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5 vragen aan 

Hoe kijk je terug op die 37 jaar?
‘Ik werkte al vanaf mijn 16e in de zorg, onder meer in een 
verzorgingshuis in Hilversum en later in Hoog Laren. Tot-
dat iemand mij vroeg: ‘Is de wijk niet iets voor jou?’ Het 
leek me wel wat, de mensen aan huis te helpen. Ik werd 
een van de eerste wijkziekenverzorgenden en ik vond het 
meteen enig! Ik begon in Bussum, waar ik een ontzettend 
leuke tijd heb gehad. Later verplaatste mijn werkgebied 
zich naar Laren. Er is natuurlijk heel veel veranderd in die 
37 jaar. In het begin kon je je werk nog grotendeels zelf 
invullen. Je deed wat je dacht dat nodig was. Soms ging je 
nog een keer extra terug naar een cliënt, om te kijken of 
het zonder de zorg goed ging. Ook bracht je rouwbezoe-
ken. Dat is nu niet meer gebruikelijk, tegenwoordig moet 
je alles wat je doet verantwoorden en in de systemen 
invoeren. Momenteel worden de zorgdossiers vervangen 
door elektronische dossiers op de iPad. Daar heb ik wel 
heel erg aan moeten wennen. Het contact met mijn colle-
ga’s is altijd heel prettig geweest. Als wijkziekenverzor-
gende werk je vooral veel zelfstandig, maar het is fijn om 
te weten dat je altijd terug kunt vallen op je collega’s. Ik 
heb een fijn groepje collega’s die elkaar al jaren kennen. 
Toen ik hoorde dat zij mij hadden aangemeld voor dit 
interview, was dat een grote verrassing!’ 
  
Wat was jouw drijfveer?
‘Ik heb altijd graag mensen willen helpen, hun leven een 
stukje aangenamer proberen te maken als ze oud of ziek 
zijn of wanneer ze hulp nodig hebben na een operatie. Als 
wijkziekenverzorgende loop je een tijdje met de cliënt mee 
en werk je ernaartoe dat hij of zij weer zelfstandig verder 
kan. Ik vind het mooi om daaraan een steentje te kunnen 
bijdragen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, daar 
probeer ik altijd naar te leven. Ook in mijn werk. Boven-

Voor veel Laarders is Trees Vink-Fennis een bekend gezicht. 
Ze werkte 37 jaar als wijkziekenverzorgende, waarvan ruim 
20 jaar in Laren. Voorheen bij Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, 
later ging dat over in Vivium Thuiszorg. Het Larens 
Journaal sprak haar op de vooravond van haar laatste 
werkdag; inmiddels geniet Trees van haar welverdiende pre-
pensioen.

Trees Vink

dien ben ik geïnteresseerd in mensen en luister ik graag 
naar hun verhalen.’ 

Heb je een bijzondere herinnering?
‘Toen ik net in Laren werkte, was er een vrouw in mijn wijk 
wiens man was overleden. Zij wilde heel graag dat ik haar 
hielp bij het af leggen. Dat was natuurlijk heel bijzonder, 
maar voor mij persoonlijk ook best zwaar. Mijn eigen 
vader was namelijk kort daarvoor gestorven. Maar ik was 
de enige die haar op dat moment kon helpen en daarom 
wilde ik het toch graag voor haar doen. Ik kreeg heel veel 
steun en warmte van deze vrouw en haar kinderen en 
daardoor werd het een bijzonder moment waar ik heel 
mooi op terugkijk.’

Laren?
‘Laren vind ik een erg leuk dorp. Het is natuurlijk vaak in 
het nieuws vanwege de BN’ers, maar er wonen ook heel 
veel ‘gewone’ mensen. In mijn werk ben ik bij zoveel ver-
schillende mensen thuis geweest – die diversiteit maakt 
Laren nu juist zo uniek.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
‘Maria Klingenberg, vanwege haar grote inzet voor het 
CDA en Laren. Ik houd van mensen die met zo’n bevlogen-
heid te werk gaan.’ 
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BEL-Art

Eenzaamheid
De werkgroep Coalitie Laren organi-
seert een werkconferentie over Een-
zaamheid & Verbinden op 22 maart 
aanstaande. U bent van harte wel-
kom.
Eenzaam, maar niet alleen. U kent 
de uitdrukking. Niks mis mee roept de een. We hebben 
immers allemaal weleens een periode dat het tegen zit 
en je jezelf verloren voelt. Kan ook helend werken!
Het is een permanent en serieus probleem, roept de 
ander, dat voortdurend zorg en aandacht verdient. Voor 
het bestrijden van echte eenzaamheid is dan ook iets 
anders nodig dan etentjes, dagjes uit of andere 
buurtinitiatieven. Vereenzaming vraagt om een 
structurele aanpak!
Er komen steeds meer initiatieven om eenzaamheid te 
bestrijden, zo ook in Laren. Op de laatste gehouden 
inwonertop is eenzaamheid, zowel onder ouderen als 
jongeren, genoemd als een thema wat burgers 
bezighoudt. Wist u dat bijna veertig procent van de 
inwoners in het Gooi zich in meer of mindere mate 
eenzaam voelt? Inmiddels is er al veel onderzoek gedaan 
naar de aanpak en de effecten daarvan. Wat werkt en wat 
werkt niet. Niet zelden doen we aan symptoombestrijding is 
de conclusie. Altijd vol goede wil, maar vaak niet doordacht. 
Mensen krijgen dan op zijn best een tijdelijke opkikker, 
maar voelen zich daarna misschien zelfs wel eenzamer. 
Alle mooie verhalen over hulp dichtbij de burger, sociale 
netwerken en sociale wijkteams ten spijt, moeten de 
professionals hun pogingen om de mensen weer met 
andere mensen in contact te brengen vaak opgeven.
In Laren willen we het serieus aanpakken en de 
leerervaringen van elders gebruiken om het probleem 
van de eenzaamheid goed in kaart te kunnen brengen. 
Er blijkt veel kennis over wat werkt bij de bestrijding 
tegen eenzaamheid, die nu vaak onbenut blijft. 
Het is om die reden dat ik u van harte uitnodig voor een 
gespreksavond in het Brinkhuis. De werkgroep Coalitie 
Laren organiseert een zogenaamde werkconferentie over 
Eenzaamheid & Verbinden. Naar verwachting een 
boeiende avond, op 22 maart aanstaande om 19.00 uur in 
het Brinkhuis, om met elkaar en deskundigen hierover 
in gesprek te gaan.

Leen van der Pols
Wethouder Sociaal Domein
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Vrijwilligerswerk
Nederland heeft een historie met vrijwilligerswerk.  
Zonder vrijwilligers zouden wij als land niet kunnen 
functioneren. Zo eenvoudig is dat. In Laren zijn wij in 
het bezit van een zeer professionele vrijwilligerscentrale 
bevrouwd door Susan Bakker van Versa. Daar heeft men 
regelmatig vacatures die in diverse kranten worden 
gepubliceerd. Ieder jaar wordt er een vrijwilliger van het 
jaar gekozen. Voor mij zijn alle vrijwilligers vrijwilliger 
van het jaar. Belangeloos je tijd geven aan anderen zodat 
anderen van jouw inzet kunnen profiteren, een win-win 
situatie. Veelal is eenieder er heel blij mee. Geweldig 
werk. Onlangs hoorde ik van een van onze leden een wat 
minder prettig verhaal over vrijwilligerswerk.
Jarenlang vrijwilliger voor ‘Tafeltje Dekje’ geweest. 
Maaltijden rondbrengen bij ouderen of gehandicapten. 
Een praatje maken, een kopje thee of koff ie drinken, 
ondertussen altijd in de gaten houden: “Gaat het hier 
goed?” en als daaraan getwijfeld wordt: bespreekbaar 
maken. Zeer belangrijk. De maaltijden werden gemaakt 
in de keukens van verzorgingshuizen. Deze keukens zijn 
er om onduidelijke redenen mee gestopt. Een 
commercieel bedrijf heeft dit overgenomen en brengt de 
maaltijden rond met auto’s waar de naam Apetito op 
staat, een professioneel bedrijf met ook het product 
‘Tafeltje Dekje’ voor instellingen en particulieren. De 
vrijwilligers hielden van hun werk. De mededeling dat 
het rondbrengen van maaltijden ging stoppen op zeer 
korte termijn kwam voor hen totaal onverwacht. Zij 
voelden zich hierdoor op een zijspoor gezet. Hoe 
belangrijk is het om de vrijwilligers van het begin af aan 
mee te laten denken over veranderingen binnen het 
beleid zodat het voor hen duidelijk is wat er gaat 
gebeuren. Nu nog maar hopen dat de kosten voor de 
maaltijden niet verhoogd worden voor onze inwoners. 
Larens Behoud vindt dat men zeer zorgvuldig moet 
omgaan met vrijwilligers. Het is 
hun vrije tijd die zij er graag aan 
blijven besteden. 

Ingrid Hentenaar
Larens BehoudFred van Sprang

EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

zilverenminiaturen.nl

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

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

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Hoe verder met het Gooi
Als u dit leest heeft de Provincie haar plannen om al dan 
niet tot een gemeentelijke herindeling in de Gooi- en 
Vechtstreek te komen bekendgemaakt. Al heel lang 
wordt er gesproken over een herindeling maar tot op 
heden is er, m.u.v. Gooise Meren, niet veel gebeurd. Kern 
van de zaak is het ontbreken van voldoende 
bestuurskracht in de regio om problemen die de 
individuele gemeenten overstijgen op te lossen. 

Recent is een rapport verschenen over de bereikbaarheid 
van de G&V mede in relatie met de lokale economie en de 
natuur. De conclusies zijn niet opwekkend. De 
werkgelegenheid blijft al jaren achter en de natuur 
wordt als sleets gekenschetst. En doordat de 
werkgelegenheid achterblijft neemt het forenzen 
noodgedwongen toe, wat leidt tot een overvol OV en 
vastlopende snelwegen. Dit vraagt om een krachtige 
aanpak door een sterk regionaal bestuur. En dat is wat de 
Provincie wil en de VVD steunt dat ook. 

Naar goed gebruik lopen de meningen in de G&V hoe je 
dat realiseert sterk uiteen. In de in de afgelopen jaren 
verschenen rapporten hierover wordt een herindeling 
geschetst met 2 of 3 gemeenten met op termijn  
1 gemeente als perspectief. Dat biedt de benodigde 
bestuurskracht om de regionale problemen te lijf te 
gaan. De grote vrees is echter dat daarmee de couleur 
locale verloren gaat. Vanuit de BEL-gemeenten is dan 
ook het pleidooi geweest om een regionaal bestuur in te 
richten voor de zaken die op dat niveau geregeld moeten 
worden, en de lokale zaken in de zelfstandige gemeenten 
te beleggen. Gegeven de verdeeldheid in de regio is de 
kans niet groot dat de Provincie daarin meegaat, maar 
dat weet u al als u dit leest.

Bart de Nie
VVD Laren

 
Onze Woningbouwverenigingen
Momenteel hebben wij in Laren twee woning-
bouwverenigingen: de Woningbouwvereniging van 
Erfgooiers en Woningbouwvereniging Laren. De 
huurders zijn automatisch lid van de vereniging en via 
de Algemene Ledenvergadering worden zij geïnformeerd 
over de gang van zaken en hebben zij enige inspraak.
Helaas hebben we vernomen dat Woningbouwvereniging 
Laren zich voorbereidt op een fusie met een grote 
woningbouwcoöperatie. Het eigendom van het toch al 
schaarse aantal sociale huurwoningen gaat over naar 
een grote coöperatie buiten Laren. Hieronder valt ook 
nog een aantal woningen die de gemeente Laren zelf in 
bezit had en voor een symbolisch bedrag heeft 
overgedragen aan de Larense WBV’s. Ook zou het 
betekenen dat onze kleinste en minst kapitaalkrachtige 
woningbouwvereniging alleen overblijft. 

Waarom niet een fusie van de twee Larense Verenigingen, 
zodat alle Larense huurders lid zijn van een sterke 
vereniging die de belangen van hen kan behartigen? 
Nog belangrijker is dat de afstand tussen woning-
bouwvereniging en huurders klein blijft en de 
betrokkenheid groot. Dit zal de vereniging en huurders 
motiveren om de leef baarheid van woningen en buurten 
te bevorderen. Bovendien blijft de lijn tussen WBV en 
gemeente ook kort, wat de samenwerking alleen maar 
ten goede zal komen.

Nogmaals, stap niet in het grote gat van de fusies, maar 
blijf in de buurt van je belanghebbenden. 

Marja Bakker-Snoeij,
Commissielid PvdA
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Nieuws in beeld

Gouden Loekie voor ‘Larens’ Winter Wonderland

Dulfer Jazz in Larens oudste kroeg

Bijzonder Laren legt de liefde vast voor 
Valentijn

Brinkhuis doet aftrap 5-jarig bestaan 
met eigen vrijwilligers Brommobiel-dag in Laren

Dringen in Singer rond Desiree 
Dolron-opener Wim Pijbes Ed Nijpels te gast op VVD-sponsordiner

Felle autobrand in Laren

Kunstcafé in teken van poëzie

Economische recessie lijkt voorbij, nu 
de leegstand nog
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Gouden Loekie voor ‘Larens’ Winter Wonderland

Larense zaken

Larense zaken 10 februari 2017

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 veror-
deningen (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.

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 besluitenlijst van de raadsvergadering op 
woensdag 25 januari 2017 kunt u bekijken op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsverga-
deringen > Besluitenlijst Raad).

Geboorte
09-01-2017 Scottie Anne Marie Ewbank
14-01-2017 Jelmer Marijn Atze Woerdman
20-01-2017 Olivier Cornelis Rudolf Eenhoorn
21-01-2017 Liv Catharina Maria Sylvia Klingens
28-01-2017 Thijmen Alexander Ruurd Nesenberend
30-01-2017 Julius Alexander van Veen

U kunt tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer op 
15 maart 2017 uw stem uitbrengen op deze locaties in 
Laren: 

Stembureau Adres
Brinkhuis (Theaterzaal) Brink 29 
De Gooische School Oud Blaricum-

merweg 21a
Verzorgingshuis Johanneshove Eemnesserweg 42
Verenigingsgebouw De Blokhut Smeekweg 104
Scholengemeenschap Laar en Berg Langsakker 4
Amaris Theodotion Werkdroger 1

De Gooische school is niet rolstoeltoegankelijk. De overige 
stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Veel inwoners van Laren hebben gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om kansen en knelpunten op het gebied 
van verkeer en vervoer aan de gemeente door te geven. 
Circa 730 punten zijn aangegeven op de speciale 
interactieve kaart. De resultaten van de inventarisatie 
worden op 16 februari 2017 besproken tijdens een 
raadsinformatieavond. Bewoners van Laren zijn van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en 
prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en 
vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente bezig met 
het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021. In dit 

Familieberichten

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 

Stembureaus 

Veel reacties op inventarisatie kansen 
en knelpunten verkeer en vervoer
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plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk 
vinden. Daarom konden zij hun inbreng geven via de 
interactieve kaart. Een overzicht van alle aangeleverde 
punten is te raadplegen op de volgende website: www.
geosolutions.nl/sites/BEL_Combinatie 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de 
gemeente op het gebied van verkeer en vervoer. Het 
plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur 
met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leef baarheid voor alle typen verkeer: bussen, 
vrachtauto’s, auto’s, f ietsers en ook voetgangers. Ook 
beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen 
hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor 
investeringen in de komende jaren. 

Bespreking op raadsinformatieavond 16 februari: 
praat mee! 
De resultaten van de inventarisatie worden besproken 
tijdens een raadsinformatieavond op 16 februari 2017. 
Ook worden dan de accenten gelegd voor de verdere 
planvorming. Bewoners zijn van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn en indien gewenst in te 
spreken. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeente-
huis van Laren, aanvang 20.00 uur. 

Vervolg
Na de bespreking op de raadsinformatieavond worden 
zogenaamde wensbeelden opgesteld. Dit zijn schetsen 
van hoe de weginrichting er voor alle verschillende 
verkeerssoorten mogelijk uit zou kunnen komen te 
zien. Op basis van deze wensbeelden worden maatrege-
len voorgesteld. In het voorjaar wordt een informatie-
avond voor inwoners van Laren gehouden. Het GVVP 
wordt aan het eind van de zomer vastgesteld door de 
raad. 

Op 20 januari 2017 ontving de heer Steffanus Johannes 
Zoon een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid 
van zijn afscheid bij de vrijwillige brandweer. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Zoon (geboren op 23 juni 1961 in Laren en woont 
in Huizen) werkte bij de brandweer Gooi en Vechtstreek 
waar hij deel uitmaakte van het vrijwillige korps Laren. 
In 1981 begon hij als aspirant-brandweerman en na 
meerdere bevorderingen was zijn laatste aanstelling die 
van senior manschap.

Op 20 januari 2017 nam de heer Zoon afscheid van de 
vrijwillige brandweer tijdens de jaarvergadering op de 
brandweerkazerne in Laren. Burgemeester Elbert Roest 
reikte de onderscheiding uit door het opspelden van de 
bijbehorende versierselen.

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult 
in de samenleving? Draag hem of haar dan voor als 
ontvanger van een lintje bij de algemene decoratieverle-
ning rond Koningsdag in 2018. Let op: de aanvraag moet 
uiterlijk 1 augustus 2017 bij de burgemeester zijn 
ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment 
worden uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een
jubileum van een gedecoreerde van een vereniging. Dit 
moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van 
uitreiking bij de burgemeester aanvragen.

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraag-
formulier dat u naar de gemeente stuurt. Het formulier 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > 
Onderscheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informa-
tie over hoe u iemand kunt voordragen, neemt u contact 
op met mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via 
tel. 14 035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl

U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of 
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeente-
lijke erepenning. Deze persoon of instelling moet 
voldoen aan de volgende criteria:

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer S.J. Zoon

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding?

Kent u iemand die een gemeente-
lijke erepenning verdient?
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•  Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende 
inzet voor de Larense gemeenschap. Onder hoog-
waardige inzet wordt verstaan: beleidsmatige en/of 
vernieuwende inzet die de Larense gemeenschap ten 
goede komt. De nadruk ligt niet op langdurige inzet.

•  De inzet mag zowel binnen als buiten Laren zijn, 
maar is van belang voor de Larense gemeenschap.

•  De inzet voor Laren kan op een breed scala aan 
terreinen zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, 
sport, welzijn, gezondheidszorg en bevordering van 
de sociale cohesie.

De criteria voor het voordragen staan eveneens 
beschreven op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > 
Onderscheidingen) Daar vindt u ook het aanvraagfor-
mulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via tel. 
14 035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl 

Op dinsdag 24 januari 2017 is de heer Bouarfa Touizni in 
het Raadhuis van Laren genaturaliseerd.

In het bijzijn van zijn gezin legde meneer Touizni de 
verklaring van verbondenheid af, waarmee hij beloofde 
de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap 
horen te respecteren en de plichten te vervullen. 
Vervolgens overhandigde burgemeester Elbert Roest 
hem het Koninklijk Besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap. 
De vrouw en kinderen van meneer Touizni zijn al eerder 
Nederlander geworden. 

Burgemeester Elbert Roest, Bouarfa Touizni met zijn 
vrouw en kinderen, wethouder Tijmen Smit

Bouarfa Touizni krijgt 
Nederlandse nationaliteit

Zestig jaar geleden stapten meneer en mevrouw 
Dutman met elkaar in het huwelijksbootje. Burgemees-
ter Elbert Roest kwam het echtpaar maandag 6 februari 
2017 feliciteren.

Voor de zesde keer organiseert GGD Gooi en Vechtstreek 
de succesvolle actie ‘30 dagen zonder alcohol’. Ga ook de 
uitdaging aan! Doorbreek gewoontegedrag en laat van 1 
tot en met 30 maart alcoholische dranken staan. 
Aanmelden kan via ikpas.nl/aanmelden

Voor veel mensen is het drinken van alcohol een 
dagelijkse gewoonte: een glas wijn bij het eten, een 
biertje na het sporten. Onderzoek toont aan: door ‘30 
dagen zonder alcohol’ doorbreek je gewoontegedrag. 
Ook geef je het goede voorbeeld aan de jeugd en ga je 
fris de lente in. De actie wordt sinds vorig jaar niet 
alleen in de regio Gooi en Vechtstreek uitgezet, maar in 
het hele land onder de noemer IkPas.

Beduidend fitter
Vorig jaar deden een paar honderd mensen uit de regio 
Gooi en Vechtstreek mee aan ‘30 dagen zonder alcohol’. 
En met succes! De actie leverde de volgende resultaten 
op:
•  De luchtige aanpak stimuleert veel mensen om mee 

te doen: man, vrouw, jong, oud, gelegenheidsdrin-
kers, gewoontedrinkers en zware drinkers.

•  De meeste deelnemers voelen zich door de actie f itter 
en slapen beter.

•  Bijna iedereen lukt het om een maand alcoholvrij te 
zijn.

•  Na af loop zeggen deelnemers makkelijker ‘nee’ 
tegen alcohol.

Meneer en mevrouw Dutman 
60 jaar getrouwd!

Pas ook in maart! Doe mee 
aan ‘30 dagen zonder alcohol’ 



10Larense zaken 10 februari 2017

Meer informatie en aanmelden
De GGD sluit dit jaar aan bij de landelijke actie IkPas. 
Iedereen die woont of werkt in de regio Gooi en 
Vechtstreek kan zich aanmelden via ikpas.nl/aanmel-
den Op basis van de postcode wordt men ingedeeld in 
de juiste regio. Deelnemers uit de Gooi en Vechtstreek 
ontvangen een startpakket en krijgen gedurende de 
actiemaand doorlopend tips en adviezen om de 
uitdaging vol te houden. Meer informatie over de actie 
is te vinden op www.30dagenzonderalcohol.nu 

Op 10 en 11 maart 2017 steken veel maatschappelijk 
betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. 

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te 
doen: het opknappen van een clubhuis, een dierenver-
blijf of een speeltuin of een paar uur erop uit met 
ouderen of gehandicapten. Tussen al deze
klussen vindt u vast een mooie activiteit die u samen 
met uw collega’s, familie of sportteam kunt doen. Bent 
u maatschappelijk betrokken en heeft u zin om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld u 
aan op www.nldoet.nl Er komen dagelijks nieuwe 
activiteiten bij!

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws 
en tips en inspiratie voor een NLdoet activiteit kunt u
terecht op www.nldoet.nl 

Voortaan heeft de gemeente Laren ook een off iciële 
pagina op Facebook: www.facebook.com/gemeente.
Laren 

De gemeente wil dat inwoners, ondernemers en 
bezoekers van Laren nog makkelijker in contact komen 
met de gemeente en meedenken en -praten over 
onderwerpen die zij belangrijk vinden. Met social 
media vergroot de gemeente haar bereik en het biedt de 
mogelijkheid om foto- en f ilmmateriaal gemakkelijk te 
delen met volgers.

De informatie op de gemeentelijke Facebookpagina zal 
deels overeenkomen met het nieuwsoverzicht op de 
website. Het grote verschil is dat het socialmediakanaal 
interactief is en dat volgers van de Facebookpagina 
berichten kunnen ‘liken’ en ‘delen’. Ook is het mogelijk 
om te reageren op een bericht (post).

Volg, like en deel gemeente Laren!
Neem vooral eens een kijkje op onze facebookpagina 
www.facebook.com/gemeente.Laren en volg, like en deel 
onze berichten met anderen.

NLdoet 2017

Volg de gemeente nu ook op 
Facebook!

Post van de 
overheid digitaal 
ontvangen?

Wilt u uw post van de overheid liever digitaal ontvangen? 

Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten 

over uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties 

van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. 

Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u 

automatisch een e-mail. 

Ervaar zelf ook het gemak van MijnOverheid en log in 

met uw DigiD op mijn.overheid.nl.

Ervaar het gemak
van MijnOverheid

Overzichtelijk  •  Veilig  •  Altijd beschikbaar  |  mijn.overheid.nl

•  Post van de overheid in 

uw digitale Berichtenbox

  •  Zien welke gegevens de over- 

heid over u heeft vastgelegd

•    De status van uw vergunning- 

aanvraag volgen 

In verband met onderhoud zijn de volgende digitale 
diensten niet bereikbaar op zaterdag 11 februari en 
wellicht ook op zondag 12 februari:
•  Uittreksel Basisregistratie Personen
•  Uittreksel Burgerlijke Stand
•  Verhuizing doorgeven
•  Melding openbare ruimte
Let op: een afspraak maken en meldingen doen via het 
Omgevingsloket kan wel.

Digitale diensten 
tijdelijk niet bereikbaar
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Gemeentelijke 

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

Stichting’ van Ineke Hilhorst, Teun 
Koetsier en Elbert Roest. Speciale 
doelgroep voor dit boek is scholieren.

Bron: De Gooi- en Eemlander, Edward de Vries Lentsch 
(zie ook https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/
oud-bewoners-berg-stichting-te-gast-bij-laar-berg)

Benefietdiner voor de Berg-Stichting

Paul Fagel kookt met leerlingen 
College de Brink
Woensdagavond 22 maart 
2017 vanaf 18.30 uur wordt 
er in het restaurant van 
College De Brink een bene-
fietdiner gehouden ten 
bate van het op te richten 
monument voor de 48 ver-
moorde Joodse kinderen van de Berg-Stichting. Een bij-
zonder viergangendiner, bedacht en bereid door de 
befaamde chef-kok Paul Fage en met medewerking van 
leerlingen van de horeca-afdeling. Ook is er kostelijk 
amusement.

Er is die avond slechts plaats voor tachtig personen. Het 
organiserend comité van Ellen van Dorst-Brakel en Leo 
Janssen raadt deelnemers daarom aan snel te boeken. De 
prijs inclusief een wijnarrangement bedraagt € 100,- per 
couvert. De betaling geldt als aanmelding. Een toe-
gangsbewijs wordt bij volgorde van binnenkomst per 
e-mail toegezonden. Het geld kan worden overgemaakt 
op bankrekening NL05 ABNA 0842 2130 58 t.n.v. Diner 
Berg-Stichting Dinerberg-stichting@xs4all.nl 

Uw donatie is meer dan welkom
Met ieder bedrag maakt u uw betrokkenheid bij het 
monument (kosten ruim € 70.000,-) duidelijk. Uw 
bedrag - hoe klein of groot ook - kunt u overmaken op 
NL03 RABO 0313 6920 84 ten name van Stichting Monu-
ment voor de Joodse kinderen te Laren. De stichting 
heeft de ANBI-status. Uw gift is dus f iscaal aftrekbaar.

Twee oud-bewoners van 
de Berg-Stichting in 
Laren, Mart Cohen en 
Trudi Asscher, hebben 
vorige week een rond-
leiding gekregen bij 
Laar & Berg, de scho-
lengemeenschap die 
nu op de plek staat van 
het Joodse kinderte-
huis. Alleen de woning 
van het toenmalige 
directie-echtpaar Jan 
en Tine Reitsema staat er nog en enkele aangetaste 
gevelstenen. 

Mart Cohen en Trudi Asscher nemen op donderdag 20 
april 2017 deel aan de onthulling van het monument 
voor de 48 vermoorde Joodse kinderen. Leerlingen en 
docenten van Laar & Berg zijn betrokken bij het monu-
ment. Het komt vlakbij de ingang van de school te staan 
in wat straks het Jan Reitsema-plantsoen wordt 
genoemd. Dit als eerbetoon aan Jan en Tine Reitsema. Zij 
hebben namelijk het leven van veel kinderen gered.

Vanwege zijn jonge leeftijd toen, kan Mart Cohen zich 
van het tehuis weinig meer herinneren. ‘Behalve dat we 
aardappels in de schil aten. Niet lekker. En dat ik van 
schrik onder een teil kroop bij overvliegende vliegtui-
gen. Bij de sluiting van de Berg-Stichting in 1942 ben ik 
met andere kinderen via de stoomtram, die ze Gooische 
Moordenaar noemden, naar Amsterdam gebracht. In een 
urinoir in Amsterdam werd mijn Jodenster afgeknipt en 
ben ik weggekomen. Via een boerenfamilie in Nieuw-
Vennep, die meer dan driehonderd Joden verder heeft 
geholpen, dook ik onder.’

Boek
Scholengemeenschap Laar & Berg voelt zich verbonden 
met de geschiedenis en speelt een actieve rol bij de ont-
hulling van het monument op 20 april. ‘Doel is de ver-
dwenen kinderen een stem en een gezicht te geven’, ver-
telt geschiedenisdocente Laura de Roos tijdens het 
bezoek van de twee oud-bewoners. Dat gebeurt onder 
andere door het voordragen van gedichten, het inrichten 
van een expositie met een maquette van het gebouw en 
het zingen van het oorspronkelijke jubileumlied van de 
Berg-Stichting uit 1936 ter gelegenheid van het vijfen-
twintigjarig bestaan.

De verhalen van Mart Cohen en Trudi Asscher krijgen 
ook een belangrijke plek in het boek ‘De Slag om de Berg-

Larense zaken 10 februari 2017

Mart Cohen en Trudi Asscher bij 
de gevelstenen van de Berg-
Stichting in de tuin van de oude 
directiewoning.
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Nieuws in beeld

Walter & Roland gaan voor ‘one love’!

Tarcissius Nieuwbouw vordert gestaag

Informatieochtend  over buurt-app ism 
helpdesk

Laren onderzoekt mogelijkheid 
bedrijvencampus Crailo

Roos Schuring verwondert met mooie 
buitenschilderijen in Rosa Spier Huis

Sleutels voor bewoners nieuwe 
‘brandweerhuisjes’ aan De Kamp

Zonnebloem heerlijk aan de stamppot bij 
Ons Genoegen.

Volle bak bij ‘Co live’ in Nick Vollebregt’s jazzcafé

Kinderafdeling Tergooi opent nieuw dakterras

VSO Mytylschool De Trappenberg 
bezoekt expositie Dolron



Lekker lang kind!
Zijn Nederlanders echt de beste opvoeders ter we-
reld, zoals in het onlangs verschenen boek ‘De ge-
lukkigste kinderen van de wereld’ wordt beweerd? 
Voor velen is het grootbrengen van kinderen tot 
zelfstandige en vooral ‘gelukkige’ volwassenen het 
doel. Maar is dat laatste wel het belangrijkste crite-
rium om de opvoeding te beoordelen? Hoe meet 
je geluk eigenlijk? Het onderwerp lokte meteen 
commentaar uit, maar iedereen wil natuurlijk best 
beamen dat wij het goed doen. Dat het toch vaak 
tobben is voor de ouders is algemeen bekend. 
Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter geeft 
voor hen nog eens helder de lijnen aan: “Uit onder-
zoek weten we dat kinderen behoefte hebben aan 
grenzen, want die bieden ook veiligheid en struc-
tuur. Een grenzeloze opvoeding is dus niet goed. 
Het mengsel van steun en toezicht luistert heel 
nauw, je kunt niet een van de twee weglaten. Het is 
dus goed om ruimte te geven aan je kinderen maar 
ze hebben net zoveel behoefte aan grenzen en  
duidelijkheid.” Behalve ‘goed’ opvoeden hebben 
ouders meer verplichtingen. De wetgever breidt 
die af en toe verder uit. Onze hoogste rechter heeft 
een paar maanden geleden nog eens duidelijk  
gemaakt dat ouders ook ná de meerderjarigheid 
van hun kinderen meer verplichtingen hebben dan 
menigeen vermoedde. De Hoge Raad bevestigde: 
totdat een kind 21 jaar oud is, kunnen ouders hun 
kind niet verplichten om te gaan werken en zelf in 
zijn onderhoud te voorzien. Kort gezegd: zelfs als 
het kind kan werken, maar niet eens solliciteert, 
moeten de ouders blijven betalen. Misschien reden 
temeer waarom uit onderzoek van Unicef blijkt, 
dat Nederlandse kinderen, zo niet de gelukkigste 
ter wereld, in elk geval het meest tevreden zijn met 
hun ouders.  k

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

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

Column Clasien_71X220mm_feb2017.indd   1 30-01-2017   15:23:22
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Walter & Roland gaan voor ‘one love’!

Tarcissius Nieuwbouw vordert gestaag

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

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: MEENTZOOM 67  BLARICUM 

TE KOOP: OUDE KERKWEG 35  LAREN 

TE KOOP: BEIJEMANSWEG 9  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: GRAAFLAND 54  LAREN 
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Shantykoor zoekt nog leden
Enkele weken 
geleden nam de 
74-jarige Cees Bus 
het initiatief om een 
Shantykoor op te 

richten. “Die oproep heeft al de helft van het koor 
opgeleverd”, roept de actieve Laarder. “Henk 
Wikkerman, valt hem bij: “Het gaat natuurlijk puur 
om het plezier. Een echte heldentenor hoef je niet per 
se te zijn. Heerlijke meezingers en evergreens zingen 
we. We kunnen nog wel zo’n twaalf man gebruiken. 
Jong en oud is meer dan welkom. Dus als er gasten zijn 
die mee willen doen, kunnen zij zich bij mij melden. 
henkwikkerman@hetnet.nl of 06 29 53 74 68. Het wordt 
een vrolijke boel met straks leuke optredens 
bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.” Hovenier Leo 
Vos, een van de drie accordeonisten, vult aan:  “We zijn 
ook nog op zoek naar een nieuwe naam. ‘De Speuit’ ligt 
natuurlijk voor de hand, misschien ook ‘Laren aan zee’, 
maar we willen vanuit het dorp toch meerdere 
suggesties hebben. De winnaar krijgt een leuke prijs.” 
Locatie voor repetities wordt  de brandweerkazerne. 
Meld je aan en doe mee!

In het Larens Journaal nr.227 van 13 januari 2017 wordt 
vermeld onder Larense zaken dat de gemeentelijke 
bekendmakingen alleen nog maar digitaal bekend 
worden aangeboden. Het zal volgens de wet best zo 
mogen zijn. Ik heb hier toch wel moeite mee, een 
verarming van de participatiemaatschappij! De overheid 
gaat er vanuit dat iedereen digitaal ontwikkeld is of wil 
worden. Dat is niet juist. Zie de vele voorvallen met 
cybercrime. Veel ouderen, en zij niet alleen, schrikken 
van deze criminaliteit. Laren staat landelijk bekend als 
één van de meest vergrijsde gebieden. Daarnaast ben ik 
bang dat onderlinge verhoudingen binnen een buurt 
onder spanning kunnen komen te staan. Onderlinge 
contacten worden al steeds minder. Wat als de buren 
plotseling gaan bouwen of kappen? Ik adviseer om naast 
de digitale bekendmakingen ook de aanvragen en 
vergunningen alsnog te plaatsen in het Larens Journaal

Johan van Wijngaarden

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.

Marleen Verspoor ontwikkelde 
het Nalatenschapsdossier en 
werkt als (levens)executeur 
door heel Nederland.

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Terugkomende van een overleg met mijn 
Nalatenschapscirkel, een zeer diverse groep vrouwen 
die zich professioneel bezighoudt met nalaten-
schappen in de breedste zin van het woord, weet ik 
het zeker; mijn plan dat ik al enige tijd in mijn 
hoofd heb zitten, gaat handen en voeten krijgen. 
Want: inmiddels is het 14 jaar geleden dat ik als 
eerste in Nederland het Nalatenschapsdossier 
ontwikkelde en het onderwerp staat midden in de 
belangstelling. Ook zijn er diverse boeken op de 
markt verschenen om zelf een levensregistratie te 
maken maar mij bereiken ook allerlei signalen dat 
mensen er wel aan beginnen maar het niet afmaken. 
Dat is ook vaak de reden waarom mensen mij alsnog 
inschakelen, en dat blijf ik met enthousiasme doen. 
Maar ik ga starten met het organiseren van 
workshops voor de doe het zelver: Maak je eigen 
nalatenschapsregistratie. Maar dan wel onder 
begeleiding, zodat het een bruikbaar document 
wordt dat ook echt af komt. Het idee is als volgt: in 
enkele sessies worden mensen geholpen met 
samenstellen van hun eigen nalatenschapsregistratie. 
Er wordt gewerkt in kleine groepjes en volgens een 
duidelijk stramien komen alle onderwerpen aan de 
orde die van toepassing zijn op de mensen uit die 
groep. In principe starten we bij voldoende 
belangstelling begin maart in Laren en/of Blaricum 
en er staan meerdere workshops in de planning in 
april en later ook buiten het Gooi. Meer informatie 
staat binnenkort op mijn website.
Omdat het een nieuw concept is, zijn de eerste 
workshops voor mij ook een try-out en geef ik 
korting in maart en april. De kosten voor de 
workshops zijn dan € 125,00 ipv. € 150,00. Opgeven 
kan telefonisch: 06 5063 4061 of via de mail: info@
viaverspoor.nl waarbij duidelijk moet worden 
aangegeven wat uw naam, telefoonnummer en 
voorkeursdag en -tijd is. 
U ontvangt dan snel bericht of de workshop op de 
door u gewenste tijd plaats zal vinden.

Workshop 
nalaten
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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 10 februari
Meesterverteller Willem de Ridder
20.15 uur - Theater aan de Brink € 15,00
Meesterverteller Willem de Ridder ver-
telt een verhalenavontuur.

Zaterdag 11 februari
Steef de Jong - Groots en meeslepend wil ik leven (toneel)
20.15 uur – Singer Theater €  22,00 / supporters € 19,50
Steef de Jong neemt u mee op reis naar Wenen, de bakermat 
van de operette. 

Zondag 12 februari 
Papageno Unplugged Jazz*
16.00 uur – Papageno Huis €  5,00
Canvas Trio: Orestis Petrakis (piano), Pedro Ivo Ferreira (contra-
bass) en Nick Thessalonikefs (drums).

Vrijdag 17 februari
Cabaretier Pieter Jouke – ‘Dingen die 
ik dacht’ 20.15 uur - Theater aan de 
Brink €  15,00
Na veel denken deelt hij wat er over is van 
die gedachten. Dat gebeurt met absurdi-
teit, hogere associatiekunde en liefde 
voor het gesproken woord

Zondag 17 februari 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Sterre Kooi (sopraan) en Florian Verweij (piano).  Muziek van 
Schubert, Wolf, Duparc, Fauré, Debussy, Tsjaikovsky en Smetana.

Dinsdag 21 februari
Ensemble Lumaka – ‘Visionaire Timbres 
1926’ 20.15 uur – Rosa Spier Huis 
Een jaren-20-programma waarmee 
Ensemble Lumaka muzikaal en visueel 
terugduikt naar 1926 waarin de beroem-
de harpiste Rosa Spier samen met colle-
ga’s in het Concertgebouw een gedenk-
waardig concert speelde

Vrijdag 24 februari
Theater Draad – Terugspeeltheater
20.15 uur - Theater aan de Brink €  15,00
Theater Draad maakt terugspeeltheater, 
een vorm van improvisatietheater die 
gebruikmaakt van verhalen uit het 
publiek. 

Zondag 26 februari 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €   5,00
Alba Encinas (viool), Isabel Franenberg (altviool), Michael 
Tweed (cello), Juan Diaz (contrabas) en Naruhiko Kawaguchi 
(piano),  Isidro Albarreal Delgado (zang). Muziek van Schubert.

Donderdag 2 maart
Yora Rienstra, PAAZ (toneel)
20.15 uur – Singer Theater €  22,00 / supporters €  19,50
Als Emma opgenomen wordt op de psychiatrische afdeling van een zie-
kenhuis, de Paaz, weet ze zeker dat er een fout is gemaakt. 

Zaterdag 4 maart
Mike Boddé, De geurige man 20.15 uur
Singer Theater €  22,00 / supporters €  19,50
In ‘De Geurige Man’ probeert Boddé met een muzi-
kant zijn dromen te duiden. Of nou ja, duiden… 

Zondag 5 maart 
Papageno Koffieconcert* 11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Dostojevski Kwartet, Charlotte Basalo Vazquez (viool), Julia Kleinsmann 
(viool), Lisa Eggen (altviool) Emma Kroon (cello). 

Zaterdag 6 maart
Karin Haanappel, Avant-garde vrouwen in de kunst (lezing)
20.15 uur – Singer Theater  €  15,00 / supporters € 12,50 
Al jaren geeft kunsthistorica drs. Karin B. Haanappel lezingen over 
onderwerpen uit de kunst- en cultuurgeschiedenis. 

Donderdag 9 maart
Sjoerd Pleijsier, Turks Fruit, (toneel) 21.00 uur 
Singer Theater €  22,00 / supporters €  19,50
De roman Turks Fruit verscheen in 1969 en ver-
telt het aangrijpende verhaal over een beeld-
houwer en zijn grote liefde; de roodharige Olga. 
Turks Fruit is geschreven als monoloog. Pleijsier 
richt zich in de eerste persoon enkelvoud recht-
streeks tot de mensen in de zaal.

Vrijdag 10 maart
Born Sanders Jazz trio
20.15 uur - Theater aan de Brink €  15,00
BORN is een dynamisch jazztrio met pianist Born 
Sanders, drummer Peter Weissink en bassist Bart 
Soeters. Hun muziek varieert van groovy naar 
melancholisch. 

Vrijdag 11 maart
Michiel Borstlap, Velvet - Try-out (muziek)
20.15 uur – Singer Theater €  22,00 / supporters €  19,50 
Gezegend met virtuoze speeltechniek blijft een concert van Michiel 
‘Genieten met een grote G’, met de ogen dicht en luisteren met het hart.

Zondag 12 maart 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Jose Maria Aragon Verdugo (piano). Programma vanaf medio maart op 
www.papageno.nl.

Zondag 12 maart 
Papageno Unplugged Jazz*
16.00 uur – Papageno Huis €  5,00
Mo van der Does Trio: Mo van der Does (saxofoon), William Barrett 
(contrabas) en Fran Gayo (drums).

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Jazz-middagen zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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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.

 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

• Het Papageno Huis zoekt vrijwilligers
Om alle activiteiten goed te laten verlopen zoekt het team 
van het Papageno Huis ondersteuning van vrijwilligers. 
Denk daarbij aan lichte horecawerkzaamheden, het bege-
leiden van jongeren op creatief gebied of een gastvrouw-
functie bij de zondagse koffieconcerten. Meer info: 
email@stichtingpapageno.nl

• Voorlezers in Blaricum en Laren 
Twintig weken lang gaat u voorlezen bij een gezin met 
kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kin-
deren met een taalachterstand. U introduceert het voor-
leesritueel bij het gezin. U geeft de ouders handvatten om 
het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere 
manieren te stimuleren in taal. Tijden zijn in overleg. 
Interesse? Femke Reijnen tel. 035 5825488 of mail naar  
freijnen@debibliotheek.org

• Vrijwilligers Wandelclub
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor onze ‘wandelclub’ 
die onze bewoners op woensdagochtend willen begelei-
den bij een wandeling in de omgeving.
Bij voorkeur op de woensdagochtend (10.00 tot 12.00 uur). 
Interesse? Martijn Derrix tel. 035 5386797 of mail naar 
m.derrix@rosaspierhuis.nl

• Noodhulpteamlid
Het Noodhulpteam treedt op bij grootschalige ongeval-
len en rampen en werkt samen met ambulancepersoneel 
en andere medische professionals. Je werkt in georgani-
seerd verband en wordt hierbij aangestuurd door een 
teamleider. Samen met andere teamleden zorgt u voor 
het inrichten van de opvanglocatie, het opvangen van 
lichtgewonde slachtoffers en u voert eerstehulphandelin-
gen uit. U bent ook verantwoordelijk voor het signaleren 
en doorverwijzen van letsels en/of aandoeningen waar-
voor verpleegkundigen of andere medische professionals 
geraadpleegd moeten worden. Werktijden: in overleg ca. 8 
uur per week plus opleidingsuren. Heeft u interesse, 
neem dan contact op met Team Vrijwilligers Werving van 
Rode Kruis District Gooi en Vechtstreek (Bussum) tel. 035-
6922622 of mail naar vrijwilligerswerkgooienvechts-
treek@rodekruis.nl

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel infor-
matie over vrijwilligerswerk maar ook een uitgebreide 
digitale vacaturebank, waar naast de Larense vacatures 
ook vacatures uit de regio te vinden zijn. 

Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt weten 
wat er voor u allemaal mogelijk is op het gebied van vrij-
willigerswerk of maak een afspraak.

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de 
koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woning-
marktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en 
een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor 
de markt van bestaande koopwoningen weer terug op 
het niveau van 2007. De markt voor nieuwbouwkoop-
woningen blijft nog wel achter in het herstel, waarbij 
een haperende productie van nieuwe koopwoningen 
als belangrijke oorzaak geldt. Het tekort aan te koop 
aangeboden woningen in de bestaande woningvoor-
raad en op de nieuwbouwmarkt zet het vertrouwen in 
de koopwoningmarkt bij woonconsumenten onder 
druk aan het eind van dit recordjaar. Volgens onder-
zoek blijkt dat het consumenten vertrouwen iets 
gedaald is, dit mede door de lichte verhoging van de 
hypotheekrente en door daling van het woningaan-
bod. Ook in Laren is het aanbod van woningen f link 
terug gelopen. Op dit moment staan er nog ca. 165 
woningen aangemeld op funda, waarvan een groot 
aantal verkocht zijn of onder voorbehoud verkocht zijn. 
Het is heel menselijk dat je graag datgene wilt hebben 
wat je niet (meer) kan krijgen. Een kind wil altijd net 
dát speelgoedautootje hebben die zijn broer of zus 
heeft. In de huizenmarkt wil een koper graag die 
woning hebben die nét is verkocht dan wel waarmee je 
als makelaarverkoper in onderhandeling bent. Het is 
zeker goed om als koper een eigen aankoopmakelaar in 
te schakelen. Zij/hij weet hoe om te gaan met deze situ-
atie, de emoties, wat de spelregels zijn en hoe het spel 
“gespeeld” moet/kan worden. Je kunt als makelaar 
maar 1 rol spelen dan wel 1 pet op hebben. Of je bent 
makelaar koper of makelaar verkoper. Je kunt maar 1 
belang behartigen. In bepaalde segmenten van de hui-
dige markt is er zeker krapte op de markt. Dan is het 
verkopen van de woning niet de moeilijkheid maar 
juist het vinden ervan. Sommige verkopers die bijvoor-
beeld willen “downsizen”0 (thans groter/duurder 
wonen en kleiner/goedkoper willen gaan wonen) wor-
den op dat moment gelokt /gelijmd met mooie woor-
den en beloftes, maar als jouw makelaar verkoper ook 
makelaar verkoper is van het nieuwe huis welk belang 
kan hij dan het beste behartigen? Laat u niet gek 
maken, of u nu koper of verkoper bent, realistisch 
nadenken en probeert u zich eens te verplaatsen in de 
andere partij, hoe moeilijk het ook soms is.
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In het weekend van 20 en 21 mei vindt voor de 12e keer 
de Atelierroute Laren plaats.  Kunstenaars die in Laren 
over een atelier beschikken, zetten in dat weekend 
tussen 11.00 uur en 17.00 uur de deuren 
van hun ateliers wijd open om het 
publiek kennis te laten maken met 
hun (nieuwste) werk. Een groot aantal 
kunstenaars heeft inmiddels al laten 
weten dit jaar mee te doen, maar het 
bestuur wil ook graag aan die 
kunstenaars die nog nooit hebben 
meegedaan laten weten dat zij zich 

ook kunnen opgeven. De deelnemende kunstenaars 
komen in het full-colour glossy Art Magazine dat in 
een oplage van 5500 exemplaren gratis huis-aan-huis 

in Laren zal worden verspreid. 
Wilt u meedoen, laat dat dan het 
bestuur van de Stichting 
Atelierroute Laren zo snel 
mogelijk weten. Inschrijven kan 
tot 25 februari aanstaande. Het 
inschrijfformulier is te vinden op 
www.atelierroutelaren.nl 

Kaartverkoop Matthäus Passion olv 
Ton Koopman begonnen
Palmzondag 9 april om 
15.00 uur vindt in de 
Sint Jansbasiliek een 
uitvoering plaats van 
de Matthäus Passion 
van Johan Sebasitian 
Bach onder leiding van 
de vermaarde dirigent Ton Koopman.  Bach maakt in dit 
meesterwerk de emoties van het verhaal voelbaar voor 
iedereen: gelovig of ongelovig, voor mensen uit de 18e tot 
en met de 21e eeuw. In de beroemde aria’s en koordelen 
van de Matthäus Passion komt het drama op een krach-
tige maar gestileerde manier tot leven. Tussen de vele 
Matthäus Passionen die er ook in de lente van 2017 weer 
zullen klinken, ieder met zijn eigen invalshoek, is die 
van Amsterdam Baroque Orchestra & Choir absoluut een 
heel bijzondere. Koopman, dé Bach-kenner bij uitstek, is 
een gepassioneerd voorvechter van de authentieke uit-
voeringspraktijk en heeft met Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir een gezelschap van topspecialisten op 
oude instrumenten verzameld. Dit wordt een concert 
dat het publiek zich nog lang zal herinneren.
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koop-
manSolisten: Yetzabel Fernandez Arias (sopraan) Maar-
ten Engeltjes (alt) Tilman Lichdi (tenor, evangelist) 
Andreas Wolf (bas, Christus)Klaus Mertens (bas)
Tickets kunt u bestellen via www.larenklassiek.nl of via 
Nationale Theaterkassa 0900- 9203 De toegangskaarten 
kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), 
inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 
administratiekosten.

Sociaal Wijkteam Laren 
laagdrempelig en actief
In het Sociaal Wijkteam werken wijkverpleegkundige 
Fieke Kitslaar, Chantal van Meeuwen en de sociaal 
werkers Carla Resing en Annemieke Lute samen met 
als doel een laagdrempelig vangnet te vormen voor 
inwoners van Laren. Het Sociaal Wijkteam werkt o.a. 
samen met netwerkpartners zoals huisartsen, 
woningbouwcorporaties, kerken en politie. 
Het wijkteam is er voor inwoners van Laren die zich 
zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een 
signaal of vraag daarover dicht in de buurt kwijt wil-
len. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken welke 
oplossingen mogelijk zijn in de directe omgeving. Bij-
voorbeeld het zoeken naar iemand die een boodschap 
kan doen, het geven van hulp bij het invullen van for-
mulieren, een gesprek over gevoelens van eenzaam-
heid, vragen over woonruimte, informatie over versla-
vingsproblematiek of de mogelijkheden van meedoen 
in de samenleving. Er wordt gekeken naar het eigen 
netwerk, de mogelijkheden in de buurt en het leggen 
van verbindingen tussen inwoners. Als het nodig is, 
kan het Sociaal Wijkteam een indicatie voor zorg afge-
ven of doorverwijzen naar de Gemeente of andere 
hulpverleningsinstanties. 

Het Sociaal Wijkteam Laren heeft iedere donderdag 
van 13.00-14.00 uur inloopspreekuur in het Raadhuis 
Laren, Eemnesserweg 19. Telefonisch is het team 
bereikbaar op 035 3034627 of per e-mail via sociaalwijk-
team@laren.nl.

(Nieuwe) deelnemers Atelierroute 2017 kunnen zich melden
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Van 16 januari tot eind februari
foto's van Shirley Agudo
Februari
Vrij 10 Film Beyond Sleep
14.30
Vr 10 Theater Willem de Ridder *
20.15
Ma 13 Wandeling door Florence
20.00
Di 14 Albinoni, Albéniz en Adams *
14.30 en 19.30
Wo 15 Film Julieta *
19.30
Do 16 Thema "Voltooid Leven"
20.00
Vr 17 Cabaret "Pieter Jouke" *
20.15
Wo 22 Film La Danseuse
19.30
Vr 24 Theater "Draad"
20.15
Ma 27 Scharrelconcertje
17.00
Di 28 Victoria,Verdi en VillaLobos *
14.30 en 19.30
Di 28 Lezing "Ed van der Elsken"
20.00
Maart
Vr 3 Kunstcafé
19.30
Wo 1 Film Tonio *
19.30
Wo 8 Film Genius *
19.30
Do 9 Lezing Dyslexie
20.00
Vr 10 Born Sanders Jazz Trio
20.15
* Dagschotel altijd reserveren!
Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl

Activiteiten

De Gooische Muziek-
school heeft een nieuwe 
muziekcursus geschreven 
voor kleuters. De cursus 
heeft als leidraad het ont-
dekken van muziekin-

strumenten en klanken. Aan de hand van verhaaltjes 
gaan de leerlingen op reis en maken allerlei spannende 
avonturen mee. Elke les maken ze kennis met instru-
menten en klanken. Deze korte cursus van 15 lessen start 
in de week van 6 februari en wordt gegeven op woensdag.
Meer info: en inschrijvingen www.degooischemuziek-
school.nl of bel 035-6936596.

Fit op weg naar een strakke zomer? Wacht dan niet lan-
ger, begin nu al! De gehele maand februari staat bij De 
Biezem in het teken van Aquasporten. De instructeurs 
geven les in Aquabootcamp, Aquajogging, Pittig Fit en 
MbvO. Bij aankoop van een Aquasportkaart in Februari 
2017 ontvang je maar liefst 25% korting!
Meer info op www.debiezem.nl.

In de expositieruimte van het 
Rosa Spier Huis zijn vanaf 5 
februari de schilderijen van 
Roos Schuring te bezichtigen. 
De tentoonstelling loopt tot en 
met 2 april en is iedere dag te 
bezichtigen tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De tentoonge-
stelde kunst is ook te koop. Roos Schuring is een ‘plein 
air’-schilder, oftewel een ‘buitenschilder’. Het vastleg-
gen van de schoonheid van de natuur, daar gaat het haar 
om. Schuring houdt van de verbinding, van het samen-
gaan van verf met de natuur. Landschappen met koeien, 
zonsopgangen, zee- en strandgezichten horen tot haar 
favoriete onderwerpen. Elk werk maakt ze op locatie. Die 
belevenis tijdens het buiten schilderen is te zien in haar 
werk, voelbaar voor de toeschouwer.
Kijk voor meer informatie op www.rosaspierhuis.nl.

Instrumenten ontdekken voor kleuters

Februari Aquasportmaand

Solo-expositie Roos Schuring
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Deze 31ste editie van de BEL-Art 
expositie nemen Xandra Richters, 
Babette van Helsdingen en Mar-
greet Rost van Tonningen de 
bezoeker mee op een ontdekkings-
reis naar de binnenwereld. De ten-
toonstelling is te bezichtigen van 
9 februari tot en met 21 maart tij-
dens kantooruren in het BEL-kan-
toor (Gemeentehuis) aan de Zui-
dersingel 5 in Eemnes tijdens de 
openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 8.30 tot 17.00 
uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. 
Toegang gratis.

Desirée Dolron (1963) verwierf met 
haar werk de afgelopen twintig 
jaar zowel nationaal als internati-
onaal grote bekendheid en is een 
van de meest succesvolle Neder-
landse kunstenaars van haar 
generatie te noemen. T/m 14 mei toont Singer Laren een 
overzicht van het werk van Dolron. Naast diverse fotose-
ries, zijn in de tentoonstelling nieuwe videowerken te 
zien. Gelijktijdig met deze tentoonstelling is De keuze 
van Desirée Dolron te zien. Een keuze uit schilderijen 
van Leo Gestel en Jan Sluijters. Dolron heeft een bijzon-
dere voorliefde voor de vrouwbeelden van Gestel en Sluij-
ters. Specif iek de naakten van beide kunstenaars hebben 
voor haar een sterke zeggingskracht en tijdloos karakter. 
Zij wordt getroffen door het weldoordachte gebruik van 
licht en kleur in deze schilderijen en door de blik of juist 
de houding van de modellen. Dolron laat zich bij haar 
keuze niet leiden door kunsthistorische overwegingen, 
maar door de universele kwaliteit en schoonheid en de 
genadeloze verbeelding van de zichtbare werkelijkheid.
Af beelding: Jan Sluijters, Liggend naakt, ca. 1935-1937, 
olieverf op doek, 50 x 60 cm, Collectie Nardinc 

Wie Johanneshove binnenkomt, 
valt het kleurrijke werk van 
Hanneke Bruijnjé in de vitrine-
kast waarschijnlijk direct op. 
Het zijn diverse dierfiguren, 
Afrikaanse vrouwen en ook de 
Huizer Nen ontbreekt niet. In 
de gang langs het restaurant is 
ander werk te zien. Bijvoorbeeld 

Expositie BEL-Art

De vrouwen van Dolron

Expositie Hanneke Bruijnjé 

de witte werken, gemaakt van porselein vlasklei. Tot en 
met eind maart is het werk van Hanneke Bruijnjé gratis 
te bewonderen in Vivium Johanneshove aan de Eemnes-
serweg 42 in Laren. Voor meer informatie en andere acti-
viteiten in Johanneshove kijkt u op www.vivium.nl/
johanneshove-agenda.

Een keer ervaren wat yoga voor je 
kan doen? Sluit dan aan bij een gra-
tis proef les voor kinderen of vol-
wassenen in Laren of Blaricum. 
Voor zowel beginners als gevorder-
den. Yoga-oefeningen maken het 
lichaam weer soepel; het helpt rug-

pijn, schouderklachten, nekpijn of andere klachten ver-
minderen. Daarnaast helpt yoga bij stress, buik- en 
hoofdpijn en overprikkeling. Je leert de grenzen van je 
eigen lichaam verkennen en creëert balans waardoor je 
meer innerlijke rust ervaart, evenwicht en kracht toe-
neemt, de gemoedstoestand verbetert, je beter slaapt en 
concentratie verbetert en zelfvertrouwen groeit. De les-
sen worden op dinsdag, woensdag en donderdag gegeven 
door Simone Onland. Zij is een yoga- en kinderyoga-
docent en coach die met veel liefde en persoonlijke aan-
dacht haar lessen geeft. Bel voor een proef les of meer 
informatie naar 06-10185117 of bezoek www.QiMare.nl.

Half februari gaat Maja 
Boot weer starten met de 
Kunstclub in het Papage-
no Huis. In het najaar heb-
ben de deelnemers mooie 
kunstwerkjes gemaakt 
variërend van glitterschil-
derijen tot takkendieren en neonkunst. In het voorjaar 
gaan de jonge kunstenaars bijvoorbeeld aan de slag met 
boomstronken, muziekinstrumenten en schaduwen. De 
Kunstclub is er voor iedereen vanaf 12 jaar, je hoeft niet 
in het Papageno te wonen of werken om de inspirerende 
lessen van Maja Boot te volgen. Meer info: activiteiten@
stichtingpapageno.nl

Sinds januari is het Papageno Koor wekelijks aan het 
repeteren onder leiding van Sigrid van der Linden. En 
het is een succes! Met 25 vaste koorleden en een eerste 
optreden in de Amsterdamse Beurs van Berlage, samen 
met Gerard Joling, is er een basis gelegd om een 
gevarieerd repertoire in te studeren. Eind maart 
presenteert het koor zich in Laren op een maandagavond 

Soepeler en fitter worden door yoga

Papageno Kunstclub weer van start

Samen muziek maken is het leukst
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voor belangstellenden; daarna kunnen zanglief hebbers 
zich weer aanmelden om mee te doen. Dit voorjaar start 
ook het Papageno Orkest met het werven van musici. 
Judy Schomper zal samen met de dirigent garant staan 
voor het artistieke niveau én het plezier in muziekmaken! 
Het Papageno Orkest is, net als het Papageno Koor, 
geschikt voor iedereen die het leuk vindt om muziek te 
maken. Zin om mee te spelen in dit bijzondere orkest? 
Meld je aan via activiteiten@stichtingpapageno.nl.

Muziekvereniging St. 
Jan viert in 2017 haar 
95-jarig bestaan en 
gedurende dit jubile-
umjaar vinden er 
diverse bijzondere 

activiteiten plaats. De verenging start op zondag 12 
februari om 10.00 uur in de Basiliek met een bijzondere 
Hoogmis. Het harmonieorkest van Muziekvereniging 
Sint Jan zal dan samen met zangkoor Sint Jan-Goede 
Herder, de Missa Brevis van Jacob de Haan uitvoeren. De 
vereniging werd in 1922 in Laren opgericht door de toen-
malige kapelaan Uytewaal, met als voornaamste reden 
om de jongeren uit de kerk een zinvolle vrijetijdsbeste-
ding te kunnen bieden. Tegelijk konden de muzikanten 
voorzien in de behoefte aan muzikale begeleiding van de 
Sint-Jansprocessie. Aangezien de muziekvereniging haar 
oorsprong heeft in deze parochie en we nog steeds een 
bijzondere band met elkaar hebben door de muzikale 
ondersteuning van verschillende gelegenheden, is het 
zeer passend om het jubileumjaar te starten vanuit de 
kerk. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest, 
in 2002 geschreven door Jacob de Haan, ter gelegenheid 
van het duizendste geboortejaar van paus Leo IX. Kijk 
voor meer informatie over de muziekvereniging op 
www.stjanlaren.nl.

De vierde groepswandeling (18 km) 
van de Stichting Wandelvierdaag-
se Het Gooi op zondag 12 februari 
gaat richting de Vuursche bossen. 
Vanuit Laren trekt het gezelschap 
langs het Laarder Wasmeer naar 
Lage Vuursche en landgoed Groe-

neveld. Halverwege wordt gepauzeerd bij De Amerpoort. 
De terugweg gaat via Anna’s Hoeve, de Zuiderheide en de 
Westerheide. Start en f inish is de clubkantine van SV 
Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar de koff ie om 
9 uur klaar staat. Een halfuurtje later gaat de groep op 
pad. Aanmelding is gewenst via de site www.wandelvier-

Muziekvereniging Sint Jan: Missa Brevis 

Op pad naar de Vuursche bossen

daagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee. Een maand 
later, op zondag 12 maart voert de vijfde groepswande-
ling de lopers naar de Eemnesser polder. Mooie gelegen-
heid om het vroege voorjaar te zien ontluiken in dit 
unieke weidevogelreservaat. Aan de wandelaars wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koff ie en het 
goede doel, de Stichting Vier het Leven, die culturele uit-
stapjes organiseert voor eenzame ouderen.

Vanaf begin 2017 wordt 
maandelijks op twee 
dinsdagen klassieke 
muziek gepresenteerd in 
een uniek, nieuw ‘ jasje’: 
luistermiddagen en –
avonden. Steeds worden de meest aansprekende werken 
van een drietal componisten gepresenteerd en kort toege-
licht: één uit de Renaissance/Barok, één uit de Romantiek 
en één uit de moderne tijd. Joop van Velzen, M.Sc./M.A., 
muziekhistoricus van het Larense ‘Music in Life’ geeft ach-
tergrondinformatie over de componisten, hun positie in de 
klassieke muziekgeschiedenis, maar laat de toehoorders in 
eerste instantie vooral luisteren… en genieten! Deze pre-
sentaties vinden plaats in de ‘Theaterzaal aan de Brink’ van 
het Brinkhuis, waar beeld en geluid optimaal recht doen 
aan de getoonde fragmenten, waarin voornamelijk ‘live’ 
uitgevoerde muziek te horen en te zien zal zijn. Toegangs-
prijs per sessie: € 12,50. Voor meer informatie zie de web-
sites www.hartvanlaren/brinkhuis.nl en www.musicin-
life.nl. De eerstvolgende presentaties zijn Adembenemende 
Albinoni, Albéniz en Adams: 14 februari. Verheffende Vic-
toria, Verdi en Villa-Lobos: 28 februari Charmante Char-
pentier, Chopin en Cage: 7 maart

Op donderdag 16 februari 2017 geven Erik de Groot en 
Saskia Smit een lezing over een gezonde leefstijl in relatie 
met Parkinson. De zaal gaat open om 14.00 uur, toegang 
is gratis. Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 1. 

Wat wil de VVD de komende jaren voor ondernemers 
gaan doen? Tweede kamerlid en ondernemer Erik Ziengs, 
eigenaar van een groothandel in reclame en sportartike-
len, geeft antwoord op al uw vragen als ervaren onderne-
mer. Ook de kandidaat voor regio Gooi en Vechtstreek op 
de VVD-verkiezingslijst, Jacco Heemskerk, is aanwezig, 
en zal in debat gaan met Erik Ziengs. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Brinkhuis op 23 februari vanaf 18.00 
uur. Entree is vrij, iedereen is van harte welkom, ook 
niet-ondernemers. 

Klassieke muziek in het Brinkhuis

Parkinson Cafe Laren

Bijeenkomst voor ondernemers
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Wie van zingen houdt en toe is aan een grotere uitdaging 
is welkom bij Zangstudio Laren. Zojuist is het klassieke 
kleinkoor Octimbre begonnen met de voorbereidingen 
voor een concert in de zomer. Het is een kleinschalig koor 
dat bestaat uit sopranen en alten die ook thuis willen stu-
deren. Er wordt tweemaandelijks gerepeteerd in Laren en 
geoefende zangeressen zijn welkom. Op 24 februari gaat 
er een vierdelige workshop ‘a capella zingen’ van start 
o.l.v. Ton Philips. Tijdens deze workshop wordt er gewerkt 
met verschillende muziekgenres. Het gaat erom zonder 
pianobegeleiding een fraaie koorklank en balans in de 
stemmen te realiseren. Locatie: NPB Laren. Bel voor info 
035 – 6211615 of mail info@zingeninlaren.nl. Kijk ook op 
www.zingeninlaren.nl. 

Een computer of tablet in com-
binatie met internet kan nuttig 
zijn bij uiteenlopende zaken 
zoals onderzoek naar uw voor-
ouders (genealogie), online 

winkelen en internetbankieren. In de workshop “Genea-
logie”, die start op 27 februari, legt de SeniorWeb uit hoe 
u een computer en internet kan inzetten bij het uitvoe-
ren van uw onderzoek. De ins en outs van internetban-
kieren leert u in de workshop die op 8 maart begint. Vei-
lig online winkelen wordt in 2 dagdelen behandeld: op 8 
en 15 maart. Heeft u familie, kinderen of kleinkinderen 
die enthousiaste Facebookgebruikers zijn? In de work-
shop “Facebook voor Senioren” (start op 7 maart) leggen 
wij uit hoe u Facebook kunt gebruiken zonder uw priva-
cy in gevaar te brengen. Om uw basiskennis te vergroten 
kunt u zich nog inschrijven voor de workshop “iPad en 
iPhone uitgebreid verkennen”, die start op 28 februari, 
en de workshop “Vervolg Windows10”, start op 20 febru-
ari. U kunt zich op onze website www.seniorwebla-
rennh.nl direct aanmelden voor een workshop. Cursus-
locatie: Johanneshove aan de Eemnesserweg 42. Hebt u 
vragen? Kijk op www.seniorweblarennh.nl, neem con-
tact op via info@seniorweblarennh.nl.

Het Stedelijk Museum in Amster-
dam presenteert van 4 februari t/m 
28 mei 2017 een grote overzichtsten-
toonstelling van de Nederlandse 
fotograaf Ed van der Elsken (1925-
1990). Van der Elsken was een van de 

Uitdagende koorprojecten

Doe meer met Internet en uw computer

Ed van der Elsken in Het Stedelijk

belangrijkste fotografen van Nederland in de 20e eeuw 
en werd vooral bekend als ‘straatfotograaf.’ De lezing van 
kunsthistorica Diana Kostman op 28 februari in het 
Brinkhuis is de perfecte voorbereiding voor een bezoek 
aan deze boeiende tentoonstelling. De lezing vindt 
plaats van 20.00-20.00 uur. Kosten: € 12,50. Aanmelding 
via www.volksuniversiteitlaren.nl  

De Biezem start op woensdag 1 maart 
van 17.45 – 18.45 uur met een Borst-
crawlcursus voor iedereen die zijn 
borstcrawltechniek en/of zwemcon-
ditie door persoonlijke begeleiding 
wil verbeteren. De cursus duurt 12 
weken en staat onder leiding van een 

professionele KNZB-trainer. Aanmelden en info via www.
mijnzwemcoach.nl. 

Wat zijn de belangrijkste 
mode-momenten van de 20ste 
en 21ste eeuw? In deze toegan-
kelijke lezing van Volksuni-
versiteit Het Gooi laat kunst- 
en modehistoricus Nienke van 
Hijum de belangrijkste ontwikkelingen, ontwerpers, 
iconen en innovaties uit deze periode de revue passeren. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in mode en cultuur. 
Locatie: het Brinkhuis. Datum: woensdag 1 maart, 20.00-
22.00 uur. Kosten: € 12,50. Aanmelden via: www.volks-
universiteitlaren.nl 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat 
de Nederlandse kunststroming De 
Stijl werd opgericht. Om dit te vie-
ren vinden er in 2017 door heel 
Nederland tal van inspirerende 
evenementen en tentoonstellin-
gen plaats. Tijdens Kunstcafé 
Laren op vrijdag 3 maart geeft Martijn le Coultre, auteur 
van het boek ‘De hut van Mondriaan’, een lezing over het 
leven en werk van Mondriaan en De Stijl. Piet Mondri-
aan verbleef tijdens de eerste wereldoorlog in kunste-
naarskolonie Laren en richtte in 1917 samen met Theo 
van Doesburg en Bart van der Leck het tijdschrift De Stijl 
op met artikelen over ‘De Nieuwe Beelding in de Schil-
derkunst’. Mondriaan rekende radicaal af met alle natu-
ralisme in zijn werk. Op het Kunstcafé tref je niet alleen 
kunstenaars en kunstlief hebbers uit Laren aan, maar 
ook uit plaatsen als Bussum, Eemnes, Hilversum en Hui-

Cursus borstcrawl

Sleutelmomenten in de modegeschiedenis

Kunstcafé Laren in teken van Mondriaan



zen. Er is geen avondvullend programma en na de lezing 
is er ruimte voor interessante ontmoetingen. Het Kunst-
café vindt plaats vanaf 19.30 uur in het Brinkhuis, de toe-
gang is vrij. Meer info: kunstcafelaren@gmail.com

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa Welzijn 
in het Brinkhuis een culturele 
middag voor senioren. Maandag 6 maart zal de 
vogellief hebber en vogelkenner Roel Huizenga, bekend 
door zijn deelname aan de vogelwerkgroep Het Gooi en de 
door deze groep georganiseerde vogelherkenningscursus, 
alles vertellen over vogels rond het Brinkhuis. 
Ondersteund met bijzondere af beeldingen zijn alle 
ingrediënten aanwezig voor een gezellige en leerzame 
middag. Aanvangstijd: 14.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5,00 inclusief koffie/thee in de pauze. Als u 
verzekerd wilt zijn van een plaats kunt u reserveren via 
telefoon 06-49377171 of via abijleveld@versawelzijn.nl.

In deze cursus van vier bijeenkomsten 
neemt Richard van Dijk samen met u 
een aantal f ilosofen, zoals Diogenes, 
Aristoteles en Pythagoras onder de 
loep.  We kijken daarbij vooral naar de 
praktische toepasbaarheid in ons eigen 
leven en trachten diverse f ilosofische 

gezichtspunten zo dicht mogelijk bij de dagelijkse prak-
tijk te brengen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van 
de cursisten. Tijdens iedere bijeenkomst komen in een 
korte lezing de denkbeelden van een of meer f ilosofen 
aan bod. Locatie: Brinkhuis. Datum: vanaf 7 maart, 
20.00-22.00 uur. Kosten: € 79,00. Voor meer info en aan-
melden: www.volksuniveriteitlaren.nl.

Afvallen is niet alleen een kwestie 
van bewegen en calorieën: er zijn 
meer factoren die daarop invloed 
hebben zoals stress, slaapgebrek, of 
gewoon uw eigen ‘constitutie’ die 
zorgt dat u meer voorraad maakt dan u zou willen... 
Homeopathie kan daarmee helpen, samen met planten, 
voedingssupplementen, en een gezonde voeding. Op 
dinsdag 21 maart geeft Nathalie Parmentier, klassiek 
homeopaat, hierover een lezing. De lezing is van 11:00 - 
12:30 uur in het Frans en van 14:00 – 15:30 in het Neder-
lands. Aanmelden via klassiekehomeopathie@xs4all.nl 
of 06-44958 698. Max 8 deelnemers - Kosten 15 euro.

Vogels rond het Brinkhuis

Filosofie: ook iets voor jou?

Afvallen zonder hongerdieet 

Agenda
t/m 21 maart BEL-kantoor Eemnes: Expositie BEL-Art
t/m 31 maart Johanneshove: Expositie Hanneke Bruijnjé
t/m 2 april Rosa Spier Huis: Solo-expositie Roos Schuring, 

dagelijks 10.00 - 16.00 uur
t/m 14 mei Singer Laren: Tentoonstelling Desirée Dolron
10 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur
10 februari Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
10 februari Brinkhuis: Film - Beyond Sleep, 14.30 uur
10 februari Brinkhuis: Meesterverteller de Ridder, 20.15 uur
11 februari Singer Theater: Steef de Jong, 20.15 uur
12 februari Sint Jansbasiliek: Muziekvereniging Sint Jan - 

Missa Brevis, 10.00 uur 
12 februari Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (18 

km),  vanaf 9.00 uur
12 februari Papageno Huis: Unplugged Jazz, 16.00 uur

13 februari Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur
13 februari Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur
13 februari Brinkhuis: Wandeling Florence, 20.00 - 22.00 uur
14 februari Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30 uur
14 februari Brinkhuis: Adembenemende Albinoni, Albéniz en 

Adams-middag, 14.30 uur
14 februari Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
14 februari Brinkhuis: Adembenemende Albinoni, Albéniz en 

Adams-avond, 19.30 uur
14 februari Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
15 februari Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 18.00 uur
15 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - Julieta, 19.30 uur
16 februari Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
16 februari Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
16 februari Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
16 februari Brinkhuis: Politiek Café, 20.00 - 22.00 uur
17 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur
17 februari Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
17 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - Julieta, 14.30 uur
17 februari Brinkhuis: Cabaret - Pieter Jouke, 20.15 uur
19 februari Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
20 februari Brinkhuis: Meeslepende Monteverdi, Mozart en 

Mahler-avond, 19.30 - 22.00 uur
20 februari Johanneshove: SeniorWeb Vervolg Windows 10, 

9.30 - 11.30 uur, 5 dagdelen
20 februari Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur

20 februari Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur

21 februari Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30 uur
21 februari Schering & Inslag: Bingo, 14.00 - 16.00 uur
21 februari Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
21 februari Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
21 februari Rosa Spier Huis: Ensemble Lumaka, 20.15 uur
22 februari Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uuur
22 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - La Danseuse, 

19.30 uur
23 februari Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
23 februari Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
23 februari Brinkhuis: Bijeenkomst voor ondernemers Gooi 

en Vechtstreek, 18.00 uur
24 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur22
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24 februari Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
24 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - La Danseuse, 14.30 uur
24 februari Brinkhuis: Theater Draad - Terugspeeltheater, 

20.15 uur
26 februari Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
27 februari Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur
27 februari Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00 uur
27 februari Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur
27 februari Johanneshove: SeniorWeb workshop Genealogie, 

14.00 - 16.00 uur,
3 dagdelen Schering & Inslag: Brei-haakcafé, 10.00 - 12.00 uur
28 februari Johanneshove: SeniorWeb workshop iPad en 

iPhone verkennen, 9.30 -11.30 uur, 7 dagdelen
28 februari Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30 uur
28 februari Brinkhuis: Voortvarende Victoria, Verdi en 

Vill-Lobos-middag, 14.30 uur
28 februari Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
28 februari Brinkhuis: Voortvarende Victoria, Verdi en 

Vill-Lobos-avond, 19.30 uur
28 februari Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
28 februari Brinkhuis: Ed van der Elsken, 20.00 - 22.00 uur
1 maart Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 18.00 uur
1 maart Brinkhuis: Film aan de Brink - Tonio, 19.30 uur
1 maart Brinkhuis: Sleutelmomenten in de 

modegeschiedenis, 20.00 - 22.00 uur
2 maart Schering & Inslag: Brei/Haakcafé, 10.00 - 12.00 uur
2 maart Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
2 maart Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
2 maart Singer Theater: Yora Rienstra, 20.15 uur
3 maart Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur
3 maart Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
3 maart Brinkhuis: Film aan de Brink - Tonio, 14.30 uur
3 maart Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30 uur
4 maart Speeltuin Ons Genoegen: Bingo, 19.00 uur zaal 

open, 20.00 uur aanvang spel
4 maart Singer Theater: Mike Boddé, 20.15 uur
5 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
6 maart Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur
6 maart Brinkhuis: Culturele middag voor senioren - Lezing 

Vogels rond het Brinkhuis, 14.00 uur
6 maart Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur
6 maart Singer Theater: Karin Haanappel, 20.15 uur
7 maart Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30
7 maart Johanneshove: SeniorWeb workshop Facebook 

voor Senioren, 14.00 - 16.00 uur, 3 dagdelen
7 maart Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
7 maart Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
8 maart Johanneshove: SeniorWeb workshop Veilig 

internetbankieren, 9.30 - 11.30 uur, 2 dagdelen
8 maart Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 18.00 uur
8 maart Brinkhuis: Film aan de Brink - Genius, 19.30 uur
9 maart Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
9 maart Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
9 maart Johanneshove: SeniorWeb workshop Veilig online 

winkelen, 14.00 - 16.00 uur, 2 dagdelen
9 maart Brinkhuis: Verruim uw kennis over dyslexie, 20.00 

- 22.00 uur
9 maart Singer Theater: Sjoerd Pleijsier, 21.00 uur
10 maart Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur

10 maart Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
10 maart Brinkhuis: Film aan de Brink - Genius, 14.30 uur
10 maart Brinkhuis: Born Sanders Jazztrio, 20.15 uur
11 maart Singer Theater: Michiel Borstlap, 20.15 uur
12 maart Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (20 km)
12 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
12 maart Papageno Huis: Unplugged Jazz, 16.00 uur

13 maart Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur
13 maart Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur
14 maart Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30
14 maart Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
14 maart Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
13 t/m 18 mrt. Landelijke collecte Reumafonds
16 maart Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
16 maart Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
19 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 maart Ons Genoegen: Spelletjesmiddag, 14.00 - 16.30 uur

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

Agenda
t/m 21 maart BEL-kantoor Eemnes: Expositie BEL-Art
t/m 31 maart Johanneshove: Expositie Hanneke Bruijnjé
t/m 2 april Rosa Spier Huis: Solo-expositie Roos Schuring, 

dagelijks 10.00 - 16.00 uur
t/m 14 mei Singer Laren: Tentoonstelling Desirée Dolron
10 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur
10 februari Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
10 februari Brinkhuis: Film - Beyond Sleep, 14.30 uur
10 februari Brinkhuis: Meesterverteller de Ridder, 20.15 uur
11 februari Singer Theater: Steef de Jong, 20.15 uur
12 februari Sint Jansbasiliek: Muziekvereniging Sint Jan - 

Missa Brevis, 10.00 uur 
12 februari Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi (18 

km),  vanaf 9.00 uur
12 februari Papageno Huis: Unplugged Jazz, 16.00 uur

13 februari Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur
13 februari Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur
13 februari Brinkhuis: Wandeling Florence, 20.00 - 22.00 uur
14 februari Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30 uur
14 februari Brinkhuis: Adembenemende Albinoni, Albéniz en 

Adams-middag, 14.30 uur
14 februari Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
14 februari Brinkhuis: Adembenemende Albinoni, Albéniz en 

Adams-avond, 19.30 uur
14 februari Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
15 februari Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 18.00 uur
15 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - Julieta, 19.30 uur
16 februari Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
16 februari Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
16 februari Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
16 februari Brinkhuis: Politiek Café, 20.00 - 22.00 uur
17 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur
17 februari Brinkhuis: Bewegen voor Senioren, 13.00 - 14.00 uur
17 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - Julieta, 14.30 uur
17 februari Brinkhuis: Cabaret - Pieter Jouke, 20.15 uur
19 februari Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
20 februari Brinkhuis: Meeslepende Monteverdi, Mozart en 

Mahler-avond, 19.30 - 22.00 uur
20 februari Johanneshove: SeniorWeb Vervolg Windows 10, 

9.30 - 11.30 uur, 5 dagdelen
20 februari Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30 - 17.30 uur

20 februari Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30 - 20.30 uur

21 februari Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 - 16.30 uur
21 februari Schering & Inslag: Bingo, 14.00 - 16.00 uur
21 februari Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30 - 17.30 uur
21 februari Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00 - 23.00 uur
21 februari Rosa Spier Huis: Ensemble Lumaka, 20.15 uur
22 februari Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uuur
22 februari Brinkhuis: Film aan de Brink - La Danseuse, 

19.30 uur
23 februari Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur
23 februari Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30 - 12.00 uur
23 februari Brinkhuis: Bijeenkomst voor ondernemers Gooi 

en Vechtstreek, 18.00 uur
24 februari Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00 - 11.30 uur

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

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

Nummer Materiaal in huis Verschijningsdata
229 08-mrt vrij. 17-03 en za. 18-03
230 05-apr vrij. 14-04 en za. 15-04
231 03-mei vrij. 12-05 en za. 13-05
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 8 maart 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Vrijwillig brandweerman Stef Zoon krijgt bij zijn afscheid een koninklijke onderscheiding

 
 

Gezocht; woning vrijstaand karakter,  
perceel > 1000m², woonoppervlak ± 200m m², 

minimaal 5 slaapkamers,  
turn-key of opknapper. 


