan een goede weerstand? Hoe 
kan homeopathie daarmee helpen en  welke voeding of 
supplementen kunnen helpen als mijn weerstand laag 
is? Graag van tevoren aanmelden via 
klassiekehomeopathie@xs4all.nl of 06-44958 698. Max. 8 
deelnemers - kosten 15 euro. 

Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen, van 25 
januari tot 4 februari, 
organiseert de Bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum 
het Voorleesfestival met 
leuke activiteiten voor 
peuters, kleuters en hun 

(groot)ouders. Centraal hierbij staat het Prentenboek 
van het Jaar ‘De kleine walvis’ van Benji Davies over het 
jongetje Boy. Hij woont aan zee met zijn vader, maar 
voelt zich vaak eenzaam. Zijn vader is visser en bijna 
nooit thuis. Als een kleine walvis aanspoelt, neemt Boy 
hem mee naar huis om in het geheim voor hem te 
zorgen. Eindelijk heeft hij een vriendje. Maar….walvissen 
kunnen toch niet wonen in een badkuip? Het 
Voorleesfestival opent op donderdag 26 januari om 10.00 
uur in de vestiging Huizen met een feestelijk 
voorleesontbijt. Deze ochtend lezen burgemeester 
Hertog van Huizen en wethouder Lüken van Blaricum 
voor uit het Prentenboek van het Jaar ‘De kleine walvis’. 
Erika Molenaar sluit het ontbijt muzikaal af. Ze zingt 
met de kinderen vrolijke peuterliedjes die iedereen kan 
meezingen en begeleidt hierbij op gitaar.
Zaterdag 28 januari vindt van 10.00 – 12.00 uur een 
inspirerende peutermarkt plaats. In de bibliotheek van 
Huizen komen die ochtend verschillende organisaties 
samen om ouders en peuters te informeren en te 
enthousiasmeren. In de vestiging Laren is het op vrijdag 
3 februari om 11.00 uur feest. Tijdens ‘50+ leest voor’ zal 
voorlezer Nelly Brand ‘De kleine walvis’ met een Japans 
vertelkastje vertellen. Alle peuters en hun ouders, 
verzorgers en grootouders zijn tijdens het voorleesfestival 
van harte welkom. Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk.

Lezing ‘De griep voorkomen?’

Voorleesfestival in Bibliotheek 
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Wil jij overtuigend en zelfverzekerd 
voor een publiek spreken? Wil je 
impact maken met jouw presentatie? 
Schrijf je dan in voor de Toastmasters 
Speechcraft cursus! In 6 avonden, leer 
je: De elementen van een goede speech 
beheersen; Overtuigend presenteren; 

Opbouwende feedback geven; Improviseren. Toastmasters 
is een internationale sprekers organisatie met meer dan 
30 vestigingen in Nederland. De Speechcraft cursus vindt 
plaats op 6 maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur (30 
januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april) in 
Laren of Eemnes. Toastmasters is een non-profit 
organisatie. Daarom is jouw investering in deze cursus 
geen duizenden euro’s maar slechts € 150,00. Inschrijven: 
GoudenRaadToastmasters@gmail.com met je naam, tel. 
en beroep. Wees snel want vol is vol!

De avond van het Kunstcafé 
Laren op 3 februari zetten wij in 
het thema 5! Want het gehele 
jaar 2017 viert het Brinkhuis 
haar 5-jarig bestaan en het 
Kunstcafé Laren viert dat graag 
mee! Het Kunstcafé zal 3 
februari (weer ouderwets) plaats 
vinden in de foyer van het Brinkhuis. Deze avond worden 
er door nieuwe talenten 5 klassiekers op de piano 
voorgedragen. Daarnaast kiezen wij bijvoorbeeld voor 5 
gedichten, 5 beeldende kunstenaars en lichten wij 5 
actieve kunstorganisaties van Laren uit.    Het Kunstcafé 
vindt plaats in het Brinkhuis en is een culturele 
ontmoetingsplaats voor iedereen. Het moment om het 
weekend met elkaar in te luiden. Wie zin heeft om zijn 
portfoliomap, boek of schetsen mee te nemen kan deze 
ter inzage neerleggen op de stamtafel. Het bekijken van 
elkaars werk is vaak een start voor een inspirerend 
gesprek. Het Kunstcafé werkt samen met de Gooise 
academie, Theaterschool KarakterZ, i-Laren online 
magazine, de Gooische muziekschool, Stichting Kunst 
in Laren, Vrienden van het Brinkhuis en het Brinkhuis 
zelf. Het Kunstcafé is een broedplaats voor nieuwe 
inspiratie of gewoon een plek voor bijzondere 
ontmoetingen. Een plek waar iedereen welkom is. 
Voorafgaand het Kunstcafé Laren wordt er om 19.00 uur 
een dagmenu geserveerd in de foyer á 10 euro. Een hapje 
mee-eten? Dan graag reserveren voor donderdag 12.00 
uur. Inloop Kunstcafé Laren: 19.30 uur; vrij entree! Meer 
info: kunstcafelaren@gmail.com.

Toastmasters Speechcraft cursus

Kunstcafé Laren: THEMA 5!

Zaterdag 4 februari is het weer tijd voor het Repair Café 
in Zorgcentrum Johanneshove, Eemnesserweg te Laren. 
Vanaf 10.00 uur kunt u daar terecht met huishoudelijke 
apparatuur, kleding, f ietsen en nog veel meer. Het 
enthousiaste team reparateurs wil graag haar best doen 
om uw spullen een tweede leven te geven. De reparaties 
worden gratis uitgevoerd, wel wordt een vrijwillige 
donatie op prijs gesteld. Eventueel te vervangen 
onderdelen dient u zelf mee te brengen. De sessie eindigt 
om 13.00 uur. Meer weten? Kijk ook eens op www.
repaircafelaren.nl.

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa Welzijn 
in het Brinkhuis een culturele 
middag voor senioren. Maandag 
6 februari houdt Tjako Fennema, 
een lezing over de componist Igor 
Strawinsky. Fennema is al een 
halve eeuw Stravinskyfan en 
volgde de wegen van de componist van St.Petersburg via 
Clarens (Zwitserland) tot Hollywood en verwijlde bij het 
graf van de componist op het dodeneiland van Venetië, 
St. Michele. Wie was deze spraakmakende, componist en 
dirigent, Tjako Fennema vertelt erover, maar laat ook de 
muziek en zijn fotoarchief spreken. De lezing begint om 
14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 inclusief koff ie 
of thee in de pauze.

Elk seizoen organiseren vrijwilligsters van Versa Welzijn 
een creatieve workshop voor senioren. De workshops 
vinden plaats in de serre van het Muziekcentrum 
(Schering en Inslag) van 10.00-12.00 uur. Dinsdag 7 
februari is het thema ‘winter’ en 11 april maken we een 
Paasdecoratie. Heeft u zin om mee te doen? Bel met Nelly 
Bleijenberg, 06-30801299 of mail naar nelly.bleijenberg@
hotmail.com. De kosten per workshop zijn € 12,50 incl. 
materiaal, koff ie/thee met iets lekkers. 

Wat kan ik doen met homeopathie, zalf jes en natuurlijke 
producten bij kleine ongelukken, ski- of sportblessuren 
of klachten op vakantie?  Tijdens deze lezing op 
woensdag 8 februari geeft Nathalie Parmentier, klassiek 
homeopaat, antwoord op deze vragen. De lezing is van  
11.00 – 12.30 uur in het Frans en 14.00 – 15.30 uur in het 
Nederlands. Graag van tevoren aanmelden. Max. 8 
deelnemers - kosten 15 euro. 

Repair Café

Voordracht over Igor Stravinsky

Creatieve workshop voor senioren

Lezing ‘EHBO met homeopathie bij ski- of 
sportblessures of kleine ongelukken’ 



Wanneer is je leven ‘voltooid’? Hoe bepaal je dat? Als je 
het gevoel hebt dat je leven ‘voltooid’ is, betekent dat 
dan, dat je de beslissing mag nemen van een levenseinde? 
Wat zijn de belangen die spelen bij zo’n afweging? Welke 
onvermoede aspecten duiken op? Allemaal aan ‘de 
laatste – wil – pil’? Stichting Preek van de Week vindt dit 
thema van groot belang. Reden genoeg om de 
allergrootste Nederlandse deskundige op dit gebied,
dr. Els van Wijngaarden, uit te nodigen in het Brinkhuis 
te Laren, op donderdag 16 februari van 20.00 tot 22.00 
uur, voor een avond met veel informatie, veel discussie 
en gesprek. Dr. Van Wijngaarden is onderzoeker aan de 
UVH, zojuist gepromoveerd op ‘Voltooid Leven, over 
leven en willen sterven’ (2016). De organisatie van deze 
bijeenkomst is in handen van Stichting Preek van de 
Week, Arjan van der Heiden, Mieke van Diepen en Ria 
van der Mik. Ook de Larense Boekhandel zal deze avond 
aanwezig zijn met boeken over dit onderwerp. U kunt 
zich opgeven door € 15,00 over te maken op 
28ABNA0456020918 t.n.v. Stichting Preek van de Week.

Thema-avond over ‘Voltooid Leven’ Agenda
13 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink – Love & Friendship, 

14.30 uur
13 jan.t/m eind 
maart 2017

Restaurant Mauve en Gastrobar Anton: Expositie 
Theo Kazemier

14 jan. Brinkhuis: Plezier in Muziek – De Gooische 
Muziekschool, 11.15 – 15.00 uur

14 jan. Brinkhuis: Proeverij Larense Theater-school 
‘KarakterZ’, 14.00 – 17.00 uur

15 jan. Dorpshuis Blaercom: Concert Eemjazz,  
15.00 – 18.00 uur

15 jan. Dorpskerk Blaricum: Winterconcert kamerorkest De 
Muziekkring, 15.00 uur

15 jan. Rosa Spier Huis: TOEAC ‘Petrushka’, 15.30 uur
16 t/m 
20 jan.

Brinkhuis: PC Helpdesk BEL - Gratis hulp bij 
PC-problemen, 10.00 – 12.00 uur

16 jan. Brinkhuis: Pilates, 10.00 uur
16 jan. Johanneshove: SeniorWeb workshop Apple- 

computers, 14.00-16.00 uur (6 dagdelen)
16 jan. Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 – 19.30
16 jan. Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 – 20.30
17 jan. Schering & Inslag: Voedselbank Gooi,  

13.30 – 14.30 uur
17 jan. Johanneshove: Concert Orzán Trio, 14.45 uur
17 jan. t/m 
14 mei

Singer Museum: Overzichtstentoonstelling Desiree 
Dolron

18 en 19 jan. Johanneshove: Open Dagen Computeren voor 
50+, 10.00 – 13.00 uur

18 jan. Vivium Torenhof: Concert Trio Rodin, 14.45 uur
18 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
18 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink – Café Society, 

19.30 uur
19 jan. Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 – 17.00 uur
19 jan. Amaris Theodotion: Nieuwjaarsreceptie Parkinson 

Café, 14.30 uur
20 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink – Café Society, 

14.30 uur
20 jan. Brinkhuis: Dagschotel en voorstelling, 18.30 uur
20 jan. Brinkhuis: Concert The Neil Young Tribute Band, 

20.15 uur
22 jan. Sint Jansbasiliek: Oecumenische viering, 11.00 uur
23 jan. Johanneshove: SeniorWeb workshop 

Overstappen op Windows 10, 9.30-11.30 uur
23 jan. Brinkhuis: Pilates, 10.00 uur
23 jan. Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 – 19.30 uur
23 jan. Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 – 20.30 uur
24 jan. Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30 – 

14.30 uur
24 jan. Brinkhuis: Meeslepende Monteverdi, Mozart en 

Mahler-middag, 14.30 – 17.00 uur
24 jan. Brinkhuis: Meeslepende Monteverdi, Mozart en 

Mahler-avond, 19.30 – 22.00 uur
24 jan. Homeopathie Laren: Lezing ‘De griep 

voorkomen?’, 11.00 uur en 14.00 uur
25 jan. t/m 4 feb. Nationale Voorleesdagen
25 jan. Johanneshove: SeniorWeb workshop Windows 

voor starters, 9.30-11.30 uur (6 dagdelen)
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Oplossing eindejaarspuzzel
Onze eindejaarspuzzel bleek voor velen een moeilijke 
opgave. Onderstaand de oplossing.

Met de letters uit de gele vakjes zochten wij het 
woord “schieten op de maan”.
Uit de goede inzendingen zijn drie winnaars 
getrokken. De winnaars zijn IJda de Winter, Esther 
van der Peijl en Anouk van der Kruis-van der Veer. De 
prijswinnaars ontvangen het boek “Schieten op de 
Maan”.  De redactie dankt alle inzenders voor hun 
deelname.
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
228 01-feb vrij. 10-02 en za. 11-02
229 08-mrt vrij. 17-03 en za.18-03
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25 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 
18.00 uur

25 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink – Noma-My Perfect 
Storm, 19.30 uur

26 jan. Johanneshove: SeniorWeb workshop 
Fotobewerking met de iPad, 9.30-11.30 uur

26 jan. Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 – 17.00 uur
26 jan. Brinkhuis: Just Friends - muziek uit West Side 

Story, 20.00 uur
27 jan. Brinkhuis: Ovidius – Ken uw klassieken,  

10.00 – 11.30 uur
27 jan. Brinkhuis: Film aan de Brink – Noma-My Perfect 

Storm, 14.30 uur
27 jan. Brinkhuis: Dagschotel en voorstelling, 18.30 uur
27 jan. Brinkhuis: Concert Roberto Galanto, 20.15 uur
29 jan. Rosa Spier Huis: Theo Nijland – Desalniettemin, 

15.30 uur
30 jan. Brinkhuis: Pilates, 10.00 uur
30 jan. Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00 uur
30 jan. Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 – 19.30 uur
30 jan. Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 – 20.30 uur
Vanaf 30 jan. Toastmasters Speechcraft cursus, 6 

maandagavonden, 19.30 – 21.30 uur
31 jan. Johanneshove: SeniorWeb workshop Fotobewerking 

met Windows 10, 14.00-16.00 uur (5 dagdelen)
31 jan. Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 
1 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
1 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink – Me Before You, 

19.30 uur
2 feb. Schering & Inslag: Brei-haakcafé, 10.00 – 12.00 uur
2 feb. Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 – 17.00 uur
3 feb. Bibliotheek: Voorleesfestival - Nelly Brand leest 

‘De kleine walvis’, 11.00 uur
3 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink – Me Before You, 

14.30 uur
3 feb. Brinkhuis: Dagschotel en voorstelling, 18.30 uur
3 feb. Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30 uur
3 feb. Brinkhuis: Hermine Deurloo - Tribute to Toots 

Thielemans, 20.15 uur
4 feb. Johanneshove: Repair Café, 10.00 – 13.00
5 feb. 
t/m 2 april

Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Roos Schuring - 
schilderijen

6 feb. Brinkhuis: Voordracht over Igor Stravinsky, 14.00 uur
6 feb. Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 – 19.30 uur
6 feb. Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 – 20.30 uur
7 feb. Schering & Inslag: Creatieve workshop voor 

Senioren - thema ‘winter’, 10.00 – 12.00 uur
7 feb. Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 u.
8 feb. Homeopathie Laren: Lezing ‘EHBO met 

homeopathie bij ski- of sportblessures of kleine 
ongelukken’, 11.00 uur en 14.00 uur

8 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 18.00 uur
8 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink – Beyond Sleep, 19.30 u.
9 feb. Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 – 17.00 uur
10 feb. Brinkhuis: Film aan de Brink – Beyond Sleep, 14.30 u.
10 feb. Brinkhuis: Dagschotel en voorstelling, 18.30 uur

10 feb. Brinkhuis: Meesterverteller Willem de Ridder, 20.15 u.
12 feb. Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (18 km)
16 feb. Brinkhuis: Thema-avond over ‘Voltooid Leven’, 

20.00 – 22.00 uur
2 maart Schering & Inslag: Brei-haakcafé, 10.00 – 12.00 uur
12 maart Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (20 km)
6 april Schering & Inslag: Brei-haakcafé, 10.00 – 12.00 uur
9 april Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (22 km)
9 april 13.00 uur kinder-Mattheus, gratis  voor BEL-jeugd 

met Marieke Koopman 15.00 uur Matthäus Passion 
olv Ton Koopman info: www.larenklassiek.nl

11 april Schering & Inslag: Creatieve workshop voor 
Senioren -  paasdecoratie maken, 10.00 – 12.00 uur

4 mei Schering & Inslag: Brei-haakcafé, 10.00 – 12.00 uur

Deze agenda wordt samengesteld door het Larens Journaal. 
Eventuele wijzigingen en (typ)fouten voorbehouden. 

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

& WMO
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 1 februari 2017

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

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

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

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

Cover: Burgemeester Roest toont tijdens de nieuwjaarsreceptie het document met het 200 jaar oude logo van Laren. 
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