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Berry Pronk

5 vragen aan 

sprak met Berry Pronk, die als vrijwilliger bij het pro-
gramma betrokken is.

Wat is De Derde Helft precies? 
‘Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, waarbij 
sportverenigingen samen met ouderen activiteiten 
organiseren voor 55-plussers. Op tal van plekken in 
Nederland bestaat ‘De Derde Helft’ al. Het doel is om van 
de sportkantine een gezellige ontmoetingsplaats te 
maken. Ouderen kunnen meedoen aan uiteenlopende 
sport- en spelactiviteiten. Maar ze kunnen er ook terecht 
voor een kop koffie en een goed gesprek. De ‘Derde Helft-
BEL’ is op 10 mei off icieel van start gegaan voor alle 
55-plussers uit Blaricum, Eemnes en Laren. We werken 
daarbij samen met het Nationaal Ouderenfonds, het 
bestuur van SV Laren ’99, Versa Welzijn en de buurtsport-
coach van de BEL-gemeenten.’

Wat is er allemaal te doen?
‘Een paar jaar geleden is SV Laren ’99 gestart met Walking 
Football, een voetbalvorm voor 60-plussers waar al met-
een veel animo voor was. In het kader van ‘De Derde 
Helft’ is het activiteitenprogramma uitgebreid met jeu 
de boules, biljart en wandelen. Maar daar houdt het 
zeker niet bij op. We denken er bijvoorbeeld over om in de 
winter extra binnen activiteiten aan te bieden. Ook wil-
len we een klaverjasdrive opzetten. Daarnaast staan er 
workshops in de planning zoals klootschieten en koken. 
Alle activiteiten komen tot stand op basis van de wensen 
van de deelnemers.

Wat is volgens jou de kracht van De Derde 
Helft?
‘Het is heel laagdrempelig. Iedereen is welkom en ieder-
een kan meedoen. De een is geoefend, de ander niet. 
Maar dat gaat hier gewoon prima samen. Nieuwkomers 
worden snel opgenomen in de groep. Wat ook meespeelt, 
is dat je niet verplicht bent om iedere week te komen. Je 
betaalt per keer. Dus kun je een keer niet, dan is dat geen 
probleem. En het is betaalbaar. De kosten voor deelname 
zijn 2,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee.’ 

Hoe ben jij als vrijwilliger betrokken geraakt?
‘Na mijn pensionering wilde ik graag iets leuks doen. 
Ooit begon ik bij de volleybalclub en toen onze kinderen 
gingen tennissen, ben ik vrijwilliger geworden bij SV 
Laren ’99. Ik vind het gewoon leuk om betrokken te zijn 
bij het reilen en zeilen van zo’n club. En als ik het enthou-
siasme zie van alle deelnemers en het team vrijwilligers 
hier, dan is dat toch het mooiste wat je je kunt wensen?’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Ik ben hier in 1979 komen wonen, na mijn trouwen. Mijn 
binding met het dorp groeide toen de kinderen naar 
school en de sportclub gingen. Laren is echt belangrijk 
voor mij geworden en dankzij ‘De Derde Helft-BEL’ nóg 
meer. Op straat kom ik nu nog vaker bekende gezichten 
tegen. Dat zal trouwens niet alleen voor mij gelden, 
maar ook voor de mensen die aan de activiteiten mee-
doen. Want nieuwe contacten worden hier snel gelegd.’

Ook meedoen? De Derde Helft BEL is elke dinsdagochtend bij 
SV Laren ’99 aan het Schuilkerkpad 2. De inloop is om 9.30 uur 
met koff ie en thee. Om 10.00 uur starten de activiteiten. Wie 
wil, kan rond het middaguur aanschuiven voor een broodje. 
Kom gerust een keer kijken of meteen gezellig meedoen. Alle 
55-plussers uit de BEL-gemeenten zijn van harte welkom!
Vragen? Stuur een mailtje naar derdehelft@svlaren99.nl

Het is hartje zomer, dinsdagochtend half 11 en bij SV 
Laren ‘99 bruist het van de gezelligheid. Op het voetbal-
veld wordt gejuicht, een speler heeft zojuist een treffer 
gemaakt. Op de jeu-de-boules baan zijn zeker twintig 
deelnemers volop in actie. En in de kantine zijn vier 
heren fanatiek bezig met een potje biljart. Het gezel-
schap is divers, maar één ding hebben de deelnemers met 
elkaar gemeen: het zijn allemaal senioren. Onder de 
noemer ‘De Derde Helft’ vermaken tientallen 55-plus-
sers uit Laren, Eemnes en Blaricum zich wekelijks met 
diverse sportieve activiteiten. Het Larens Journaal 
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Uitdagingen pakken we 
samen aan
Als nieuwkomer in de Larense 
politiek mag ik hier alweer drie 
maanden als wethouder werken. 
Mijn indruk van Laren: een bij-
zonder en mooi dorp; het Goois 
Natuurreservaat, geen bedrij-
venterrein, een mooie Brink met 
de Coeswaerde, groen, smalle 
straten, schitterende huizen, veel voorzieningen, zeer 
betrokken inwoners met organisatiekracht, Erfgooiers, 
Sint Jansprocessie en vooral de poffertjeskraam!
Naast dit moois zijn er ook veel uitdagingen. Veel verkeer 
door het centrum, parkeeroverlast, niet echt ruimte om 
woningen te bouwen, bij nieuwbouw dertig procent 
sociale woningbouw, plaatsing waterberging, betaalbare 
voorzieningen, hoge energieprijzen en stijgende kosten 
met meer armoede tot gevolg en de lijst is niet af. 
Uitdagingen die de gemeente niet alleen kan oplossen. 
Dit moeten wij samen met elkaar doen. Dit college van 
B&W wil nadrukkelijk de samenleving betrekken. Wij 
gaan van inwonersbetrokkenheid echt werk maken en 
rekenen op u. In het najaar gaan we als college de wijken 
in: wijkschouw. Met u kijken we naar uw leefomgeving 
en bespreken wij hoe wij die samen nog prettiger en leef-
baarder kunnen maken. 
In onze samenleving is op de hierboven genoemde 
onderwerpen veel kennis en deskundigheid aanwezig. 
Die willen wij inzetten. Aan thematafels gaan wij met u 
daarover in gesprek en kijken we met elkaar hoe wij de 
uitdagingen het beste kunnen aanpakken. In het najaar 
starten we met deze tafels. 
Ook gaan wij vaker het burgerpanel raadplegen. Een 
voorbeeld: er moet een nieuw beleid Vergunningen, 
Handhaving en Toezicht komen. Links- of rechtsom; u 
krijgt met de uitvoering daarvan te maken. In oktober 
vragen we u, via het burgerpanel, waar er prioriteiten 
moeten worden gelegd en wat u belangrijk vindt. Wilt u 
hierover meepraten en u bent nog geen lid van het bur-
gerpanel? Geef u op via inwonerspanellaren.nl 

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

Geliefde woonplaats
De zomer van 2022 gaat de boeken in als een van de warm-
ste en droogste ooit. De natuur in onze tuinen, in de stra-
ten en op de heide heeft het zwaar. Toch ziet onze omge-
ving er best groen en paars (op de heide) uit en is ze 
gelukkig veerkrachtig genoeg om zo’n klap op te vangen. 
Komend najaar gaan we in de gemeente in gesprek over 
het nieuwe Groenplan hoe we nog duurzamer met ons 
groen kunnen omgaan.
Terwijl tuinen en straten worden voorbereid voor Laren 
Regenklaar moeten we ons tegelijkertijd zorgen maken 
over het gebrek aan voldoende grondwater en schoon 
drinkwater. Wij hebben in Laren gelukkig geen sproei-
verbod maar ik hoop dat u toch spaarzaam omgaat met 
het beschikbare water. 
Stijgende kosten voor voedsel en energie maken het voor 
veel mensen moeilijk om alle rekeningen te kunnen blij-
ven betalen. Het wordt dringend nodig dat onze huizen 
beter zijn geïsoleerd en dat we met bijvoorbeeld zonnepa-
nelen en warmtepompen onszelf zo snel mogelijk minder 
af hankelijk maken van fossiele brandstoffen. 
Op woensdag 24 augustus was het in Oekraïne Onaf han-
kelijkheidsdag. In Laren hebben we daar bij de voormali-
ge Rabobank aandacht aan besteed. Het is afschuwelijk 
dat we op deze dag niet konden spreken van ‘vieren’, eer-
der van ‘herdenken’. De vrijwilligers hebben de hele 
zomer doorgewerkt en verdienen onze grote waardering. 
Ondanks alles is Laren gelukkig weer hoog in de regionen 
geëindigd als nummer 3 van geliefde woonplaatsen van 
Nederland. De terrassen zitten vol, de winkels doen goe-
de zaken en er zijn geweldig leuke evenementen. Laten 
we dat met elkaar blijven benoemen en koesteren!

Erik Koldenhof
VVD Laren
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Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

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

Op de koffie
Net voor de zomer heeft de gemeenteraad ons voorstel 
Begrijpelijk Nederlands aangenomen. De mensen van de 
gemeente, de gemeenteraadsleden, burgemeester en wet-
houders hebben beloofd om duidelijk en begrijpelijk te 
gaan schrijven. Minder jargon en onbegrijpelijke woor-
den en meer klare taal. De financiële voorstellen krijgen 
een toevoeging; een lezersvriendelijke versie zodat ieder-
een kan begrijpen welk voorstel er gedaan wordt.
Deze verbeteringen moeten het werk van de gemeente 
begrijpelijker maken. Meer mensen zullen begrijpen wat 
er besloten gaat worden. Hopelijk wordt het makkelijker 
en leuker om mee te gaan denken. Dat is belangrijk want 
er moeten belangrijke beslissingen genomen worden. 
Bijvoorbeeld over de verhuizing van de gemeente naar het 
Brinkhuis, de opvang van regenwater, de parkeerproble-
men en het autoverkeer.
Het zou heel goed zijn, als meer mensen betrokken zou-
den zijn bij de gemeentepolitiek. Dus niet alleen schrij-
ven maar vooral ook meer luisteren, praten en doen. Wij 
willen horen wat er allemaal speelt in het dorp en vragen 
beantwoorden. Daarom nodigen de raadsleden Bart en 
Andreas van Groen Laren iedereen uit om koffie te komen 
drinken. Dat doen we iedere woensdagmorgen na de laat-
ste gemeenteraadsvergadering. Om elf uur zijn wij in het 
Brinkhuis en bieden je graag een kop koffie aan. 
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is pas op 
woensdag 28 september. Dus op woensdag 5 oktober is 
iedereen van harte welkom in ons Brinkhuis. De volgende 
woensdagen zullen we op de site van Groen Laren zetten. 
Natuurlijk ben je al veel eerder welkom om met ons in 
gesprek te gaan. Stuur een e-mailbericht, bel ons op of 
spreek ons gewoon aan. 
Groene groeten

Bart Vos & 
Andreas 

Grunwald
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Warme zomer
Na een zeer warme zomer waarbij we weer volop overal 
naar toe op vakantie konden, zijn we weer terug in de 
werkelijkheid van alle dag. Veel mensen maken zich zor-
gen, bijvoorbeeld omdat problemen rond de energievoor-
ziening ons allen de komende tijd hard zullen raken in 
onze portemonnee. 
Een tekort aan personeel maakt dat sommige voorzienin-
gen onder druk staan. Ook gemeenten hebben of krijgen 
daar meer mee te maken. We zullen met elkaar moeten 
accepteren dat niet alles altijd meer kan, dat sommige 
zaken schaarser zijn of worden en ook duurder. Dat is een 
hard gelag voor de mensen die het nu al niet breed heb-
ben. De gemeente probeert hen zo goed als mogelijk te 
helpen. 
Allemaal kunnen we deze winter iets doen aan de ener-
gieschaarste. Zet uw thermostaat wat lager, denk eens 
aan kleinere ruimtes om te verwarmen en zorg ervoor dat 
er geen warmte onnodig naar de bovenverdieping gaat. 
Besparen is op korte termijn nog altijd goedkoper dan 
verduurzamen. 
Laat de bladblazer eens liggen en gebruik gewoon een 
hark. Beter voor het milieu en rustiger voor de buren. 
En denk aan uw waterverbruik. Water is niet oneindig 
beschikbaar, weten we nu weer. Ook al zal het in de herfst 
vast overvloedig gaan regenen. Daarom werkt de gemeen-
te ook aan het project Laren Regenklaar. Kijkt u eens op 
www.larenregenklaar.NL. Het klinkt misschien bele-
rend, maar zelf kunnen we het meeste doen. En alle beet-
jes helpen. Helpt u mee met bewust worden? 

Karel Loeff 
Fractievoorzitter Larens Behoud
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Terecht een Erepenning voor Remco

Eindelijk weer eens een  
straatmuzikant in het dorp S.O.L.L. oogst de Sint jansrogge

Warmste 25 augustus ooit in LarenVrijwilligers ruimen de boel op bij SV 
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Rotonde aanleg N525 bij La Place
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 2 september 2022

Succesvol Oogstfeest op Zevenenderdrift

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Derkinderenlaan 21, 1251 EK, aanbrengen van rieten 
dakbedekking, ingekomen 8 augustus 2022

•  Slangenweg 8, 1251 RV, vervangen dakpannen voor riet, 
plaatsen dakkapel en vervangen 2 kozijnen op begane 
grond, ingekomen 5 augustus 2022

•  Naarderstraat 62, 1251 BE, vervangen gevelkozijn en 
vervangen dragend metselwerk door stalen liggers, 
ingekomen 2 augustus 2022

•  Zingerskamp 21, 1251 PJ, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorkant, ingekomen 5 augustus 2022

•  Raboes 19, 1251 AK, plaatsen van een zwembad, 
 ingekomen 19 augustus 2022

•  Melkweg 43, 1251 PP, plaatsen van een poort aan de 
voorzijde, ingekomen 22 augustus 2022

•  Sint Janstraat 3-5, 1251 KX, deels omzetten van het 
ge bruik van het gebouw van detailhandel naar wonen en 
uitbreiden van het gebouw, ingekomen 17 augustus 2022

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  ’t Schepeltje 2, 1251 SB, vergroten van de woning aan de 
achterzijde en plaatsen dakkapel voorzijde

•  Vredelaan 9, 1251 GC, bouwen van een woning
•  Lingenskamp 45, 1251 JJ, vellen van 1 boom
•  Erfgooiersweg 18, 1251 VN, vellen van 1 boom
•  Hilversumseweg (berm N525) kadastraal 5157 sectie A, 

vellen van 4 bomen

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

Spoorwachtershuisje nr.33  
op Larens grondgebied verkocht

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  Nieuweweg 13, 1251 LG, vervangen van de stalen 
liggers in de pui, verzonden 16 augustus 2022

•  Schoolpad 11, 1251 ZN, realiseren van een wand-
doorbraak, verzonden 16 augustus 2022

•  Tussendoor 2, 1251 WZ, vellen van 5 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 8 augustus 2022

•  Brink 4B, 1251 KV, vellen van 1 boom, verzonden  
9 augustus 2022

•  Akkerweg 15, 1251 ZL, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden 18 augustus 2022

•  Zingerskamp 21, 1251 PJ, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorkant, verzonden 18 augustus 2022

•  Derkinderenlaan 21, 1251 EK, realiseren van een rieten 
kap op de woning, verzonden 18 augustus 2022

•  Brink 37, 1251 KT, realiseren uitbouw, plaatsen opbouw 
en dakkapel, verzonden 18 augustus 2022

•  Eemnesserweg 22, 1251 NC, aanpassen van de gevel 
voor en achter, verzonden 18 augustus 2022

•  Sint Janstraat 65, 1251 LC, wonen in het bijgebouw 
tijdens bouw nieuwe woning, verzonden  
22 augustus 2022

•  Neuhuijsweg 6, 1251 LW, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 16 augustus 2022

•  Standelkruid 8, 1251 GR, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 23 augustus 2022

•  Middelwaarde 32, 1251 NS, vellen van 1 boom 
(herplantlicht), verzonden 23 augustus 2022

•  Bij den Toren 4, 1251 JW, realiseren van een inrit, 
verzonden 25 augustus 2022

•  Oude Kerkweg 25, 1251 NX, verbreden van de 
 bestaande uitweg, verzonden 23 augustus 2022

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

Larense zaken
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De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Geweigerde 
omgevingsvergunningen

•  Zevenenderdrift 55, 1251 RB, vellen van 1 boom, 
verzonden 8 augustus 2022

•  Rozenlaantje 1, 1251 BW, vellen van 6 bomen, verzonden 
16 augustus 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Verleende APV-vergunningen

Besloten door de burgemeester:
•  Vergunning voor het exploiteren van cafetaria Beo 

(overname bestaande exploitatie) aan het Brinklaantje 
14, 1251 JZ, verzonden 15 augustus 2022

•  Vergunning voor het exploiteren van Joe & The Juice 
(uitbreiding met gevelterras) aan de Naarderstraat 6, 
1251 BB, verzonden 15 augustus 2022

•  Vergunning voor het exploiteren van het Vis Atelier 
(voortzetting terras) aan De Rijt 2, 1251 JM, verzonden 
15 augustus 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Familieberichten

Geboorten
22-06-2022 Annelie Ima Maria Tiethoff
18-07-2022 Julèn Eduard Leandros Meerding
17-08-2022 Alexander Rudolph Hendrik Pagano Miran

Huwelijken/partnerschappen
18-06-2022  Mathijs Roeland Wirtz en Juliette Catherine 

Dieudonnée Poppe
25-07-2022 Fadil Aksu en Ayşe Nur Kaya

Erepenning voor wijkagent 
Remco Wessels

Maandag 22 augustus ontving wijkagent Remco Wessels 
de erepenning van de gemeente Laren uit handen van bur-
gemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepen-
ning Laren levert Remco Wessels al 43 jaar een positieve en 
constructieve bijdrage aan de veiligheid in Laren.

De zichtbaarheid van de heer Wessels in het dorp is groot. 
Hij is in Laren bekend als een buitengewoon sociaal en 
behulpzaam persoon met oprechte interesse in de mensen. 
Daarmee heeft hij het contact tussen inwoners, onderne-
mers en politie op een hoger niveau gebracht. 

Vanuit zijn jarenlange en intensieve betrokkenheid in het 
dorp heeft hij zijn collega’s van politie, gemeente en andere 
maatschappelijke partners vaak kunnen helpen bij het 
begrijpen en oplossen van conf licten.
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Burgemeester Nanning Mol: “De heer Wessels heeft een 
sleutelrol vervuld in het behoud van vertrouwen en ver-
binding tussen overheid en inwoners bij complexe zaken, 
zoals hevige woonoverlast en brandstichtingen in Laren. 
Daarmee heeft hij gezorgd voor het vergroten van een 
gevoel van veiligheid voor de inwoners.”
Volgens de commissie vervulde hij bovendien een zeer 
actieve en vernieuwende rol bij het opstarten van buurt-
preventieverenigingen. Daarmee heeft hij inwoners geïn-
spireerd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de vei-
ligheid van hun buurt. Als een ware verbinder vervult hij 
een sleutelrol in het contact tussen de inwoners en de poli-
tie; een onmisbare voorwaarde voor goede en betrouwbaar 
opererende buurtpreventieverenigingen. Ook voorziet hij 
de verenigingen actief van informatie over de ontwikke-
ling van lokale criminaliteit die de verenigingen in staat 
stelt hierop te anticiperen. 

Rouwcafé in het Brinkhuis

Zaterdag 1 oktober start het rouwcafé in het Brinkhuis. De 
bijeenkomst is elke maand van 10.00 uur tot 12.00 uur en is 
bedoeld om stil te staan bij het verlies van een dierbare. De 
bijeenkomsten zijn gratis.
De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennisma-
king en het delen van het eigen verliesverhaal. Ook bespre-
ken we welke verliezen er zoal zijn. 
Meer informatie over het rouwcafé of aanmelden kan bij 
Jennifer Weerman: 06 - 57 63 85 54 of Claudia Bleijerveld van 
Versa Welzijn: cbleijerveld@versawelzijn.nl 

Afscheid Van der Wardt 
Dierenbenodigdheden 

Van der Wardt Dierenbenodigdheden op de Sint Janstraat 
was 85 jaar lang de plek waar Laarders voer voor hun dui-
ven, kippen en andere dieren kochten, advies vroegen, een 
praatje maakten en elkaar ontmoetten. Maar zaterdag 27 
augustus sloten broers Jan en Adrie de winkel die zij 45 jaar 
geleden overnamen van hun vader. Ze hebben de zaak 
altijd met liefde gedraaid, maar zijn beiden toe aan een 
nieuwe fase. 

Adviesraad Sociaal Domein HBEL 
zoekt nieuwe vrijwillige leden!

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over 
werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig wor-
den. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beper-
king. De gemeente maakt beleid over al deze gebieden en 
vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De 
Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hier een belangrij-
ke rol in, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over 
de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

Nieuwe leden gezocht
De adviesraad zoekt drie enthousiaste mensen uit de 
gemeente Blaricum, Eemnes of Laren die vrijwillig, vanuit 
hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, per-
soonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen adviseren 
over onderwerpen in het sociaal domein. Heeft u affiniteit 
met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein en 
kunt u signalen vertalen in een onderbouwd advies? Kijk 
dan gauw op de website www.adviesraadsociaaldomein 
hbel.nl voor de volledige vacaturetekst. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met lid 
van Adviesraad Sociaal Domein HBEL Yvonne van dam, 06 
- 26 06 49 06. Sollicitaties kunt u uiterlijk 30 september stu-
ren naar de secretaris van de adviesraad Eva van der Voor-
de, e.vandervoorde@huizen.nl 

Week tegen Eenzaamheid

Van 29 september tot en met 6 oktober is de Week tegen 
Eenzaamheid. Ontmoeting staat centraal. Wij doen mee, 
u ook? Heeft u ideeën voor een activiteit? Check www.
laren.nl om te kijken wat u kunt doen.

Larense zaken
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Muziek, kunst, cultuur, mode en vooral 
gezelligheid! KOM JE OOK? 

17 & 18 SEPTEMBER 2022 
NAZOMERFEEST LAREN! 

Dit nieuwe evenement is voor én door Laarders. 

OPENING OM 12.00 UUR

Drum- en Showband MCC opent zaterdag 17 september om 
12.00 uur op de Brink het Nazomerfeest Laren. Vanaf dan 
barst het feest los met allerlei optredens van artiesten, 
dansgroepen en theatergezelschappen. Het muziekfeest 
gaat de hele dag door tot 23.00 uur. Op het podium verschij-
nen onder andere Mandy Huydts & Laura Vlasblom, Jeffrey 
Tanis & Danny Nicolay en Samba Jazz Trio dos Anciões. In 
de Kloostertuin is een klassiek podium met onder andere 
het Van Bemmel Jazz Kwartet. Het volledige muziek-
programma staat op www.nazomerfeestlaren.nl 
De Larense horeca is er natuurlijk ook bij met een bar en 
foodtrucks op het plein. 

MANDY HUYDTS & LAURA VLASBLOM

SINGER LAREN

PAPAGENO HUIS

DANNY NICOLAY

JEFFREY TANIS 
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Beleving op de Doemarkt! 
Op het plein voor de basiliek staan zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur Larense verenigingen en organisaties op de Doe-
markt met behendigheidsspelletjes en unieke demonstra-
ties voor jong en oud! Voor de jeugd is er een springkussen, 
er kan een gezamenlijk kunstwerk worden gemaakt of een 
brandje worden geblust. Ook in het Brinkhuis zijn er diver-
se workshops. De focus ligt op doen, beleving én plezier. 

Spectaculaire Fashion Shows
Zaterdag showen modellen op een tweehonderd meter (!) 
lange rode loper op de Nieuweweg de najaarscollectie van 16 
Larense fashion stores. Kom kijken om 13.00 uur, 14.30 uur 
of 16.00 uur. Op 18 september is het bovendien koopzondag. 

Larense zaken 2 september 2022

Nazomermarkt Papageno Huis
Op zaterdag  
van 10.00 tot 
15.00 uur bent u 
welkom bij het 
Papageno Huis 
voor de markt, 
workshops, 
muziek en een 
heerlijke lunch.  
De jeugd kan zich 
vermaken in de 
 Formule 1 race 
simulator of op het 
springkussen.

Verder organiseert 
Singer Laren voor Laarders een gratis toegankelijke 
museumavond, zijn er mooie wandelingen, zetten locaties 
hun deuren open en kunt u gratis concerten bijwonen.  
Het Nazomerfeest Laren is voor jong en oud, iedereen is 
welkom. 
Kijk op www.nazomerfeestlaren.nl voor alle activitei-
ten en deelnemers. En kom vooral gezellig langs op 17 en  
18 september, want Laren bruist en dat laten we zien!



Huwelijk/partnerschap
06-04-2022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Oogstfeest

Laren heeft een sterke grondgebonden identiteit. En die 
houden wij in ere! Zondag 28 augustus was het oogstfeest 
van de Stichting Oude Landgewassen Laren. Zij verbou-
wen op onze Enghen oude gewassen waarvan heerlijke 
producten worden gemaakt. Het was druk en gezellig! 
Dank aan het bestuur en alle vrijwilligers die meehiel-
pen. De bezoekers mochten een zak aardappelen rooien.

12Larense zaken 2 september 2022
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Nieuws in beeld

Groots afscheid van Jan en Adrie van der Wardt

Nieuwe mannenband of Orange presenteert zich bij Mauve

Biologisch initiatief op Erfgooiersweg Broer en zus Van Zweden (met 
kleinkind) aan de koffie in Laren

Nieuwe smaakvolle Italiaan op hoek 
Zevenend-Melkweg

Nieuwe wijkagent Michelle 
Kamerbeek voelt zich al thuis in Laren

Tunneltje Houtweg wordt eindelijk 
aangepakt

Nieuw Laren- bordspel van Historische Kring

Het laatste schuimgebak op het terras van vertrekkende 
bakkerij Dekker- Winkler

Lekker weg in eigen dorp
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

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

Scheiden begint met afscheid
Hoe gaat dat in zijn werk, een scheiding? Dat is 
vaak een van de eerste vragen die ik krijg. Men 
verwacht een beschrijving van de procedure 
voor de rechtbank: wat gaat er gebeuren, hoe 
lang duurt dat? Maar het scheidingsproces dat 
mensen emotioneel doorlopen, begint met een 
mededeling en met afscheid nemen. Soms door 
één, soms door allebei tegelijk: ‘ik wil niet meer 
samen verder’. Die mededeling moet duidelijk 
zijn, want je kunt alleen werkelijk afscheid ne-
men als je weet dat het een definitief afscheid 
is. Pas daarna kun je verder en zal je uiteindelijk 
ook weer open kunnen staan voor een nieuwe 
toekomst zonder de ander. En pas dan zal er ook 
ruimte ontstaan voor het maken van afspraken 
met elkaar over de gevolgen van de scheiding. 
Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is: afspra-
ken maken. Zeker een stel met kinderen moet 
veel moeilijke beslissingen nemen. Maar de mees-
ten lukt het, namelijk rond de 70%. Dat aantal 
stijgt gestaag en dat is hoopgevend. De proce-
dure voor de rechtbank is een fluitje van een cent 
als het partijen is gelukt om samen afspraken te 
maken en die vast te leggen in een overeenkomst: 
het echtscheidingsconvenant. 
Een gespecialiseerde familierechtadvocaat en 
mediator zal het liefst zo’n overeenstemming 
willen bereiken. Ook rechters zullen dat vaak 
proberen, zelfs op de zitting nog. Zij trainen 
zich al jaren op het bij elkaar brengen van par-
tijen. Natuurlijk blijven er genoeg zaken over 
waarin de rechter toch de knoop moet doorhak-
ken en ook dat geeft rust. Maar een oplossing, 
die partijen zelf hebben gevonden, is het meest 
‘houdbaar’. Oftewel: je bent meer geneigd om je 
daaraan te houden dan aan een door de rechter 
opgelegde beslissing. Wilt u meer weten?

Column Clasien_71X220mm_sept_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_sept_2022.indd   1 22-08-2022   14:5322-08-2022   14:53

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  

Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

PR-collega/webmaster Hut van Mie
Ben jij goed in content, in PR? Ben je nieuwsgierig en 
ga je graag op zoek naar een verhaal? Een journalistiek 
type die het verhaal zoekt en die van wat er zoal op je 
af komt een leuk verhaal weet te maken of een goed 
verslag.

Wandelvrijwilliger
Samen met andere vrijwilligers en bewoners van 
Johanneshove op donderdagmiddag wandelen. Als 
vrijwilliger moet je fysiek sterk zijn en in staat zijn om 
een rolstoel te duwen. Verder een gezellig een praatje 
kunnen maken tijdens het wandelen.

Kringloopcentrum geeft spullen een tweede 
leven, wil jij daaraan meewerken?
Het kringloopcentrum heeft een locatie in Eemnes en 
een in Huizen. Er zijn afdelingen voor het hergebruik 
van elektra of kleding, dan kijk je welke spullen kun-
nen worden hergebruikt. Hou je meer van verkopen, 
dan kun je in de winkel staan. Je komt in een leuk 
team en in overleg met jou wordt het rooster gemaakt. 
Heb je tijd over? Laat het ons weten.

Bert houdt van fotograferen, jij ook? 
Bert gaat graag met zijn scootmobiel en fototoestel op 
pad om te fotograferen. Hij gaat bijvoorbeeld de polder 
in, en vindt het ook leuk om bouwprojecten te volgen. 
Samen is leuker dan alleen. Bert houdt van aanspraak 
en praten over een passie en kennis daarover delen. 
Dat doet goed aan zijn eigenwaarde. Bert is een man 
die zich vast kan bijten in een interesse zoals fotogra-
f ie. Hij zoekt dan informatie op om zich deze eigen te 
maken. Soms moet hij hierin geremd worden. Hij is 
ook dol op planten, in huis en op zijn balkon. Bert kan 
genieten van de kleine dingen. Bert zit in een rolstoel 
waarin hij trippelt. Als hij naar buiten gaat, stapt hij 
op zijn scootmobiel. Bert maakt graag een praatje, zijn 
praten wordt soms lastig verstaan ivm een verstoorde 
spierbeheersing. Heb jij interesse? Neem dan contact 
op! 
 
King Arthur zoekt hulp bij de dagbesteding  
Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor ouderen met 
beginnende geheugenproblemen en dementie? Kom 
dan naar King Arthur en bied de deelnemers onder-
steuning bij het deelnemen aan het dagprogramma. 
Denk aan koff ie/thee drinken, wandelen, samen 
koken, tuinieren, verhalen vertellen, gedichten 
maken en spelletjes doen. De rode lijn bij de activitei-
ten wordt gevormd door de termen Cultuur, Natuur, 
Bewegen en Creativiteit. Met aandacht voor geschie-
denis en kunst en workshops met beweging in de 
hoofdrol. 

Vragen kunt u stellen via 
info@versavrijwilligerscentrale.nl of via 035-623 1100. 
Per september zullen de inloopuren weer van start 
gaan.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 73

Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104 jaar geleden)

Een agent van de politie Laren deed zijn ronde door het 
dorp. Hij lette op dat er niet ineens ergens brand kon ont-
staan of dat er vreemde snoeshanen door het dorp slenter-
den met minder goede bedoelingen. Al wandelend en 
oplettend, hier en daar aan een deurklink voelend van een 
winkel om zeker te weten dat die gesloten was, kwam hij 
op de Zijtak. Bij slager Blijerveld hoorde hij duidelijk dat er 
messen werden geslepen. Wat was hier aan de hand? Daar 
wilde hij meer van weten dus klopte hij op de voordeur. De 
deur werd op een kier geopend en de agent vroeg of hij even 
binnengelaten kon worden. Dat werd echter geweigerd. 
Hoe nu verder, dacht de agent. Hij ging naar burgemeester 
Van Nispen van Sevenaer. Klopte ook daar aan en werd 
direct binnen gelaten. De agent vertelde zijn verhaal over 
het slijpen van de messen midden in de nacht. De burge-
meester vond als het niet goedschiks gaat dan maar 
kwaadschiks. Met nog een collega er bij werd door de poli-
tie de deur geforceerd. Binnen vonden ze een grote hoeveel-
heid vlees dat niet gekeurd was. Het werd in beslag geno-
men en tegen de slager werd een proces-verbaal opgemaakt 
wegens een overtreding van het slachtverbot. Het vlees 
werd in beslag genomen en door een collega-slager ver-
deeld over de overige slagers. Het vlees was nog steeds op de 
bon vanwege de 1e Wereldoorlog. Eigenlijk was het vlees 
bestemd voor Hilversum, maar het bleef nu in Laren. Mis-
schien een kleine meevaller voor de Laarders.
 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14 – 16 uur 

in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 te 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.



Jeu de Boules
Bordspelen
Kaartspelen
Wandelen
Walking Football
Biljarten
En nog veel meer

SV Laren '99
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derdehelft@svlaren99.nl
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SV Laren '99
De Derde Helft

De Derde Helft bij

is een activiteitenprogramma in en 

om de sportkantine georganiseerd 

door en voor 55-plussers.

Er worden sociale, sportieve en 

culturele activiteiten georganiseerd 

met als doel mensen bij elkaar te 

brengen en van de sportvereniging 

een gezellige ontmoetingsplaats te 

maken. De activiteiten komen tot 

stand op basis van de wensen van de 

deelnemers. Doe mee en denk mee!

Wanneer?
Elke dinsdag vanaf 10 mei 09.30-12.00

Waar?
Schuilkerkpad 2, 1251 SC Laren

Meer info en aanmelden
www.svlaren99.nl

derdehelft@svlaren99.nl

De Derde Helft in

is een samenwerking tussen
vereniging en lokale partners

SV Laren '99

SV Laren '99
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TOT 16 SEPTEMBER 2022 
te bestellen op 
uitgeverijvanwijland.nl 

27,50

LAREN
In Herfst, Winter, Lente of Zomertooi, 
altijd schitterend mooi…

Toen de wereld op slot ging door corona is de 
Larense fotografe Marja Van Hest de straten 
van Laren gaan fotograferen. Deze tocht met 
bijzondere ontdekkingen werd een excursie in 
eigen dorp. Het was een geweldige ervaring om 
zo je eigen mooie dorp toch weer beter te leren 
kennen. Wist u bijvoorbeeld dat Laren is ingedeeld 
in 10 wijken of dat er een spoorlijn door Laren 
loopt? Dit boek onthult in een prachtige reeks 
foto’s dat Laren, dankzij haar veelkleurigheid  
en diversiteit, eindeloos groot is en dat 
in elke straat veel te ontdekken valt. 
Het zal een bron van herkenning zijn, 
maar zal u ook verbazen.

Uitvoering Hardcover - Omvang 150 pagina’s
Formaat 29,7 x 21 cm - ISBN 978 90 77285 602

VANAF 19 SEPTEMBER te koop  
bij de Larens Boekhandel   VOOR

NIEUWE PUBLICATIE PROFITEER VAN VOORINTEKEN VOORDEEL

22,50
VOOR

De zomer weer uit!
De vakantieperiode is voorbij en dat houdt automatisch in dat “het Radioseizoen” ook weer begint. De 
afgelopen 2 maanden waren vele programmamakers op vakantie en zij hadden ook een welverdiende rust 
verdiend. Maar vanaf 1 september zijn we met dorpsradio.nl weer terug waar wij in juni waren geëindigd. 

Dus programma’s als “Groeten uit Laren” (donderdag 
17:00 – 18:00 uur), “Topkunst” (donderdag 14:00 – 15:00 
uur), “Safari Secrets” (woensdag 17:00 – 18:00 uur) en “de 
Praatvogels”, het hoorspel van dorpsradio.nl (zondag 11:00 
– 11:30 uur) zijn weer terug van het zomerreces. Nieuw bij 
dorpsradio is Pastoor Nico van der Peet . Hij is sinds enke-
le weken op zondag om 10:30 uur te beluisteren met de 
preek van de desbetreffende week onder de noemer “ Stem 
uit de St. Jan”. En het gaat goed met de interesse in Dorps-
radio.nl. Wekelijks halen wij rond de 5000 luisteruren en 
de website kent wekelijks 8000 paginaviews. Natuurlijk is 
het initiatief “Radio-Ukraine.nl” hier ook debet aan. 
Radio-Ukraine kende tot voor kort 3 programmamakers 
maar beide Ira’s zijn terug naar hun thuisland en Olena 
zorgt nu in haar eentje voor 6 uur radio per week. Olena 
kan hier wel wat hulp gebruiken. Dus mocht er iemand 
interesse hebben dan horen wij dat graag. Niet alleen 
Radio Ukraine kan versterking gebruiken, ook de regu-

liere programmering van dorpsradio.nl wil graag ver-
sterkt worden. U kunt aan de slag als presentator, pro-
grammamaker, technicus, redactielid of nieuwslezer. 
Maar ook zoeken wij mensen die op social media dorpsra-
dio willen versterken. En misschien heeft u ook wel een 
idee waar dorpsradio.nl node aan heeft. Tijdens het Nazo-
merfeest is dorpsradio natuurlijk aanwezig en maken wij 
voor de basiliek onze programma’s. Loop gerust langs met 
uw vragen. Dorpsradio wordt gemaakt door vrijwilligers 
en de kosten die het maakt worden voor een deel gedekt 
door de sponsoren die wij mogen verwelkomen. Wil je 
meewerken stuur dan een mailtje naar eric@dorpsradio.
nl of wanneer u als ondernemer 
dorpsradio.nl een warm hart toe-
draagt vraag dan via anjo@dorpsra-
dio.nl wat de mogelijkheden zijn.
Via de bijgevoegde QR kunt u een-
voudig onze app downloaden.
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Nieuws in beeld

Grote belangstelling bij boekpresentatie over  
graficus Jasper van der Wel

Larense Dolce Beringer trad zondagmiddag op  
tijdens Le Bocque Live

Ad Visser en David Crouwel 
(nieuwe eigenaar 'De Prins')

Gitte Spee tekent voor Oekraïense 
kids tijdens Summerschool

Piet Oudolf Beeldentuin in volle bloeiKarin Calis 'Hut van Mie' nu op 
kleurrijke ansichtkaarten

Nieuw beeld op de Brink bij Janknegt Gallery

Historische duiding bij 500-jarige Johanneskerk

Harry Hülsenbeck 'always a gentleman'

Interieur designer Brigitte Hamers drukt haar 
stempel op beide kanten Naarderstraat
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Grote belangstelling bij boekpresentatie over  
graficus Jasper van der Wel

Harry Hülsenbeck 'always a gentleman'

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl iedere dag vers nieuws 

mÉÉr dan 1500 kijkersper dag!

Inloopspreekuren Brinkhuis
Sociaal Wijkteam – donderdag 13:00 – 14:00 uur
Het Sociaal wijkteam Laren is er voor buurtbewoners die 
zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en 
een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen. Dit 
wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) 
en wijkverpleegkundigen.

Humanitas Thuisadministratie – donderdag 
14:00 – 16:00 uur
Humanitas Thuisadministratie helpt je je f inanciën en 
administratie op orde te brengen én te houden. Iedere 
donderdag in het Brinkhuis Laren.

Leerwerkloket – iedere 14 dagen op donderdag 
10:00-12:30
Kom naar het gratis inloopspreekuur van Leerwerkloket 
Gooi en Vechtstreek in het Brinkhuis in Laren iedere  
14 dagen op donderdag van 10:00-12:30 uur voor vragen 
over omscholing, bijscholing en re-integratie. 

Sportief en Gezond Bel 1ste vrijdag van de maand 
11:00-12:00
Het inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL is iedere 
eerste vrijdag van de maand in het Brinkhuis. Antwoord 
op al uw “sportieve” vragen!

ReconnAct iedere iedere 1ste woensdag van de 
maand 13:00-15:30
Kom naar het inloopspreekuur ReconnAct in de biblio-
theek in het Brinkhuis in Laren voor een job maatje die 
je helpt bij het vinden van een baan.

Talen inloopspreekuur Volksuniversteit – éénma-
lig op 10 september 10:00-12:00
Wilt u een taal gaan studeren bij de Volksuniversiteit 
het Gooi maar weet u nog niet welke cursus u het beste 
kunt boeken? Kom dan naar het inloopspreekuur.

Bridge inloop kennismaking – éénmalig op  
17 september 13:00-17:00
Weten of Bridge in Laren iets voor u is? Kom tijdens het 
Nazomerfeest op 17 september (13:00-17:00) naar het 
Brinkhuis voor een bridge demonstratie van de Volks-
universiteit!

Toegankelijk Laren – iedere eerste woensdag van 
de maand 10:00-12:00
Iedere eerste woensdag van de maand (vanaf oktober 
2022) houdt het Toegankelijkheidsteam Laren van 10.00 
tot 12.00 uur een inloopspreekuur in het Brinkhuis.

Vrijwilligerscentrale – op oneven donderdagen 
van 10:00-11:30 
Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het Gooi?  
Kom dan langs op het inloop spreekuur van de Versa 
Welzijn Vrijwilligerscentrale in het Brinkhuis  
in Laren.

Taxatiedag Oud Goud inkoop Laren éénmalig  
23 september 13:00-17:00
Vrijdag 23 september Taxatiedag van Oud Goud Inkoop 
in Laren. Laat je oude sieraden, horloges, muntencollec-
ties en zilverwerk gratis taxeren.

Leesgroep Filosofie van Senia – informatiebijeen-
komst 21 september 10:30
Kom op 21 september 10:30 uur naar het Brinkhuis in 
Laren voor een informatiebijeenkomst van de Leesgroep 
Filosofie van Senia. Toegang is gratis!
Wil je weten of een leesclub wat voor je 
is? Maak vrij blijvend kennis met onze 
leesclubs op een informatiebijeen-
komst. Toegang is gratis en iedereen is 
welkom. Wel graag aanmelden via 
info@senia.nl.
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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.

Spanning
De vakantie is voorbij en onze batterij is weer opge-

laden. We hebben er zin aan!  We bemerken dat na de 

vakantie er weer een aantal mensen de beslissing 

hebben genomen om uit elkaar te gaan. Er is dan 

juist teveel (een “3e”) spanning binnen hun relatie of 

juist het ontbreken van de spanning in hun relatie 

die dit doet besluiten. Spanning wordt uitgedrukt in 

volt; en spanning is de hoeveelheid energie die wordt 

meegegeven. Spannend is het nu hoe het met de 

 wereld gaat, hoe het binnen Europa gaat, hoe het 

 binnen Nederland gaat, hoe het met de nieuwe omge-

vingswet gaat en hoe het binnen uw leven gaat. Gaat 

nog energie steken in vriendschappen die alleen 

maar nemen en niet geven? Een spannende f ilm 

 kijken of een boek lezen versterkt uw hart. Een span-

nend lingeriesetje of een ontspannende massage ver-

hoogd het plezier. Nog een jaar energie steken in die 

veel te grote tuin of  neemt u toch de beslissing om te 

verhuizen. Of gaat u energie steken in het verduur-

zamen van uw huis? Altijd verstandig, want uit 

 onderzoekt blijkt dat goed geïsoleerde woningen ten 

opzichte van niet geïsoleerde woningen ongeveer 9% 

meer waard zijn. Toch maar de spouwmuur laten 

isoleren en zonnepanelen plaatsen zijn bijvoorbeeld 

een goede keuze. Spanning kan ook zorgen voor 

 slapeloze nachten, kwaaltjes die niet herleidbaar zijn, 

haaruitval, overmatig eten of drankgebruik; als je 

goed om je heen kijkt staan er veel mensen “onder 

spanning”. Verhuizen is een van de meest stressvolle 

periodes uit een mens zijn leven. Een nieuw huis, 

nieuwe buren, een nieuwe keuken of badkamer en 

een nieuwe omgeving. Alles regelen, de notaris, de 

hypotheek, de verhuizer het moet toch allemaal 

 gebeuren. Wij als makelaar zijn er voor om u te ont-

lasten bij de verkoop en wat daar bij komt kijken. Het 

verkrijgen van zekerheid doet vaak spanning ver-

vagen en kan men weer vooruit kijken. We helpen u 

graag.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Volop zomer

Het is bijna voorbij dat wij een bijzondere warme en 
mooie zomer achter de rug hebben.
Misschien krijgen we ook nog wel een mooie en 
warme nazomer, maar dan hopelijk niet zó warm, 
want van hoge temperaturen hebben we al aardig 
wat gehad. Van een hittegolf in de nazomer zal waar-
schijnlijk wel geen sprake zijn. Veel mensen hebben 
hoe dan ook kunnen genieten van deze zomer, hoe-
wel het voor groepen medemensen het af en toe wel 
wat te veel werd.
Genieten konden we hier in het Rosa Spier Huis vol-
op. In de zon en zeker ook onder de grote parasols op 
het terras. Binnen in het Cultuur Café was het vaak 
wat koeler dan buiten zoals in veel huizen in het 
Gooi. Hier binnen kon dan ook genoten worden van 
de zomertentoonstelling die met veel zorg en liefde 
was ingericht. Veel bewoners van Laren buiten het 
Rosa Spier Huis zijn op bezoek geweest om van deze 
bijzondere kunstexpositie te genieten.
De vernissage op 21 juli was een gezellige en feestelij-
ke gebeurtenis. De titel van de tentoonstelling luid-
de: “WERK UIT EIGEN HUIS – Een leven lang kunst”. 
Er waren meer dan 50 schilderijen te zien, maar ook 
een drietal vitrines met één daarvan geschreven 
werken en de andere twee met kleinere beeldhouw-
werken. Buiten bij het terras stonden verschillende 
prachtige gróte beelden van brons.
Ik merk dat ik dit alles over de tentoonstelling in de 
verleden tijd schrijf, maar de prachtige werken van de 
bewoners van ons huis zijn tot en met 25 september 
nog steeds te bewonderen. U kunt nog komen en van 
de kunst van de bewoners van het Roda Spier Huis 
genieten.

Henk van der Horst
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Met Margot Kolodziej en Hannelore de Vuyst op viool, José 
Nunes op altviool en Renée Timmer op cello. 

Vrijdag 23 september
Het Nieuw Utrechts Toneel - Het ambitieuze 
verhaal van een niet-werkende millennial 
vrouw professional - 20.00 uur - Rosa Spier 
Huis - € 5,00 (incl. consumptie)
Maak kennis met Millie: ambitieus, hardwerkend en vastbe-
raden om er iets van te maken. Ze heeft het voor elkaar, weet 
wat bij haar past en is perfect in balans. Totdat ze knapt. 
Welk verhaal vertel je dan over jezelf, als je niet meer werkt? 
Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende millennial 
vrouw professional is een fysieke, muzikale en kwetsbare 
performance van een jonge actrice. (Dagmar Ketelaers) 
begeleid door muzikant Cedric Vermue. 

Dinsdag 27 September
Stand-Up comedy BOM! In de zaal
20.15 uur - Brinkhuis Theater - € 9,50
COMEDY Na de succesvolle edities van BOM! 
in maart en mei, zijn de comedians weer terug in de mooie 
theaterzaal in het Brinkhuis in Laren!

Vrijdag 30 september
Uit het hoofd - Loes Luca en Kaatje 
Kooij 
20.15 uur - Singer Laren - Prijs € 27,50 - 
Supporters € 25,00
Loes Luca speelt Uit Het Hoofd door Maria Goos. Een vertel-
ling over een vader met een geheim, een moeder die rust wil 
en een dochter die wil leven. Ze wonen in het naoorlogse Rot-
terdam bij opoe, die van makreel houdt en haar handen 
afveegt aan de gordijnen. Het meisje zingt een zelfgemaakt 
liedje. De tekst is: ‘Het is helemaal niet erg, het is allemaal 
helemaal niet erg’. Het wordt haar mantra.

Zondag 2 oktober
Vernissage Lezing - Paul de Lussanet, Wim 
Hazeu en Jan Rudolph de Lorm - 16.00 uur - 
Singer Laren - Prijs € 21,00 - Supporters  
€ 9,00 - Toeslag museumkaart € 9,00
Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm interviewt Paul de 
Lussanet en schrijver Wim Hazeu. Het zal gaan over de schil-
derlessen van De Lussanet bij Oskar Kokoschka, zijn overrom-
pelende debuuttentoonstelling, geopend door Gerard Reve, 
zijn Parijse jaren, ervaringen in het Larense kunstbolwerk 
‘Jagtlust’ en nog veel meer. 

Vrijdag 9 september
Anuschka Pedano, Maria Pedano & Illia 
Fialko - 20.00 uur - Rosa Spier Huis
€ 5,00 (incl. consumptie)
Drie jonge maar zeer getalenteerde 
musici brengen een prachtig romantisch programma om 
even bij weg te dromen. Naast werken voor piano, hobo en 
altviool, kunt u ook genieten van het mooie Franse chanson. 
Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de ‘Keep an 
Eye Foundation’.

Zaterdag 10 september 
Flamenco Festival Lorca 1922 - Eric Vaarzon 
Morel, Gijs Scholten van Asschat, Jan 
Rudolph De Lorm, e.a. - 20.15 uur - Singer 
Laren - Prijs € 27,50 - Supporters € 25,00 
Gijs Scholten van Aschat (poëzie), Jan Rudolph de Lorm (voor-
dracht), Eric Vaarzon Morel (gitaar), Conchita Boon (dans) en 
ELLE (zang), nemen u mee naar het Alhambra in Granada, 
precies 100 jaar geleden. Federico García Lorca organiseerde 
daar in 1922 het eerste flamencofestival van de cante jondo: 
de “diepe zang”. Hij bevond zich in het hart van de vernieu-
wende Spaanse kunst aan het begin van de vorige eeuw en 
was bevriend met Salvador Dalí.

Donderdag 15 september
Thaïsa Olivia Quartet & Don Braden (USA)
20.15 uur - Brinkhuis Theater - € 25,00
Een jazzconcert van het Thaïsa Olivia Quartet 
met saxofonist Don Braden. 

Vrijdag 16 september
Stefano Keizers met de voorstelling 
Hans Teeuwen - 20.15 uur - Singer Laren 
- Prijs € 22,00 - Supporters € 19,50
Zijn tweede theatervoorstelling Sorry Baby werd lovend ont-
vangen. Hij is veel op tv en werd de publiekslieveling van de 
kijkcijfer hit Het Perfecte Plaatje. Niemand lijkt meer om 
 Stefano heen te kunnen. En dat komt goed uit. Want hij komt 
terug in de theaters met zijn derde voorstelling: HANS 
 TEEUWEN.

Zondag 18 september
ADAM Quartet - 15.00 uur - Rosa Spier 
Huis - Gratis
Met een frisse blik zoekt het ADAM Quartet naar manieren 
om haar eigen licht te laten schijnen op het strijkkwartet en 
daarbij trouw te blijven aan de essentie van het genre.  
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Toegankelijkheidsteam 
Laren houdt 
inloop spreekuur in  
het Brinkhuis
Niet iedereen weet de weg te vinden naar de 
gemeente om obstakels te melden. Ook weet niet 
iedereen de weg naar ons team te vinden via sociale 
media zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Daar-
naast zijn het  vooral ouderen die daar helemaal 
niet bekend mee zijn. Het Toegankelijkheidsteam 
ondersteunt u daar graag in.

De eerste woensdagmorgen  in oktober start ons team 
met 1 x per maand een inloopspreekuur te houden in 
het  Brinkhuis Laren. Het doel is om mensen te informe-
ren en te helpen meldingen te doen. 

Dit kan via ons team maar ook via de gemeente.  
Wij starten om 10.00 tot 12.00 uur
Kom gerust langs !Wij helpen u graag. Toegankelijkheids-
team Laren (TTL) Facebookpagina: Toegankelijk Laren

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02

Voedselbank Gooi & Omstreken 
De kerntaak van Voedselbank Gooi & Omstreken is hulp 
bieden aan mensen in f inanciële nood in de vorm van 
wekelijkse voedselpakketten. Echter: nu heeft de intussen 
16-jarige Voedselbank in Huizen zelf een probleem wegens 
vertrek van een van de algemeen coördinatoren: een part-
time vacature op de hoofdvestiging aan de Energieweg 35 in 
Huizen. De coördinatoren hebben tot taak het gehele reilen 
en zeilen van de Voedselbank goed te laten functioneren, 
inclusief de acht uitgiftepunten in omliggende gemeenten. 
Daarnaast is ook de PR-commissie, met als taak voorlich-
ting en de mensen te bereiken die niet naar de Voedselbank 
durven gaan of niet op de hoogte zijn van de mogelijkhe-
den, op zoek naar iemand die teksten kan schrijven. 
 Bovendien wordt ook gezocht naar medewerkers voor het 
secretariaat. 
Op de website www.voedselbankgooi.nl zijn de actuele 
vacatures omschreven. 

Repair Café’s weer van start  
Nu de vakantieperiode ten einde loopt gaan het Repair 
Café Laren vanaf september weer van start. De Repair 
Café’s beschikken over een goed team vrijwilligers vaak 
bestaande uit technici die inmiddels zijn gepensioneerd 
en hun technische kennis graag nog willen gebruiken. 
Ook worden de naaimachines bediend door dames met een 
grote kennis van zaken. Het sociale element speelt een 
belangrijke rol. Er is altijd tijd voor een praatje en een kop 
koffie en er heerst een gemoedelijke sfeer. Het Repair Café 
heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de reparaties 
gratis uitgevoerd. Wel wordt na af loop een vrijwillige bij-
drage op prijs gesteld. Hiermede kunnen de onvermijde-
lijke onkosten zoals het opnieuw aanschaffen van gereed-
schappen e.d. worden bestreden. U kunt de Repair Café ’s 
vinden elke tweede zaterdag van de maand in de Blokhut 
bij speeltuin “Ons Genoegen” aan de Smeekweg in Laren. 
De Repair Café’s openen om 10.00 uur en sluiten om 13.00 
uur. Na 12.00 uur worden geen reparaties meer aangeno-
men. Raadpleeg ook onze website www.repaircafesbel.nl

Wil je leren mediteren? Of jouw eerder 
opgedane ervaring met mediteren verdie-
pen? Kom dan eens naar de meditatie-
bijeenkomsten in CAMALARAH, Larens’ 
Centrum voor Spirituele Ontwikkeling aan 

het Raboes nr. 7. Door meditatie kun je tot verrassende 
inzichten komen, die je de mogelijkheid geven om anders 
in het leven te gaan staan. Patronen te doorbreken die je 
– bewust of onbewust – misschien al lang dwars zaten. 
Begin september kun je je aansluiten bij een nieuwe 
meditatiegroep onder leiding van meditatieleraar Carla 
Hamburger. Persoonlijke spirituele coaching of een per-
soonlijke reading is ook mogelijk. Belangstelling? Kijk 
dan voor meer informatie op www.camalarah.nl of bel 
035 - 538 05 51.

In de Van den Brink 
galerij van Singer 
Laren is t/m 25 sep-
tember een tentoon-
stelling te zien met 

een dertigtal werken van Klaas Gubbels. Op 25 juni heeft 
hij de Singerprijs 2022 ontvangen. De prijs is een beel-
dendekunstprijs van de Stichting Vrienden van Singer 
Laren die tweejaarlijks wordt toegekend aan een Neder-
landse beeldend kunstenaar voor zijn of haar gehele 
 oeuvre. Tafels, stoelen, potten, kannen en trechters 
bevolken al decennialang het kunstuniversum van Klaas 
Gubbels. Voor hem zijn het levende wezens en dat zie je 

Mediteren 

Tentoonstelling Klaas Gubbels, winnaar Singerprijs 2022
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ook. Ze hebben menselijke trekjes. Ze kunnen verdrietig 
zijn of blij, maar ook domweg saai. In al hun eenvoud en 
 verstilling praten en dansen ze met elkaar. Meer info op 
www.singerlaren.nl

Wie de 500-jarige Johanneskerk eens van binnen wil 
bekijken, is tot 11 september iedere zaterdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur van harte welkom. De deuren van de 
kerk staan dan open onder het thema ‘Open Johannes-
kerk’. Een team van de Protestantse Gemeente Laren 
Eemnes (PGLE), geeft tekst en uitleg over dit in de afgelo-
pen twee jaar gerestaureerde cultureel erfgoed. Voor lief-
hebbers van kerkorgels is het interessante en unieke 
Titz-orgel te bewonderen. Het is in 1734 gebouwd en, 
evenals de Johanneskerk, een Rijksmonument. 

Op landgoed Nardincland is tot en met 18 september een 
expositie te bezoeken met prachtige beelden uit het Kur-
haus. Er zijn werken te zien van onder meer Arvid Hen-
kes, Emile Cornelis, Chris Tap en Carlos Mata. Ook de 
Larense kunstenaar Pépé Gregroire neemt deel aan deze 
expositie. Nardinclant is een stukje Larens erfgoed. De 
tuin is naar ontwerp van Leonard Springer uit 1919. De 
tuin is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur en is vrij toegankelijk, maar bezoek graag aan-
melden via www.amsterdamgarden.com.

Nog tot en met 4 september is de Belgische modernist 
Théo van Rysselberghe (1862-1926) in Singer Laren te zien. 
De tentoonstelling is een ode aan de grote Belgische 
meester in het verbeelden van licht en kleur. 

In de foyer van 
het Brinkhuis 
zijn tot 16 sep-
tember beelden 
te zien van kun-
stenares Bettie 
Bruin.

Jaarlijks exposeert het Rosa Spier Huis 
werk van haar eigen bewoners. Ieder jaar 
is het weer een verrassing wat er te zien en 
te genieten valt. De bewoners maken in 
overleg met de leden van de tentoonstel-
lingscommissie een selectie uit hun wer-
ken, waarbij gestreefd wordt zoveel moge-

Open Johanneskerk

Sculpturen in Nardinc Lant

Tentoonstelling Théo van Rysselberghe

Expositie Bettie Bruin 

‘Werk uit eigen Huis’, Een leven lang kunst

lijk recent werk te laten zien. Er is een grote variëteit aan 
kunstvormen, zowel traditioneel als abstract: beelden, kera-
miek, fotografie, schilderijen in olieverf, aquarel en kleurpot-
lood in allerlei formaten. In vitrines wordt o.a. aandacht 
besteed aan publicaties. Het is altijd weer boeiend om te erva-
ren hoe de verschillende kunstuitingen elkaar versterken in 
deze jaarlijkse expositie. De expositie is tot en met 25 septem-
ber alle dagen gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren.

Eind augustus star-
ten vier teken- en 
schildercursussen, 14 
lessen, voor kinderen 
van 7 tot en met 14 
jaar in het Atelier 
achter het Brinkhuis, 

onder begeleiding van kunstschilders en docenten Emi-
lie Lindenbergh en Jessica Vos. 
Start en lestijden: maandag 29 augustus 8 t/m 12 jaar: 
16.00 tot 17.15 uur; woensdag 31 augustus: 7 t/m 10 jaar: 
15.00 tot 16.15 uur; 11 t/m 15 jaar: 16.30 tot 17.45 uur; don-
derdag 1 september: 7 t/m 10 jaar: 16.15 – 17. 30 uur.
Kinderen van 7 tot en 12 jaar maken in groepsopdrachten 
op speelse wijze en in een ontspannen sfeer kennis met 
diverse materialen, zoals gouache, aquarel, acrylverf, 
Oost-Indische inkt, ecoline, oliepastel, softpastel, houts-
kool en potlood. Ze krijgen les in teken- en schildertech-
nieken, als compositie, contrast, penseelvoering en 
 leurenleer. Zowel waarnemingsopdrachten als de eigen 
fantasie- en stijlontwikkeling komen aan bod. 
De groep met kinderen van 10 tot en met 15 jaar mag zelf 
hun onderwerp en materiaal kiezen, waaronder ook 
acrylverf. Zij krijgen individuele adviezen en begeleiding 
hierin. Bekende schilders en kunststromingen zijn 
inspiratiebronnen. Een les duurt vijf kwartier; materiaal 
en een consumptie zijn inbegrepen. Kosten voor de leef-
tijd van 7 tot en met 10/12 jaar: € 154,-. Kosten voor de 
groep van 10 tot en met 15 jaar: € 168,- Een proef les is 
mogelijk. Gedurende de cursussen kan ingestroomd 
worden. In samenwerking met het Singermuseum wor-
den interactieve rondleidingen en speciale workshops 
georganiseerd. 
Aanmelding en info: emilielindenbergh@outlook.com. 
Telefoon: 06 302 76 087. www.emilielindenbergh.com 

Schilder- en tekencursussen voor kinderen

Activiteiten
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Vanaf dinsdagavond 30, woensdagmiddag 31 augustus en 
donderdagmiddag 1 september starten schilder- en 
tekencursussen in het Atelier achter het Brinkhuis, onder 
begeleiding van kunstschilder en docent Emilie Linden-
bergh. Tijdens deze cursussen kan in een ontspannen 
sfeer, onder begeleiding, vanuit een eigen onderwerps-
keuze aan de persoonlijke stijlontwikkeling gewerkt 
worden. Vanuit de begeleiding komen teken- en schilder-
technieken aan bod, waaronder kleuren mengen, compo-
sitie, penseelgebruik, contrast, de opbouw van een schil-
derij/tekening, opzet vanuit verschillende stijlen, 
enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk niveau. 
Dit kan omdat individuele begeleiding plaatsvindt. Aan-
dacht wordt besteed aan verschillende kunststromingen. 
Tijden cursussen: dinsdag: 19.30 tot 21.30 uur, woensdag 
Inloopatelier: woensdag: 13.00 tot 14.30 uur en donder-
dag: 13.30 tot 15.30 uur.
Twaalf bijeenkomsten: € 186,- excl. materiaal. Strippen-
kaart voor tien lessen woensdag, het Inloopatelier:  
€ 145,-. Gedurende de cursussen kan ingestroomd wor-
den. Regelmatig wordt door een samenwerkingsverband 
met het Singermuseum speciaal voor de cursisten een 
excursie georganiseerd. 
Aanmelding en info: emilielindenbergh@outlook.com. 
Telefoon: 06 30276087. www.emilielindenbergh.com 

Een unieke expositie in Het Papageno Huis! Ella Rijsdijk 
(geboren 1996) is een kunstenaar en een creatieve dui-
zendpoot. Ella heeft daarnaast autisme en een licht ver-
standelijke beperking, en daardoor vindt ze het soms 
moeilijk zich te uiten (vooral bij vreemden). Maar samen 
met o.a. Rosa, een van haar begeleiders, heeft ze een 
geweldige uitlaatklep gevonden: creativiteit. Door het 
maken van prachtige tekeningen, schilderijen, f ilmpjes 
en foto’s van haar geliefde barbies kan ze haar emoties 
kwijt. In de stopmotionfilmpjes beleven haar barbies de 
meest spannende en hilarische avonturen. Wat een fan-
tasie. De foto’s van barbie-impressies van bekende kunst-
werken zijn ontstaan in coronatijd n.a.v. de challenge 

Schilder- en tekencursussen voor volwassenen

Wereldberoemd in barbieland

Tussen Kunst en Quarantaine. Al bladerend in de kunst-
boeken van haar moeder, pikt Ella die kunstwerken eruit 
die haar raken en vertaalt ze dan naar prachtige barbie-
werelden. Dan wordt gezocht naar meest gelijkende bar-
bies, duikt ze vervolgens in de stoffenkast en gaat ze op 
zoek naar de juiste attributen. Let vooral op de details… 
Sinaasappelschilletjes als sinaasappels, een doorgeknipt 
wattenschijfje als vleugels van cupido bij de Primavera, 
een nylonkous over het hoofd van de Barbie van de 
Schreeuw, sierbandjes die net te kort zijn, maar dan wel 
precies goed bij Frida Kahlo. Het resultaat van dit proces 
is altijd een verrassing. En dan blijkt autisme ineens niet 
meer een beperking, maar een leverancier van een unie-
ke manier van kijken en voelen. Ella gaat de exposite 
tonen in het Papageno Huis, Naarderstraat 77 in Laren. 
Voorbeelden van namen van werken zijn: Op 2 september 
15.00 - 17.00 is de opening van de expositie. Deze blijft te 
bewonderen tot 4 november op maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Zondag in combinatie met een bezoek 
aan een koffieconcert (kijk voor meer informatie op 
www.papageno.nl/evenementen).

Onder de titel “Jasper van der Wel, f ilosofisch etser en 
zijn zoektocht naar de Theorie van Alles” is deze maand 
in de Johanneskerk een tentoonstelling van het oeuvre 
van Jasper van der Wel te bekijken. Jasper van der Wel (de 
Lier, 1947-Breda, 2021) is met zijn werk onder de radar 
gebleven. Wars van publiciteit en uniek met zijn eigen 
atelier vol met honderden etsen. In het boek, dat bij deze 
tentoonstelling wordt aangeboden aan zijn levenspart-
ner Renny Jouvenaz, maken we kennis met zijn beteke-
nisvolle levensverhaal. Jasper was geliefd bij iedereen die 
hem ontmoette. Vrienden van de kunstacademie, experts 
op zijn kunstgebied en familie geven een ontroerend 
inzicht hoe Jasper van der Wel zijn werk combineerde 
met zijn zoektocht naar het ontstaan en reden van het 
menselijk zijn. Jasper van der Wel leefde nadrukkelijk 
voor zijn grafische kunst. Hij werkte altijd in de voor 
hem zo kenmerkende kleuren en hanteerde een f iloso-
fisch uitgangspunt, waarin hij bij zijn zoektocht naar 
verleden, heden en toekomst vormgaf. Dit resulteerde in 
technisch hoogstaand werk, met een kleurrijk pallet. Op 
28-jarige leeftijd werd Jasper toegelaten op de St. Joost 
Academie in Breda en vond daar zijn thuis. Hij leerde 
vormgeven aan wat er uit zijn hart kwam. Partner Renny 
vertelt: “Na fotografie en zeefdrukken vond hij zijn 

Expositie Jasper van der Wel 
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kunstvorm in het etsen. Deze etstechniek gaf hem de 
mogelijkheid om zich geheel authentiek te uiten. Als 
graficus heeft Jasper in zijn zoektocht naar het wezen 
van het menselijk handelen en denken een eigen beeld-
taal ontwikkeld.” De tentoonstelling in de Johanneskerk 
is vrij te bezichtigen op 2, 3, 4, 9, 10 en 11 september; 
steeds van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.giftedart.nl.

Zaterdag 3 september van 13.30 uur tot 16.00 uur organi-
seert het Rosa Spier Huis een open dag voor alle belang-
stellenden die mogelijk in de toekomst in Rosa Spier 
Huis willen komen wonen. In het galeriecafé, tevens 
expositieruimte, kan men onder het genot van een kopje 
koffie of thee informatie verkrijgen over de toelatings-
criteria om in het Rosa Spier Huis te kunnen wonen. Ook 
is er gelegenheid om het prachtige Cultuurgebouw, de 
Anna Stibbe concert/theaterzaal, de bibliotheek, de 
muziekkamer en het algemene atelier te bekijken. Er is 
een mogelijkheid om zelf een rondleiding te lopen met 
behulp van een rondleidgids.
Een aantal bewoners bieden de mogelijkheid een kijkje te 
nemen in hun persoonlijk atelier of studio. Daarnaast 
openen enkele bewoners de deuren van hun appartement. 
Omdat de toewijzing van het wonen in het zorggebouw 
anders verloopt dan wonen in één van de appartements-
gebouwen is er deze dag géén gelegenheid tot bezichti-
ging in het zorggebouw. Aanmelden voor deze dag is niet 
nodig. Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, Laren

Gek op uitverkoopkoopjes en 
final sale? De finale uitverkoop 
in Laren - Streetsale Laren - 
wordt dit jaar weer groter dan 
ooit, met meer dan 50 kraam-
pjes in het dorp! Kom op  

3 en 4 september naar Laren voor de Streetsale Laren. Door 
het hele dorp staan kraampjes voor winkels, kunstgaleries 
en meer waar je de tofste uitverkoopartikelen kunt kopen. 
Zo staat Henk Gijselman met schilderijen, aquarellen, sculp-
turen en artistieke en decoratieve zaken op de Nieuweweg 
bij de voormalige winkel Spoelder. Maar er is nog veel meer 
te zien en te koop. Op zaterdag kun je tussen 10.00 en 17.00 
uur terecht, op zondag 4 september van 13.00 - 17.00 uur. 

Op zondag 4 september is het weer Kleine Raampjes Dag 
in Laren, een evenement waar zo’n 250 VW Kevers naartoe 
komen. Het is de zesde keer dat dit evenement wordt 
georganiseerd in het centrum van ons dorp. Op het grote 

Open dag ‘Wonen in het Rosa Spier Huis’

Streetsale Laren 

Kleine Raampjes Dag

parkeerterrein Plein 1945 komen zo’n 250 Kevers te staan 
uit het hele land. Er is een speciale vintageplek voor Bril-

len, Ovalen en Kar-
mann Ghia’s. Bril-
kevers zijn de 
oudste Kevers en 
die zijn gebouwd 

van ongeveer 1946 tot 1953; het woord “Brilletje” slaat op 
de twee achterraampjes van deze Kever. De auto’s zijn te 
zien van 10.00 tot 17.00 uur. Zanggroep Pouwergirls luis-
tert de sfeer op. 

Vakantietijd, we trekken er 
massaal op uit. Naar binnen- 
en buitenland. Hoe vaak 
gebeurt het niet dat u tijdens 
een wandeling aan het strand, 
een tocht hoog in de bergen of 

gewoon bij u in de buurt een fraaie steen ziet liggen, 
maar geen idee heeft wat voor steen het is. Misschien is 
het wel een zeldzaam fossiel of mineraal.
Hoe zonde zou het dan zijn als u uw unieke vondst maar 
gewoon laat liggen, terwijl u op zondag 4 september bij 
het Geologisch Museum Hof land in Laren langs kunt 
gaan om een expert ernaar te laten kijken. Die kan u dan 
ongetwijfeld vertellen om wat voor steensoort het gaat 
en met enig slijp- en polijstwerk zou u best weleens voor 
een grote verrassing komen te staan hoe mooi van kleur 
of geaderd die steen dan is.
Dus vindt u ergens een steen, aarzel niet en kom op zon-
dag 4 september naar het Geologisch Museum Hof land 
in Laren. Het museum is op die dag geopend van 13.00 tot 
16.30 uur.

Op zaterdagmid-
dag 10 september, 
Open Monumen-
tendag, wordt om 
15.00 uur het his-
torische werk ‘De 
Johanneskerk te 
Laren, 1521-2021’ in 

de Johanneskerk aan de Naarderstraat in Laren gepresen-
teerd. Het is onder redactie van prof. dr. Jan de Bruijn en 

Vondst van uw leven? 

Presentatie Jubileumboek Johanneskerk

Activiteiten
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dr. Henk Michielse de afgelopen twee jaar tot stand 
gebracht. Vanwege corona bleven vele archieven, die 
geraadpleegd moesten worden, lange tijd gesloten. Toch 
is het beide historici gelukt om het boek, samen met 
zeven andere deskundige auteurs op de deelterreinen, 
een jaar na de officiële jubileumdatum tot stand te bren-
gen en te presenteren.
Het programma voor de overhandiging van dit weten-
schappelijke werk aan betrokken instanties, wordt met 
muziek gelardeerd en is in grote lijnen als volgt:
14.30 – 15.00 uur ontvangst met koffie of thee. Om 15.00 
uur Welkom door Jan de Bruijn, toelichting over ont-
staan en inhoud van het boek. Daarna een inleiding van 
Henk Michielse over katholiek en protestant in Laren en 
om circa 15.45 uur overhandiging van het boek aan verte-
genwoordigers van de Gemeente Laren, de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en de Parochie Sint Jan – 
goede herder. Aansluitend wordt het glas geheven en is er 
gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten en een boek 
aan te schaffen. 
Indien u de overhandiging wilt bijwonen, dient u dit 
voor 7 september te laten weten aan Ytta Stulp, 
yttastulp@gmail.com. U hoort dan van haar of dit moge-
lijk is daar de ruimte beperkt is.

Het thema van de landelijke Open Monumentendagen 
op 10 en 11 september is dit jaar ‘duurzaamheid’. Reden 
voor de Historische King Laren (HKL) om samenwerking 
te zoeken met De Groene Afslag, de circulaire hub van 
het Gooi. De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117 
Laren, opent op zondag 11 september gastvrij haar deu-
ren. Iedereen is welkom voor een korte rondleiding, die 
om stipt 11.00 uur aanvangt. Ter verhoging van de feest-
vreugde wordt diegenen die dat willen koffie, thee en 
lekkers aangeboden. Maar u dient zich dan wel vooraf te 
hebben aangemeld! Aanmelden kan via info@histori-
schekringlaren.nl. Na de rondleiding zal Michiel Kort-
hals, bestuurslid van de Stichting Oude Landsbouwge-
wassen Laren (SOLL) en oud-hoogleraar toegepaste 
f ilosofie aan Wageningen Universiteit, om 12.00 uur een 
voordracht over duurzaamheid in de BEL-gemeenten 
houden. De Groene Afslag is een multifunctionele ont-
moetingsplek, die bestaat uit een café, restaurant, f lex-
werkplek, evenementenlocatie en vergaderzalenver-
huurbedrijf. Daarbij staat een duurzame toekomst 
centraal en dat zie je ook duidelijk terug. Daarom is het 
een ideale locatie om samen invulling te geven aan het 
thema duurzaamheid. 

Open Monumentendag HKL & De Groene Afslag

Op donderdag 15 september om 12.00 
uur vindt er een bijzonder concert 
plaats in het ‘Huis van Eemnes’ 
(Noordersingel 4). Violiste Iris van de 
Laar en pianiste Liesbeth Spits zullen 
een recital geven met werken van 

Mozart, Beethoven en Svendsen. Op het programma 
staan Mozarts Sonate nr. 18 in G. Dit is een van Mozarts 
warmste, meest herkenbare viool-pianostukken. Waar 
Mozart leidde, was Ludwig van Beethoven nooit 
beschaamd om te volgen. Diens vioolsonate op. 12 zal uit-
gevoerd worden. Beethoven gaf hiermee blijk van zijn 
bestudering van Mozarts sonates. Geniet van het lef en de 
humor (Beethoven was nog niet doof!) van deze stukken. 
En een beetje romantiek mag natuurlijk niet ontbreken: 
het concert sluit af met de Romanze van Svendsen - een 
Scandinavische touch. 
De toegang bedraagt 12 euro inclusief koffie. Reserveren 
is mogelijk op www.scarbomusica.nl/bespreking.php of 
via telefoonnummer 035-5380827.

Dit kan door mindful 
te zijn. Wil je makke-
lijker en vrolijker door 
het leven gaan zonder 
stress? Schrijf je dan 
in voor de volgende 
mindfulness & adem-
training die woensdagavond 14 september of vrijdagoch-
tend 16 september gaan starten. In 6 sessies van 1,5 uur 
leer je hoe je op een eenvoudige wijze mindful door het 
leven kan gaan. De sessies op woensdagavonden vinden 
plaats op 14, 21, 28 september en 5, 12 en 19 okt. Van 19.30 
uur tot 21.00 uur in OBS de Ploeg aan de Melkweg 42 in 
Laren. De sessies op vrijdagochtenden vinden plaats op 
16, 23 en 30 september en 7, 14 en 21 oktober. Van 10.15 uur 
tot 11.45 uur in het Brinkhuis op Brink 29 in Laren. Mind-
fulness is een methode die je leert om in het hier en nu te 
zijn en op een accepterende manier om te gaan met alles 
wat zich aandient in het leven van alledag. Met je adem 
kun je direct rust ervaren. Dit is te leren. Als je makkelijk 
met je adem mee kan gaan en mindful kan zijn, neemt 
stress af en neemt rust toe, slaap je beter, ontstaat een 
positiever beeld van jezelf en de omgeving, ga je makke-
lijker door het leven. In deze training wordt de theorie 
uitgelegd, maar ligt het accent op het doen en beleven 
van verschillende oefeningen. Op deze manier wordt het 
makkelijker voor je om na de training ook echt tot rust te 
komen. De lessen worden verzorgd door Simone Onland, 
yogadocent, coach en mindfulness trainer. 

Concert viool- en pianomuziek

Meer rust, minder stress op een eenvoudige manier 
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Geïnteresseerd? Bel: 06-10185117 gerust of mail: info@
qimare.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qima-
re.nl. Een privé mindfulness cursus behoort ook tot de 
mogelijkheden. Je bent van harte welkom!

Voorafgaand aan het 
Nazomerfeest organi-
seert de gemeente op 
vrijdag avond 16 sep-
tem ber een feestelijke, 

aangeklede borrel om de Larense vrijwilligers in het 
 zonnetje te zetten. Deze borrel begint om 17.00 uur tot 
circa 19.00 uur. De borrel wordt gehouden in het Brink-
huis. Iedereen in Laren die vrijwilligerswerk doet is van 
harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De gemeente 
bedankt op deze avond de vrijwilligers uit het dorp en 
wil haar waardering tonen voor fantastische inzet die zij 
bieden om van Laren dit mooie dorp te maken waar we 
trots op kunnen zijn. Het belooft een leuke en gezellige 
avond te worden. Na het welkomstwoord van wethouder 
Flip de Groot kunt u naast een drankje en een hapje (van 
de BBQ ) weer eens gezellig bijpraten. Daarnaast hebben 
wij nog wat entertainment georganiseerd voor tijdens de 
borrel. Aanmelden kan vóór 10 september via de website 
van het Brinkhuis: www.hartvanlaren.nl/op-de-agenda/
vrijwilligers-avond-laren.

In het weekend van 17 en 18 september wordt een nieuw 
evenement georganiseerd ter vervanging van de INmarkt: 
het Nazomerfeest. De Historische Kring Laren doet daar-
aan mee en dat weekend is de Lindenhoeve op zaterdag 
van 14.00 tot 15.30 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur 
geopend. In de Lindenhoeve is dan de fraai vormgegeven 
wandelroute ‘Kunstschilders die in Laren woonden en 
werkten’ voor 2 euro te koop, alsmede het nieuwe ‘Kring-
spel Laren’, een spel voor jong en oud, waar een online quiz 
aan verbonden is. Bekijk alle activiteiten tijdens het Nazo-
merfeest op www.nazomerfeestlaren.nl. 

Op 17 september tijdens het Nazo-
merfeest Laren bieden de Bibliotheek 
en het Brinkhuis BREAKING - break-
dance aan in het Brinkhuis Theater. 
Ben je tussen de 8 en 13 jaar? Kom dan 
naar de workshop BREAKING! B-Boys 

en B-girls, haal het beste uit jezelf en elkaar – kom ken-
nismaken met Breakdance en word voorbereid op een 
echte battle! Tijd: 14.00-15.15 uur. Deelnamekosten bedra-
gen € 5 pp. Belk je kaartje online via hartvanlaren.nl

Vrijwilligersavond Laren 
 

Lindenhoeve open tijdens Nazomerfeest

Workshop breakdance 

Weten of Bridge in Laren iets voor u is? Kom tijdens het 
nazomerfeest op 17 september (13.00-17.00 uur) naar het 
Brinkhuis voor een bridgedemonstratie van de Volks-
universiteit!  

Op het grote 
podium bij de 
Basiliek krijgt u 
tijdens het Nazo-
merfeest een 
voorproefje van 

Laren Jazz. Trio Dos Anciões met zangeres Wakaba Otsu 
geeft zaterdag 17 september een kort optreden (van 17.45 
tot ca. 18.30 uur). Tijdens Laren Jazz treedt Jazz Trio Dos 
Anciões op in Café de Koerier in Laren en kunt u langer 
genieten van dit trio, opgericht door Floris van Elderen. 
In de Koerier op 1 oktober vanaf 21.30 uur – Gratis entree,

Op 18 september van 14.00 tot 15.15 
uur tijdens het Nazomerfeest Laren 
organiseren de Bibliotheek en het 
Brinkhuis een High Tea 4 Kids (2-6) 
met Ted van Lieshout de schrijver van Boer Boris.  
Kaarten € 10 pp.

Na de twee eerdere succesvolle optredens in juli en 
augustus speelt het jazzkwintet Eemjazz in september 
nogmaals in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. 
Zondag 18 september tussen 16.00 en 18.00 uur is de kerk 
opnieuw gevuld met heerlijke muziek van het vijftal. 
Eemjazz laat zich inspireren door onder meer Fats 
Domino, Louis Prima, The Everly Brothers, Guy Mitchell 
en vele anderen. Als het maar swingt! De organisatie van 
het optreden is in handen van de Stichting Vrienden van 
de Johanneskerk in samenwerking met Ron Wieten van 

Bridgedemonstratie Volksuniversiteit 

Jazz-optreden Trio Dos Anciões

High Tea 4 Kids 

Eemjazz in Johanneskerk 

Activiteiten
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Brasserie – Bar Mauve in Laren. Een kleine toegangsprijs 
wordt gevraagd en in ruil daarvoor krijgt u een drankje 
en twee uur heerlijke muziek en gezelligheid!

Als je zelf, of een dierbare naaste, de diagnose kanker 
krijgt, levert dat in de meeste gevallen veel stress en 
onzekerheid op. Het valt dan niet mee om de nodige ont-
spanning en voldoende nachtrust te vinden. De ont-
spanningstraining die Viore jaarlijks aanbiedt kan in 
zo’n situatie een f ijne hulp zijn. Op maandag 26 septem-
ber start er weer een ontspanningstraining, bedoeld 
voor iedereen die leeft met kanker: (ex)patiënten, naas-
ten en nabestaanden. De training bestaat uit zeven bij-
eenkomsten en is gebaseerd op de Autogene Training, 
een oude methode die bewezen effectief is. De training is 
met name geschikt voor mensen met slaapproblemen. 
Dit geldt zowel voor problemen bij het inslapen als met 
het doorslapen. Iedereen krijgt oefeningen mee naar 
huis, zodat je niet af hankelijk bent van ingesproken 
bandjes, de methode is altijd en overal toe te passen. De 
cursus is laagdrempelig en wordt als aangenaam erva-
ren. De training wordt begeleid door een ervaren gids 
van Viore. Kosten voor deelname: € 35,- voor 7 bijeen-
komsten, eens in de twee weken. Voor informatie en aan-
melden: aanmelden@viore.org, Bellen kan ook: 035 683 
46 20, of kijk op www.viore.org/agenda.

SeniorWeb Laren-Blari-
cum organiseert diverse 
workshops op het gebied 
van computeren en digi-

tale media. Voor informatie en advies over de lesmoge-
lijkheden van bent u van harte welkom op de inloopoch-
tenden in De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV te 
Blaricum op maandag 26 en dinsdag 27 september van 
10.00 – 12.00 uur. Maak kennis met onze docenten. U 
wordt ontvangen met een kopje koff ie. We geven work-
shops voor Windows 11, Apple Mac, iPhone en iPad basis, 
iPhone en iPad opfrisworkshop, Samsung (Android) 
smartphone basis, Wachtwoorden beheren, Leer alles 
over Whatsapp en Werken met de Clouddiensten va 
Microsoft en Google. Daarnaast ook persoonlijke lessen 
(1 cursist voor 1 docent). Meer informatie: - op onze web-
site: www.seniorweblarennh.nl - via e-mail: info@seni-
orweblarennh.nl - telefonisch: 06-46175271 - bij de pc-
helpdesk, Brinkhuis Laren: elke werkdag van 10-12 uur.

Ontspanningstraining bij Viore 

Inloopochtenden SeniorWeb

Op 27 september geeft Carla 
Hamburger, meditatiele-
raar van CAMALARAH, 
(Larens’ Centrum voor Spi-
rituele Ontwikkeling) de 
workshop: “Mediteren en 

Golf, een gouden combinatie”. Mediteren verrijkt je leven, 
en daardoor ook je golfspel. Je kunt door meditatie leren 
om een onverwachte ‘vervelende’ gebeurtenis (bal zoek, 
vertraging in de baan, etc.) gewoon te accepteren zoals die 
is. En de alerte ontspanning die nodig is bij meditatie, 
lijkt verrassend veel op de ontspannen focus die zo wel-
kom is in het golfspel. In de Workshop krijg je uitleg over 
wat meditatie is en hoe je dat kunt leren. We doen samen 
praktische oefeningen, die je later kunt toepassen ter 
voorbereiding op een rondje golf, of op de golf baan. Bel 
voor meer informatie en aanmelding: 035 538 05 51.

Het aloude, jaarlijkse Laren Jazz Festival komt terug! In 
een aangepaste vorm en beslist aantrekkelijk en toegan-
kelijk. In het recente verleden had het Laren Jazz-festival 
als voortreffelijk gastheer Singer. Het nieuwe Laren Jazz 
legt de focus op daar waar de jazz eigenlijk thuishoort: 
in de horeca, kroegen en cafés. Op zaterdag 1 oktober a.s. 
treden vanaf 21.30 uur in maar liefst negen verschillende 
horecalocaties in hartje Laren (rondom de Brink) jonge 
jazztalenten op van het Amsterdams Conservatorium en 
de Gooische Muziekschool. Muziek variërend van jazz, 
naar blues, naar funk, soul en weer terug naar jazz.
Een deskundige jury o.l.v. radiopresentator en jazzken-
ner Co de Kloet, bezoekt op die avond alle 9 locaties en 
verkiest de meest aansprekende band met het beste 
optreden. Alle locaties zijn voor publiek vrij toegankelijk 
voor een f ijne portie jazz met een gezellig glas en naar 
keuze een jazzy-tasting. De winnende band ontvangt de 
“Laren-Jazz Talent Award 2022” en treedt op zondagmid-
dag 2 oktober in het Brinkhuis op in het voorprogramma 
van de Dutch Swing College Band met Amerikaanse 
Jazzdiva Deborah Carter. De toegangsprijs voor dit eve-
nement bedraagt € 15,-- per persoon. De negen horeca 
locaties zijn (in willekeurige volgorde): Nick Vollebregt 

Workshop mediteren en golf 

Laren Jazz 
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Jazz Café, t’ Bonte Paard, Mauve, Visatelier, Brinkhuis 
Jazz Foyer, Ron Gastrobar, Maximiliano, Hamdorff en 
Café de Koerier. Het is de bedoeling van de initiatiefne-
mers -Leon Schouten, Frank van den Wall Bake en Huub 
Zinkstok- om ondersteund door een aantal sponsors van 
Laren Jazz weer een jaarlijks terugkerend evenement te 
maken. Een festijn georganiseerd door de Stichting 
Laren-Jazz. Deze stichting heeft tevens als doelstelling 
het stimuleren en faciliteren van jong jazztalent. Meer 
informatie: www.laren-jazz.nl

In de Week-van-de-erfgooier (dit jaar van vrijdag 7 t/m 
vrijdag 14 oktober) besteden diverse organisaties in het 
Gooi aandacht aan de erfgooiers. Zij organiseren uiteen-
lopende activiteiten die gerelateerd zijn aan de unieke 
geschiedenis van de erfgooiers, zoals exposities, lezin-
gen, wandelingen, publicaties, lessen op school of andere 
acties. Het voorlopige programma is te vinden op www.
week-van-de-erfgooier.nl. De komende tijd kunnen er 
nog evenementen worden toegevoegd. Heeft u ook een 
activiteit die past in het programma? Neem dan contact 
op met de secretaris van Stichting Stad en Lande van 
Gooiland via secretaris@erfgooiers.com. 

Dinsdag 11 oktober start om 10.30 uur de 
elfdelige Schrijfcursus Levensverhaal 
onder begeleiding van levensverhaal-
coach Emilie Lindenbergh. Dinsdag 4 
oktober is een vrijblijvend informatie-

uur van 10.30 tot 11.30 uur. Mogelijk speelt de gedachte al 
enige tijd door het hoofd om het eigen verhaal, of dat van 
iemand anders, op te schrijven. Deze cursus biedt struc-
tuur en steun om dit te verwezenlijken. Kernvragen zijn: 
voor ‘Wie’, ‘Waarom’ en ‘Wat wel en wat niet’ schrijf ik? 
Uit verschillende structuren kan gekozen worden om 
het verhaal vorm te geven, bijvoorbeeld chronologisch, 
thematisch, associatief of korte verhalen. Per keer wordt 
thuis een hoofdstuk geschreven en op de bijeenkomst 
wordt hierop geref lecteerd. Het verhaal kan naar keuze 
verrijkt worden met documenten en foto’s. De groep 
bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf mensen en 
wat verteld wordt blijft onder ons. De elf bijeenkomsten 
vinden om de veertien dagen plaats. Locatie: Het Brink-
huis, Brink 29, Laren. Kosten: € 330,- inclusief lesmateri-
aal en begeleiding. Emilie Lindenbergh begeleidt al veer-
tien jaar het schrijven van levensverhalen in het Gooi en 
Soest met cursussen en vijfdaagse schrijfworkshops in 
Zeeland. 
Voor vragen en aanmelding: telefoon 06-30276087,  
elindenbergh@yahoo.com. www.emilielindenbergh.com

Week-van-de-erfgooier

Schrijfcursus Levensverhaal

Als je je partner hebt ver-
loren, door ziekte of door 
een andere oorzaak, kan 
het prettig zijn om in 
contact te komen met 
mensen die een vergelijk-

bare ervaring hebben. Zij snappen vaak beter waar je 
mee wordt geconfronteerd, en ze hebben al gauw aan een 
half woord genoeg. Op donderdag 27 oktober start er bij 
Viore een nieuwe contactgroep voor nabestaanden. De 
groep is bedoeld voor mensen van wie de partner is over-
leden (niet langer dan ongeveer drie jaar geleden) en die 
graag in contact komen met anderen die dit ook hebben 
meegemaakt. Viore biedt acht bijeenkomsten aan, van 
14.00 tot 16.00 uur, ongeveer eens in de twee weken. Tij-
dens deze bijeenkomsten worden er diverse activiteiten 
georganiseerd rondom het thema verlies en rouw. Zo 
wordt er gewandeld, gekookt en gepraat. Er komen ver-
schillende thema’s aan bod, zoals: afscheid – verdriet - 
hoe zorg ik goed voor mezelf - herinneren - hoe ga ik 
verder. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Van 
tevoren houden we een kennismakingsgesprek. Voor 
meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar aan-
melden@viore.org of bellen naar 035-6853532. De kosten 
voor deelname aan de acht bijeenkomsten bedragen in 
totaal € 40,-. Bij Viore staan de deuren aan de Oostereng-
weg 44 in Hilversum open op alle werkdagen tussen 
10.00 en 16.00 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen 
bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor 
informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten 
en lezingen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) 
afspraak maken voor individuele gesprekken over bij-
voorbeeld levensvragen, omgaan met verlies, de impact 
op naasten en f inanciële en erfrechtelijke zaken. Zie voor 
meer informatie ook de website: www.viore.org.

Op dinsdag 4 oktober van 11.00 tot 14.00 uur in het Brink-
huis is er een taxatie en inname voor de najaarsveiling van 
Zuydwal veilingen. Schilderijen bronzen zilver juwelen 
Chinees porselein exclusieve tassen en horloges en design 
van (hedendaagse) nationale en internationale kunste-
naars zijn welkom. Voor de najaarsveiling kunt u kunst 
inbrengen. De experts van Zuydwal adviseren u graag. 
Voor actuele veilinginformatie www.zuydwalveilingen.nl   

Groep voor nabestaanden

Taxatie en inname 

Activiteiten
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•  dinsdag 6 september 19.30 
Madras Paralelas Drama 2021

•  woensdag 7 september 19.30 
The Assistant Drama 2019

•  dinsdag 13 september 14.00 
House of Gucci  Biografie/Misdaad 

2021
•  woensdag 14 september 19.30 

Le Grand Bain  Komedie/sport 
2018

•  woensdag 21 september 19.30 
Madras Paralelas Drama 2021

•  zaterdag 24 september 11.00 
De avonturen van Pil 
Pannenkoekenfilm  6 jaar

•  dinsdag 27 september 14.00 
The Assistant Drama 2019

•  woensdag 28 september 19.30 
Le Grand Bain  Komedie/sport 

2018

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama,  
oma of opa naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. 
De f ilm begint om 11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 
Aansluitend zijn er pannenkoeken en limonade!
Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur
De Derde Helft, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend van 
9.30-13.00 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.30-15.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.00-11.30 uur
Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand, 13.00-15.30 uur
Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.00-14.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.00-11.30 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand van 11.00-12.00 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur 
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.00-11.30 uur



 

31

Agenda
t/m 4 sep  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Théo van 

Rysselberghe. Schilder van de zon’
t/m 11 sep  Johanneskerk: ‘Open Johanneskerk’,  

elke zaterdag, 14.00-17.00 uur
t/m 16 sep Foyer Brinkhuis: Expositie Bettie Bruin
t/m 18 sep  Landgoed Nardincland: Expositie Sculpturen 

uit het Kurhaus
t/m 25 sep  Rosa Spier Huis: Expositie ‘Werk uit eigen 

Huis’, Een leven lang kunst
t/m 25 sep  Singer Laren: Tentoonstelling Klaas Gubbels
t/m 2 okt  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Lussanet.  

Verf in het bloed’
2-4 sep  Johanneskerk: Expositie Jasper van der Wel, 

13.00-17.00 uur
2 sep t/m  Papageno Huis: Expositie ‘Wereldberoemd in
4 nov  barbieland’, ma t/m vr 10.00-16.00 uur
3 sep  Rosa Spier Huis: Open dag ‘Wonen in het 

Rosa Spier Huis’, 13.30-16.00 uur
3 sep  Johanneskerk: Open Johanneskerk,  

14.00-17.00 uur
3 sep Streetsale Laren, 10.00-17.00 uur
4 sep Streetsale Laren, 13.00-17.00 uur
4 sep  Plein 1945: Kleine Raampjes Dag,  

10.00-17.00 uur
4 sep  Geologisch Museum Hof land, 

vakantievondst determineren,  
13.00-16.30 uur

6 sep Brinkhuis Film: Madras Paralelas, 19.30 uur
7 sep Brinkhuis Film: The Assistant, 19.30 uur
9 sep  Rosa Spier Huis: Anuschka Pedano, Maria 

Pedano & Illia Fialko, 20.00 uur
9-11 sep  Johanneskerk: Expositie Jasper van der Wel, 

13.00-17.00 uur
10 sep  Johanneskerk: Open Johanneskerk,  

14.00-17.00 uur
10 sep  Johanneskerk: Presentatie Jubileumboek, 

15.00 uur
10 sep  Singer Laren: Flamenco Festival Lorca 1922, 

20.15 uur
13 sep Brinkhuis Film: House of Gucci, 14.00 uur
14 sep Brinkhuis Film: Le Grand Bain, 19.30 uur
15 sep  Huis van Eemnes: Concert viool- en 

pianomuziek, 12.00 uur
15 sep  Brinkhuis Theater: Thaïsa Olivia Quartet & 

Don Braden, 20.15 uur
16 sep  Brinkhuis: Vrijwilligersavond Laren, 

17.00-19.00 uur
16 sep Singer Laren: Stefano Keizers, 20.15 uur
17-18 sep Nazomerfeest Laren

17 sep  Brinkhuis Theater: Workshop breakdance, 
14.00-15.15 uur

17 sep  Brinkhuis: Bridgedemonstratie 
Volksuniversiteit, 13.00-17.00 uur

18 sep Brinkhuis: High tea 4 kids, 14.00-15.15 uur
18 sep Johanneskerk: Eemjazz, 16.00-18.00 uur
18 sep Rosa Spier Huis: ADAM Quartet, 15.00 uur
21 sep Brinkhuis Film: Madras Paralelas, 19.30 uur
23 sep  Rosa Spier Huis: Het Nieuw Utrechts Toneel 

- Het ambitieuze verhaal van een niet-
werkende millennial vrouw professional, 
20.00 uur

24 sep  Brinkhuis Pannenkoekenfilm: De avonturen 
van Pil, 11.00 uur

26-27 sep  De Blaercom: Inloopochtenden SeniorWeb 
Laren-Blaricum, 10.00-12.00 uur

27 sep  CAMALARAH (Larens’ Centrum voor 
Spirituele Ontwikkeling): Workshop 
‘Mediteren en golf, een gouden combinatie’

27 sep Brinkhuis Film: The Assistant, 14.00 uur
27 sep  Brinkhuis Theater: BOM! In de Zaal,  

20.15 uur
28 sep Brinkhuis Film: Le Grand Bain, 19.30 uur
30 sep  Singer Laren: Loes Luca en Kaatje Kooij,  

20.15 uur
1 en 2 okt Laren Jazz
2 okt  Singer Laren: Vernissage Lezing Paul de 

Lussanet, Wim Hazeu en Jan Rudolph de 
Lorm, 16.00 uur

11 okt  Brinkhuis Theater: Scharrelconcert, 11.00 uur
7-14 okt Week -van-de-erfgooier
27 okt  Brinkhuis Theater: Sara Leemans – Vanavond 

bij jou?, 20.15 uur
22 okt  Brinkhuis Film: De avonturen van Pil,  

11.00 uur

Collecte
4 t/m 10 september  KWF Kankerbestrijding
11 t/m 17 september Prinses Beatrix Spierfonds
18 t/m 24 september Nierstichting
25 september t/m 1 oktober HandicapNL

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
341  21-09-2022 vrij. 30-09 en za. 01-10
343 19-10-2022  vrij. 28-10 en za. 29-10
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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  
23 september 2022

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

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

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

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

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

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

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