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5 vragen aan 

Wat was de aanleiding om als zelfstandig 
coach aan de slag te gaan?
‘Tijdens een assessmenttraining, jaren geleden, 
ontmoette ik een psychologe die mij erop attendeerde 
dat ik mensen op meerdere niveaus tegelijk kan ‘lezen’ – 
ik kan hen analyseren op een diepere laag. Dat was voor 
mij aanleiding om een model te ontwikkelen dat inzicht 
geeft in hoe een mens zichzelf onbewust aanstuurt. Ik 
kwam erachter dat ik mensen die ergens tegenaan liepen 
of vastliepen andere gezichtspunten kon bieden om weer 
verder te gaan. Ze voelden zich daarna altijd sterker en 
onaf hankelijker.’

Wat houdt de training in?
‘Ieder mens heeft bepaalde talenten. Veel mensen zetten 
hun talenten echter op een negatieve manier in. Ze laten 
zich sturen door angst, terwijl ze zich daarvan helemaal 
niet bewust zijn. Tijdens de training, die uit vier sessies 
bestaat, krijg ik door vragen te stellen inzicht in hoe 
iemand onbewust aangestuurd wordt. Vervolgens leer ik 
hem of haar opnieuw naar zichzelf te kijken. Wanneer je je 
bewust bent van je onbewuste angst, kantelt je gedrag 
namelijk vrijwel vanzelf. Je herkent het voortaan en weet 
hoe je moet reageren. Het mooie is dat je deelnemers 
tijdens de trainingsperiode steeds een stukje 
zelfverzekerder ziet worden. Ze gaan beter communiceren, 
kunnen makkelijker beslissingen nemen en zijn in staat 
minder ‘emotionele’ keuzes te maken. Deelnemers aan 
mijn training zijn altijd heel divers geweest; van een 
middelbare scholier tot minister, van slager tot wethouder, 
van ondernemer tot musicalster. Tegenwoordig begeleid ik 
vooral veel jongeren en millennials – mensen die tussen 
1980 en 2000 zijn geboren.’

Waarom juist jonge mensen?
‘Zij zijn de toekomst! Ze staan zo positief in het leven; 
willen een leef bare wereld. Ze zijn veel minder bezig met 

Jarenlang werkte hij als personeelsmanager voor een 
aantal grote bedrijven, totdat Jan Mulder in 1992 zijn 
eigen adviesbureau BBOS Training begon. Met zijn zelf 
ontwikkelde methode biedt hij deelnemers inzicht in hun 
onbewuste. ‘Iedereen wordt onbewust door angst 
aangestuurd. Ik kan mensen helpen die angst te 
doorbreken waardoor ze zich sterker gaan voelen.’

 Jan Mulder

zekerheden zoals mijn generatie deed. Anderzijds staan 
ze vaak onder hoge druk en hebben het gevoel dat ze op 
alle vlakken goed moeten presteren. Ze ontvangen zoveel 
prikkels, denk aan de invloed van social media, 
mobieltjes en games. Ik wil ze graag helpen zodat ze de 
juiste keuzes kunnen maken en niet overbelast raken.’ 

Laren?
‘In 1999 zijn wij in Laren komen wonen - mijn vrouw is 
hier overigens geboren en getogen. Mijn praktijk heb ik 
aan huis. Mensen die hier komen, bezoekers en 
deelnemers aan een training, geven elke keer weer aan 
hoe schilderachtig mooi, groen en weldadig rustig het 
hier is. Laren is, denk ik, het mooiste dorp van Nederland. 
Tegelijkertijd is het een levendig dorp, innovatief en 
altijd in beweging!’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Job de Bruijn, predikant van de Protestantse kerk in 
Laren. Hij heeft het vermogen om met zijn inspirerende 
en heldere verhaal en zijn muzikale kwaliteiten allerlei 
mensen te bereiken en te verbinden. Maar hij is 
bescheiden; hij verdient een nog veel groter publiek.’  

Meer informatie: www.bbos.nl
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Wateroverlast en af koppelen
Als huizen en winkels onder water 
lopen tijdens hevige regenbuien is 
dat voor de direct betrokkenen een 
ramp. Niet alleen de f inanciële 
schade, maar ook de mentale ellende 
is groot. Zeker als je weken later nog 
de schimmel achter je kastjes aantreft. Om nog maar te 
zwijgen over de gezondheidsrisico’s, tenslotte loopt er 
geen schoon kraanwater je woning binnen.
Dan is de vraag: Willen we daar als gemeenschap wat aan 
doen? Moeten gemeente en inwoners niet bijdragen om 
de ‘slachtoffers’ te helpen door te voorkomen dat dit 
steeds opnieuw kan gebeuren? De gemeenteraad heeft 
daar in 2015 een positief antwoord op gegeven en de 
voorstellen van het college goedgekeurd.
Er zijn plannen uitgewerkt en we zijn aan de gang 
gegaan. De basis was de vaststelling dat het niet langer 
toegestaan zou zijn om regenwater op het vuilwaterriool 
te lozen. Dat lost zestig/zeventig procent van de 
wateroverlastproblemen op, laten alle studies ons zien.
De afgelopen maanden is echter gebleken dat voor 
sommige inwoners de kosten wel erg hoog dreigden te 
worden. Dat was ook voor mij een onaangename 
verrassing en dat was ook nooit de bedoeling van de 
gemeenteraad.
In de commissievergadering op 18 april jongstleden is 
dat door vele inwoners nog eens klip en klaar aan ons 
duidelijk gemaakt. Wij hebben deze kritische reacties 
heel serieus genomen en hebben besloten om de 
verplichting tot af koppelen zes maanden op te schorten. 
We willen die periode gebruiken om nadere studie te 
doen naar betere en goedkopere oplossingen. Nieuwe 
maatregelen zullen uiteraard ook gaan gelden voor 
diegenen die al afgekoppeld hebben.
In goed overleg met betrokken inwoners hopen we eind 
van dit jaar dan een plan aan de gemeenteraad te kunnen 
aanbieden dat - naar ik hoop - ook de meest kritische 
inwoner over de streep zal kunnen trekken. 
We laten de gedupeerden niet in de steek en houden vast 
aan ons vertrekpunt dat af koppelen essentieel is. Het is 
nu zoeken naar maatregelen die voor iedereen acceptabel 
zijn en die het probleem voor ons dorp oplossen. 

Ton Stam, wethouder
t.stam@laren.nl
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Pompen of verzuipen
Laren zit, net als de meeste andere gemeenten, met het 
probleem ‘wateroverlast’.  Steeds vaker komen steeds 
hevigere regenbuien voor. Straten staan blank en het 
water stroomt de huizen en winkels binnen. Gevolg: 
forse f inanciële en emotionele schade.

De gemeente heeft plannen ontwikkeld om de overlast 
te verminderen. Een belangrijk onderdeel is het verplicht 
af koppelen van de regenpijpen van woningen en andere 
gebouwen zodat het schone water niet meer in het 
vuilwaterriool komt. Het projectplan is door de 
gemeenteraad akkoord verklaard op basis van een 
beschrijving van de technische mogelijkheden en de 
f inanciering daarvan. Over dat laatste aspect is nu 
beroering ontstaan. De kosten blijken veelal veel hoger 
dan uit het onderzoek is gebleken. De totale kosten die 
de inwoners zelf moeten maken, kwamen volgens de 
gemeente uit op ongeveer 3 miljoen. Volgens een nieuwe 
berekening wordt dat nu ruim 5 miljoen.  Inwoners zelf 
komen al uit op 10 miljoen. Gigantische bedragen.  

Het college heeft daarom besloten om de verplichting 
om af koppelen voorlopig tot eind van het jaar op te 
schorten. Wij staan in dubio of het opschorten een wijs 
besluit is. Ter wille van het f inanciële belang van een 
deel van de inwoners wordt het risico van schade 
voorlopig neergelegd bij andere bewoners want wat 
gebeurt er als in de komende tijd het dorp weer eens 
onder water staat?

D66 heeft een motie ingediend om het plan voor het 
verfraaien van het centrum (750.000 euro) ook op te 
schorten om de mogelijkheid te bieden dat geld alvast 
voor de f inanciering van de wateroverlastbestrijding te 
gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidie per 
woning zoals de meeste andere 
gemeenten ook doen. De 
meerderheid van de raad vond dat 
niet nodig. Blijkbaar voorkeur 
voor luxe boven noodzaak. 

Noud Bijvoet
Fractie D66 

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14

UNIEKE TROUWKAARTEN

VOLLEDIG AANPASBAAR SNELLE LEVERING

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX
GEBOORTEKAARTEN  TROUWKAARTEN
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Een groene Brink!
Als u vandaag of morgen langs onze Brink rijdt ziet u hoe 
mooi groen het gras onder de bomen groeit. Een waar genoe-
gen. Een mooie rustige plek midden in ons gezellige drukke 
dorp met aan de rand van de Coeswaerde het oorlogsmonu-
ment 1940-1945. Het CDA staat ervoor dat dit groene dorps-
beeld met zijn monument zo behouden blijft.  In de raads-
vergadering woensdag 3 mei jl. stond het centrumplan op de 
agenda. Dit centrumplan – toen nog genoemd centrumvisie 
- kent een aanloop in 2016. Tijdens de behandeling van de 
Kadernota en later dat jaar Meerjarenbegroting heeft het 
CDA erop gewezen dat het financieel huishoudboekje van de 
gemeente het reserveren van € 400.000,- voor een centrumvi-
sie eigenlijk niet toestaat. Mede omdat er nog geen inhoude-
lijke visie of plan bekend was heeft het CDA toen gezegd de 
centrumvisie op inhoud te willen beoordelen en de financi-
ele positie van de gemeente daarbij zwaar mee te laten 
wegen. Geen geld, niet doen als enkele jaren ons motto.  Dit 
was vorig jaar en nu is het volgende actueel. Op 5 juli 2017 
staat de Kadernota weer op de agenda en hoewel wij de cijfers 
nog niet kennen weet de gemeenteraad dat de dossiers 
wateroverlast, hemelwaterafvoerkoppeling, precariobelas-
ting, bijdrage Goois Natuurreservaat, uitvoering Veilig-
heidsplan en sociaal domein op de gemeenteraadstafel 
liggen. Dossiers die om een stevige en solide gemeentelijke 
financiële basis vragen.Verschillende inzichten, verschillen-
de standpunten. Verschillende keuzes. Dat is democratie. 
Het CDA wil graag investeren in de kwaliteit van het dorps-
centrum maar stelt vast dat het nu financieel niet verant-
woord is het centrumplan als geheel vast te stellen en heeft 
niet voor gestemd. Het college heeft gehoord hebbende de 
discussie in de gemeenteraad, toegezegd deelplannen voor-
zien van een solide begroting aan de raad voor te leggen en 
daarop steeds akkoord te vragen. Het CDA ziet dit vol ver-
trouwen tegemoet en zal op dat moment inhoudelijk en 
financieel beoordelen of uitvoering verantwoord is. In het 
bestemmingsplan dat komend jaar geactualiseerd moet 
worden, zal wat het CDA betreft de Brink bestemd blijven als 
Brink en het oorlogsmonument op die plaats blijven staan 
waar het sinds de onthulling op 4 mei 1950 staat. De Brink is 
géén evenemententerrein! Voor de tradities Art Laren en 
Winter Village Laren kunnen desgewenst door het college 
van B&W ontheffingen worden verleend. 

CDA-fractie, Maria Klingenberg en Erwin van den Berg

Als het kalf verdronken is . . . 
“Hoe veel kan het af koppelen van een regenpijp nu 
helemaal kosten?” En: “We zien wel: We volgen het principe 
learning by doing”. De letterlijke woorden van de VVD-
wethouder toen Liberaal Laren in de gemeenteraad stelde, 
dat de kosten van de verantwoordelijkheid van de 
gemeente, om de kom van het centrum droog te houden, 
nu op het bordje van de inwoners wordt gelegd. En volgens 
ons veel duurder zou worden dan gesuggereerd en niet 
overal mogelijk zou zijn.
 
Bij een dergelijke zware verplichting, moet je als wet-
houder verdomd goed weten wat je doet. Alle consequen-
ties overzien, vóórdat je begint, niet achteraf… Dat waren 
ónze woorden, maar aan dovenmansoren gericht. Nie-
mand mocht ontsnappen aan deze verplichting.
Pas nadat er 72 zienswijzen waren ingediend en vele 
anderen terecht vanwege de realistische kosten  
(€ 10.000, € 12.000, zelfs € 24.000) te kennen gaven 
‘gewoon niet te gaan af koppelen’, werd door de gemeente 
een onderzoek naar de kosten van 29 woningen ingesteld 
(overigens door dezelfde persoon die is ingehuurd voor 
begeleiding van de af koppeling). Deze offertes kwamen 
dan ook aanmerkelijk lager uit dan van de bedrijven die 
het daadwerkelijk kunnen uitvoeren… 

Enfin, na veel, veel protest vanuit de bevolking (de 
raadszaal is nog nooit zo vol geweest) is nu toch besloten 
de verordening een half jaar buiten werking te stellen. 
De bal ligt wat ons betreft weer bij het college, die nu 
probeert dit ondoordachte plan, waarvan stelselmatig de 
consequenties zijn genegeerd, te repareren. 
Ons advies: pleisters plakken op iets dat al dood is, helpt 
niet meer. Trek de stekker eruit en bedenk een ander 
plan. Terug naar de basis. Wij hebben destijds 
voorgesteld: dikke buizen onder centrum van het dorp 
(want dáár ligt het probleem), 
minder verstening, minder 
bomen kappen en waar mogelijk 
af koppelen op vrijwillige basis, 
mét subsidie en daar gaan we nog 
steeds voor. Wordt vervolgd…

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Burgemeester zingt uit volle borst mee bij opening 
Wereldwinkel

40-jarig TTV Touwtje organiseert ‘beach touwtrektoernooi’

Bloemetje voor nieuwe griffier 
Corry Holtslag

Gespannen bekkies op 
verkeersexamen

Laren verrijkt met mooi Vis-atelier 
op De Rijt

Laren wordt steeds ‘mooier’ door  
opening Perfect Age Beauty Center

Alternatieve lintjesregen Le Bocque door 
beschermheer Tijmen Smit uitgedeeld  

Koffietijd! aanwezig op Scouting Raboes

Lentefeest Goois Natuurreservaat trekt meer dan 
1.000 bezoekers

Larense goochelaar Niels Harder naar 
volgende ronde Britain’s Got Talent



Burgemeester zingt uit volle borst mee bij opening 
Wereldwinkel

Larense zaken

Larense zaken 12 mei 2017

Gebruikt u de e-mailservice of 
de app van ‘Over uw buurt’?
Zoals u hierboven leest, kunt u via www.overheid.nl en via de e-mailservice of 
de app van ‘Over uw buurt’ zien wanneer een vergunning in uw omgeving is 
aangevraagd of verleend. Maar mogelijk beschikt u niet over internet of vindt 
u het gebruik van ‘Over uw buurt’ (nog) moeilijk. Om daar een beeld van te 
krijgen, vragen wij díe mensen onderstaand antwoordstrookje in te vullen en 
uiterlijk vrijdag 9 juni 2017 aan ons terug te sturen.

1. Mist u de publicatie van vergunningen in het Larens Journaal?
	 ❏ Ja ❏ Nee 

2. Beschikt u over een computer/laptop of een smartphone/tablet?
	 ❏ Ja, namelijk: ❏ Computer/laptop ❏ Nee
	 	 	 ❏ Smartphone/tablet

3. Bent u in staat om informatie over vergunningen digitaal te ontvangen?
	 ❏ Ja ❏ Nee

4. Indien ja bij vraag 3, maakt u gebruik van de e-mailservice of de app van ‘Over uw Buurt’? 
	 ❏ Ja ❏ Nee

5. Indien nee bij vraag 4, waarom niet?
	 ❏ Nog niet aan toegekomen
	 ❏ Te ingewikkeld
	 ❏ Anders, namelijk 

6.  Wanneer hulp bij het aanmelden voor de e-mailservice of de app van ‘Over uw buurt’  
beschikbaar was, zou u daar dan gebruik van maken? 

	 ❏ Ja ❏ Nee

Vult u tot slot nog onderstaande gegevens in:

Naam:

Adres:  te Laren

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

✃

U kunt de antwoordstrook opsturen naar:
Gemeente Laren
T.a.v. team Communicatie
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
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Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50



Wat vindt u over de herindelingsplannen 
van de provincie? 

De provincie Noord-Holland wil na 2020 nog maximaal drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Het staat nog 
niet vast wat dit betekent voor Laren, maar het is mogelijk dat de provincie wil dat Laren gaat fuseren met andere 
gemeenten. Wat vindt u: moet Laren zelfstandig blijven of is een fusie uiteindelijk beter? Met welke gemeente(n) 
ziet u een samenwerking voor zich? Op welke manier? Welke voorzieningen vindt u belangrijk voor Laren? Wij 
vinden het essentieel om te weten hoe onze ondernemers en onderwijsinstanties hierover denken. Op 18 mei 2017 
houden we daarom bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om daarover in 
gesprek te gaan. 

Larense zaken 11 mei 2017

Enquête
Om het programma voor 18 mei zo goed mogelijk te 
kunnen voorbereiden, vragen wij u een enquête in te 
vullen. U vindt de enquête op www.laren.nl Het 
invullen van deze enquête neemt ongeveer zes minu-
ten van uw tijd in beslag. Hieronder treft u veel 
gehoorde argumenten voor en tegen fusie of zelf-
standigheid. Mogelijk draagt dat bij aan het vormen 
van uw mening. Laat duidelijk zijn dat dit slechts 
enkele voorbeelden zijn. Het kan heel goed dat u zelf 
nog andere argumenten heeft.

Gesprek met gedeputeerde
Sinds hun besluit in februari jongstleden zijn Gede-
puteerde Staten in gesprek met alle colleges van B&W 

in de Gooi en Vechtstreek om over hun plannen te 
praten. In een zogeheten ‘open overleg’ praten zij ook 
met de gemeenteraden. Voor Laren is dat op 31 mei 
2017. Dit is een openbare bijeenkomst. De input van 
de bijeenkomst van 18 mei gebruikt de gemeenteraad 
voor het gesprek met de gedeputeerde.

Aanmelden
We hebben de a anmeldingstermijn verlengd tot 
maandag 15 mei 2017 12.00 uur. U kunt zich via 
het e-mailadres bestuurssecretariaat@laren.nl aan-
melden voor de bijeenkomst van 18 mei 2017. Deze is 
van 20.00 tot 22.00 uur in het BEL-kantoor in Eemnes. 
Vermeld naast uw naam ook met hoeveel personen u 
komt. 

8
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Gemeente

Veelgehoorde argumenten voor een fusie:
•  Het Gooi telt nu te veel verschillende gemeenten. Dat 

levert de inwoners feitelijk niet veel op. Veel gemeen-
tebesturen betekent veel overleg en veel meningsver-
schillen, waardoor weinig opbrengst.

•  Er bestaan nu allerlei ingewikkelde regionale samenwer-
kingsvormen met allemaal hun eigen besturen, kanto-
ren en medewerkers. Dat kan en moet eenvoudiger.

•  Het lukt maar moeilijk om met zoveel verschillende 
partijen een besluit te nemen. Het opstellen van de 
actieagenda voor de regio heeft twee jaar gekost. Op 
andere dossiers, zoals het HOV-project en de spoorwe-
gen in Het Gooi, zijn geen resultaten geboekt.

•  Met zeven burgemeesters en dertig wethouders heeft 
Het Gooi geen duidelijk gezicht naar buiten. We kun-
nen geen vuist maken in Den Haag, de metropoolre-
gio of de provincie.

•  Minder gemeentebesturen kost ook minder belas-
tinggeld.

•  De gemeenteraad kan het bestuur niet goed meer 
controleren, omdat veel besluiten nu worden geno-
men door regionale uitvoeringsorganisaties. De loka-
le democratie staat dus onder druk.

•  Het ambtenarenapparaat van veel Gooise gemeenten 
is te klein geworden voor de steeds zwaardere taken. 
Dit speelt vooral sinds de landelijke overheid steeds 
meer taken afstoot aan de gemeente, zoals de ( jeugd)
zorg, werk en inkomen en langdurige zorg.

•  Het Gooi heeft onnodig veel voorzieningen per hoofd 
van de bevolking. De kosten daarvan komen allemaal 
bij inwoners terecht. 

Veelgehoorde argumenten voor zelfstandigheid:
•  Uit onderzoek onder de bevolking blijkt een grote 

meerderheid te hechten aan de nabijheid van hun 
bestuurders.

•  Zelfstandige gemeenten staan dicht bij hun kleine, 
hechte gemeenschappen en kunnen de lokale opgave 
goed aan.

•  Deloitte, een gerenommeerd onderzoeksbureau, geeft 
aan dat Laren, Eemnes en Blaricum over voldoende 
bestuurskracht beschikken.

•  Een kleine zelfstandige gemeente is ingebed in de 
lokale geschiedenis en doet recht aan de eigen lokale 
identiteit.

•  Democratische betrokkenheid ligt hoger in kleinere 
gemeenten dan in grotere. De opkomst bij de verkie-
zingen is over het algemeen ook hoger.

•  Zelfstandigheid biedt de beste waarborg om voorzie-
ningen te behouden en dorpse woon- en werkmilieus 
te handhaven. 

•  De inwonerbetrokkenheid in een kleine gemeente als 
Laren brengt veel meer tot stand dan in een grote 
gemeente kan. Denk bijvoorbeeld aan de recente rea-
lisatie van het monument voor de Joodse kinderen of 
de majeure f inanciële inwonerbijdrage aan de tot-
standkoming van een nieuw Singertheater. Dat zou 
in een fusiegemeente minder gemakkelijk zijn 
gebeurd.

•  Het aantal voorzieningen per inwoner in deze regio is 
hoger dan in andere regio’s; een teken van bestuurs-
kracht.

Veelgehoorde argumenten voor zelfstandigheid/
tegen een fusie
•  De vorming van maximaal drie gemeenten in de Gooi 

en Vechtstreek geeft geen enkele garantie dat er dan 
wel doeltreffende regionale samenwerking ontstaat. 
Drie gelijke gemeenten zijn het potentieel net zo vaak 
oneens als zeven gemeenten.

•  De vorming van een Gooistad van 250.000 inwoners 
uit zeven gemeenten is nog niet eerder vertoond en 
zal onontkoombaar leiden tot bestuurlijke chaos.

•  Fusiegemeenten hebben voor langere tijd een intro-
vert karakter. Na een fusie zijn ambtenaren jaren 
bezig met reorganisaties.

•  Fusiegemeenten krijgen slechts een keer een basis-
uitkering uit het gemeentefonds, waardoor de lasten 
voor de bewoners in de praktijk altijd hoger zijn dan 
in de situatie van voor een fusie.

•  Eemnes zal geen deel uitmaken van een fusiege-
meente, omdat zij geen onderdeel uitmaakt van de 
provincie Noord-Holland. Dat betekent ontvlechting 
van een goed lopende samenwerking in de BEL-Com-
binatie. Beëindiging van deze samenwerking is kost-
baar (kapitaalvernietiging).

•  Samenwerken is beter dan fuseren. Er bestaan vol-
doende bewezen bestuursmodellen, zoals bijvoor-
beeld het ‘Drechtstedenmodel’ of een arbitragemo-
del. 

•  Kwetsbaarheid van de BEL Combinatie kan probleem-
loos worden opgelost door de bedrijfsvoeringtaken 
(PIOFACH), waaronder f inanciën, personeelszaken en 
ICT, te beleggen bij één van de omliggende gemeen-
ten.
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•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-
schappelijke Regelingen

•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-
ringen d.d. 11 april en 3 mei 2017

•  Beleidstoetsingskader opleiden en ontwikkelen 
•  Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Flevoland 

& Gooi en Vechtstreek 
•  Ontwerpprogrammabegroting 2018 en ontwerpjaar-

stukken 2016 Veiligheidsregio G&V 
•  Zienswijze jaarrekening 2016, begroting 2018 en 

meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling 
regio G&V 

•  Kadernota 2018-2022 

Het college van B&W heeft besloten om de komende zes 
maanden geen uitvoering te geven aan de zogenaamde 
‘hemelwaterverordening’. Dit betekent dat inwoners van 
Laren tot eind van het jaar niet verplicht zijn om af te 
koppelen. Het college gebruikt deze periode om de aan-
pak wateroverlast tegen het licht te houden. Dit gaat zij 
samen met bewoners en de raad doen. Uw inbreng is van 
harte welkom. Doel is om gezamenlijk tot een breed 
gedragen plan te komen. Het college hoopt dit eind van 
het jaar ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan 
de gemeenteraad. 

Het college van B&W vindt het voorkomen van water-
overlast bij hevige regenval een taak van groot maat-
schappelijk belang. Gekozen is voor een aanpak waarbij 
zowel de gemeente als bewoners hun steentje bijdragen. 
Zo moeten pandeigenaren er voor zorgen dat er geen 
hemelwater af komstig van het dak in het vuilwaterriool 
terechtkomt. Dit is voor de oplossing essentieel. 

De afgelopen tijd heeft de gemeente echter veel (kriti-
sche) reacties en zienswijzen van inwoners ontvangen 
over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 
aanpak. Zo constateren we hier en daar een groot ver-
schil tussen de verwachte en daadwerkelijke kosten voor 
het af koppelen. 

Tot eind van het jaar geen verplichting tot afkoppelen
Het college neemt deze reacties van inwoners zeer serieus 
en begrijpt dat velen zich zorgen maken over de huidige 
aanpak en de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt. 
Daarom heeft het college besloten om de verplichting tot 
af koppelen tot het eind van het jaar op te schorten. Dit 
betekent dat u uiteraard mag af koppelen, maar dat u hier-
toe tot het eind van het jaar niet verplicht bent. 
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Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over 
de agenda op: www.mooisticht.nl 

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 
dinsdag 11 april en woensdag 3 mei 2017 kunt u 
bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie M&F vergadert woensdag 24 mei 2017 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 onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 20 april 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsplan 2017 
•  Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Flevoland 

& Gooi en Vechtstreek
•  Ontwerpprogrammabegroting 2018 en ontwerpjaar-

stukken 2016 Veiligheidsregio G&V
•  Zienswijze jaarrekening 2016, begroting 2018 en 

meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling 
regio G&V 

•  Kadernota 2018-2022
Commissie Ruimte & Infrastructuur van dinsdag 23 mei 
2017 vervalt wegens het ontbreken van agendapunten.

De gemeenteraad vergadert woensdag 31 mei 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). Vooraf-
gaand, om 19.00 uur, geeft de Raad van Bestuur van zie-
kenhuis Tergooi de raadsleden de laatste stand van 
zaken omtrent de nieuwbouwplannen. De raadsverga-
dering en de bijeenkomst met Tergooi zijn openbaar.
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van 
de geagendeerde onderwerpen van de raadsvergadering. 
Er is geen spreekrecht bij deze onderwerpen. Zie de vol-
ledige agenda op www.laren.nl

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen
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Verplichting tot afkoppelen 
tijdelijk opgeschort

Gemeenteraadsvergadering

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 



Vervolg met veel ruimte voor uw inbreng
Het komende half jaar gaan we alle opmerkingen, sug-
gesties, ideeën en zienswijzen grondig bestuderen. Dit 
wil de gemeente nadrukkelijk samen met ú doen. Doel is 
om gezamenlijk tot een breed gedragen plan te komen. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u met ons meedenken? Bel ons 
dan via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar 
wateroverlast@laren.nl

Op www.laren.nl (Projecten ➔ Wateroverlast) vindt u 
meer informatie over het collegebesluit en een overzicht 
met vragen en antwoorden. 

Trekt u weleens ‘even snel’ de deur achter u dicht? Bij-
voorbeeld als u een boodschap gaat doen of even naar de 
buren loopt? Een inbreker heeft maar ‘heel even’ nodig 
om binnen te komen. Gelukkig zijn er een paar simpele 
handelingen waarmee u een inbraak helpt voorkomen!
Doe altijd de ramen dicht, draai de deur op slot en zorg 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Monteer daar-
naast stevig hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan 
de binnenkant van de deur zitten.

Behoefte aan meer informatie en tips om woningin-
braak te voorkomen? Kijk dan op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Wist u dat?
•  De meeste inbraken overdag gepleegd worden?
•  Inbrekers de raarste dingen meenemen, zoals para-

plu’s, rollators en strijkijzers?
•  De wijkagent op de hoogte is van de inbraakrisico’s in 

uw wijk?

De gemeente Laren, Imkervereniging VBBN en Gewild-
groei slaan de handen ineen om de biodiversiteit in 
Laren te bevorderen. Op zaterdag 13 mei 2017 starten wij 
een speciale actie onder het motto ‘(N)iets doen voor de 
biodiversiteit in Laren’. Doet u mee? Het enige dat u 
hoeft te doen, is slechts één vierkante meter gazon niet 
meer te maaien. De eerste drie deelnemers worden 
beloond met een Living Pavement tegel, waarmee de 
natuur nog een extra handje geholpen wordt. 

Meedoen
U kunt meedoen aan deze actie door één vierkante meter 
gazon te ‘doneren’ door dit niet meer te maaien en de 
natuur zijn gang te laten gaan. De gemeente Laren ver-
dubbelt het aantal aangemelde vierkante meters in 
stukken openbaar groen en helpt zo mee de biodiversi-
teit te bevorderen. Op die plekken gaat de gemeente het 
groen op een natuurlijke manier beheren. 

Wethouder Ton Stam: ‘Laren ziet er behoorlijk groen uit, 
maar niet al dat groen is natuurlijk. De verscheidenheid 
aan dieren en planten in ons dorp loopt f link terug. 
Daarom ben ik blij met dit gezamenlijke initiatief. Ik 
hoop dat veel Laarders meedoen aan deze actie en zien 
wat er groeit en bloeit als je een vierkante meter tuin 
met rust laat.’

Feestelijk startsein
Op 13 mei geeft wethouder Ton Stam samen met Johan 
Calis, voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van 
de Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum, het feeste-
lijke startsein voor deze actie. Dit vindt plaats op de 
Schapendrift, ter hoogte van huisnummer 35. Johan 
Calis vertelt dan meer over bijen, insecten en biodiversi-
teit. U bent hierbij van harte welkom, aanvang 11.00 uur.
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(N)iets doen voor de 
biodiversiteit in Laren! 

Maak het ze niet te makkelijk!

Blokje om?
Ook dan de 
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniett emakkelijk.nl

WT 11214034 Toolkitmiddelen - A4 posters_NW.indd   1 13-11-14   17:18
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Aanmelden en meer informatie
U kunt zich voor deze actie aanmelden via www.laren.nl 
(Projecten ➔ Biodiversiteit Laren). Op de website  
www.gewildgroei.nl vindt u achtergrondinformatie. 

Living Pavement Tegel

Stukje gewildgroei op stoep

Er komt een vervolg op de succesvolle werkconferentie 
‘Eenzaamheid & Verbinden’ van 20 maart jongstleden, 
door de werkgroep Coalitie Laren. In de f ilmzaal van het 
Brinkhuis is op donderdag 18 mei 2017 een discussie-
avond met daarbij de première van de korte f ilm ‘Een-
zaamheid in het Gooi’.

Schroom
Leen van der Pols, wethouder sociaal domein, sprak tij-
dens de werkconferentie in maart over het taboe dat 
heerst rondom eenzaamheid en sociaal isolement: ‘Men-
sen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam 
voelen of weinig contacten hebben. Zij vinden het moei-
lijk om hulp te vragen. Daardoor is er sprake van een ver-
borgen problematiek. Ik noem dit vraagverlegenheid. 
Diezelfde schroom geldt ook voor professionals of vrij-
willigers. Ook zij kunnen onzeker zijn over de relevante 
signalen en deze niet direct bespreekbaar durven maken: 

noem handelingsverlegenheid. De combinatie van beide 
factoren is funest voor de totstandkoming van hulp bij 
eenzaamheid of sociaal isolement. De wezenlijke vraag 
is dus hoe we de vraagverlegenheid bij de hulpvrager en 
de handelingsverlegenheid bij de ondersteuners kunnen 
doorbreken.’

Werkgroep
Tijdens de werkconferentie, waar maar liefst 75 mensen 
op af kwamen, zijn veel suggesties gedaan om eenzaam-
heid aan te pakken. Een werkgroep gaat aan de slag om 
deze suggesties uit te werken naar concrete thema’s met 
bijhorende acties.  

Discussieavond 18 mei: iedereen welkom!
De discussieavond met f ilmpremière is op donderdag-
avond 18 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in het Brinkhuis 
(Brink 29) in Laren. Toegang is gratis en iedereen is van 
harte welkom. Kent u iemand waarvan u denkt dat de 
bijeenkomst interessant kan zijn? Wij stellen het op prijs 
als u deze avond ook bij anderen onder de aandacht 
brengt. 

In juni, de maand voor de amateurkunst, doet Laren 
samen met andere gemeenten in de regio Gooi en Vecht-
streek mee aan ‘iktoon’. Een maand lang biedt dit cultu-
rele evenement een podium aan alle amateurkunste-
naars. Veel inwoners van Laren beoefenen actief een 
kunstvorm. Voor hun plezier of om zich verder te ont-
wikkelen. Het landelijke festival iktoon is een mooie 
gelegenheid voor zowel inwoners als publiek om op een 
laagdrempelige manier kennis te maken met de diversi-
teit aan amateurkunst. 

Bent u amateurkunstenaar en wilt u meedoen aan 
iktoon?
Als u wilt laten zien wat voor kunst u maakt of als u een 
evenement in juni organiseert, deel dit dan via de web-
site www.iktoon.nl Na het invullen van de gegevens 
bent u direct zichtbaar in de festivalagenda. U krijgt een 
eigen profielpagina waarop u te allen tijde de gegevens 
kunt aanpassen. 

BEL Art expositie: doet u mee?
De BEL Art Kunstcommissie organiseert in het kader van 
iktoon een hieraan gekoppelde BEL Art expositie van 1 
t/m 27 juni 2017 in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 
5 in Eemnes. Bent u beeldend amateurkunstenaar, 
woont u in Blaricum, Eemnes of Laren en wilt u met een 

18 mei: Filmpremière en discussie-
avond ‘Eenzaamheid & Verbinden’

iktoon 
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schilderij of beeld exposeren in het BEL-kantoor? Meld u 
dan uiterlijk 19 mei 2017 aan bij de heer Kees Kerkhof, via 
kees.kerkhof@belcombinatie.nl Vermeld hierbij uw con-
tactgegevens en een korte beschrijving van het kunst-
werk waarmee u wilt exposeren.

Burgemeester Elbert Roest mocht bij de jaarlijkse Alge-
mene Gelegenheid ter Decoratieverlening op 26 april 
2017 wel zes Koninklijke onderscheidingen uitreiken! 

Mevrouw G.J.A.M. Vroom-van Beek (23-03-1948), de heer 
S.J.R. Bon (25-01-1952), mevrouw M.J. de Leeuw (11-08-1964), 
mevrouw Y.M.C.J. Bushoff-Ruhe (11-10-1951) en de heer R. 
Roetman (21-06-1947) zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer P. Boomsma (21-04-1943) is be-
noemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

V.l.n.r.: mevr. Vroom-van Beek, dhr. Bon, dhr. Boomsma, 
burgemeester Roest, mevr. De Leeuw, mevr. Bushoff-
Ruhe, dhr. Roetman. 

Burgemeester Elbert Roest bezocht afgelopen week twee 
echtparen die 60 jaar getrouwd zijn. Zaterdag 6 mei feli-
citeerde hij echtpaar Breukelen (foto links) en maandag 8 
mei bracht hij een mooi boeket langs bij echtpaar Vos-
Kuipers (foto rechts). 

Bij de gemeente kwamen dit jaar meer reacties binnen 
over de f luctuaties van de WOZ-waarde ten opzichte van 
vorig jaar, dan in voorgaande jaren het geval was. In dit 
artikel wordt het nader toegelicht.

Vergelijkingsmethode
Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt een vergelij-
kingsmethode gebruikt. De vergelijkingsmethode is een 
modelmatig automatisch waarderingsproces. Hierbij 
wordt de waarde van een woning afgeleid van woningen 
die enigszins vergelijkbaar zijn en die verkocht zijn rond 
de waardepeildatum (01-01-2016). Er is sprake van een 
vergelijkbare woning als de objecttypering (zoals: ‘vrij-
staande woning’) hetzelfde is, het bouwjaar in een 
bepaalde bouwjaarklasse valt en de inhoud (m3) binnen 
een bepaalde marge afwijkt.

Nieuw taxatiemodel
Vanaf dit belastingjaar hebben wij een nieuw taxatie-
model in gebruik genomen. Omdat er op een aantal 
details andere afwegingen zijn gemaakt, heeft dit onder 
andere geleid in nieuwe en consistente WOZ-waardes. 
Maar ook heeft dit in individuele gevallen geleid tot 
schommelingen in de WOZ-waarde. In de controlefase 
van de herwaardering hebben wij hier extra aandacht 
aan besteed.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met het team Heffen en Waarderen 
van de BEL Combinatie door te bellen naar 14 035.

Het Raadhuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf 
zijn op de onderstaande dagen gesloten. 

•  25 mei: Hemelvaartsdag
•  26 mei: Brugdag (vakantiedag)
•  5 juni: Tweede Pinksterdag

Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op 
overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden.

Zes Koninklijke 
onderscheidingen in Laren 

60 jaar getrouwd
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Fluctuaties WOZ-waardes

Sluiting gemeentediensten 
op feestdagen
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Nieuws in beeld

Veel belangstelling bij indrukwekkende 
Dodenherdenking op de Brink

Medaille van Verdienste voor Pieter Vos

Open dagen Gooise Academie een 
succes

Piekiesmarkt geeft Koningsdag 
nog enige activiteit

Singer presenteert programma 
nieuwe theater

SOLL-akker aan de Kwartel met paard 
en eg bewerkt en ingezaaid 

Wijze uil houdt oogje in het zeil 
op ‘t Bluk

Uitschakeling Laren play-offs valt in het niet bij 
afscheid diva Van As

Solisten Herdenkingsconcert terecht in de bloemen

SV Laren’99 gaat naar de 
zaterdagamateurs
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Veel belangstelling bij indrukwekkende 
Dodenherdenking op de Brink

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.

Alimentatie afkopen
Een praktisch, fraai en definitief alternatief voor een 
langdurige alimentatie is de afkoop ineens. Dat is 
sinds een wijziging van de wet inkomstenbelasting 
in 2012 nog aantrekkelijker: de alimentatie kan nu 
zelfs netto betaald worden. De afkoopsom levert 
geen teruggave op (bij de een) en er wordt geen  
belasting over betaald (door de ander). In veel  
landen is het al regel, dat men overheveling van ver-
mogen prefereert boven alimentatie. Als de alimen-
tatieplichtige voldoende middelen heeft voor de 
betaling ineens, vinden veel mensen het eigenlijk 
ook veel prettiger om in een keer van de alimentatie 
af te zijn. Het voorkomt een jarenlang terugkerende 
maandelijkse ergernis, wat erg bevrijdend kan zijn. 
Het bevordert ook de zelfstandigheid en het gevoel 
van zelfbeschikking van de ontvanger. Door de  
zekerheid van de betaling zal die ook eerder akkoord 
gaan met een lagere afkoopsom dan anders betaald 
zou moeten worden. 
Er zijn ook mogelijke nadelen: als de ontvanger kort 
na het huwelijk hertrouwt, gaat samenwonen of 
overlijdt, zou geen partneralimentatie meer ver-
schuldigd zijn. Door de afkoop van de alimentatie 
zal dat de betaler niet meer baten. Maar eventuele 
verhogingen of verlagingen van de partneralimen-
tatie in de toekomst door wijziging van omstandig-
heden zijn daarentegen ook niet meer mogelijk.
Bij de planning van de gevolgen van een echtschei-
ding kan afkoop van alimentatie een belangrijk  
instrument zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. 
Een daarvan is dat partijen ervoor kiezen om na het 
moment van de echtscheiding tot het einde van dat 
kalenderjaar fiscaal partner te blijven. Het is van  
belang om voor het uiteengaan al een advocaat te 
raadplegen. Die bespreekt alle aspecten en coördi-
neert de planning eventueel met behulp van accoun-
tant, fiscalist, notaris en pensioendeskundige. k

Column Clasien_71X220mm_mei2017.indd   1 02-05-2017   13:38:56

Geluidsoverlast Laren door de A27

Met stijgende ongerustheid las ik laatst een artikel over 
de plannen voor de A27. De snelweg wordt aanzienlijk 
verbreed, aan de kant van Eemnes komt een 
geluidsscherm en ZOAB. Helaas las ik niets over een 
geluidsscherm aan de Larense kant en het geluidsarme 
asfalt aan onze kant laat ook op zich wachten.

Nu ondervind ik, en veel van mijn medebewoners (omge-
ving Postiljon/Goijergracht) regelmatig behoorlijke 
geluidsoverlast door de A 27. Om van de A1 nog maar te 
zwijgen. Ik wil dan ook B&W Laren dringend oproepen 
om voor hun burgers in de bres te springen. 
Een volledige fusie tussen de BEL-dorpen schijnt onover-
komelijk te zijn. De afzonderlijke dorpen denken zo 
beter voor haar inwoners op te kunnen komen. 
Ik zou zeggen, gemeente Laren: DIT IS UW KANS. Maak 
eenzelfde afspraak die met de gemeente Eemnes ook is 
gemaakt. Dat betekent dus ook aan ONZE kant over de hele 
lengte een geluidsscherm en ZOAB. Ik zal u, en met mij 
waarschijnlijk vele andere inwoners, er dankbaar voor zijn.

M. Janssen.

Ingezonden brief

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

Bedankt voor uw gift
De eerste week van april was 
weer de collecte voor de 
hartstichting. Op maandag-
avond 10 april hebben 40 col-
lectanten hun collectebus 
naar het Bonte Paard 
gebracht. Daar hebben de 
“wijkhoofden”, de bedragen 
geteld. Iedere collectant 
kreeg te horen welk bedrag 
hij of zij had opgehaald. Het totaalbedrag werd pas 
bekend bij afstorting bij de Rabobank. Dit was het 
prachtige bedrag van € 5129,60. Met dit bedrag kan de 
hartstichting tevreden zijn. Vorig jaar was het € 4594,-  
euro en in 2015 € 4936,-.



Gemeentelijke 
bekendmakingen 
digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke 
website www.overheid.nl Hier worden ook de verorde-
ningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendge-
maakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Monument voor de Joodse kinderen kr ijgt ruime aandacht in de pers.
Recensie boekje door 
Simon Hammelburg:
Ineke Hilhorst schreef samen met  
de hostorici Elbert Roest  en Teun 
Koetsier een parel van een boek 
over de voormalige Berg-Stichting 
in Laren. Van 1911 tot 1965 stond 
op de plaats waar nu de scholen-
gemeenschap Laar & Berg staat, de 
Berg-Stichting. Voor de oorlog een 
onderkomen voor uit huis 
geplaatste Joodse kinderen. Na de 
oorlog een tehuis voor Joodse 
weeskinderen. Het toneel van een 
drama dat een detail van de Twee-

de Wereldoorlog werd. Van de 106 Joodse jongens en 
meisjes van 4 tot 21 jaar die bij de Duitse inval in de 
Berg-Stichting verbleven, hebben er maar zestig de oor-
log overleefd. 48 kinderen en 4 staf leden zijn vermoord 
in Auschwitz en Sobibor. De overlevenden hadden dit 
vooral te danken aan het moedige verzet van de niet-
Joodse directeur Jan Reitsema. Het plantsoen waar het 
Holocaustmonument nu staat is naar hem vernoemd.
In het boek wordt op 
zakelijke en daar-
door indringende 
toon verhaald wat in 
dat ‘weeshuis’ heeft 
plaatsgevonden, hoe 
meedogenloos de 
bezetter was (kin-
d e r m o ord e n a a r s) , 
hoe dapper directeur Reitsema. Met de foto’s laat dit 
belangrijke werk niets aan de verbeelding over. Het boek 
dwingt tot lezen. Laren is een waardig Holocaustmonu-
ment rijker op de plaats waar een onafweerbare ramp 
zich voltrok. Samen met het boek een eerbetoon aan de 
directeur, de overlevenden en de latere bewoners van de 
Berg-Stichting, die in ieder Joods huishouden in bin-
nen- en buitenland bekend is.

• Nederlandstalig 
• 144 pagina’s 
• ISBN 9077285423
• april 2017
• Uitgeverij Van Wijland
• € 12,50

De onthulling van 
het Monument voor 
de Joodse kinderen 
op de voormalige 

Langsakker- nu Jan Reitsemaplantsoen- geheten, trok 
grote  belangstelling van de lokale, regionale , landelijke 
én internationale pers. Ook op facebookpagina’s, web-
sites en in het Larens Journaal werd  regelmatig gecom-
municeerd over de voortgang en vooral de betekenis van 
het in augustus 2016 gestarte initiatief van documentai-
remaakster Ineke Hilhorst dat zo ruimhartig met giften 
van fondsen en particulieren werd ondersteund. Ook het 
boekje ‘De slag om de Berg-Stichting’, het vervolg van 
‘Schieten op de maan’ over Laren in de Tweede Wereld-
oorlog dat zij samen schreef met de historici burgemees-
ter Elbert Roest en Teun Koetsier, kreeg ruime aandacht. 

Er werd een speciale radiouitzending over gemaakt met 
Elbert Roest en Teun Koetsier en RTL Late Night van 
Umberto Tan nodigde Ineke Hilhorst en de bijzondere  
Maurits Cohen (83), een van de overlevenden van het Joodse 
kindertehuis,  uit om over de Berg-Stichting  en de prachtig 
vormgegeven en informatieve publicatie te praten.
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Monument voor de Joodse kinderen kr ijgt ruime aandacht in de pers.
Expositie over de Berg-Stichting in 
Johanneskerk
Burgemeester Elbert Roest opende zaterdag 6 mei  in de 
Johanneskerk een expositie over de Berg-Stichting en de 
dramatische omstandigheden waarin deze kinderen en 
hun begeleiders, in totaal 120, in de oorlog verkeerden. 
Het gebouw van de stichting stond van 1911 tot 1965 op 
de plek waar nu scholengemeenschap Laar & Berg is 
gevestigd. In de oorlog werden 48 kinderen tussen de 4 
en 21 jaar en vier staf leden van het tehuis, in de concen-
tratiekampen van Auschwitz en Sobibor door de nazi’s 
vermoord. Het is vooral te danken aan de directeur van 
deze instelling, Jan Reitsema, dat 68 van hen overleef-
den. De Berg-Stichting is in 1909 opgericht door de rijke 
zakenman Sally Berg. Vandaar ook de naam. De stichting 
had tot doel om Joodse kinderen die wees waren, of van 
wie de ouders niet in staat waren door armoede of 
anderszins voor hun kind te zorgen, een goede toekomst 

te bieden. Na de off iciële opening door burgemeester 
Roest, hield historicus Teun Koetsier een korte inlei-
ding. De tentoonstelling is  tot en met 9 september  
(Open Monumentendag), iedere zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur in de Johanneskerk te bezichtigen. 

Een woord van dank
Op 20 april zijn we met elkaar getuige geweest van een 
bijzondere gebeurtenis: het onthullen van het Monu-
ment voor de Joodse Kinderen en het omdopen van het 
plantsoen aan de Langsakker tot het Reitsemaplantsoen.
 
Alles werkte mee: het weer, de uitzonderlijk  grote 
opkomst, de sprekers, de muziek, de scholieren die zich 
met hart en ziel hebben ingezet en de perfecte organisa-
tie van Leo Janssen en Mariette Nieuwboer in samenwer-
king met de gemeete.
 
Dankzij vele betrokken inwoners hebben we dit ambiti-
euze project in zeer korte tijd zonder enige wanklank tot 
stand gebracht. Ik ben van mening – en velen met mij – 
dat het van onnoembaar grote waarde is voor zowel de 
nabestaanden als ons dorp.

Ik dank alle donateurs en betrokkenen bijzonder harte-
lijk voor hun onmisbare bijdragen! 
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

VERKOCHT: HEIN KEVERWEG 8  LAREN 

VERKOCHT: MELKWEG 27 LAREN 

VERKOCHT: SMEEKWEG 17  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

VERKOCHT: SCHAPENDRIFT 42  LAREN 

In het weekend van 20 en 21 mei vindt 
de 12e Atelierroute Laren plaats. Een 
recordaantal van 59 kunstenaars zal de 
deuren van hun ateliers tussen 11.00 
uur en 17.00 uur openstellen voor het 
Larense publiek.

 

Voorafgaand aan de Atelieroute Laren 
verschijnt op  19  mei in een oplage van 
7000 exemplaren opnieuw een full-
colour glossymagazine dat gratis huis-
aan-huis wordt verspreid. ‘12 Laren Art 
Magazine’ is  gemaakt door Hetty 
Eijbers, Mathilde van der Hoeven, Leo 
Janssen en Elize van der Werff . Het 
60-pagina’s tellende tijdschrift - moge-
lijk gemaakt door een enkele stichting 
en vele Larense bedrijven die een adver-
tentie plaatsten - gaat over Laren als 
dorp van de kunsten, 110 jaar De Stijl, 
het bed van Van Gogh, gevelstenen, 
striptekenaar Joost Swarte, kleine 
musea in het Gooi  én  natuurlijk de 
deelnemende kunstenaars die zich vol 
enthousiasme voorstellen aan de kunst-
liefhebbers.
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Succesvolle brocante-, kunst- en kledingverkoop
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TheaTeragenda

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

Vrijdag 19 mei
Robert Jan Stips – ‘RJ Solo’
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
In zijn soloprogramma doorkruist 
Robert Jan Stips zijn unieke bijdrage 
aan de Nederlandse popmuziek. Terug aan de vleugel 
speelt hij verrassende versies uit zijn heden en verleden en 
van Supersister, zijn legendarische start in de 70er jaren. 

Zondag 21 mei 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-
concertlunch: € 5,00) 
Stella Zake - viool, Marco Danesie - 
klarinet en Paolo Gorini - piano.

Zondag 28 mei 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€  5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Lily Molnar - klarinet, Fiona Robertson - viool, André Felipe 
Lima - viool, Blanca Sanchez - altviool en Esther ten Kate - 
cello.

Dinsdag 30 mei
Tallis, Tsjaikovski en Takemitsu 
Middagvoorstelling  14.30 uur
Avond voorstelling 19.30 uur
Theater aan de Brink € 12,50
Klassieke muziek gepresenteerd in een 
uniek, nieuw “jasje”: luistermiddagen en -avonden! Steeds 
worden de meest aansprekende werken van een drietal 
componisten gepresenteerd en kort toegelicht: één uit de 
Renaissance/Barok, één uit de Romantiek en één uit de 
modernere tijd. Joop van Velzen, muziekhistoricus van het 
Larens “Music in Life” geeft achtergrondinformatie over 
componist en zijn/haar positie in de klassieke 
muziekgeschiedenis en laat de toehoorders vooral 
luisteren….en genieten!

Zondag 4 juni 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Cordeila Paw - viool en Daniel Kramer - piano.

Zaterdag 10 juni
Papageno Unplugged Jazz
16.00 uur – Papageno Huis € 5,00 
Geniet van jazz met een glas wijn in de 
hand in de sfeervolle ambiance van het 
‘t zAaltje van het Papageno Huis. 
Reserveren niet nodig.
Thomas Hähnlein – saxofoon, Christian Müller – contrabas en 
Clemens Lotz – drums.

Zondag 11 juni 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Mao Omori, piano

Zondag 18 juni 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Myllylä, blokfluit en Miron Andres, violone

Vrijdag 23 juni
Jeroen Kramer ‘Daarom Juist’ 
20.15 uur Theater aan de Brink € 25
Ook in Jeroen’s tweede liedjesvoorstelling 
strijden schoonheid en raarte nog steeds 
om de aandacht als hij, gewapend met 
slechts een gitaar, zijn publiek een volstrekt eigen universum 
binnen voert. Wat hij bezingt verschilt echter weinig van wat 
de rest van de wereld zoal bezig houdt: seks, geld, onzekerheid, 
liefde, tederheid, ouderdom - niets menselijks is hem vreemd. 
Het resultaat is een meeslepende nederlandstalige mix van 
humor, ontroering en muzikaliteit.

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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Expositie: 13 + 14 mei Kijkdagen
Zuydwal Veilingen. Van 27 mei
t/m 29 juni Vogelfoto expositie
van Vogel Werkgroep Gooi en
Omstreken.
MEI
Ma 15 Veiling Zuydwal Veilingen
19.30
Wo 17 Film Waterboys *
19.30
Vr 19 Theater Robert Jan Stips *
"RJ Solo"
20.15
Wo 24 Film Nocturnal Animals *
19.30
Do 25 Brinkhuis gesloten
Vr 26 Film Nocturnal Animals
14.30
Za 27 Lezing Weidevogels
15.00
Ma 29 Scharrelconcertje
17.00 (reserveren verplicht!)
Di 30 Tintelende Tallis, Tsjaikovski
en Takemitsu *
14.30 + 19.30
Wo 31 Film A Hologram for
the King*
19.30
JUNI
Wo 7 Film Demain tout
Commence *
19.30
Wo 14 Film La La Land *
19.30
* + Dagschotel. Altijd reserveren!

Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl

Wat hebben we toch een heerlijk dorp, zeker als je 

thuiskomt na een paar dagen/weken/maanden in 

het buitenland te zijn geweest. Groen, fris, schoon, 

de Brink, het Bonte Paard, de poffertjeskraam en 

de markt. Ja  het is nu even, met alle straatwerk-

zaamheden een “zoektocht” om Laren binnen te 

komen. Sint Janstraat afgesloten, Naarderstraat 

afgesloten. Regionaal heeft Laren een grote aan-

trekkingskracht maar ook interregionaal, lande-

lijk en zelfs wereldwijd “is Laren bekend. Bekend 

staan in positieve zin is prettig maar, bekend staat 

in negatieve zin; van dat stigma is moeilijk af te 

komen. Neen, niet iedereen in Laren rijdt in een 

SUV Neen, niet iedereen in Laren draagt een rode 

broek. Neen, het zijn niet alleen maar senioren die 

in het dorp wonen. Neen, niet iedereen spreekt 

met een hete aardappel in de keel.  Neen, er zijn 

naast heel mooie en wat duurdere woningen zeker 

ook nog betaalbare woningen. De discussie  bij de 

ontwikkeling van nieuwe woningen/appartemen-

ten  gaat hier al te vaak over. Laten we nou niet op 

de mooiste (en -daardoor duurste) plekken van 

Laren de goedkoopste woningen moeten/willen 

neerzetten. Berust erin dat veel mensen Laren 

aantrekkelijk vinden, waardoor de prijzen tov een 

landelijk gemiddelde hoger zijn. Het is ook niet 

gek dat de senioren  onder u, graag in het dorp 

willen blijven wonen. En na een lang arbeidzaam 

leven een mooi en luxe appartement willen met 

privacy en ruimte en zoals wij noemen op “rollato-

rafstand” van de winkels. Dáár is vraag naar. Dan 

kunnen de gezinnen naar de woningen die door 

deze senioren worden achtergelaten. De grote per-

celen kunnen dan wellicht gesplitst worden en 

maak je nog meer gezinnen blij.  Blij zijn het niet 

moeilijk, maar soms wordt het door de ander wel 

heel erg moeilijk gemaakt.

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.
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Onthulling Monument 
voor de Joodse kinderen  
20 april 2017 

R E P O R T A G E

Foto’s Leo Janssen, Ineke Vaasen en Peter van Rietschoten



SV Laren’99 gaat op 
zaterdag spelen
SV Laren’99 en haar voorgangers, LVV en LFC,  
kennen een lange traditie van seniorenvoetbal 
op de zondag. Een traditie die je niet zo maar 
overboord wilt gooien. Kijkend naar de toe-
komst, zien wij echter zodanige ontwikkelin-
gen dat wij van koers willen veranderen. 

Deze koersverandering houdt in dat er met ingang 
van komend seizoen door de Senioren 1 en 2 op de 
zaterdag gespeeld gaat worden. De belangrijkste ont-
wikkelingen die bij dit besluit een rol hebben gespeeld 
zijn dat een groot aantal selectie- en jeugdvoetballers 
een voorkeur voor zaterdagvoetbal heeft. Er in regio 
Het Gooi het merendeel van de verenigingen is over-
gegaan tot selectievoetbal op de zaterdag en dat de 
overstap van junioren naar senioren hierdoor makke-
lijker is. Zaterdag- en zondagvoetbal zijn twee 
gescheiden werelden. Met het aanbieden van senio-
renvoetbal op de zaterdag hopen we een soepelere 
transitie tussen jeugd en senioren te bewerkstelligen. 

Deze overgang betekent dat het eerste elftal moet 
starten in de 4e klasse. De ambitie is om zo snel moge-
lijk weer te promoveren naar de 3e klasse. De huidige 
seniorenelftallen Laren 3, Laren 4, en Laren 5 blijven 
op de zondag voetballen. 

Kunstenaars van nu brengen 
audiovisuele ode aan oud-
bewoners Rosa Spier Huis
Dirk Zeelenberg: ‘Ik ga hier met Pierre Bokma 
later zéker het toneel weer op’
 
Acteur Dirk Zeelenberg, bekend van tv-series als Divorce, 
stond 17 jaar geleden nog met zijn goede vriend Johnny 
Kraaijkamp sr. in het theater. Het bleek de start van een 
intense vriendschap. Fauve Bouwman bewondert 
wereldberoemd fotografe Eva Besnyö die tot haar 93e in 
het Rosa Spier Huis leefde. Zij inspireert de 25-jarige 
Fauve nog elke dag met haar unieke toepassing van 
bestaand licht, schaduwen en het krachtig portretteren 
van bijzondere persoonlijkheden. Met bijzondere anek-
dotes en herinneringen is het Rosa Spier Huis een unieke 
campagne gestart waarin kunstenaars van nu een audio-
visuele ode brengen aan hun favoriete oud-bewoner.
 
De online campagne van het Rosa Spier Huis is gestart 
met de lancering van een video van Dirk over Johnny sr. 
Doel van de campagne is het werven van nieuwe dona-
teurs voor deze bijzondere gemeenschap. De opbreng-
sten maken het mogelijk dat kunstenaars tot op hoge 
leeftijd én samen met jongeren actief kunnen blijven in 
hun vak. Want kunstenaars: die gáán niet met pensioen. 
Dirk loopt in de korte f ilm door de gangen, de concert- 
en theaterzaal van het Rosa Spier Huis en bezoekt de 
oude kamer van zijn vriend en leermeester Johnny sr. 
Fauve treft tijdens de opnames in een gigantische 
scheepsloods voorbereidingen voor een zelfportret via de 
spiegel. De ode is te zien op YouTube onder de naam; 
Dirk’s ode aan John Kraaijkamp sr.
 
www.steunhet.rosaspierhuis.nl
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Nieuws in beeld

Paasexpositie Hamdorff geeft zich opnieuw bloot

Goede buurtjes Sherpa worden door Ons Genoegen 
getrakteerd op pannenkoeken

12e Atelieroute kondigt zich aan via de 
banieren

Larense cabaretiere Madelijne Kool 
presenteert eerste CD Nieuwe kliko’s worden uitgedeeld

PC Helpdesk blijft adviseren Volle bak bij de Bingo 
in Ons Genoegen

Nieuwe Larense schaapskudde gaat olifantenkudde 
in juni nu al vooraf

Mauvezand 26 tracteert op oliebollen tijdens 
traditionele brocante

Pépé Grégoire op Radio 1 over Laren
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Activiteiten

Het Papageno Koor repeteert 
sinds november 2016 samen 
met Sigrid van der Linden. De 
sfeer is erg gezellig maar er 
wordt ook hard gewerkt om 
mooie liederen in diverse gen-
res in te studeren. Dat resul-
teerde al in twee bijzondere 

optredens; in de Beurs van Berlage met Gerard Joling én 
in de Kleine zaal van het Koninklijk Concertgebouw. Het 
koor kan nog wat extra stemmen gebruiken, dus hou je 
van zingen, kom dan meezingen met het Papageno Koor. 
Het koor is geschikt voor iedereen tussen 16 en 70 jaar, 
repetities zijn op maandagavonden. Meer informatie? 
Stuur een mail naar: koor@stichtingpapageno.nl

Drum- & Showband MCC 
organiseert op zaterdag-
middag 13 mei van 13.00 tot 
16.00 uur een Open Dag in 
het Muziekcentrum Sche-
ring en Inslag, Eemnes-
serweg 15 in Laren. Ben jij 
muzikant of wil je dat graag 
worden? Kom dan eens kijken bij MCC en laat je infor-
meren over de vele mogelijkheden binnen de vereniging. 
Op de Open Dag worden in de diverse muzieklokalen les-
sen gegeven aan blazers en tamboers. Het maakt niet uit 
op welk moment van deze middag je een kijkje komt 
nemen, er is altijd iets te doen. Zowel de A-band als Jong 
MCC zijn aan het oefenen deze dag. De jonge aankomen-
de muzikanten mogen natuurlijk een instrument van 
dichtbij bekijken, aanraken en zelfs even uitproberen. 
Vraag gerust aan de huidige leden waarom ze het zo leuk 
vinden om bij Jong MCC te zijn. De A-band is op zoek 
naar versterking bij de blaassectie. Speel je hoorn, 
schuiftrombone, trompet of sousafoon, of wil je dat 
graag leren, kom dan op deze middag vrijblijvend een 
kijkje nemen! Drum- & Showband MCC is een bruisende 
vereniging die vele optredens verzorgt in Laren maar ook 
daarbuiten. Het repertoire bestaat uit populaire en her-
kenbare muziek in een juiste mix voor jong en oud. Tij-
dens optochten worden straatshows gelopen en met de 
jubileumshow wordt deelgenomen aan taptoes en wed-
strijden. De vereniging bestaat uit Jong MCC, De A-band, 
MCC Next en De Fanclub Sustento. Zowel MCC Next als 

Papageno Koor

Open Dag MCC

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier,
PGB

& WMO

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 
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Laren waar William en Anne Singer woonden te zien. Het 
is een uniek werk omdat Evert Pieters ook de galerij waar 
de kunst van de Singers hing, schilderde. Op de achter-
kant van het doek is een olieverfschets van een Noors 
landschap voorgesteld. Evert Pieters was goed bevriend 
met de Singers en zocht hen ook weleens op in Noorwe-
gen. Het is zover bekend het enige schilderij van Pieters 
van Noorwegen. Het schilderij is af komstig uit de nala-
tenschap van Jules Pieters, de zoon van Evert Pieters en 
Collectie Mauve heeft het indertijd kunnen aankopen. 
De Collectie Mauve verkoopt voor het eerst werk uit haar 
omvangrijke kunstcollectie die jarenlang de wanden van 
het bekende ateliercafé en restaurant Mauve sierden.
Andere opvallende werken zijn o.m. een tekening van 
Willy Sluiter waarop hotelier Jan Hamdorff een schilde-
rij laat zien aan een mondain Amerikaans echtpaar. Ook 
de aquarellen van Cornelis Vreedenburgh van de Loos-
drechtse Plassen springen in het oog. De 1950s Lucite 
Vintage handtassen uit New York en Miami zijn heel bij-
zonder. Na de celluloid en het bakeliet werd plastic ont-
wikkeld, waarvan Lucite een voorbeeld is. In de jaren 
vijftig werd de geëmancipeerde vrouw steeds meer 
modebewust. De Lucite handtassen met hun extrava-
gante vormen en hun futuristische uitstraling waren 
populair. Onder de hamer komen bekende merken als 
Llewellyn, Patricia of Miami, Jilly Originals New York 
and Wilardy Originals. De kijkdagen zijn op zaterdag 13 
mei en zondag 14 mei (11.00-17.00 uur). De veiling vindt 
plaats op maandag 15 mei om 19.30 uur.De veilingcatalo-
gus is in te zien op www.zuydwalveilingen.nl.

Op 16 mei geeft Catheleyne Everwijn-van Erp een lezing 
over wat lijkt de ontbrekende schakel te zijn in een 
gezond, gelukkig en mooier leven. Tijdens deze lezing 
spreekt zij vanuit haar kennis over en ervaring met de 
neurowetenschap en kwantumfysica over onderwerpen 
als gezond leven, verandering maken in je leven, geluk-
kig leven waar je van droomt, een succesvol zakelijk 
leven etc. Wat doet stress met je lichaam en je leven? 
Waarom is verandering in je leven (zakelijk en privé) 
maken zo moeilijk? En, hoe kan dit veel gemakkelijker? 
Wat is intuïtie en hoe kunnen we het in ons voordeel 
gebruiken? Hoe werken het brein, het hart en het 
lichaam samen in je leven? Wat is het nut van meditatie? 
Hoe kunnen we op een gezonde, mooie manier ouder 
worden? Op deze vragen – en nog veel meer – geeft 
Catheleyne Everwijn een antwoord. De lezing vindt 
plaats in het Brinkhuis Theater, van 19.30 tot 21.30 uur. 
Entree: € 45,00. Meer informatie en aanmelden: www.
catheleyne.com/lezing.

De ontbrekende schakel naar een gezond, 
gelukkig en bewust leven

de A-band bestaan uit zo’n 30 enthousiaste spelende 
leden. Jong MCC heeft gemiddeld 20 kinderen in oplei-
ding. Deze drie onderdelen vormen de basis van de 
muziekvereniging. Tijdens de Open Dag zijn de A-band 
en Jong MCC aanwezig. Kijk voor meer informatie op 
www.mcclaren.nl.

In september 1961 begin-
nen 15 jongens en 4 mei-
den aan hun opleiding 
fotografie aan de School 
voor Fotografie en Foto-
techniek in Den Haag. De 
school is uiteindelijk 

opgegaan in de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten. Vijftig jaar later organiseert een viertal leer-
lingen uit de klas van 1961 een reünie voor oud-klasge-
noten in het Bonte Paard. Het wordt een groot succes! 
Inmiddels zijn we vier reünies verder en is het idee ont-
staan om een fototentoonstelling te organiseren. Een 
aantal van de oud-leerlingen raakt enthousiast en heeft 
zich aangemeld voor deelname. In de eerste drie weeken-
den van mei is het zover: IMAGE exposeert in Atelier 
Privé van Carel en Marja van Hest, Schoolpad 9 in Laren. 
Deelnemers aan de expositie zijn Berry Stokvis, Betty 
Nicolai, Fred den Ouden, Garmt Koopmans, Henk 
Harmsen, Marileen Nesenberend, Marja van Hest en 
Wim Meuzelaar. Niet alle exposanten zijn na hun 
schooltijd in de professionele fotografie terecht geko-
men, maar allemaal hebben zij op een of andere manier 
hun binding met het métier gekoesterd en zijn blijven 
fotograferen, of hebben op andere wijze uiting gegeven 
aan hun creativiteit. Het resultaat kunt u bezichtigen in 
de weekenden van 6/7 mei, 13/14 mei en 20/21 mei. Ope-
ningstijd 11.00-17.00 uur (alle dagen).
 

Vintage mode krijgt steeds meer 
aandacht. Vooral voor vintage tas-
sen van wereldberoemde merken 
als Hermès, Dior, Louis Vuitton en 
Chanel worden hoge bedragen 
neergeteld. Zuydwal Veilingen 
haakt in op deze trend en veilt op 
15 mei in het Brinkhuis naast 
schilderijen vintage tassen van 
Hermès, Dior, Chanel en Gucci. Waaronder de iconische 
Kelly Bag 32 uit 1959. Ook komen er vintage schoenen en 
horloges onder de hamer. Onder de schilderijen springt 
vooral de olieverf van Evert Pieters (1856-1932) in het oog. 
Op dit schilderij is de tuin van De Wilde Zwanen in 

IMAGE exposeert

Kunstveiling in het Brinkhuis
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Woensdag 17 mei geeft het Orzán Trio - een klarinettrio 
- een concert in Vivium Torenhof om 14.45 uur. U bent 
van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. 
Entree bedraagt € 5,00 per persoon inclusief een kopje 
koff ie of thee. Graag tot ziens aan de Torenlaan 22 in Bla-
ricum. Voor meer informatie en andere activiteiten in 
Torenhof kijkt u op www.vivium.nl/torenhof-agenda.

Donderdag 18 mei om 14.30 uur staat het onderwerp 
‘Multidiciplinair’ op het programma van Parkinson Café 
Laren. Leden van het ParkinsonNet komen over verschil-
lende disciplines vertellen, die van belang zijn bij de 
ziekte van Parkinson. Hierna is het mogelijk om vragen 
te stellen. Uiteraard sluit het Parkinson Café weer af met 
de mogelijkheid elkaar te spreken onder het genot van 
een drankje. Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 
1251CM Laren (Ridderzaal). De toegang is 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. Kijk voor meer info op www.par-
kinsoncafelaren.nl.

Donderdagavond 18 mei orga-
niseren De Blaercom en de 
bibliotheek Huizen-Laren-Bla-
ricum in nauwe samenwerking 
met de Filosofische leesclub een 
schrijversontmoeting met Jan 
Bransen, hoogleraar f ilosofie 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Hij publiceerde 
onder meer ‘Filosofie en ironie, 

Fantastische opmerkingen over de toekomst van een tra-
ditie’ (1992) en ‘Drie modellen van het menselijk hande-
len’ (1999). In 2013 verscheen ‘Laat je niets wijsmaken’ dat, 
net als dit boek, de shortlist van de Socrates Wisselbekers 
haalde. Tevens is Bransen oprichter van het tijdschrift 
Philosophical Explanations en columnist van i-Filosofie. 
Met enkele eenvoudige f ilosofische vaardigheden kun je 
je mening omvormen tot een doordachte opinie. Dit 
boek legt uit wat de belangrijkste f ilosofische vaardig-
heden zijn. De media overspoelen ons met allerlei 
meningen. En zelf hebben we er ook nogal wat. Filosoof 
Jan Bransen legt uit hoe we het kaf van het koren kunnen 
scheiden. Hij neemt je mee op een reis door het heden-
daagse meningencircuit en laat zo zien hoe je je eigen 
mening kunt ‘upgraden’. Zijn boek ‘Word zelf f ilosoof ’ 
bevat talloze voorbeelden van gedachtegangen en 

Concert Orzán Trio 

Parkinson Café Laren

Schrijversontmoeting Jan Bransen: Word 
zelf filosoof 

meningen; van het subtiel-grove taalgebruik van Paul de 
Leeuw en het alledaagse geroddel op het werk tot de reto-
riek rond de vermeende verhuftering van de samenle-
ving en de mogelijke kritiek op de humanistische stand-
punten die Bransen zelf is toegedaan. Aan de hand van 
sprekende voorbeelden en verrassende gedachte-experi-
menten legt Bransen uit welke f ilosofische vaardighe-
den ervoor nodig zijn om je opinie te vormen. Wapen je 
tegen de meningencultuur en word zelf f ilosoof. Het 
boek is een wake-up call. Bransen wil de f ilosoof in jou 
wakker schudden en je aan het werk zetten. Hij wil je 
leren systematisch aandacht te besteden aan de taal die 
je dagelijks achteloos gebruikt, de taal die jou bij alles 
wat je zegt intiem vergezelt. Aan de hand van zes vaar-
digheden wil hij de f ilosoof in jou doen ontwaken. De 
schrijversontmoeting vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur 
in De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum. Entree: € 
8,50 (niet leden) € 7,00 (leden) reserveren via www.biblio-
theekhlb.nl.

Zaterdag 20 mei is Pia-
no D-Day, een dag met 
piano-plezier voor vol-
wassen. Ontdek de 
piano tijdens de intro-
ductieles, probeer te 
improviseren bij 
‘Improviseren kun je 

Leren’ en beleef de mooie klanken van de Roland Digitale 
Piano’s. En tussendoor nog even kijken bij de bladmu-
ziekmarkt. Piano D-Day is een dag vol pianoplezier, 
georganiseerd door De Gooische Muziekschool i.s.m. Dé 
Muziekwinkel in Bussum. Het programma begint om 
12.00 uur met een gratis introductieles ‘Nooit te oud 
voor Pianoles’. Om 13.00 uur start de presentatie van Ro-
land digitale piano’s. Van 14.00 tot 15.00 uur geeft piano-
docent Joep Lans de workshop ‘Improviseren kun je 
leren!’. De D-Day wordt afgesloten met een uitvoering 
door volwassen leerlingen van De Gooische Muziek-
school. Vanaf 15.30 uur zal er een gevarieerd programma 
ten gehore gebracht worden. Niet alleen pianospel zal er 
te beluisteren zijn, maar ook zang en dwarsf luit. Voor 
alle muzieklief hebbers is er de hele dag een bladmuziek-
markt. Hier kunnen geïnteresseerden tegen hoge kor-
tingen en gratis bladmuziek verkrijgen.  Piano D-Day, 
zaterdag 20 mei 12.00 tot 17.00 uur. Dr. Schaepmanlaan 6 
– 8, Bussum.  Toegang is gratis m.u.v. ‘Improviseren kun 
je leren’ (€ 10,- p.p.). Graag aanmelden voor overige acti-
viteiten. Meer informatie op www.degooischemuziek-
school.nl.

Piano D-Day
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80 aquarellen. Van 23 mei 
t/m 17 september zijn de 
aquarellen te zien in de Van 
den Brink Galerij van het 
museum. De werken zijn te 
koop en de opbrengst komt 

ten goede aan de nieuwbouw.

Na de val van de Berlijnse muur in 
1989 raakt Cuba in een isolement 
en verkeert het in zware crisis, 
desondanks ontstaat in die perio-
de een bloei van de Cubaanse 
kunst. Jonge kunstenaars bouwen 
er voort op een eeuwenlange tra-
ditie van verheven cultuur. Door het revolutionaire 
kunstonderwijs blijft geen talent onontdekt. Samen met 
het isolement van het eiland leidt dit tot een artistieke 
puurheid die ongeëvenaard is in heel Latijns-Amerika. 
Cuban Art Now toont de kunstcollectie van een Neder-
lands echtpaar dat vanaf 1996 op Cuba woonde en werkte 
en ter plekke in ruim twintig jaar een veelzijdige kunst-
collectie heeft opgebouwd. De verzameling bevat werken 
van internationaal gevestigde kunstenaars als Alejandro 
Campins, Michel Pérez (Pollo), Flavio Garcandio, José 
Emilio Fuentes Fonseca (JEFF), José Eduardo Yaque en 
K’cho. Ook de beroemde fotografen Alberto Korda en José 
Alberto Figueroa ontbreken niet. Cuban Art Now biedt 
een verrassende kijk op de bruisende Cubaanse kunst-
wereld waar kunst en leven één zijn. De tentoonstelling 
is te zien van 23 mei t/m 24 september 2017 in Singer 
Laren.

Donderdag 1 juni, 15 juni en 29 juni wordt er in Vivium 
Johanneshove een bingo georganiseerd. Iedereen is van 
harte welkom om mee te spelen. De bingo begint om 
14.30 uur. Kosten bedragen € 5,00 per persoon. Graag tot 
ziens aan de Eemnesserweg 42 in Laren. Kijk voor meer 
informatie en andere activiteiten in Johanneshove op 
www.vivium.nl/johanneshove-agenda.

In het Brinkhuis neemt Kunstcafé 
Laren 2 juni op feestelijke wijze 
afscheid van het seizoen, met onder 
meer een wijnproeverij en muziek 
van de Goverts Bluesband.
Tijdens het Kunstcafé Laren intro-

duceert Arend Jan de Wijnman (Broekwijn) enkele rode, 
witte en rosé wijnen. Met deze proeverij biedt het Brink-

Cuban Art Now

Bingo in Johanneshove 

Feestelijke afsluiting seizoen Kunstcafé Laren

Het weekend van 20 en 21 mei vindt voor de twaalfde 
keer de Atelierroute Laren plaats. Maar liefst 58 kunste-
naars laten het werk zien dat zij het afgelopen jaar heb-
ben gemaakt. Beelden, schilderijen (f iguratief en 
abstract), pen- en kleurpotloodtekeningen, pastels, 
foto’s en prachtige sieraden van glas zijn allemaal te 
bewonderen tussen 11.00 uur en 17.00 uur in de verschil-
lende kleurrijke ateliers. Bij deze Atelierroute krijgt 
iedereen evenveel kans zijn of haar talent te uiten: hét 
uitgangspunt van het bestuur van de Atelierroute Laren 
dat drie jaar geleden besloot een ballotage voor deelne-
mende kunstenaars achterwege te laten. Deze nieuwe 
visie werd door het publiek massaal omarmd en de 
bezoekersaantallen nemen ieder jaar toe. Ook dit jaar is 
er weer een prachtige glossy verschenen die in een oplage 
van 7000 exemplaren gratis huis-aan-huis is verspreid en 
dat u een goed overzicht geeft van de deelnemers. Geniet 
dus van de verbeeldingen van 58 kunstenaars.  Hun werk 
is te koop tegen zeer betaalbare prijzen!

Tijdens de Atelierroute op 20 
en 21 mei organiseert de 
familie La Brijn van 11.00 tot 
17.00 uur de jaarlijkse plan-
ten- & brocanteverkoop. 
Hun huis aan de Akkerweg 9 
te Laren ligt tussen drie ate-
liers in, waardoor een bezoek aan de tuin uitstekend 
gecombineerd kan worden met de Atelierroute. De bij-
zondere planten die dit weekend verkocht worden, zijn 
zelf opgepot door de familie en de brocante is betaalbaar. 
Er zijn ook tuinboeken en tuintijdschriften te koop, als-
mede boeken over kunst en de regio. Tevens is het moge-
lijk om de tuin van de familie La Brijn te bekijken.

In Atelier het Groene Huis 
van de Gooise Academie is 
tijdens de Atelierroute Laren 
op 20 en 21 mei het werk te 
zien van de docenten van de 
Gooise Academie. Openings-

tijden: 11.00 – 17.00 uur. Adres: Brink 27A, 1251 KS Laren. 
De toegang is gratis. Meer info: www.gooiseacademie.nl.

Deze zomer is het zover: Singer Laren opent een nieuw 
theater en een nieuwe centrale entree voor haar muse-
um, theater en beeldentuin. De Larense kunstenaar 
Henni Haselaar legde de bouw vast in een serie van bijna 

12e Atelierroute Laren 

Planten & brocante

Gooise Academie - Expositie docenten 

Tentoonstelling ‘De bouw in beeld’
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huis iedereen de mogelijkheid om de wijn te kiezen die 
aankomend seizoen bij het Brinkhuis geschonken gaat 
worden. Tijdens het proeven zal Arend smakelijk verslag 
doen van zijn reizen en ontmoetingen in de wijnwereld. 
Motto van Arend: “Het leven is te kort om slechte wijn te 
drinken!” De muziek op deze feestelijke avond wordt 
verzorgd door de Goverts Bluesband. Govert Muijs, Jac-
queline van der Meer, Frank Heeneman, Stephan Dijk en 
Daniel Snelders zijn inmiddels 2,5 jaar samen als Goverts 
Bluesband. Zij delen hun passie voor de bluesmuziek. 
Zodra zij op het podium staan gaat iedereen los. Deze 
directe wisselwerking tussen band en publiek, daar 
krijgt iedereen energie van!  Programma: Inloop vanaf 
19.00 uur. Wijnproeverij: 19.30 uur – 20.30 uur. Goverts 
Bluesband: 20.30 uur – 22.00 uur. Entree: Vanwege extra 
feestelijke invulling van de avond vraagt de organisatie 
eenmalig 5 euro entree. Reserveren mogelijk: kunstca-
felaren@gmail.com.

U kent het vast wel, in mei bloeit 
alles en is de tuin op zijn mooist 
om in juli in een dip te belanden. 
Wilt u dit aanpakken? Doe een 
cursus tuinontwerpen. In 5 lessen 
wordt u stap-voor-stap uitgelegd 
hoe een tuin kunt ontwerpen en 
de beplanting kunt aanpassen 
zodanig dat er ook in de zomer en 

naseizoen nog wat bloeit! De cursus wordt gegeven door 
Hanneke Jager - tuinontwerpster van Cottage Tuinen -  

De tuin, de juli-dip aanpakken?

en start op een zaterdagochtend 10 juni met buiten leren 
inventariseren van 11.00 tot 13.00 uur en daarna 4 maan-
dagavonden (binnen) van 19.30 tot 21.30 uur op resp. 19, 26 
juni en 3 en 10 juli. Kosten bedragen slechts 145 euro 
inclusief btw, materiaalgebruik en koffie, thee en iets 
lekkers. Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Locatie 
is Zijtak 52 in Laren. Aanmelden? Bel 06-4676 4959 of via 
de website cottagetuinen.nl. 

Veel mensen hebben vragen over 
kunst, gouden en zilveren voorwer-
pen, Aziatisch aardewerk of curiosa 
in het algemeen. Vaak geërfd of 
gekregen van familie, vrienden of 

zelf met zorg verzameld. Het is al jaren in huis, maar is 
het wat waard? Om die vraag te beantwoorden organi-
seert de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum op woens-
dag 14 juni van 12.30 tot 16.00 uur in samenwerking met 
de MPO en de Blaercom te Blaricum een gratis toeganke-
lijke taxatiemiddag in de Blaercom aan de Schoolstraat 3 
te Blaricum.  Wie deze middag zijn verzameling en/of 
losse stukken gratis, deskundig en vrijblijvend wil laten 
beoordelen is van harte welkom om met de verzameling 
en/of losse stukken naar de Blaercom te komen. MPO-
taxateurs geven vrijblijvend advies. MPO organiseert 
regelmatig gratis taxatiedagen door het hele land. Op 
deze dagen kunt u zonder afspraak met uw verzameling 
munten, postzegels, ansichtkaarten, penningen, curio-
sa, onderscheidingen, bankbiljetten en kunstobjecten of 
losse stukken langskomen en deze laten taxeren. Elke 
keer weer blijken mensen in het bezit te zijn van bijzon-
dere stukken of verzamelingen waarvan de waarde onbe-
kend was. Tip: Wees op tijd aanwezig; de MPO geeft 
nummers uit op volgorde van binnenkomst! Reserveren 
is niet mogelijk.

Stichting Preek van de 
Week organiseert 
dinsdag 20 juni in 
samenwerking met 
parochie St. Jan een 
avond over ‘de Neder-
landse Identiteit’. In 

het identiteitsdebat klinkt steeds meer met woord ‘ons’. 
Het zou gaan om ‘ons’ land, ‘onze’ cultuur, ‘onze’ men-
sen. Wat bedoelen we met dat woord ‘ons’? In Nederland 
wonen nu 1,8 miljoen mensen met 200 verschillende 
nationaliteiten. Nederland is altijd een immigratie- en 
doorstroomland geweest.  De Utrechtse cultuurhistorica 

Taxatiemiddag sieraden, kunst en curiosa

De Nederlandse identiteit: een veelzijdig 
begrip!
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Dr. Llewellyn Bogaers is gespecialiseerd in dit onder-
werp. Zij is multicultureel van huis uit en weet wat voor 
inzet het vraagt om alle stemmen in de eigen geschiede-
nis recht te doen. Dat geldt ook voor de samenleving. 
Waar zoveel mensen samenwonen, gonst het van verha-
len. Ze verdienen het om in gelijkwaardige dialoog 
gehoord te worden. Zo kan wederzijdse herkenning ont-
staan.  Llewellyn pleit ervoor het homogene Nederlandse 
zelf beeld, ook in de geschiedschrijving, te nuanceren. 
Juist op de breukpunten wordt de diversiteit zichtbaar. 
Door meerdere gezichtspunten te belichten ontstaat een 
evenwichtiger geschiedbeeld dat voor álle Nederlanders 
herkenningspunten oplevert, voor nieuwkomers en oud-
gedienden en voor mensen die aan de zijlijn staan.  Fun-
damenteel voor haar werkwijze zijn vragen als: wat 
beweegt mensen? Hoe functioneert een samenleving? 
Hoe kunnen we in vrede met elkaar leven? Ds. Jan Rin-
zema (www.preekvandeweek.com) leidt de avond in. 
Deze avond is tevens een voorbereiding op de St. Jans-
processie, zondag 25 juni. Deze heeft als thema ‘grenze-
loze vrede’. De thema-avond vindt plaats in het Brink-
huis; aanvang 20.00 uur. Inzameling bij de uitgang. 
Iedereen is van harte welkom.

Rond 1900 raakten Nederlandse 
kunstenaars in de ban van het 
Oosten. Ze trokken erheen en leg-
den er het landschap en het leven 
vast. Marius Bauer (1867-1932) reis-
de door het Nabije Oosten en 
Noord-Afrika, maar ook door 
India, Indochina en Nederlands-
Indië. Deze verre reizen vormden 

een rijke voedingsbodem voor zijn verstilde, tot de ver-
beelding sprekende schilderijen, gouaches en etsen.  Fer-
dinand Hart Nibbrig (1866-1915) reisde in 1905 naar Alge-
rije, waar hij vier maanden verbleef. Hij schilderde er 
prachtige pointillistische doeken.  De schilder Willem 
Dooijewaard (1892-1980) was een echte avonturier. Al jong 
vertrok hij naar Sumatra en Bali en later reisde hij door 
China, India, Mongolië, Tibet en Japan. In 1926 vertrok 
hij te voet vanuit Darjeeling de Himalaya over naar 
Tibet. In de tentoonstelling Meesters van de Oriënt is 
een aantal niet eerder geëxposeerde uitzonderlijk fraaie 
reisimpressies in een krachtige impressionistische stijl 
van zijn hand te zien.  De tentoonstelling is te zien van 
27 juni t/m 23 september 2017 in Singer Laren.  Af beel-
ding: Willem Dooijewaard, Indochinees meisje, 1938, 
olieverf op doek, 73 x 50 cm, collectie Singer Laren.

Marius Bauer en Willem Dooijewaard: 
meesters van de Oriënt

Op 30 juni vindt het 
Papageno Zomercon-
cert, mede georgani-
seerd door Lions Club 
Crailo, plaats bij de vij-
ver van restaurant ‘Rust 
Wat’ in Blaricum. Het is 

het twintigste Zomerconcert en ook daarom een heel bij-
zonder concert. Niemand minder dan Guus Meeuwis, 
ambassadeur van Papageno, treedt als solist tijdens dit 
concert met zijn eigen repertoire op en wordt begeleid 
door het AJO o.l.v. Rolf Buijs. Speciaal voor deze gelegen-
heid zijn er van de populaire nummers van Guus arran-
gementen voor het orkest gemaakt. Voor de pauze speelt 
het AJO schitterende en temperamentvolle muziek van 
Borodin, Rimski Korsakov en Ravel. De opbrengst van 
het Papageno Zomerconcert is volledig bestemd voor het 
Papageno Huis en basisschool De Dubbeldekker / IMC 
Weekendschool.  Kaarten voor het Papageno Zomercon-
cert kosten € 32,50 per stuk plus € 2,00 reserveringskos-
ten en kunnen worden gekocht via www.zomerconcert.
nl of bij de Larense Boekhandel, Apotheek Zevenend en 
de Gooische Apotheek in Laren en bij Apotheek Meent-
weg in Blaricum.

Papageno Zomerconcert
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20-21 mei  Atelier Privé-Schoolpad 9: IMAGE exposeert, 
11.00-17.00 uur

20-21 mei Atelierroute Laren, 11.00-17.00 uur
20-21 mei  Akkerweg 9: Planten & brocante, 11.00-17.00 uur
20-21 mei  Gooise Academie: Expositie docenten, 

11.00-17.00 uur
20 mei t/m 26 aug  Historische Kring Laren: 

Tentoonstelling ‘Erfgooiers’
21 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 mei Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
22 mei  Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
23 mei Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
23 mei  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
23 mei Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
23 mei Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
23 mei t/m 17 sept  Singer Museum: Tentoonstelling ‘De 

bouw in beeld’-Henni Haselaar
23 mei t/m 24 sept    Singer Museum: Tentoonstelling 

‘Cuban Art Now’
24 mei t/m 25 juni  Singer Museum: Expositie 

Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum
24 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
24 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – Nocturnal 

Animals, 19.30 uur
25 mei Singer Laren: Cuban Art Now, 11.30-12.30 uur
25 mei SV Laren ’99: Recreatief Volleybal Toernooi
26 mei Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
26 mei Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
26 mei Brinkhuis: Bewegen senioren, 13.00-14.00 uur
26 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – Nocturnal 

Animals, 14.30 uur
27 mei Brinkhuis: Lezing Weidevogels, 15.00-17.00 uur
28 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 mei Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
29 mei Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
29 mei Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00 uur
30 mei Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
30 mei  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
30 mei  Brinkhuis: Tintelende Tallis, Tsjaikovski en 

Takemitsu middag, 14.30 uur
30 mei  Brinkhuis: Tintelende Tallis, Tsjaikovski en 

Takemitsu avond, 19.30 uur
30 mei Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
30 mei  Fietstocht langs de ‘Verborgen Akkers’ in 

Laren, 18.45-21.00 uur
30 mei Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
31 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
31 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – The hologram 

for the King, 19.30 uur

Agenda

t/m 4 juni  Rosa Spier Huis: Expositie Wim Jonkman, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

t/m 23 mei  BEL-gemeentehuis: Foto-expositie Gooise Vogels
12 mei  Papageno Huis: Yoga en Stembevrijdingsdag, 

9.30-16.30 uur
12 mei  Singer Laren: 61e verjaardag Singer Laren, 

ieder uur een verhaal op zaal
12 mei  Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
12 mei Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
12 mei  Brinkhuis: Bewegen senioren, 13.00-14.00 uur
12 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – Cézanne et 

Moi, 14.30 uur
12 mei Brinkhuis: Masha Bijlsma Band, 20.15 uur
13-14 mei  Atelier Privé-Schoolpad 9: IMAGE exposeert, 

11.00-17.00 uur
13-14 mei  Brinkhuis: Zuydwal veilig Kijkdagen, 

11.00-17.00 uur
13 mei  Schering & Inslag: Open dag MCC, 13.00-16.00 uur
13 mei  Papageno Huis: Papageno Unplugged Jazz, 

16.00 uur
14 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 mei Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
15 mei  Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
15 mei  Brinkhuis: Zuydwal veiling, 19.30-22.00 uur
16 mei Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
16 mei  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
16 mei Schering & Inslag: Bingo, 14.00-16.00 uur
16 mei  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
16 mei  Brinkhuis: Lezing Ontbrekende schakel naar 

gezond, gelukkig, bewust leven, 19.30-21.30 uur
16 mei  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
16 t/m 19 mei Avondvierdaagse, 20.00 uur
17 mei  Vivium Torenhof: concert Orzán Trio, 14.45 uur
17 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
17 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – Waterboys, 

19.30 uur
18 mei Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
18 mei  Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
18 mei  Amaris Theodotion-Ridderzaal: Parkinson 

Café, 14.00 uur
18 mei Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
18 mei  De Blaercom: Schrijversontmoeting Jan 

Bransen, 19.30-21.30 uur
19 mei  Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
19 mei Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
19 mei  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
19 mei  Brinkhuis: Film aan de Brink – Waterboys, 

14.30 uur
19 mei  Brinkhuis: Robert Jan Stips met RJSolo, 20.15 uur
20 mei  De Gooische Muziekschool: Piano D-Day, 

12.00-17.00 uur
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1 juni Schering & Inslag: Brei/Haakcafé, 10.00-12.00 uur
1 juni Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
1 juni Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
1 juni Johanneshove: Bingo, 14.30 uur
1 juni Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
2 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
2 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
2 juni  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
2 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – The hologram 

for the King, 14.30 uur
2 juni Brinkhuis: Kunstcafé Laren, vanaf 19.00 uur
2 juni Start Iktoon
4 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
5 juni Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
5 juni Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
6 juni Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
6 juni  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
6 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
6 juni Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
7 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
7 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – Demain Tout 

Commence, 19.30 uur
8 juni Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
8 juni Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
8 juni Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
9 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
9 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
9 juni Brinkhuis: Bewegen senioren, 13.00-14.00 uur
9 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – Demain Tout 

Commence, 14.30 uur
9 t/m 11 juni Art Laren
10 juni Papageno Huis: Jazzconcert, 16.00 uur
11 juni Koopzondag Laren
11 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
12 juni Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
12 juni Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
13 juni Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
13 juni  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
13 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
13 juni Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
14 juni  Blaercom: Taxatiemiddag sieraden, kunst en 

curiosa, 12.30-16.00 uur
14 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
14 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – La La Land, 

19.30 uur
15 juni Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
15 juni Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
15 juni Johanneshove: Bingo, 14.30 uur
15 juni Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur

16 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
16 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
16 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – La La Land, 

14.30 uur
18 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 juni t/m 10 okt  Brink – Naarderstraat - Beeldentuin 

Singer Laren: Elephant Parade
20 juni  Brinkhuis: Thema-avond ‘De Nederlandse 

identiteit: een veelzijdig begrip!’, 20.00 uur
27 juni t/m 23 sept  Singer Laren: Tentoonstelling Marius 

Bauer en Willem Dooijewaard: 
meesters van de Oriënt

29 juni Johanneshove: Bingo, 14.30 uur
30 juni  Rust Wat, Blaricum: Papageno Zomerconcert 

met Guus Meeuwis
27 aug  Akker aan de Drift: Oogstfeest SOLL, 

13.00-16.00 uur
 
Deze agenda wordt samengesteld door het Larens 
Journaal. Eventuele wijzigingen en (typ)fouten 
voorbehouden. 

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
232 07-jun vrij. 16-06 en za. 17-06
233 05-jul vrij.  14-07 en za. 15-07
234 09-aug vrij.  18-08 en za. 19-08
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Cover: Monument voor de Joodse kinderen op het Jan Reitsemaplantsoen

 
 

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 juni 2017

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

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Za van 09.00 - 12.00 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

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

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

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


