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5 vragen aan 

melden deze bij de gemeente.

Waarom een Toegankelijkheidsteam?
Irmy Vos, initiatiefneemster: ‘Ik ben slechtziend, maar 
in Laren kan ik mijn voelstok niet gebruiken, omdat 
alles hier schots en scheef is. En op de stoep staan regel-
matig allerlei obstakels, waardoor ik noodgedwongen op 
straat moet gaan lopen, met alle risico’s van dien. Op een 
gegeven moment dacht ik: Hier moet ik iets mee. Op 
aanraden van wethouder Ton Stam heb ik vijf andere 
mensen benaderd om samen met mij de problemen te 
inventariseren. Zo is het Toegankelijkheidsteam ont-
staan.’  
  
Wat voor obstakels komen jullie zoal tegen?
René Calis: ‘Als de huisvuilcontainers geleegd zijn, staan 
ze soms midden op het trottoir. Ook staan er regelmatig 
f ietsen of auto’s op de stoep. Sommige winkeliers zetten 
allerlei uitstallingen voor hun winkel of leggen een 
tapijt voor de deur, waardoor ik er met mijn scootmobiel 
niet goed door kan.’
Irmy: ‘Ik maak gebruik van de witte geleidelijnen, maar 
op sommige plekken in Laren komen die zomaar midden 
op de weg uit. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.’
Bettie Bruin: ‘En er is veel overhangend groen. Ook wan-
neer je zoals ik geen lichamelijke beperking hebt, kun je 
daardoor soms nauwelijks op de stoep lopen.’ 

Waarom is het belangrijk dat hier (meer) 
aandacht voor komt? 
René: ‘Niet alleen mensen met een beperking, maar ook 
ouders met een kinderwagen of ouderen met een rollator 
hebben last van de obstakels.’ 
Carla Los: ‘Sinds ik bij het Toegankelijkheidsteam 
betrokken ben, loop ik met andere ogen door het dorp. 
Dan valt je ineens van alles op, zoals een paal die midden 
op de stoep staat.’ 

Geparkeerde auto’s op de stoep, overhangend groen, sche-
ve trottoirs… Dit soort obstakels kunnen erg hinderlijk 
zijn, zeker wanneer je bijvoorbeeld slechtziend bent, in 
een rolstoel zit of met een buggy aan het wandelen bent. 
Daarom is er sinds enkele maanden het Toegankelijk-
heidsteam Laren. Zes inwoners – met en zonder beper-
king – inventariseren obstakels in de openbare ruimte en 

ToegankelijkheidsTeam laren

Els te Kloese: ‘We zijn absoluut geen zeurpieten, we willen 
de inwoners van Laren vooral bewust maken. Want 
alleen samen kunnen we de problemen oplossen.’

Hoe kunnen mensen obstakels melden?
Irmy: ‘We hebben een speciaal e-mailadres voor meldin-
gen over obstakels en overhangend groen op trottoirs die 
alle inwoners met en zonder beperking hinderen: toe-
gankelijkheidsteamlaren@gmail.com. Overige meldin-
gen, bijvoorbeeld over losse tegels, gaten in wegen en 
afval, kunnen bij de gemeente worden gemeld via tele-
foonnummer 1403 of via www.laren.nl/inwoners.’
Bettie: ‘Het is handig om er een foto bij te voegen en een 
omschrijving van de locatie. We gaan overigens niet zelf 
op de meldingen af, maar we geven deze door aan de 
gemeente.’ 

Wat hebben jullie al bereikt?
Irmy: ‘We hebben al veel aandacht gekregen van de poli-
tiek. Samen met Ton Stam hebben we een inventarisatie-
rondje door het centrum gelopen. Inmiddels hebben we 
al een hele lijst van aandachtspunten bij de gemeente 
aangeleverd. Natuurlijk kan niet alles meteen opgelost 
worden, maar soms kan het snel gaan. Zo zijn op de 
Naarderstraat een aantal palen verwijderd die in de weg 
stonden bij het oversteken.’
Els: ‘Een ander voorbeeld is een rozenstruik die over de 
stoep hing. Omdat ik slechtziend ben, had ik die niet 
opgemerkt en was mijn hele jas gescheurd. Inmiddels is 
de struik helemaal teruggesnoeid. Erg f ijn.’

Op de foto, v.l.n.r.: Bettie Bruin, Carla Los, Els te Kloese, 
René Calis, Irmy Vos. Het zesde lid – Brigitte Bulters – 
was niet aanwezig tijdens het interview.
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De G’s van Laren
De G van Gemeenschapszin, Goede 
manieren en Groen. G’s die kenmer-
kend zijn voor Laren. 

Die gemeenschapszin wordt ook door 
Laarders veel genoemd en geroemd. 
Wij doen de dingen met elkaar, wij 
vinden met elkaar dat wij verantwoor-
delijkheid dragen voor dit dorp; een vrijwilligersavond 
vult het Brinkhuis, een muziektent wordt hervonden, 
afgestoft en opgeknapt door vrijwilligers. 

Die G van goede manieren. Die andere manieren laat ik in 
deze column maar even achterwege. De goede manieren 
overvielen mijn man en mij. Een voorbeeld hiervan was 
een groep kinderen: “Mevrouw mag ik uw hond aaien?”. 
Gelukkig heb ik een gewillige hond die graag wordt 
geaaid, maar wat ons verbaasde was de zin “Dank u dat 
wij uw hond mochten aaien”. Ik ontmoet ook nog een 
mate van hoffelijkheid, die ik wat ontwend was. Ik word 
op straat veel aangesproken, maar altijd beleefd. Ook al 
is het om iets waarover mensen ontstemd zijn. Ik merk 
dat ik ontvankelijk ben voor die goede manieren. Ont-
houd dat en spreek mij gerust aan. 

De G van groen. Hoe groen kan een dorp zijn. Naar mijn 
opvatting niet groener dan Laren. Ik woonde ooit in 
Nederhorst den Berg waar een paar hoge bomen om het 
kasteel Nederhorst staan. De keerzijde is dat in Neder-
horst den Berg de stoepen breed en recht waren. Dat is 
anders in Laren. 

Beste inwoners van Laren, alles heeft z’n prijs. De wortels 
van de bomen doen hun best en ontwrichten stoepen, 
parkeerplaatsen en straten. Het is de prijs voor groen. 

Rinske Kruisinga,
Burgemeester

16Walking FoorballSV Laren

12Bestemmingsplan Centrum Laren

20Theater agenda
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● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Gastheer & gastvrouw
Tijdens het ontbijtproject in de huiskamer op de afde-
ling van Theodotion helpt u met een broodje halen, 
drinken inschenken en biedt u gezelligheid tijdens het 
ontbijt. Werktijden: 08.00 uur - 10.30 uur. Contactper-
soon: Karin van Rumpt van Amaris Zorggroep Gooi & 
Vechtstreek tel. 035 625 65 58, 035 625 64 11 of k.vanrumt@
amaris.nl

Medewerkers Archief
Werken in het archief van de Historische Kring Laren in 
De Lindenhoeve: je steekt er altijd wat van op over Laren!  
Er is plaats voor enthousiaste vrijwilligers: u kunt hel-
pen met het ordenen van het archief van Ernst Wortel of 
het beter zichtbaar maken van ansichtkaarten en foto’s 
op de website. Ook kunt u diverse werkzaamheden ver-
richten, zoals (digitaal) bijhouden van knipsels en inde-
len van materialen of wellicht vindt u het leuk om het 
foto- en ander materiaal te scannen. Werktijden: iedere 
woensdagmiddag 2,5 uur. Voor meer informatie: Thij-
men van der Zwaan, tel. 06 21 97 05 02 of 
th.zwaan@gmail.com 

Buddy dagbesteding facilitair
Bent u geduldig en vindt u het leuk om een jongen, die in 
het Papageno Huis werkt in de dagbesteding, te begelei-
den met zijn werkplanning en te helpen bij het uitvoeren 
van zijn taken in de huishouding? Het is belangrijk dat u 
het f ijn vindt om te helpen bij de ontwikkeling van jon-
geren en het gezellig vindt om samen te werken. Werktij-
den tussen 09.00 en 12.30 uur. Contactpersoon: Diana 
Tarmidi van Papageno Huis te Laren, tel. 035 - 53 88 091/ 
06-10824825 of vrijwilliger@stichtingpapageno.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 13.30.00 – 14.300 uur, 
Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, 
De Malbak, Wetering 122

tel. 035- 7504149 
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Een woelige tijd.
De afgelopen maanden heeft de VVD in goede samenwer-
king met LB veel tijd en energie gestoken in overleg met 
veel partijen en bestuurders om zoveel mogelijk fracties 
en andere betrokkenen op een lijn te krijgen voor een wij-
ziging van de provinciegrens. Ook LL heeft zich daarbij 
van harte aangesloten. En met veel succes! Zowel in Laren 
als in Blaricum werd met grote meerderheid een motie 
aangenomen om de provinciegrens zo te wijzigen dat 
Laren en Blaricum voortaan in Utrecht komen te liggen.

Waarom willen wij dat?
De provincie Noord-Holland wil al jaren Laren, Blaricum 
en Huizen dwingen om te fuseren. De inwoners en de 
gemeentebesturen in alle drie de plaatsen zijn daar in 
meerderheid op tegen. Laren en Blaricum mogen dan 
wel klein zijn, maar de bestuurskracht, de dienstverle-
ning en het f inanciële draagvlak zijn prima in orde. Nog 
afschrikwekkender is wat Noord-Holland binnen 10 jaar 
ook nog wil: het hele Gooi in één gemeente van 250.000 
inwoners. Dan zal de invloed van de Laarders op het 
beleid nog maar minimaal zijn. De provincie Noord-
Holland trekt zich niets aan van de gemeenten die zich 
daar tegen verzetten. De provincie Utrecht heeft heel 
andere opvattingen over herindeling: draagvlak bij de 
inwoners en gemeentebesturen en fusies van onderop 
zijn daar uitgangspunten. Blaricum, Eemnes en Laren 
werken al meer dan 10 jaar samen, hebben één geïnte-
greerde ambtelijke organisatie, die gehuisvest is in het 
BEL-kantoor in Eemnes. Dat gaat goed en de drie gemeen-
ten willen dat versterken en niet tegen hoge kosten ont-
binden. Wat is nog logischer dan die samenwerking in 
stand te laten. Als dat niet kan en mag van Noord-Hol-
land, dan maar naar Utrecht. Natuurlijk blijven Laren en 
Blaricum in het Gooi. Alle bestaande samenwerking met 
de regio en buurgemeenten kun-
nen in stand blijven. En Laren 
blijft onveranderd een mooie 
groene gemeente met veel goede 
voorzieningen, waar wij zelfstan-
dig over beslissen.

Johan de Bondt, 
fractievoorzitter VVD

Even schakelen…
Als directeur van Heemschut dat zich inzet voor het 
behoud van erfgoed is het even wennen in de gemeente-
raad. Ik zit nu niet (meer) als inspreker bij de raadscom-
missies maar als volksvertegenwoordiger in de Raad, en 
daarmee actief in het lokaal democratisch gekozen 
bestuur.
Op het bord van de gemeenteraad ligt een groot aantal 
uitdagingen. Zo kan het zijn dat in één vergadering een 
motie over hondenpoep voorbijkomt, en je daarna een 
van de belangrijkste keuzes moet maken voor de toe-
komst van een zelfstandig Laren en kiest voor een over-
stap naar de provincie Utrecht. Het is breed uitgemeten 
in de pers, waarbij de media op deze ogenschijnlijk 
ludieke wens zijn gedoken. Ik zeg met nadruk ogen-
schijnlijk, want de stap is weloverwogen en met vertrou-
wen in de toekomstkansen van onze gemeente genomen.
De impasse bij de provincie Noord-Holland, die hun 
argumenten zwartgelakt aan Laren aanleveren, wacht 
nu op  nieuw beleid van het Kabinet. Dit als maar 
bestuurlijke uitstel dwingt ons nu echt te gaan voor 
zekerheid. Die biedt de provincie Utrecht, waar fusies 
geen verplichting zijn en van onderaf gedragen moeten 
zijn. Met onze partner Eemnes is het al jaren prima 
samenwerken. 
Alleen ligt er een -historische- provinciegrens. Het is 
goed te beseffen dat eens, in een ver verleden, Laren en 
Blaricum vielen onder de abdij van Elten, gesteund door 
de bisschoppen van Utrecht. De naam Gooiland kwam 
eind dertiende eeuw onder Floris V tot stand, en wij blij-
ven ook in het Gooi. Ons uitgangspunt is waar u als 
Larens ingezetene in meerderheid voor hebt gekozen: 
het behoud van onze zelfstandigheid. Dat is waar college 
en raadsleden van Larens Behoud 
zich voor blijven inzetten. En die 
waarborg is bij onze buur-provin-
cie Utrecht in betere handen dan 
in Noord-Holland.

Karel Loeff

Politiek
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Nieuws in beeld

Laren is weer een paar imkers rijker

Gift van 10 miljoen euro voor nieuwe Papagenohuizen
in elke provincie

De denker heeft nieuwe 
kinderboekenvriend Pim

Eerste paddenstoelen laten 
zich weer zien

Goede opkomst inloopbijeenkomsten 
snelle bus

Het seizoen zit erop. Even bijkomen! Johan de Bondt (VVD) bij RTV Utrecht 
over provincie-switch

Laren en Blaricum in opstand tegen Noord-Holland, is de 
BLexit nabij?

Kunstwerkjes op kermisterrein krijgen een nieuw verfje

Hoefloo moet door zure appel van vracht-
verkeer voor nieuwe Rosa Spier Huis
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

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

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 26 sep-
tember 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 16 oktober 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

Gemeenteraadsvergadering 
31 oktober

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Laren is weer een paar imkers rijker

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 18 september 2018

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•  Aanvraag omgevingsvergunning realisatie apparte-
menten Rabolocatie/Keuzenota

De Commissie M&F vergadert donderdag 18 oktober 2018 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 20 september 2018
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Programmabegroting Laren 2019-2022
•  Rapportage, voortgang en roadmap informatiebe-

heer 2017/2018
•  Sportaccommodatiebeleid Laren 2018

De gemeenteraad vergadert woensdag 31 oktober 2018 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergade-

ring d.d. 26 september 2018
•  Aanvraag omgevingsvergunning realisatie apparte-

menten Rabolocatie/Keuzenota
•  Sportaccommodatiebeleid Laren 2018
•  Rapportage, voortgang en roadmap informatiebe-

heer 2017/2018
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De gemeenteraad vergadert vrijdag 2 november 2018 om 
09.30 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samen-
vatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de 
volledige agenda op www.laren.nl
•  Integrale begrotingswijziging Laren 2018
•  Programmabegroting Laren 2019-2022

Geboorten
10-08-2018 Odiel Berendien Heintje Vogelaar
07-09-2018 Elisa Lorena Overeem
11-09-2018 Budik Asher

De gemeenteraad van Laren heeft op 26 september 2018 
het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Laren’ 
gewijzigd vastgesteld. 

Het bestemmingsplan is een herziening van onder 
andere de bestemmingsplannen ‘Laren-West’, ‘Laren-
Noord’ en ‘Zevenend-Postiljon 2015’. Het gaat hierbij om 
een actualisatie. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk 
conserverend van aard. Het plan is waar mogelijk aange-
past aan de feitelijke situatie. Daarnaast is in de afgelo-
pen jaren een aantal kleine foutjes in de bestemmings-
plannen geconstateerd. Deze zijn hersteld. In het plan 
zijn ook enkele nieuwe beleidsregels opgenomen. In de 
toelichting van het bestemmingsplan leest u uitgebrei-
der welke inhoudelijke wijzigingen in deze correctieve 
herziening zijn doorgevoerd.

Gewijzigde vaststelling
De gemeenteraad heeft bij vaststelling deze wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aange-
bracht:
•  Het toevoegen van wijzigingsplan ‘Caliskamp 3’ in de 

toelichting en planregels aan artikel 1.3 ‘vigerende 
bestemmingsplannen’.

•  Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen 
bij Klooster 34.

•  Het verplaatsen van de regeling omtrent zwembaden 
in de bestemmingsplannen ‘Laren-West’ en ‘Laren-
Noord’ naar de artikelen ‘Bouwwerken, geen gebouw 
zijnde’. 

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Laren’ 
ligt vanaf 2 oktober tot en met 12 november 2018 ter 
inzage op het kantoor van de BEL Combinatie, Zui-
dersingel 5 in Eemnes. Inzage kan uitsluitend op 
afspraak, telefoonnummer 14 035. Ook kunt u het plan 
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-Va01).

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep 
ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
Dit kan door belanghebbenden die:
•  tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan hebben ingediend bij de gemeenteraad; 
•  kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 

waren een zienswijze over het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad in te dienen;

•  het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het 
vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan tre-
den. Om de werking van het besluit op te schorten, moet 
een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Dit 
kan alleen bij spoed. Een verzoek hiertoe kan worden 
ingediend bij de voorzitter van eerdergenoemde Afde-
ling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na 
af loop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opge-
schort tot het moment waarop over het verzoek is beslist. 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om leuk en gezond te zijn. 
Dat bewijst Walking Football, waarbij in wandeltempo 
op een klein veld wordt gespeeld. Deze nieuwe voetbal-
vorm is speciaal voor mannen en vrouwen van boven de 
vijftig jaar die wel zin hebben in wat activiteit en gezel-
ligheid. En het kan bij SV Laren ’99. 

Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
Walking Football hanteert dezelfde regels als het regu-
liere voetbal, met een aantal uitzonderingen. Zo speel je 

Familiebericht

Bestemmingsplan ‘Correctieve 
herziening Laren’ vastgesteld

Kom wandelvoetballen 
in Laren!

Gemeenteraadsvergadering 
2 november
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Larense zakenop een klein veld, in teams van zes 
tegen zes en zonder keeper. Beweeg-
coach Jur Maatman geeft vanaf 16 
oktober elke dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur een training. Locatie: bij SV 
Laren ’99, sportcomplex Laarder 
Engh, Schuilkerkpad 2 in Laren.

Aanmelden
Bent u vijftig jaar of ouder en wilt u 
bewijzen dat u uw voetbalstreken 
nog niet bent verleerd? U kunt zich 
aanmelden via de website van SV 
Laren ’99: www.svlaren99.nl Maak 
gebruik van de twee gratis proef les-
sen en kijk of het wat voor u is!

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren bieden ver-
enigingen een gratis cursus aan om ‘AVG-proof ’ te wor-
den. De gemeenten vinden het belangrijk dat persoons-
gegevens bij verenigingen en stichtingen in goede 
handen zijn. Daarom organiseren zij samen met Team 
Sportservice deze cursus.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. In deze nieuwe pri-
vacywet staat dat bedrijven, overheden, maar ook vrij-
willigersorganisaties precies moeten bijhouden welke 
gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Omdat het 
een complex vraagstuk is, bieden de gemeenten deze 
ondersteuning voor verenigingen. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van een door de Stichting AVG Vereni-
gingen ontwikkelde online tool.

Cursus
De tweedelige cursus vindt plaats op 16 & 31 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur. De eerste avond gaat over de noodzaak 
en theorie achter de wetgeving. Op de tweede avond wor-
den de puntjes op de ‘i’ gezet voor de uitvoering van de 
benodigde acties. Na de twee avonden zijn de deelne-
mende verenigingen ‘AVG proof ’ en ontvangen zij een 
verklaring die aantoont dat zij in overeenstemming met 
de wet handelen. Aanmelden kan via 
www.teamsportservice.nl 

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt enthousiaste 
inwoners uit Laren en Eemnes die vanuit hun betrok-
kenheid, deskundigheid, en/of persoonlijke ervaring, 
interesse of netwerk kunnen adviseren over de onder-
werpen binnen het sociaal domein.

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over 
wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maat-
schappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstan-
dig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte 
of beperking. De rechten van burgers zijn geregeld in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet 
en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het maken en de uitvoering van het beleid op al 
deze gebieden. Binnen de wet is vastgelegd dat burgers 
over de maatregelen en (beleids-)plannen adviseren. 

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL voert deze adviesrol 
uit, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
op de bovengenoemde onderwerpen.

Wilt u iets betekenen voor de inwoners van Laren? 
Solliciteer dan uiterlijk 31 oktober 2018 bij de Adviesraad 
Sociaal Domein HBEL. Bekijk daarvoor de vacature op 
www.laren.nl (onder Nieuws).

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

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

AVG-cursus voor verenigingen

Nieuwe leden gevraagd voor de 
Adviesraad Sociaal Domein HBEL

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook
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Mogelijke geluidshinder
Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor de 
omgeving zoveel mogelijk te beperken. Toch kan niet 
worden voorkomen dat de werkzaamheden enige 
geluidshinder veroorzaken door bijvoorbeeld het frezen 
van de asfaltdeklaag en het verwijderen van de voegover-
gang.

Openbaar Vervoer
Connexxion heeft zaterdag 13 oktober en zondag 14 
oktober een tijdelijke dienstregeling ingesteld middels 
een pendelbus. De dienstregeling is te raadplegen via de 
website van Connexxion.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de 
pagina geplande werkzaamheden, de projectpagina 
onderhoud wegen Midden-Nederland of bel met het 
informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

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

De vernieuwde ruimte Dagbesteding van Amaris Theo-
dotion is dinsdag 11 september op feestelijke wijze 
geopend door wethouder Karin van Hunnik. Met de 
nieuwe inrichting sluit de Dagbesteding nog beter aan 
bij de behoefte van thuiswonende ouderen. De dagbeste-
ding voorziet in een groeiende behoefte van inwoners 
van de BEL én hun mantelzorgers: ontmoeting en onder-
steuning overdag – en langer thuis blijven wonen. 

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 12 oktober 20.00 uur 
tot zondag 14 oktober 18.00 uur werkzaamheden uit op 
het viaduct Verlegde Laarderweg over de A27 bij Eemnes.  
Vanwege de werkzaamheden is de het viaduct Verlegde 
Laarderweg, ter hoogte van Eemnes, in beide richtingen 
afgesloten. Gele borden geven ter plaatse de omleidings-
routes aan. De extra reistijd kan oplopen tot 10 minuten.

Omleidingen
•  Verkeer vanuit Utrecht (A27) richting Laren wordt 

omgeleid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).
•  Verkeer vanuit Almere (A27) richting Eemnes wordt 

omgeleid via knooppunt Eemnes.
•  Verkeer vanuit Eemnes richting Laren wordt omge-

leid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).
•  Verkeer vanuit Eemnes richting Utrecht wordt omge-

leid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).
•  Verkeer vanuit Laren richting Eemnes wordt omge-

leid via de A27 en knooppunt Eemnes. 
•  Verkeer vanuit Laren richting Almere wordt omgeleid 

via knooppunt Eemnes.

Weekendafsluiting 
Verlegde Laarderweg

Meld ‘t en de gemeente 
herstelt ‘t

  

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

of via telefoonnummer 14 035

Vernieuwde ruimte Dagbesteding 
Amaris Theodotion geopend
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Wist u dat met een goede f ietsverlichting de kans op een 
aanrijding in het donker daalt met bijna twintig pro-
cent? Bij donker en slecht weer wilt u als f ietser liever 
opvallen in het verkeer. Als de straatverlichting aangaat, 
andere f ietsers het licht aan hebben of de etalageverlich-
ting brandt:
doe uw fietslicht aan en val op! 

Opvoeden is samenspel, wat is het belang van dit 
teamwork?

Samen met je partner een kind krijgen, verzorgen en 
opvoeden is enorm bijzonder. Samen een kind opvoeden 
is ook weleens lastig, want je zit niet altijd op één lijn.

Samenwerken met je partner
Het is handig wanneer je als partners leert samenwerken 
in je rol als ouder, ondanks mogelijke meningsverschil-
len. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat je 
goed met elkaar communiceert en elkaar steunt. Uit 

onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen 
ouders positieve effecten heeft op het welzijn van ouders, 
het welzijn van kinderen en op de opvoedvaardigheden. 
Wees een team!

Iedere ouder is anders
Als ouders heb je vast verschillende ideeën over hoe je je 
kind wilt opvoeden en wat je hem of haar wilt meegeven 
aan normen en waarden. Logisch, want je hebt allebei 
een andere ontwikkeling doorgemaakt en je bent ver-
schillend opgegroeid en opgevoed. Verschillen zijn hele-
maal niet erg, zolang het niet tot grote, langdurige con-
f licten leidt. Het is positief als je kind ziet dat jullie 
elkaar aanvullen en dat er verschillende manieren zijn 
om te reageren en te denken. Jullie kind leert hiervan.

Dit weten we over het samen opvoeden
•  Samenwerken start al bij de zwangerschap. Ga samen 

in gesprek over hoe je het ouderschap voor je ziet. 
Spreek je verwachtingen duidelijk uit.

•  Probeer de zorg voor jullie kind en de verantwoordelijk-
heid (zo gelijkwaardig mogelijk) te verdelen. Combineer 
jullie sterke kanten en kom tot een taakverdeling waar 
jullie beiden achter staan. Evalueer dit ook regelmatig.

•  Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner 
iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een 
bepaalde regel wel of niet? Praat hier samen over.

•  Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is 
niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het 
niet altijd eens bent, maar dat je er samen wel weer 
uitkomt. Meng je niet in een situatie waarin de ande-
re ouder al ingrijpt.

•  Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en 
bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden 
over bepaalde regels, sluit dan een compromis of laat 
de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en 
de ander over het andere onderwerp.

•  Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt 
dat hij of zij goed doet als ouder. Uit je waardering en 
geef elkaar concrete complimenten.

Samenwerken als je uit elkaar bent
Na een scheiding ben je niet langer elkaars partner, 
maar je blijft wel samen ouders. Ook als je uit elkaar 
bent is het handig om zo goed als het kan heldere, duide-
lijke afspraken over de opvoeding te maken. Dit geeft 
kinderen duidelijkheid. Omdat een scheiding voor kin-
deren veel onzekerheden met zich mee kan brengen is 
helderheid over regels en afspraken extra belangrijk.

Larense zaken 12 oktober 2018

Vraag van de maand

Ik val op in Laren

inininininin

in

LarenLarenLarenLarenLarenLaren

Laren

Daar kun je mee  komen
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Een nieuw bestemmingsplan voor het 
centrum van Laren! Praat u mee?

Wilt u gaan verbouwen, uw winkel uitbreiden of het gebruik van uw pand veranderen? Of dat mogelijk 
is hangt onder andere af van wat er in het bestemmingsplan staat. De gemeente legt in bestemmings-
plannen vast waarvoor grond of een gebouw gebruikt mag worden. Maar ook wát u mag bouwen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw, recreatie, winkels of bedrijven. 

Het bestemmingsplan Centrum Laren wordt geactuali-
seerd. De gemeente Laren doet dat graag samen met u! 
Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven over 
het voorontwerp dat er ligt. Een bestemmingsplan heeft 
namelijk invloed op uw directe woon- en leefomgeving. 
U krijgt ermee te maken wanneer u een bouwvergun-
ning wilt aanvragen. Maar ook wanneer grond in uw 
omgeving een andere bestemming krijgt. 

Om welk gebied gaat het?
Onder het plangebied ‘Bestemmingsplan Centrum 
Laren 2018’ valt de volledige dorpskern van Laren, met de 
Brink als karakteristieke middelpunt. Het beslaat de 
winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieu-
weweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en 
woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden 
Zevenend-Postiljon, Laren-west en Laren-noord. 

Informatieavonden op 29 en 30 oktober
Woont u in het centrum van Laren of in een van de aan-
grenzende gebieden? Heeft u een winkel of een pand in 
eigendom. Dan is het voor u interessant om te weten wat 
er al dan niet verandert in het nieuwe bestemmings-
plan. Ook kan het nuttig zijn om te zien of uw eigen 
(woon)situatie goed is weergegeven.

De gemeente Laren organiseert daarom op maandag 29 
en dinsdag 30 oktober aanstaande een informatieavond 
in het Brinkhuis. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat 
over het nieuwe bestemmingsplan en de procedure. Ook 
is er gelegenheid om vragen te stellen. En uiteraard 
horen wij graag van u wat u vindt van het plan. 
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Programma
19.30 – 20.00 uur:  Welkomstwoord door wethouder Ton 

Stam, toelichting op het voorontwerp-
bestemmingsplan

20.00 – 21.00 uur:   Gelegenheid om plan te bekijken en 
vragen te stellen

Ter inzage
Wilt u het voorontwerpbestemmingsplan Centrum 
Laren alvast bekijken? Dat kan. Het voorontwerp- 

bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 12 oktober tot en 
met 22 november 2018 bij het kantoor van de BEL Combi-
natie in Eemnes. U kunt hier terecht op afspraak. Neemt 
u hiervoor telefonisch contact op met de BEL Combina-
tie, tel. 14 035. Ook kunt u het bestemmingsplan bekij-
ken op www.laren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Tijdens deze periode kunt u een schriftelijke inspraakre-
actie indienen bij het college, onder vermelding van 
‘Inspraakreactie bestemmingsplan Centrum Laren 2018’. 
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Nieuws in beeld

Wethouders rusten na 4 ‘vermoeiende jaren’ 
uit op hun banken bij Brinkhuis

Rotary Laren Balricum keert winst uit Dopsdiner 
aan Larense goede doelen

Oktoberfest opnieuw dikke pret 
op het kermisterrein

Powned vraagt mening van Laarders 
over afsplitsing van NH

Treinverkeer door bom WOII 
stilgelegd in Laren

Straat-BBQ tgv 45-jarig bestaan ‘s Gravenwaarde

Stijn de Vries bedenkt naam nieuwe 
mascotte sv Laren: Wala

Op de foto voor verjaardagsfeestje

Laren pakt obstakels in centrum aan? Nieuw ‘House of Art’ voor 
Laren in ‘De Pol’
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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.

Gelijkwaardig ouderschap
Sinds ons parlement in 2009 heeft besloten dat er 
gelijkwaardigheid moet zijn in de verdeling van de 
zorg over kinderen zien we na een scheiding steeds 
meer strijd tussen ouders over de omgangsregeling. 
Dat is in 2013 versterkt door de invoering van een 
nieuwe methode voor de berekening van kinderali-
mentatie. Sindsdien is er een duidelijk verband tus-
sen het aantal dagen dat een ouder voor het kind/de 
kinderen zorgt en de hoogte van de kinderalimenta-
tie: hoe meer een ouder voor een kind zorgt, hoe  
lager de bijdrage, die hij/zij aan de andere ouder be-
taalt. Als de financiën een belangrijk punt zijn voor 
de scheidende ouders, wordt het belang van de kin-
deren bij gelijkwaardige zorg in de discussie naar de 
achtergrond gebonjourd. Gelijkwaardig ouderschap 
betekent overigens niet: ieder de helft van de tijd.  
Vaders zorgen nog steeds minder voor hun kinde-
ren. Maar vaders worden wel eindelijk serieus geno-
men als ze na de scheiding meer zorg op zich willen 
nemen. Veel moeders hebben daar nog moeite mee. 
Dat is begrijpelijk: het grootste deel van de zorg 
kwam tijdens het huwelijk meestal op hen neer. De 
vader werkt vaak meer uren dan de moeder. Voor 
die verdeling van werk en zorg hebben ouders  
bewust gekozen. Alleen: door een scheiding wordt 
alles anders. De afspraken, die ouders hadden, zijn 
vervallen en moeten worden vervangen. Kinderen 
hebben een zeer groot belang bij een blijvend goed 
en wezenlijk contact met beide ouders. Dat vergt een 
grotere investering van tijd door vaders. Vaders zien 
dat belang steeds meer in en vinden gehoor bij de 
rechter als zij dat na de scheiding ingevuld willen 
zien. Zelfs als dat betekent, dat zij misschien minder 
gaan werken en minder kinderalimentatie zullen  
betalen. Argumenten van moeders dat de vader niet 
geschikt is of alleen om financiële redenen meer zorg 
wil, overtuigen niet meer zo snel. k

Column Clasien_71X220mm_okt2018.indd   1 01-10-2018   14:26:25

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: KLOOSTER 26  LAREN 

TE KOOP: AARTSEVEEN 11 EEMNES 

TE KOOP: ZEVENENDERDRIFT 2D  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE HUUR: TORENLAAN 4  LAREN  

Wethouders rusten na 4 ‘vermoeiende jaren’ 
uit op hun banken bij Brinkhuis

Rotary Laren Balricum keert winst uit Dopsdiner 
aan Larense goede doelen
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Hans Sibeijn: “Als vermogensbeheerder bij Wierda en 
Partners Vermogensbeheer ben ik dagelijks bezig met 
de aandelenmarkten. Aanvoelen en analyseren van de 
markten, kennis en ervaring alsmede de timing om op 
het juiste moment je slag te slaan en toch niet zo gretig 
te worden dat je alsnog verliest. Iedere dag schatten 
mijn collega’s en ik in waar de balans ligt, nuchter blij-
ven als emoties oplopen en de druk toeneemt. Pieken op 
het goede moment en blijven volhouden. 
Er wordt ons weleens gevraagd waar we aan vasthouden 
met de onrust in de wereld. Ik geef dan aan dat ik geloof 
in economische gegevens zoals balanswaarde, lange 
termijn, bedrijfsanalyse en gezond verstand. Dat is de 
basis van ons denken en handelen. 
Het rendement verwachten wij te behalen door het 
risico te spreiden en meer dan in het afgelopen half jaar 
te beleggen in individuele beursgenoteerde bedrijven, 
dus niet in hele bedrijfstakken of in regio’s. Voor speci-
alisten zoals wij biedt de analyse van een breed scala 
aan bedrijven die minder in de spotlights staan juist 
kansen.
Wij zijn een beleggingsbedrijf pur sang met een team 
van inmiddels 10 specialisten en 2 vestigingen in res-
pectievelijk Assen en Laren. Klanten ontzorgen door 
rendement en transparantie en ondertussen gestaag 
blijven groeien door het overzicht te bewaren. Wij heb-
ben niet voor niets de slogan: Uw Vermogen, Onze Zorg, 
Ons Vak.
Bij Wierda Vermogensbeheer zijn klanten geen num-
mers. Wie langskomt op ons kantoor in Laren aan het 
Plein 1945 nr. 27 ( naast de Jumbo) wordt persoonlijk 
verwelkomd met een kop koff ie en een hartelijk woord. 
Vervolgens neem ik alle tijd om samen met de klant zijn 
of haar portefeuille door te nemen en te kijken of de 
beleggingsdoelstelling en –profiel van de klant nog 
steeds synchroon lopen. Ook voor een second opinion 
kan men altijd bij ons terecht. 
U bent van harte welkom om eens bij ons een kop koff ie 
te komen drinken. Ik zal u graag alles uitleggen over 
onze dienstverlening. Het is mogelijk om u in te schrij-
ven voor onze maandelijkse nieuwsbrief via www.wier-
davermogensbeheer.nl . Rechtstreeks contact opnemen 
om een afspraak te maken kan natuurlijk ook! 
Ons telefoonnummer is  035-2018866 “

Hans
Hans Sibeijn  is senior vermogensbe-
heerder bij Wierda en Partners 
Vermogensbeheer kantoor Laren. 
Persoonlijke aandacht, klankborden 
en brede servicegerichtheid zijn zaken 
die Hans op het lijf geschreven zijn.  

 

WALKING FOOTBALL  

SV LAREN ‘99  

MELD JE NU AAN  

AANMELDEN VOOR 2 GRATIS 

PROEFLESSEN VIA WWW.SVLAREN99.NL 

ELKE DINSDAG VAN 10:30 TOT 11:30 UUR 

Walking Football is speciaal gemaakt voor 50/60-plussers, zodat deze 
doelgroep ook het geliefde spelletje voetbal kunnen blijven spelen. 
Walking Football is voetballen vanuit het principe dat er niet gerend 
mag worden, dit om blessures te helpen voorkomen. Er zijn ook nog 
enkele andere regels c.q. veranderingen in het spel aangebracht; er 

wordt op een klein veld gespeeld, 6 tegen 6 en zonder keeper. 

Bij Walking Football zijn de sociale aspecten zoals 
samen een kopje koffie of thee drinken, elkaar 

ontmoeten, zelfredzaamheid en meedoen aan voetbal 
minstens zo belangrijk als het spelletje zelf. Walking 
Football is zowel voor mannen en vrouwen bedoeld. 
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Nieuws in beeld

Jan Rudolph de Lorm opent expositie ‘La joie de peindre’ 
van Laarder Paul de Lussanet in museum MORE in Gorssel

Maar liefst 500 euro beloning voor het 
terugvinden van Tommie SV Laren ‘99 lijdt eerste nederlaag sinds jaren!

Reclame spreekt voor zich
Tijdloze schoonheid als hommage aan Frank 
Govers tijdens mode event in Singer Laren Truffel en fashion bij Hamdorff

Bijzondere photoshooting bij 
brandweer op InMarkt Een heerlijke nazomer in Laren

Ondanks de droogte toch nog mooi 
paars op de heide

De geef en neemtafel op vrijdag altijd populair
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Monument

In ons dorp zijn er veel monumenten. De een mooi 

de ander minder mooi, want over smaak valt niet te 

twisten. Maar soms denk ik als makelaar wel eens 

waarom, waarom, waarvoor en waardoor? Wille-

keur? Smaak? Historie? Betekenis? Bescherming? 

Betutteling? Behoudzucht? Vriendjespolitiek? Of-

ik-plaag-graag-de-burger? Er zijn verschillende 

soorten monumenten; Rijksmonumenten, Provin-

ciale monument en gemeentelijke monumenten en 

daarbij hebben we ook nog beschermde dorpsge-

zichten alsmede waardebepalende objecten. Ziet u 

door de bomen nog het bos? In Laren zijn er 96 rijks-

monumenten;  122 gemeentelijke monumenten en  

een aantal grenspalen die bestempeld zijn als pro-

vinciaal monument.  Landelijk zijn er 62.000 rijks-

monumenten; en dit zijn niet alleen woningen, 

maar ook kerken, oude molens, fabrieken, Ja, het 

schijnt zo te zijn dat 84% van de Nederlanders het 

belangrijk vindt om monumenten te behouden. 

Men zegt dat het de aantrekkelijkheid van het dorp 

of de stad vergroot, en zelfs schijnt u er ook positief 

tegenover te staan dat de overheid geld besteedt aan 

het behoud van monumenten. Wat heeft u ervoor 

over om in een monument te wonen? Wellicht 

woont u thans al samen met een monument    ? 

Maar goed wat voor een gevoel roept het bij u op? 

Tot 2012 moest een monument tenminste 50 jaar 

oud zijn, maar nu kunnen ook jongere gebouwen 

tot monument uitgeroepen worden. Wij, als make-

laar bemerken dat de jongere generatie zich al snel 

beperkt voelt wanneer hij/zij bij een monument 

komt kijken. Zij willen niet aan banden gelegd wor-

den en zeker niet beperkt worden in de mogelijkhe-

den tot uitbouw, verbouw of renovatie. 

 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl
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Filmagenda Brinkhuis 
17-10-2018  I, Tonya 14.30 uur 
17-10-2018  Doof Kind 19.30 uur 
24-10-2018  Doof Kind 14.30 uur 
24-10-2018  Finding your Feet 19.30 uur
31-10-2018  Finding your Feet 14.30 uur 
31-10-2018  Breathe 19.30 uur 
07-11-2018  Breathe 14.30 uur
07-11-2018  La Villa 19.30 uur 
14-11-2018  La Villa 14.30 uur 
14-11-2018  Lady Bird 19.30 uur 

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling 
– vanaf een uur voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via 
pinbetaling aan de balie kopen. 

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan:  Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) Op vertoon van uw filmkaartje 
bieden wij u voor € 5,00 een lekker glas wijn aan inclusief een 
assortiment kaas & worst. Uiteraard kunt u uw drankje en hapje 
met het mooie weer ook nuttigen in onze prachtige Kloostertuin. 

Chris Bogaers

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

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

De Jager

Afscheid nemen 
doen we samen.

71x52 Adv Monuta de Jager_Bussum.indd   1 27-08-18   10:04

Verhuizen

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 

Luc Bosch is specialist in 
verhuizen, wonen en 
bouwbegeleiding en woont 
ruim 30 jaar in Laren.

Verhuizen betrof mijn column van mei j.l. om te bena-
drukken wat er bij verhuizen allemaal echt komt kijken. 
Maar … we hebben natuurlijk nog veel meer gedaan in de 
achter ons liggende periode als “Luc Bosch Verhuizen 
Wonen & Bouwbegeleiding”.

•  We starten binnenkort een groot vloerenproject in 
Praag en … of we zelf ook daar het leggen gaan 
uitvoeren wordt nog nader onderzocht.

•   We zijn de aanpassing gestart met een nieuwe 
boekenkast waarin ook beeld en geluid wordt 
opgenomen, maar ook specif ieke verlichting zal 
toegepast worden en ook de kleuren krijgen in deze 
zitkamer opnieuw alle aandacht.

•   We hebben vitrage blinds vervangen in de zit 
– eetkamer en keuken met de extra moeilijkheidgraad 
van een hoog punt-raam (4 meter hoog) en …. de 
opdracht is voor 100% naar tevredenheid uitgevoerd. 
Andere interieurleveranciers durfden de klus niet aan!

•   We hebben smeedijzeren roeden geleverd en geplaatst 
en enkele interieur aanpassingen zullen gaan volgen!

•  We hebben uitvoering gegeven aan het leveren en 
plaatsen van de door ons weer zelf gemaakte vitrage 
blind in de studeerkamer van een villa in Hilversum.

•   We hebben uitvoering gegeven aan het leveren en 
plaatsen van een elektrisch gordijnrail die op afstand 
bedienbaar is!

•  We hebben richting gegeven aan de lay-out van het 
kantoor van een beveiligingbedrijf in de regio en ook 
daar was de tevredenheid groot.

•   En …. We hebben ondersteuning gegeven aan wat 
kleinere interieuraanpassingen maar dat is gewoon 
f ijn en leuk om daar bij te kunnen helpen.

•   Luc Bosch is u behulpzaam rond zaken het huis 
betreffende en doet dat allereerst als ‘uw’ adviseur!

•   Als laatste stel ik u als lezers de vraag: Wat vindt u van 
mijn column en  ….wat kan ik anders of beter doen?

We zijn dus best wel weer aardig terug in de interieur- 
markt en ….. wanneer kunnen wij ook wat voor u doen? 
Maak dan contact met Luc Bosch als u iets tegenkomt in 
het huis wat minder makkelijk door u zelf op te lossen is, 
bel dan gewoon Luc: 06 53 106 306 of  e mail naar: luc-
bosch@me.com

Met hartelijke groet, Luc Bosch

Verhuizen Wonen & Bouwbegeleiding
Zevenend 2B, 1251 RN Laren
lucbosch@me.com
mob 06 53 106 306, tel 035 8878922
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Zondag 14 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis €  6,50
Deren Wang – piano.

Donderdag 18 oktober
Sound of Silence – 
Simon and Garfunkel Acoustic 
20.15 uur – Singer Theater
€  27,50 | Singer supporters en BGL-VIP €  25,00
Tijdens een optreden kwamen Job Wijlacker en Dennis Kolen 
achter hun gemeenschappelijke liefde voor Simon & Garfunkel. 
In de show die daaruit ontstond, halen ze jeugdherinneringen 
op aan hun favoriete songs van het beroemde duo. 

Vrijdag 19 oktober
Van de koele meren des doods
Hanne Arendzen, Reinier Bulder e.a.
20.15 uur – Singer Theater
€  37,50 | Singer supporters en BGL-VIP €  35,00 
Regisseur Ger Thijs komt na het prachtige ‘Eline Vere’ met de 
literaire klassieker ‘Van de koele meren des doods’ van Frederik 
van Eeden, waarin Hedwig Marga de Fontayne, een gevoelige, 
intelligente vrouw uit een aristocratisch milieu, op zoek is naar 
ware liefde. 

Woensdag 24 oktober
Renaissance (Première) –
 Mathilde Santing
20.15 uur – Singer Theater
€  22,00 | Singer supporters en BGL-VIP  €  19,50
Mathilde voelt zich als herboren, wat de titel ‘Renaissance’ 
verklaart. Deze dag staat in het teken van haar nieuwe CD en 
haar 60e verjaardag.  

Zondag 28 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis €  6,50
Weiyin Chen (piano).

Dinsdag 30 oktober
Scharrelconcert
17.00-18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun 
scharrelconcert: een sfeervol, gratis concertje voor iedereen die 
van muziek houdt. Vanaf 17.00 uur zingt Veronique en begeleidt 
Bram haar op de piano. U kunt online een plaats reserveren ter 
voorkoming van teleurstelling dat de zaal vol is.

Vrijdag 2 november
Enfants Terribles (Reprise) – Ashton Brothers
20.15 uur – Singer Theater
€  32,50 | Singer supporters en BGL-VIP €  30,00 
Ook nu weer smelten de Ashton Brothers de gevaarlijkste acts, 
de vreemdste trucs en de meest hilarische nummers om tot 
een bonte mx van muziek acrobatiek en regelrechte tovenarij. 
Dus: zin in een flinke dosis adrenaline en een goede scheut 
spanning en tovenarij? Kom naar Enfants Terribles. 

Zondag 4 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Iberio Duo:Louisa Rocha – viool en Daniel Pacho - piano

Zondag 4 november 
Maarten Koningsberger met het 
Atlantic Trio 
15.30 uur – Rosa Spier Huis 
Regulier € 15,00, Vriend  € 12,50
Koningsberger & Atlantic Trio hebben met elkaar gemeen dat 
zij het avontuur niet schuwen. Omdat ze het ontzettend leuk 
vinden samen te musiceren, maakten ze de cd OLD SONGS 
RE-SUNG met volksliederen uit de handen van Beethoven, 
Brahms, Ravel en Butterworth. 

Woensdag 7 november
King Lear – Toneelgroep Maastricht, 
o.a. Huub Stapel en Wilfried de Jong
19.30 uur – Singer Theater
€ 37,50 | Singer supporters en BGL-VIP 
€ 35,00
King Lear wil zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters. Om 
beurten vraagt hij hen hoeveel ze van hem houden, maar 
dochter Cordelia heeft een geweten. Ze weigert de vleierij van 
haar oudere zussen te overtreffen en uitgerekend zij, de 
oogappel van haar vader, wordt verstoten. 

Vrijdag 9 november
Ode aan de Spaanse gitaar (première)  
Eric Vaarzon Morel
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters en BGL-VIP € 25,00
Het gaat Eric Vaarzon Morel, Nederlands beste flamenco-
gitarist voor de wind. Zo speelde hij onlangs nog eigen 
composities met Ballet Hispanico in het Apollo Theatre 
Harlem in New York. Nu is het tijd voor een nieuwe 
theatertournee. Eric speelt zijn muziek op vijf gitaren en 
vertelt daar boeiende anekdotes over.   
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Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het 
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt 
u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de 
voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en 
vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en 
donderdagavond verplaatst. 

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

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

Zondag 11 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 6,50
Oostertrio: Lotte Grotholt – altviool, Sophie Schreurs – klarinet 
en Aáron Ormoza Vera - piano

Zondag 11 november 
Charles Dickens in Londen en Parijs
14.00 uur - Dickenstheater 
solotoneel met toverlantaarnbeelden 
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Charles Dickens-acteur Aad Kok en lantaarnist Else Flim nemen 
het publiek mee op reis naar Londen en Frankrijk in de 19e eeuw. 
Zie pag. 22

Zondag 11 november 
Debby Petter, ‘In mijn hoofd’ 
15.30 uur – Rosa Spier Huis 
Regulier € 15,00, Vriend  € 12,50
In haar vierde theatermonoloog speelt Debby 
een vrouw die vertelt over haar man. Hij liegt. 
En dat doet hij niet zachtzinnig. Zijn halve leven is verzonnen. 
Misschien zelfs wel meer dan de helft. Het gaat niet om 
leugentjes om bestwil. Nee, echt het grote werk. Zij wil dat hij 
hulp zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet hij dat? Of liegt hij dat hij 
hulp gezocht heeft? Van het begin tot het eind sleept ze je mee 
in een andere wereld. Precies zoals theater bedoeld is.

Woensdag 14 november
Later is allang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug 
– Harrie Jekkers en Klein Orkest
20.15 uur – Singer Theater
€ 32,50 | Singer supporters en BGL-VIP € 30,00
Harrie Jekkers gaat nog één keer terug naar zijn muzikale roots, 
als zanger van de legendarische nederpopgroep Klein Orkest. 
Tussen 1979 en 1985 scoorde de band vele hits. In dit 
muziektheater vertelt Jekkers op cabareteske wijze over het 
ontstaan en het einde van Klein Orkest.

Donderdag 15 november
Grada & The Lounge Factory 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00, inclusief een drankje naar keuze
Grada & The Lounge Factory speelt op een 
geheel eigen wijze pop, lounge en jazz met veel passie en 
dynamiek. Van uiterst sfeervol tot zeer groovy. Grada en haar 
band nemen u mee op een spannende en inspirerende tocht 
langs bekende muziek en onbekende vormen. U deelt een unieke 
muzikale ontdekkingsreis vol inspiratie, emotie en energie.

Vrijdag 16 november
De oplossing! (reprise) – Erik van Muiswinkel
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters en BGL-VIP € 25,00
Erik van Muiswinkel komt naar Laren met ‘De Oplossing’. Hij 
probeert de ramen en deuren van zijn leven open te gooien. 
Honderd minuten lang is hij afwisselend vader, kleuter, puber, 
ouwe lul, alfaman en bètadromer, meester en discipel, in een 
stroom van hilarische verhalen. 

Donderdag 22 november
Pieter Jouke, 
try-out show Gloeiende Plaat
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00, inclusief een drankje naar keuze
In zijn nieuwe voorstelling ‘Gloeiende 
Plaat’ neemt Pieter Jouke verantwoordelijkheid. Hij zat even in 
het oog van de orkaan, maar nu is hij er weer. Voordat hij ook 
maar denkt aan het verbeteren van de wereld, wil hij die 
(wereld) eerst begrijpen. Dat doet hij door vragen op te 
werpen. U mag daarop antwoorden. Maar u mag zich ook 
verbazen over wat er omgaat in het hoofd van deze 
wereldbestormer.

Zondag 25 november 
Charles Dickens in Italië
14.00 uur - Dickenstheater 
solotoneel met toverlantaarnbeelden 
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Charles Dickens-acteur Aad Kok en lantaarnist Else Flim 
nemen het publiek mee op reis naar het Engeland van de 
leden van The Pickwick Club en naar Italië in de 19e eeuw. 
Zie pag. 22

Plaatsen reserveren voor het Dickenstheater Laren: 
dickens@ziggo.nl of 035 8872376

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via 
singerlaren.nl
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Programma voorstellingen Dickenstheater 
Op reis in het Dickenstheater naar Londen, Frankrijk en Italië

De bouw van de Eiffeltoren als monumentale toegang 
naar de Wereldtentoonstelling 1889 heeft Charles 
Dickens niet meer meegemaakt. Hij woonde een paar 
keren met zijn gezin in Parijs zoals in de winter van 1855 
tot mei 1856. Het gehuurde appartement Avenue des 
Champs Elysées nummer 49 was niet ver van de Barrière 
de l’Étoile, nu Place Charles de Gaulle. Bij de barrières 
naast de Arc de Triomphe, toen op de grens van platteland 
en stad, werd op alle inkomende goederen, meestal 
levensmiddelen, belasting geheven. Een boeiende plek 
voor Dickens, die al wandelend de hele stad leerde 
kennen. Charles Dickens hield van reizen en dat element 
wordt ieder theaterseizoen belicht in het Dickenstheater 
Laren. Via de toverlantaarn laat schrijver/regisseur Else 
Flim, in dit kleine theater in Victoriaanse stijl, het 
publiek op reis gaan. Charles Dickens-acteur Aad Kok 
geeft, in zijn rol van Dickens, informatie over het leven 
in een aantal landen.

Ook dit jaar opent het seizoen met een première want 
nog steeds wordt door de aankoop van glasplaten het 
repertoire van het Dickenstheater uitgebreid.
Op zondagmiddag 11 november begint de voorstelling 
met het verhaal Meneer Bumbles Aanzoek uit Oliver 
Twist. Daarin beschrijft Dickens de gezagsdragers van 
het Armenhuis, die vooral erg goed voor zichzelf 

zorgden! Na de pauze komt men terecht in de Londense 
wijk Bloomsbury, waar het doopfeest bij de familie 
Kitterbell door het gedrag van de peetvader behoorlijk 
uit de hand loopt. Een peetvader in Bloomsbury is een 
van de eerste verhalen van de 21-jarige Charles, toen 
geschreven onder zijn schuilnaam Boz. 
Dickens reisde vaak naar Frankrijk, woonde niet alleen 
in Parijs maar ook in Boulogne. Het publiek bezoekt dat 
land in de première Verblijf in Frankrijk en de 
voorstelling eindigt met Een Magic Lantern bezoek aan 
Parijs.
Vorig seizoen was er veel belangstelling voor Verblijf in 
Italië en De stemmen van de klokken, waardoor er een 
wachtlijst ontstond. Daarom volgt nu op zondagmiddag 
25 november een herhaling van dat programma. Dickens 
schreef het verhaal tijdens zijn verblijf in Genua (1844-
1845), waar hij onder de indruk raakte van de vele 
kerkklokken. De toverlantaarn biedt een impressie van 
Italië in zijn tijd. In deze voorstelling hoort en ziet het 
publiek ook het gedicht The Ivy Green uit The Pickwick 
Papers, in een compositie van Henry Russell.

De kerstvoorstellingen met o.a. Scrooge, een 
Kerstverhaal/A Christmas Carol zijn op:
vrijdagavond 14 december 2018 Aanvang 20.00 uur
zondagmiddag 23 december 2018, 14.00 uur en 
2e Kerstdag woensdag 26 december 2018, 14.00 uur

Plaatsen reserveren via: dickens@ziggo.nl of  035 8872376
Entree €  15,00 incl. koff ie, thee, frisdrank in de pauze. 
Aanvang 14 uur. Behalve vrijdagavond 14 december: 
20.00 uur. De voorstellingen zijn in het Nederlands en 
duren inclusief pauze ruim 2 uren.
Deze voorstellingen zijn niet geschikt voor kinderen. 
Meer informatie www.dickenstheater.nl  
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Na de succesvolle optredens van 
Theaterkoor Dream Kidz het afge-
lopen seizoen in Singer Laren en 
Spant Bussum, is het nu weer tijd 
om te starten met de repetities. 

Het koor gaat zich voorbereiden op diverse optredens 
met als hoogtepunt een optreden in het nieuwe Singer 
op zaterdag 15 juni 2019! Wie zin heeft om te zingen en 
op te treden, kan zich aanmelden. Theaterkoor Dream 
Kidz is voor kinderen uit groep 4 t/m 7 van de basis-
school. Het koor repeteert op vrijdagmiddag van 15.30 
tot 16.15 uur in de Orangezaal van het Brinkhuis in 
Laren. Dream Kidz staat onder leiding van dirigent en 
docent Nico Schimmel en zingt populair (musical) 
repertoire. Naast zang wordt er gewerkt aan expressie, 
spel en beweging. Voor nieuwe deelnemers zijn er 3 
proef lessen.  Meer informatie en aanmelden via info@
degooischemuziekschool.nl of bel 035-6936596.

Vanaf 28 september tot 16 
december heeft hoofd-
sponsor Sportivun zijn 
eigen voetbalschool bij SV 
Laren geopend met een 
reeks van 10 voetbalcli-
nics. Iedereen, lid of geen 
lid, kan hiervoor individueel inschrijven. Er is nog plaats, 
dus aanmelden kan nog altijd. Kosten voor deelname 
bedragen € 125,-. Daarbij krijg je een mooi tenue van de 
Voetbalschool en 10 super leerzame trainingen. Of bij 
later aanmelden 8 trainingen voor € 100,-. Inlichtingen: 
info@svlaren99.nl of kijk op de website van Sportivun.

Kom samen met een vriend of vriendin voordelig kennis-
maken met het restaurant en de jongeren van het Papage-
no Huis. Het tweede lunchmenu wordt u door Papageno 
aangeboden, u betaalt dus voor 1 persoon. Deze actie is 
alleen op maandag geldig; deze dag staat in het teken van 
leren, oefenen en in de praktijk brengen van wat de jonge-
ren leren in de horeca. Vanaf 12.30 uur bent u van harte 
welkom om te genieten van een speciale heerlijke lunch 
incl. 1x koffie en wat lekkers (€ 11,75) in een prettige 
ambiance. De overige dagen is het restaurant open van 
10.00 – 16.30 uur. Reserveren is gewenst: 035 – 8884303.

Start Theaterkoor Dream Kidz 

Voetbalclinic bij sv Laren ‘99

Papageno Proef lunch Actie

Tot en met zondag 2 december zijn in Singer Laren twee 
bijzonderen tentoonstellingen te zien: “Laatste impres-
sionisten” en “En Plein Air - 100 jaar buiten schilderen”.
Een elegante dame uitgespreid op een canapé of achter-
overleunend in een tuinstoel, zwanen in een rimpelloze 
vijver, een roze parachute op het strand van Cabourg: de 
intieme beelden van de laatste generatie impressionis-
ten. Bijna te mooi om waar te zijn, de wereld gezien door 
een vaak letterlijk roze bril. Deze dromerige esthetische 
beelden van kunstenaars van de kunstenaarsvereniging 
Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs (1900-1915) 
als Henri Le Sidaner, Emile Claus, Gaston La Touche, 
Henri Martin en Frits Thaulow zijn onderwerp van de 
tentoonstelling “Laatste impressionisten”. “En plein air 
– 100 jaar buiten schilderen” laat werken zien uit de Sin-
gercollectie en biedt met schilderijen van kunstenaars 
als Anton Mauve, Charles Daubigny, Claude Monet, 
George Hendrik Breitner en Ferdinand Hart Nibbrig een 
overzicht van een eeuw en plein air werken. Kaarten via 
de kassa of online op www.singerlaren.nl. Prijzen: Regu-
lier tarief: €  15,00 |MJK en BGL-VIP: €  3,- |Singer sup-
porters/ICOM -en Rembrandtkaarten: vrij toegang.

In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis/Bibliotheek Laren 
verzorgt Marja Tholen tussen nog tot 15 oktober haar 
expositie van bronzen beelden en schilderijen. Meer 
informatie over deze expositie volgt later op onze web-
site. De openingstijden van de expositie zijn gelijk aan de 
openingstijden van het Brinkhuis. De entree is gratis.

Op 25 september zijn de 10 
najaarslessen “Schilderen” 
gestart bij beeldend kunste-
naar Marloes Eerden. Tijdens 
de cursus is het altijd mogelijk 
om in te stromen. Deze cursus 
is geschikt voor zowel begin-
ners als gevorderden, omdat u 
individuele begeleiding op uw 
eigen niveau krijgt. De  onder-
werpen worden aangeboden, zodat u uw onderwerp in 
diverse technieken (aquarel, acryl, pastel etc.) kan vorm-
geven. Maar u heeft natuurlijk ook vrije keuze! U bent 
welkom op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Locatie: 
de Malbak, Wetering 122, Blaricum-Bijvanck, in een 
prachtige moderne lichte ruimte, voorzien van schil-
dersezels en daglichtlampen. Voor info  en aanmelden:  
marloes.eerden@gmail.com of 035-5250807 
www.docart.nl.

De laatste impressionisten & En Plein Air

Beelden en schilderijen van Marja Tholen

Ontspannen schilderen bij Marloes Eerden

Activiteiten



dricardo, Hanke Wiegand 
hebben ieder naar eigen 
kunstzinnig inzicht, 
enkele media vrouwen 
verbeeld.  Elganan heeft 
zich voornamelijk toege-

legd op linosneden en enkele gemengde technieken, 
Romanina heeft de mediavrouwen gefotografeerd met 
hun favoriete boek en Hanke maakte enkele foto’s en 100 
kaarten en werkte samen met Rutger Paets om een speci-
ale editie van de Stokers Gazet samen te stellen. Er is een 
selectie gemaakt van bijzondere mediavrouwen waaron-
der: Maartje van Weegen, Linda de Mol, Vivian Boelen, 
Marga Miltenburg, Sonja Barend, Judith Osborn, Mies 
Bouwman, Reneé Menschaar (Pino) en vele anderen. Dit 
jaar zullen de kunstenaars op diverse locaties hun werk 
tonen. Na een preview tijdens een VIP-avond in Gooi-
land, was het werk te zien in het Raadhuis van Hilver-
sum en van 17 september tot 31 oktober is het werk te 
bezichtigen in Bibliotheek Hilversum, aan de ’s-Grave-
landseweg 55. Tevens zijn er f ilmpjes te zien van de drie 
kunstenaars. Deze tentoonstelling komt voort uit het 
kunstproject Women reading (Lezende vrouwen). Lezen-
de vrouwen is een veelvoorkomend thema in de kunstge-
schiedenis. Rembrandt van Rijn schilderde al in 1631 een 
oude lezende vrouw en wat dacht u van de brief lezende 
vrouw van Johannes Vermeer uit 1663. Maar ook kunste-
naars als Edward Hopper, Vincent van Gogh en Henri 
Matisse hebben de lezende vrouw afgebeeld. En al is er 
nu internet en televisie, vrouwen lezen nog steeds en 
zoeken vaak in boeken antwoorden op levensvragen. 
Over een leven lezen gaat nu eenmaal sneller dan een 
leven te leven. ‘Lezende vrouwen zijn gevaarlijk’, vrou-
wen die kennis overdragen, krachtige vrouwen en dan 
nu de power vrouwen uit 100 jaar media! De tentoonstel-
ling is te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 9.00-
20.00 uur en op zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.

Van 12 t/m 19 oktober vindt 
voor de tweede keer de Week-
van-de-Erfgooier plaats, 
georganiseerd door de Stich-
ting Stad en Lande van Gooi-
land, in nauwe samenwer-
king met het Goois Natuurreservaat. Wederom zijn 
Gooise culturele instellingen, historische verenigingen, 
bedrijven en andere organisaties gevraagd om een activi-
teit te organiseren. De Stichting Stad en Lande van Gooi-
land toont bijzondere archiefstukken, waaronder akten 
uit de 15de eeuw, die zijn ondergebracht in het Gemeen-
tearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden-Vesting. 

De Week-van-de-Erfgooier 

Tijdens deze cursus van 10 
ochtenden gaat u kleine 
beeldjes maken in was naar 
eigen ontwerp. We beginnen 
met schetsontwerpen, daar-
na gaan we in 3D werken met 
was en andere materialen. U 
krijgt uitleg over het brons-

gieten, ciseleren en patineren. De cursus wordt afgeslo-
ten met een excursie naar een bronsgieterij. Aan het 
einde van de cursus gaat u naar huis met eigen creaties, 
die u eventueel in brons kunt laten gieten (op eigen kos-
ten). Aanvang: 3 oktober van 10.00-12.30 uur in het atelier 
van het Brinkhuis. Meer info: mail naar Marloes.eer-
den@gmail.com of kijk op www.docart.nl.

Van 3 tot en met 14 oktober is het weer Kinderboeken-
week. Het thema dit jaar is: Kom erbij! Allerlei boeken en 
activiteiten met vriendschap in de hoofdrol. De Larense 
Boekhandel organiseert verschillende activiteiten deze 
week. Daarnaast ontvang je natuurlijk het Kinderboe-
kenweekgeschenk als je voor € 10,- aan kinderboeken 
koopt en is er een speciaal prentenboek voor de kleintjes 
voor maar € 6,95: Kom erbij van Ilja Paagman.

Woensdag 3 oktober, de start van 
de Kinderboekenweek, is in Sin-
ger Laren de eerste kinderten-
toonstelling geopend. In het Sin-
ger Atelier zijn de originele 
illustraties van kinderboeken-
schrijver en illustrator Gitte Spee 
te zien uit het prentenboek ´Pim 
in Singer Laren.́ In de tentoon-
stelling is ook werk te zien uit 
andere museumboeken van Gitte Spee waaronder ‘Aap & 
Mol in het Rijksmuseum’. In de maand oktober kunnen 
kinderen iedere middag op bezoek komen in het atelier 
waar ze zelf een vriend voor Pim op papier mogen zetten. 
De mooiste tekeningen winnen een gesigneerde prent van 
Gitte Spee. Onder muzikale begeleiding leest Gitte Spee in 
het theater van Singer Laren voor: op zondag 14 oktober om 
15.00 uur voor alle kinderen die dat leuk vinden.

Een eerbetoon aan krachtige vrouwen in 100 jaar Media-
stad. Drie beeldend kunstenaars hebben in het kader 
van 100 jaar mediastad diverse powervrouwen uit de 
media geportretteerd. Elganan Jelsma, Romanina Man-

Ontdek uw passie in het beeldhouwen

Kinderboekenweek bij Larense Boekhandel

Kindertentoonstelling Gitte Spee

Eerbetoon aan 100 jaar Mediavrouwen
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Feenstra zal de expositie om 15.30 uur openen. De ope-
ning wordt muzikaal omlijst door Stefan Woudenberg en 
Olga Novikova, zang en Irina Chaykovsky, piano. 

In de (h)Artgalerij in het 
Brinkhuis is van 15 okto-
ber t/m 17 november de 
foto-expositie “Formless 
Reality” door Carola Van-
os te bezichtigen. Carola 

Vanos gebruikt fotografie met de visie dat elke ware cre-
atie, uit het “niet-willen” of uit stilte, als vanzelf tevoor-
schijn komt. Tijdens een fotoshoot stemt zij zich af op 
het licht, de omgeving en vooral op het gevoel dat er op 
het moment bij haar model speelt. Haar focus is gericht 
om samen met haar model op een speelse manier open te 
staan voor de creatieve stroom waarin alles mogelijk is. 
De ervaring is wanneer het kind zich gezien voelt en 
mag zijn wie hij/zij werkelijk op dat moment is, het zijn/
haar eigen, authentieke beweging gaat dansen en de 
fotoshoot als een feestje ervaart. Enkele van haar “schil-
derachtige foto’s” of “fotografische schilderijen” zijn te 
zien in de (h)Artgalerij. Tijden: Gelijk aan de openings-
tijden van het Brinkhuis. Entree: gratis. Elke zaterdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur is Carola aanwezig in het 
Brinkhuis voor een “Meet en Greet”. Meer informatie: 
www.formlessreality.com.

Walking Football is speciaal voor 
50/60-plussers, zodat deze doel-
groep ook het geliefde spelletje 
voetbal kan blijven spelen. Walking 
Football is voetballen vanuit het 
principe dat er niet gerend mag 
worden, dit om blessures te helpen 
voorkomen. Er zijn ook nog enkele 
andere regels c.q. veranderingen in het spel aangebracht; 
er wordt op een klein veld gespeeld, 6 tegen 6 en zonder 
keeper. Bij Walking Football zijn de sociale aspecten 
zoals samen een kopje koff ie of thee drinken, elkaar ont-
moeten, zelfredzaamheid en meedoen aan voetbal min-
stens zo belangrijk als het spelletje zelf. Walking Foot-
ball is zowel voor mannen en vrouwen bedoeld. Wekelijks 
vanaf 16 oktober op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur vindt 
er een training Walking Football plaats bij de voetbal-
club SV Laren ’99! Kom in beweging en meld je snel aan. 
Maak gebruik van de 2 gratis proef lessen en kijk of het 
wat voor je is. Je kunt je aanmelden via de website www.
svlaren99.nl. Adres: Sportcomplex “Laarder Engh”, 
Schuilkerkpad 2, Laren.

Foto-expositie Formless Reality

 

WALKING FOOTBALL  

SV LAREN ‘99  

MELD JE NU AAN  

AANMELDEN VOOR 2 GRATIS 

PROEFLESSEN VIA WWW.SVLAREN99.NL 

ELKE DINSDAG VAN 10:30 TOT 11:30 UUR 

Walking Football

Aansluitend kan men een bezoek brengen aan het oude 
Stadhuis in Naarden-Vesting, waar nog het oorspronke-
lijke meubilair van het bestuur van Stad en Lande te zien 
is. De Vereniging Vrienden van het Gooi organiseert in 
Geologisch Museum Hof land in Laren een lezing met 
excursie over ‘Het gebruik van de woeste gronden door 
de Erfgooiers’. Het Goois Natuurreservaat geeft een spe-
ciale Erfgooierswandeling uit die speciaal in de Week-
van-de-Erfgooier onder begeleiding van een gids gewan-
deld kan worden. De Stad en Lande Stichting werd in 
1977 in het leven geroepen door het laatste bestuur van 
de opgeheven Vereniging van Stad en Lande van Gooi-
land. Dit bestuur was ingesteld bij de Erfgooierswet van 
1912, waardoor voor het eerst vertegenwoordigers van de 
Erfgooiers onder een onaf hankelijke voorzitter leiding 
gingen geven aan de eeuwenoude organisatiestructuur, 
samen met vertegenwoordigers van de zes Gooise 
gemeenten. De Stichting heeft tot taak het eeuwenoude 
archief te beheren en de geschiedenis van de Erfgooiers 
levend te houden. Het bijzondere karakter van het Gooi 
wordt nog steeds bepaald door de overal herkenbare 
geschiedenis van de Erfgooiers en door het landschap 
van Engen en Meenten. Gedurende de Week-van-de-Erf-
gooier worden de inwoners van het Gooi extra gewezen 
op de achtergrond van hun unieke leefomgeving. Het 
volledige en actuele programma is te lezen op www.
week-van-de-erfgooier.nl of te volgen op de facebookpa-
gina: www.facebook.com/erfgooier/.

Op zaterdag 13 oktober komt Bibi 
Dumon Tak van 15.00 tot 16.00 uur 
naar de Larense Boekhandel, 
schrijfster van onder andere Sien’s 
hemel en verschillende fantasti-
sche non-fictie boeken over dieren. 
Voor haar werk ontving Bibi 
Dumon Tak veel prijzen, waaron-
der in 2018 de prestigieuze drie-
jaarlijkse Theo Thijssenprijs voor 
kinder- en jeugdliteratuur. Bibi Dumon Tak komt ver-
tellen over haar boeken en je kunt natuurlijk vragen aan 
haar stellen. De toegang is gratis.

Op zondag 14 oktober opent in het 
Rosa Spier Huis een expositie van 
Charlotte Schrameijer en Alexa Mey-
erman, gewijd aan twee intrigeren-
de kunstvormen, foto-objecten en  
collageknipsels. Kunsthistorica Karin 

Lezing Bibi Dumon Tak

Expositie Charlotte Schrameijer en Alexa 
Meyerman
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In de Raadzaal van Eem-
nes vindt op donderdag 
18 oktober een lunchpau-
zeconcert plaats. Bezoe-
kers kunnen luisteren 
naar gloedvolle en vrolij-
ke muziek door het baro-
kensemble onder leiding 

van Kees Hilhorst, barokviool, Marco de Souza, viola da 
gamba, Eva Schotanus, f luit en Thijs Rault, clavecimbel. 
Zij spelen twee triosonates van J.S. Bach en één van Pietro 
Locatelli. Locatelli was een beroemde vioolvirtuoos die 
zich vestigde in Amsterdam. Daar begon hij ook een 
muziekuitgeverij. Voor Paganini schreef hij de meest vir-
tuoze stukken voor solo-viool. De trio-sonates van Bach 
behoeven bijna geen introductie, deze zijn van een onge-
evenaarde schoonheid. Het kwartet van barokviolist 
Kees Hilhorst dat deze muziek ten gehore gaat brengen 
speelt al jaren samen. De leden van het kwartet hebben 
gestudeerd bij gerenommeerde docenten in de authen-
tieke uitvoeringspraktijk. Het lunchpauzeconcert 
begint om 12.30 uur, de zaal is open vanaf 12 uur en de 
toegang bedraagt 10 euro inclusief koff ie en broodje.

Lunchconcert barokensemble
Donderdag 18 oktober is Peter Rietdijk, fysiotherapeut 
aangesloten bij ParkNet, aanwezig bij het Parkinson 
Café. Hij verzorgt bewegingssessies voor individuen en 
groepen. Peter zal vertellen en demonstreren hoe dit in 
de praktijk werkt. Hierna is er uitgebreid de gelegenheid 
om vragen te stellen. Ook deze keer sluiten we weer af 
met de mogelijkheid elkaar te spreken onder het genot 
van een drankje. De toegang is zoals altijd gratis. De zaal 
gaat open om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van 
de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar. Adres: Amaris Theodotion (Ridder-
zaal), Werkdroger 1, 1251 CM Laren. Meer informatie: 
www.parkinsoncafelaren.nl.

Na een zeer geslaagde start van het seizoen staat het vol-
gende Rondje Cultuur weer in de planning, ditmaal op 
donderdag 18 oktober. Ook dit keer zorgt de organisatie 
voor een gezellige avond met een gevarieerd aanbod in de 
categorieën Kunst, Muziek en Allerlei. De Hilt (Hasse-
laarlaan 1c, 3755 AV Eemnes) opent de deuren om 19.30 
uur en de avond start om 20.00 uur stipt, de toegang is 
gratis. Op het programma: 5 jaar varend erfgoed, beel-
dend kunstenaar Moniek Peek en de Band Uit Eemnes 
(BUE). 5 jaar varend erfgoed: Sinds 2014 vaart er een plat-
bodem, een origineel Fries skûtsje, op de Eemnesser 
wateren. Zeilen op een skûtsje is nog echt handwerk. Het 
skûtsje heeft de naam Eemlander gekregen en wordt 
gebruikt om jong en oud de liefde voor het zeilen bij te 
brengen én om ieder jaar Sinterklaas binnen te laten.  De 

Parkinson Café Laren

Rondje Cultuur

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB
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KDV Sport & Genoegen 
Midden-Nederland houdt 
voor de 14e keer haar 
jaarlijkse keuring en 
tentoonstelling van 
konijnen, (dwerg)hoen-
ders, duiven en cavia’s. 
Allemaal topklasse dieren, want er wordt gekeurd door 
ervaren keurmeesters en er zijn mooie prijzen te win-
nen! Ook hebben we een leuk programma samengesteld 
voor jong en oud.
Vrijdag 19 oktober 10.00 tot 22.00 uur -Keurdag, 20.00 uur 
- Officiële opening. Zaterdag 20 oktober 09.00 tot 16.00 
uur, 10.00 uur Prijsuitreiking kleurwedstrijd, 11.00 uur - 
Uur van de cavia. Breng je eigen cavia mee om te laten 
beoordelen op gezondheid en verzorging, én je kan mee-
doen met de eerste cavia-komkommer-eetwedstrijd! 
12.00 uur - Uur van het konijn. Breng je eigen konijn mee 
om te laten beoordelen op gezondheid en verzorging, én 
je kan meedoen aan de race op de konijnenwortelrace-
baan! 13.00 uur - Hanenkraaiwedstrijd. Welke haan 
kraait het meest en wint de beker? De kleindiershow 
vindt plaats in ‘t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Hui-
zen. De toegang is gratis. 

Steven Weinberg zal op donderdag 
25 oktober in de Lindenhoeve, cen-
trum van de Historische Kring 
Laren (HKL), vertellen over en voor-
lezen uit zijn pas verschenen boek 
De Merken. De avond begint om 
20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 
19.30 uur. Adres: Burgemeester van 
Nispenstraat 29, Laren.

Oud-docent biologie Steven Weinberg, geboren op 22 
oktober 1946 in Laren, heeft in Laren een gelukkige jeugd 
gehad. Hij heeft zijn boek in korte hoofdstukken op ori-
ginele wijze opgehangen aan verdwenen of nog bestaan-
de merken, zoals Raleigh, Vim, Fyffes, Ripolin en King. 
Zijn daaraan verbonden herinneringen, mede in verband 
met spaaracties voor plaatjes en/of boekjes, zullen ook bij 
tijdgenoten makkelijk kunnen opkomen. Het boek 
bestrijkt de periode 1946 -1968, van Stevens geboorte tot 
zijn studententijd in Amsterdam. Uit de periode 1946-
1960 komen in het boek verschillende gebeurtenissen en 
avonturen aan bod die zich afspelen in Laren en die gaan 
over de band met zijn ouders, broer, klasgenoten, vrien-
den en vriendinnen, de angsten en vreugdes van het 
opgroeien, zijn fascinatie met de natuur en het zoeken 
naar de grote liefde. De levenslust spat van de pagina’s, als 

Kleindiershow 

Jeugdherinneringen uit Laren

huidige bemanning van het skûtsje wordt voor het over-
grote deel gevormd door inwoners van Eemnes, Baarn en 
Huizen. Tijdens wedstrijden wordt het schip gezeild 
door 15 bemanningsleden. Gedurende het seizoen (begin 
april tot eind oktober) wordt wekelijks op donderdag-
avond getraind. Joop van der Schaaf zal deze avond alles 
vertellen over de Eemlander. Beeldend kunstenaar 
Moniek Peek: Moniek Peek is beeldend kunstenaar & 
illustrator en daarnaast ook uitgever van een eigen 
wenskaartenlijn. Over haar eigen werk vertelt ze: “Mijn 
werk ontstaat uit een bijzondere belangstelling voor de 
natuur en de mens. Boeiend vind ik het om alledaagse 
dingen bijzonder te maken. Ze te vertalen in diverse 
technieken en zo mijn fantasie de vrije loop te laten en 
een nieuwe kijk op de dingen te creëren. Het weergeven 
van het f ijne breekbare en alledaagse op een eigen wijze. 
De combinatie van beeldend werk en illustreren maakt 
dat het spannend blijft en ik mijzelf steeds weer inspi-
reer.” Haar werk kenmerkt zich met de trefwoorden ‘ont-
roering, humor, kwetsbaarheid en transparantie’. Band 
Uit Eemnes: Na diverse succesvolle optredens bij Rondje 
Cultuur is de organisatie ontzettend blij dat BUE dit sei-
zoen weer van zich laten horen! De band bestaat uit Jan 
van IJken (schuiftrompet en saxofoon), Ida de Jong (saxo-
foon), Rob Hondius (slagwerk) en Astrid Knoop (gitaar en 
zangeres). Met hun jazzy pop die met beleving en passie 
wordt gebracht wordt dit muzikaal genieten.

Het schooljaar is weer begonnen 
en ondertussen zitten we weer aar-
dig in het ritme. Dit is meestal ook 
het moment dat we signaleren dat 
onze kinderen vastlopen of moeite 

hebben op en rond school. Soms op sociaal gebied, soms 
met schoolwerk en soms gewoon thuis. Om jou als ouder 
hierbij te ondersteunen en inzicht te geven, hebben 
Marcelle de Bruin, kinder- en gezinscoach en Mirjam 
Schutte, voormalig leerkracht en kindercoach, drie 
workshops gepland:
•  Donderdag 18 oktober: Weerbaarheid en het aangeven 

van je grenzen. 
•  Donderdag 1 november: Hoe leert je tiener? Organisa-

tie, motivatie en concentratie
•  Donderdag 22 november: De kapitein op het schip, 

opvoeden hoe doe je dat nou? 
Op een luchtige, laagdrempelige en informatieve wijze 
geven ze meer inzicht over je tiener en hoe deze te helpen 
en ondersteunen. De workshops worden gehouden in het 
Brinkhuis in Laren van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: 15 
euro per workshop. Graag vooraf aanmelden via 
info@kikmethode.nl

De woelige wereld van je kind
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neskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren. 
Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een 
glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld! Dit moment binnen het thema ‘Wat 
is Waarheid?’, is georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes (PGLE). 

Vindt u het leuk om 
een broodje buiten de 
deur te eten, maar 
alleen niet zo gezellig? 
Op woensdag 31 okto-
ber organiseert Het 
Brinkhuis, tussen 

12.30 en 14.00 uur, weer een gezellige aanschuif lunch. 
Wij zorgen voor een heerlijke lunch aan een grote tafel. 
Een leuke en lekkere gelegenheid om nieuwe mensen te 
leren kennen. U kunt online reserveren maar ook door 
telefonisch uw naam en telefoonnummer door te geven 
via 035-751 3991. Locatie: Foyer Brinkhuis, 12.30 – 14.00 
uur. Kosten: € 8,95 per persoon.

Het Kunstcafé Laren is er weer 
op donderdag 1 november van 
19.30 tot 22.00 uur. Iedere eerste 
donderdag van de maand wor-
den kunstenaars en kunstlief-
hebbers uitgenodigd in de foy-
er van het Brinkhuis om met 
elkaar in contact te komen, te 
netwerken, de dialoog aan te gaan of gewoon samen een 
drankje te drinken. De organisatie is in handen van SKIL 
(Stichting Kunst in Laren). De volgende editie vindt 
plaats op 6 december, zet het alvast in uw agenda! 

Nathalie Parmentier van 
Homeopathie Laren geeft 
op dinsdag 6 november van 
14.00 tot 15.30 uur een 
lezing over het thema 
‘Gewrichtspijn, Artrose, 
Fibromyalgie, Reumatoïde 
Artritis, Osteoporose, Ziek-
te van Lyme, Multiple Scle-

rose, Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) en poreuze dar-
men’. Veel mensen krijgen op een  bepaalde leeftijd last 
van hun gewrichten, soms door een auto-immuun pro-
ces, slechte doorbloeding van de gewrichten of soms 
door een PDS (Prikkelbare Darm syndroom) of poreuze 

Aanschuif lunch 

Kunstcafé Laren 

Lezing Homeopathie Laren

bewijs dat het nieuwe begin van zijn ouders een overwin-
ning betekende op de ellende van de oorlog. Op 25 oktober 
kunnen we er Steven Weinberg zelf over horen. Het boek 
is na de lezing te koop in de Lindenhoeve (€ 19,95).

In de foyer van het Brink-
huis is het dinsdag 30 okto-
ber weer tijd voor het 
Schrijfcafé. Het Schrijfcafé is 
voor iedereen die van schrij-

ven houdt. Met dit initiatief biedt de bibliotheek iedere 
laatste dinsdagavond van de maand twee uur schrijfple-
zier onder begeleiding van schrijfdocent Marjan Leunis-
sen. Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur om alvast 
een drankje/koffie/thee te bestellen. Kosten: € 12,50 per 
deelname (contant). Reserveren aanbevolen via 
www.bibliotheekhlb.nl.

Evenals voorgaande jaren verzorgt ds Job de Bruijn twee 
avonden Basaal Bijbellezen:  we lezen de teksten en gaan 
na wat er staat, wat er bedoeld kan zijn en welke beteke-
nis het voor ons kan hebben. Nu in het licht van het 
thema “Wat is waarheid?’ Pilatus, Judas en Petrus heb-
ben allen een belangrijke rol gespeeld in de laatste dagen 
van het leven van Jezus. Pilatus was degene die zijn han-
den in onschuld waste met de woorden: “Wat is waar-
heid?” Judas leverde Jezus over. En Petrus, de fanatieke 
volgeling, loog over Jezus toen het er op aan kwam. Alle 
drie hebben iets herkenbaar menselijks. Petrus, Pilatus 
en Judas komen in de Bijbel voor en ook in buiten-Bijbel-
se boeken. In de zogenaamde gnostische traditie worden 
ze soms heel anders belicht. Ook dat is een interessant 
gegeven. We wijden Basaal Bijbellezen dit jaar aan deze 
drie prominente f iguren. We lezen wat de Bijbel over hen 
zegt, maar ook wat andere teksten over hen te zeggen 
hebben.  De avonden zijn bedoeld voor wie iets meer wil 
weten over achtergronden en betekenissen. De avonden 
hebben een informatief karakter. Er is gelegenheid om 
vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wie alleen 
wil luisteren, is ook hartelijk welkom. De avonden vor-
men een serie. U kunt ook (een) afzonderlijke avond 
bezoeken. Data, tijd en plaats: dinsdag 30 oktober en 
dinsdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Johan-

Schrijfcafé

Twee avonden basaal Bijbellezen
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darmen. Tijdens de lezing hoort u welke factoren bijdra-
gen aan het ontstaan van deze ziektes en hoe deze aan-
doeningen voorkomen of verholpen kunnen worden met 
de juiste voeding, rustig bewegen en een homeopathi-
sche behandeling. Graag van tevoren aanmelden op 
info@homeopathielaren.nl of 0644 958 698. Max 8 deel-
nemers - kosten 15 euro. Bent u verhinderd maar wilt u 
meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis ken-
nismakingsgesprek of een consult. Kijk voor meer info 
op www.homeopathielaren.nl of www.homeopathie-
amsterdam.com.

Na het daverend succes van de tiende editie van de Gooi-
se vierdaagse afgelopen zomer, staat de wandelclub weer 
te trappelen voor een nieuwe serie maandelijkse groeps-
tochten door de Gooise natuur. Afgetrapt wordt op zon-
dag 11 november met een 16 kilometer lange wandel-
tocht vanuit Laren over de Wester- en Bussummerheide 
naar Bussum, waar bij Sportcentrum De Zandzee gepau-
zeerd wordt. De terugweg gaat via de Franse Kampheide, 
het Spanderswoud en de Zanderij Crailo. Start en f inish 
zijn zoals gebruikelijk bij SV Laren aan het Schuilkerk-
pad in Laren. Tussen 8.45 en 9.15 uur kan er in de kantine 
worden ingeschreven. Om 9.30 uur gaat het gezelschap 
op pad. Er wordt een bijdrage van 3,50 euro (KWBN-leden 
2,50 euro) gevraagd voor de koff ie met koek onderweg. 
Honden mogen niet mee.

Een tentoonstelling met Egyp-
tische, Griekse en Romeinse 
archeologische vondsten uit 
Egypte van ca. 2500 vóór Chr. tot 
ca. 700 nà Chr. In het algemeen 
zijn deze oudheden te bezichti-
gen in diverse musea, daarom is 
het zo bijzonder, dat in Neder-
land een dergelijke uitgebreide 
collectie bijeengebracht is uit 

particulier bezit. Men wordt op deze veelomvattende 
verkoop-tentoonstelling geconfronteerd met talrijke 
fraaie grafvondsten uit het o.a. Oude Egypte, daterend 
van ca. 2500 vóór Chr. tot de jaartelling, waaronder 
mummiemasker, sarcofaagmaskers, zandstenen farao 
kop, ushabties (graf beeldjes), scarabeeën, hartscarabee 
en amuletten, reliëfs, albast en vaatwerk. Griekse en 
Romeinse kunst, eveneens opgegraven in Egypte, date-
ren van ca. 300 vóór Chr. tot ca. 300 nà Chr. en bestaan uit 
terra-cotta beeldjes en fragmenten, olielampjes en vaat-
werk. Tevens enige Koptische weefsels van ca. 3e eeuw tot 
7e eeuw nà Chr., Koptisch handgeschreven bijbel met 

Wandelclub start met heidetocht

Expositie ‘oud-Egyptische kunst’ 

af beeldingen. Galerie Gijselman is gevestigd aan de 
Drift 6 te Laren. Telefoon  06 53375510. De expositie ‘oud-
Egyptische kunst’ is geopend van donderdag 8 november 
tot en met zondag 11 november 2018 van 14.00 uur – 19.00 
uur en donderdag 15 november tot en met zondag 18 
november 2018 van 14.00 uur – 19.00 uur. Verder na tele-
fonische afspraak.

Zaterdag 17 no-
vember kunt u 
een kijkje nemen 
in het vernieuwde 

afscheidscentrum van Uitvaartverzorging Van Vuure. 
Zo krijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen 
zoals de duurzame uitvaart, kunt u worden voorgelicht 
over de vele (vernieuwde) mogelijkheden rondom 
afscheid nemen, begraven of cremeren en staan de speci-
alisten van Uitvaartverzorging Van Vuure klaar om al 
uw vragen te beantwoorden.  U bent van harte welkom 
van 14.00 tot 16.00 uur aan de Eemnesserweg 11. Bent u 
op dat moment niet in de gelegenheid? Maakt u dan vrij-
blijvend een afspraak met Uitvaartverzorging Van Vuure 
035- 624 7531. Wij leiden u alsnog graag persoonlijk rond.

Na de succesvolle eerste editie in 2017 organiseert Bianca 
Landgraaf voor de tweede keer een groepstentoonstel-
ling in het Papageno Huis in Laren. Van 17 november t/m 
9 december zullen enkele vertrouwde gezichten in de 
concertzaal van het Papageno Huis nieuw werk expose-
ren. Het Papageno Huis helpt jongeren met autisme in 
een vertrouwde omgeving een plek te vinden in de maat-
schappij. De bijzondere sfeer in dit huis, dat geheel in het 
teken staat van de jongeren, spreekt Bianca Landgraaf 
zeer aan. Met veel enthousiasme stelt zij daarom wéér 
een verrassende tentoonstelling samen in de sfeervolle 
concertzaal. Schilderijen worden geëxposeerd van Anne-
ke Elhorst en Mirian Jacobs. Anneke Elhorst schildert 

Open Huis Van Vuure 

Expositie Bianca Landgraaf in Papageno Huis
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Agenda
t/m 14 okt  Kinderboekenweek bij de Larense Boekhandel
t/m 14 okt  Singer Atelier: Kindertentoonstelling 

illustraties Gitte Spee
t/m 19 okt  BEL-Kantoor Eemnes: BEL Art-tentoonstelling 

‘Grenzeloos Kunstzinnig’
t/m 15 okt  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie Marja Tholen
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘Laatste 

impressionisten’
t/m 2 dec  Singer Museum: Tentoonstelling ‘En plein air’
12 okt  Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
12 okt   Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
12 okt Singer Theater: Kunst en Kitsch, 20.15 uur
12 t/m 19 okt Week-van-de-Erfgooier
13 okt  Volksuniversiteit het Gooi: Excursie 

Wildplukwandeling, 14.00-16.00 uur
13 okt  Larense Boekhandel: Lezing Bibi Dumon Tak, 

15.00-16.00 uur
13 okt Singer Theater: Concert MCC L!VE, 20.00 uur
14 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
14 okt Singer Theater: Gitte Speel leest voor, 15.00 uur
14 okt  Rosa Spier Huis: opening expositie Charlotte 

Schrameijer en Alexa Meyerman, 15.30 uur
15 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
15 okt t/m 17 nov  Brinkhuis: Foto-expositie Formless 

Reality
16 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus 

Kennismaken met iPad en iPhone, 3 dagdelen, 
14.00-16.00 uur

16 okt  Volksuniversiteit het Gooi: start talen-cursussen 
Frans, Engels, Dutch for non-Dutch

17 okt Brinkhuis: Film ‘Tonya’, 14.30 uur
17 okt Brinkhuis: Film ‘Doof Kind’, 19.30 uur
17 okt  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
18 okt  Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
18 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
18 okt Raadzaal Eemnes: Lunchconcert, 12.30 uur
18 okt  Amaris Theodotion: Parkinson Café Laren, vanaf 

14.00 uur
18 okt  Brinkhuis / Volksuniversiteit het Gooi: Lezing 

Laren toen en nu, 20.00-22.00 uur 
18 okt  Brinkhuis: Workshop voor ouders van tieners, 

20.00-21.30 uur
18 okt Singer Theater: Sound of Silence, 20.15 uur
19 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
19 okt  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
19 okt Singer Theater: Mathilde Santing, 20.15 uur
22 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
24 okt Brinkhuis: Film ‘Doof Kind’, 14.30 uur
24 okt Brinkhuis: Film ‘Finding your feet’, 19.30 uur
24 okt  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

stillevens van alledaagse voorwerpen, bijvoorbeeld een 
kom of een schaal, waarbij het object sterk uitvergroot is 
weergegeven. Op het eerste gezicht lijkt haar werk f ijn-
schilderkunst, maar de composities zijn opgebouwd uit 
redelijk grove penseelstreken. Haar landschappen, vaak 
verstilde zeegezichten of polderlandschappen met een 
nevelige atmosfeer, hebben net als de stillevens een 
zacht diffuus licht, waardoor de werken een poëtische 
uitstraling krijgen. De natuur vormt ook de belangrijk-
ste inspiratiebron voor de schilderijen van Mirian Jacobs, 
voor wie het creatieve proces een voortdurend experi-
ment is. Haar innerlijke beleving brengt zij op abstracte 
wijze over in expressieve kleurrijke werken met een gro-
te gelaagdheid. Een zoektocht vol gevoel en intuïtie naar 
de juiste spanning en harmonie in een compositie. 
Daarnaast toont Bianca Landgraaf beelden van Gerard 
Höweler, Annette Jalilova, Gerrit Langedijk, Le Thi Hien 
en Mieke Pontier. Meer informatie over de kunstenaars 
is te vinden op blog.galeriebiancalandgraaf.nl. Ook deze 
keer zal een deel van de opbrengst van de verkoopten-
toonstelling ten goede komen aan het Papageno Huis.
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
249 7 november vrij. 16-11 en za. 17-11
250 5 december vrij. 14-12 en za. 15-12

9 nov  Volksuniversiteit het Gooi: Workshop Illustreren 
met Gitte Spee, 14.00-16.30 uur

9 nov Singer Theater: Eric Vaarzon Morel, 20.15 uur
10 nov  Volksuniversiteit het Gooi: Workshop 

Dromenvanger schilderen, 11.00-17.00 uur
11 nov  Wandelclub het Gooi: Heidetocht (16 km), start bij 

SV Laren, inschrijven 8.45-9.15 uur; start vanaf 
9.30 uur

11 nov Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
11 nov  Dickenstheater: Charles Dickens in Londen en 

Parijs, 14.00 uur
11 nov Rosa Spier Huis: Debby Petter, 15.30 uur
12 nov  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Windows 10 

uitgebreid verkennen, 5 dagdelen, 9.30-11.30 uur
12 nov Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
14 nov Brinkhuis: Film ‘La Villa’, 14.30 uur
14 nov Brinkhuis: Film ‘Lady Bird’, 19.30 uur
14 nov  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
14 nov  Singer Theater: Harrie Jekkers en Klein Orkest, 

20.15 uur
15 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
15 nov  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
15 nov  Theater aan de Brink: Grada & The Lounge 

Factory, 20.15 uur
16 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
16 nov Singer Theater: Erik van Muiswinkel, 20.15 uur
17 nov  Afscheidscentrum Uitvaartverzorging Van 

Vuure: open huis, 14.00-16.00 uur
17 nov t/m 9 dec  |  Papageno Huis: Expositie Bianca 

Landgraaf
19 nov Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
21 nov  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Google 

foto’s, 4 dagdelen, 9.30-11.30 uur
21 nov  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
22 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
22 nov Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
22 nov  Brinkhuis: Workshop voor ouders van tieners, 

20.00-21.30 uur
22 nov Theater aan de Brink: Pieter Jouke, 20.15 uur
23 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur

24 okt Singer Theater: Sound of Silence, 20.15 uur
25 okt Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
25 okt  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
25 okt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
25 okt  Lindenhoeve: Lezing Steven Weinberg, 

Jeugdherinneringen uit Laren, vanaf 20.00 uur
26 okt Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
26 okt  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
28 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 okt Singer Theater: Legends (8+), 15.00 uur
29 okt Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
29 okt  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus Apple-

computers, 6 dagdelen, 14.00-16.00 uur
30 okt  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 17.00-18.30 uur
30 okt Brinkhuis: Schrijfcafé, 19.30-21.30 uur
30 okt Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
31 okt Brinkhuis: Aanschuif lunch, 21.30-14.00 uur
31 okt Brinkhuis: Film ‘Finding your feet’, 14.30 uur
31 okt Brinkhuis: Film ‘Breathe’, 19.30 uur
31 okt  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
1 nov Foyer Brinkhuis: Breihaakcafé, 10.00-12.00 uur
1 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
1 nov  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
1 nov  Johanneshove: SeniorWeb, start cursus 

Fotobewerking met iPad en iPhone, 4 dagdelen, 
14.00-16.00 uur

1 nov  Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
1 nov  Brinkhuis: Workshop voor ouders van tieners, 

20.00-21.30 uur
2 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
2 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
2 nov Singer Theater: Ashton Brothers, 20.15 uur
3 nov Singer Theater: Veldhuis en Kemper, 20.15 uur
4 nov Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
4 nov  Rosa Spier Huis: Maarten Koningsberger en 

Atlantic Trio, 15.30 uur
5 nov Muziekcentrum: Ladies Boogie, 13.00-14.00 uur
6 nov Homeopathie Laren: Lezing, 14.00-15.30 uur
6 nov Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
7 nov  Johanneshove: SeniorWeb, Videobewerking, 1 dag, 

9.30-16.00 uur
7 nov Brinkhuis: Film ‘Breathe’, 14.30 uur
7 nov  Brinkhuis, Okerzaal: Rechtswinkel Laren, 

19.30-20.30 uur
7 nov Brinkhuis: Film ‘La Villa’, 19.30 uur
7 nov Singer Theater: King Lear, 19.30 uur
8 nov Muziekcentrum: Taalcafé Laren, 10.30-12.00 uur
8 nov  Brinkhuis: Koffieochtend senioren, 10.30-12.00 uur
9 nov Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
9 nov  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
7 november 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

De Gouden Makelaar 
 

 
 


