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5 vragen aan

Bep De Boer
Zeg je Historische Kring Laren, dan zeg je Bep De Boer.
Vanaf de oprichting van de stichting is de inmiddels
86-jarige ‘Larinees’ bij de HKL betrokken. Al veertig jaar
zet hij zich met hart en ziel in om het verleden van Laren
zichtbaar te maken.

Wat heeft u zoal gedaan voor de
Historische Kring Laren?

Waarom is het belangrijk om de verhalen
van het oude Laren te vertellen?

Lachend: ‘Nou, een heleboel! De Historische Kring maakt
een groot deel uit van mijn leven. Toen de stichting veertig jaar geleden werd opgericht, was ik toevallig net een
weekje op vakantie. Bij thuiskomst heb ik me direct aangesloten en ik ben er nooit meer weggegaan. Een jaar na
de oprichting werd besloten om ieder kwartaal een boekje uit te brengen voor de leden, het Kwartaalbericht. Het
boekje moest natuurlijk gevuld worden met verhalen en
toen ben ik zelf ook in de pen geklommen. Ik maak nog
altijd deel uit van de redactie. Ik denk mee over onderwerpen en ga op onderzoek uit. Zo ben ik nu bezig met
een serie verhalen over gevelstenen en ik schrijf elke keer
een stukje over de achtergrond van een Larense straatnaam. Nog steeds breng ik de boekjes in mijn eigen wijkje rond. Verder schrijf ik om de maand in het Larens Journaal het verhaaltje “100 jaar geleden”. Toen de HKL zich in
2000 in De Lindenhoeve vestigde, werd mij gevraagd om
het archief op poten te zetten. Dat was me een werk! Alle
leden hadden een heleboel spullen thuis, die allemaal
gearchiveerd moesten worden. In 2012 gaf ik het stokje
door, maar na het overlijden van mijn vrouw in 2016 ben
ik weer mee gaan spelen in het historische gebeuren.
Inmiddels wordt het hele archief gedigitaliseerd. Alle
foto’s moeten worden ingescand, en ook dat is weer een
enorme klus.’

‘Het doel van de Historische Kring is het verleden van
Laren naar boven te brengen. Verhalen lenen zich daar
uitstekend voor, want die brengen de historie tot leven. Ik
denk dat het belangrijk is dat je weet in wat voor dorp je
woont. Dat je iets weet over de geschiedenis, wat voor bijzondere personen er hebben geleefd. Pas als je het verleden kent, kun je het heden begrijpen.’

Waar komt uw interesse voor de
geschiedenis van Laren vandaan?
‘Ik heb een gezonde dosis nieuwsgierigheid, altijd al
gehad. Als ik een berg zie, wil ik weten wat erachter zit. Al
vóór de oprichting van de Historische Kring had ik thuis
een heel archief met krantenknipsels over Laren. Alles
wat ik in de krant vond, knipte ik uit om te bewaren. En
dat doe ik nog, maar nu voor de Historische Kring.’

Wat betekent Laren voor u?
‘Toen ik een jaar of dertien was, kwam ons gezin in Laren
wonen. Ik ben dus geen Laarder, want ik ben hier niet
geboren, maar een ‘Larinees’. Ik groeide op in Huizen en
voordat we naar Laren verhuisden, woonden we een aantal maanden in Amsterdam. In Amsterdam had je alleen
steen, vreselijk vond ik dat. Dolgelukkig was ik toen we
daar weggingen. Ik had de natuur zó gemist. In Huizen
woonden we direct aan het IJsselmeer en was ik alle dagen
te vinden aan de waterkant. Ik was zo blij dat ik weer
terug was in het Gooi! Laren betekent alles voor mij. De
vriendelijkheid van de mensen, maar ook de prachtige
groene omgeving. Laren is een heerlijk leef baar dorp, ik
kan niet anders zeggen.’

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Hij is dan wel geen inwoner meer van Laren, want hij
woont tegenwoordig in Bussum. Maar toch wil ik die
pluim graag geven aan Hans Schaapherder, die elke keer
weer ons Kwartaalbericht maakt. Ik ben hem altijd weer
dankbaar voor de manier waarop hij dat doet. Het hele
team van de HKL bestaat uit fantastische mensen, maar
wat Hans doet is meesterlijk!’
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Een goede column bevat een boodschap. En van uw burgemeester
mag u een boodschap verwachten.
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik
echter een f link signaal afgegeven
over openbare orde, veiligheid,
vuurwerk en de gemeentefinanciën. Ik vond dat nodig,
maar ik wil niet dat we met elkaar gaan somberen. Het
gaat goed met ons dorp. We hebben uitdagingen, maar
die kunnen we samen oplossen. Daar heb ik vertrouwen
in, omdat we al vaak genoeg hebben laten zien dat wij
dat kunnen. Wij zijn een zelfstandig dorp, omdat
gemeente en inwoners samen Laren dragen. Ik stond
erbij en keek ernaar? Daar doen wij niet aan.
Samen voor veiligheid
Een mooi voorbeeld zijn onze buurtpreventieverenigingen (BPV’s). In mijn nieuwjaarstoespraak vertelde ik dat
de woninginbraken fors zijn afgenomen. Een belangrijke oorzaak is meer preventie: betere beveiliging en
samen goed opletten in de eigen wijk. Daarin spelen
onze BPV’s een hoofdrol. Via WhatsAppgroepen en bijeenkomsten hebben onze wijkagenten contact met hen
en wisselen ze informatie uit. Bijvoorbeeld hoe inwoners
hun auto beter kunnen beschermen, omdat we nu veel
last van auto-inbraken hebben. Samen houden we ons
dorp veilig.
Samen ook gastvrij
Samen zijn we er ook voor elkaar. En verwelkomen we
nieuwe inwoners, zoals bij de fantastische nieuwjaarsquiz. Een mooi voorbeeld is het Taalcafé waar inwoners
vrijwillig nieuwe buitenlandse inwoners helpen om de
Nederlandse taal te leren en onze cultuur te begrijpen.
Ik mocht aanschuiven bij hun kerstviering en het
enthousiasme van alle deelnemers was aanstekelijk. Zo
werken we niet alleen samen om ons dorp veiliger te
houden, maar werken we ook samen om nieuwe inwoners wegwijs te maken in onze samenleving.

Nanning Mol
Burgemeester
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www.carecompany.nl
Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

De tijd vliegt voorbij en zo gaan we het derde jaar van de
coalitie VVD en Larens Behoud in. Wat betreft het CDA
staat dit jaar in het teken van een VVD-motie waar het
CDA voor heeft gestemd.
Zeggen wij als CDA al jaren: ‘geen geld, niet doen’. Onze
VVD-collegae formuleerden het vorig jaar anders in een
motie ‘nieuw voor oud’. Waarmee is bedoeld dat nieuwe
plannen of zelfs plannen uit het coalitieakkoord en collegeprogramma wat betreft uitwerking en uitvoering
mogelijk aangehouden of opgeschort moeten als de
gemeentefinanciën ontoereikend zijn.
De inkomsten in onze gemeentebegroting zijn beperkt
en worden vooral bepaald door Rijksuitkeringen. In
zogenaamde mei- en septembercirculaires kondigt het
Rijk aan waar een gemeente qua bijdrage vanuit het Rijk
in het lopende jaar rekening mee heeft te houden. De
kans is reëel dat we in 2020 een zogenaamde nadeelgemeente gaan worden oftewel een lagere bijdrage vanuit
het Rijk ontvangen.
Onze nog maar pas verworven hernieuwde zelfstandigheid (na beëindiging van de Arhi-procedure) wordt meteen op de proef gesteld. Hoe gaan we stijgende lasten,
minder inkomsten met elkaar in balans brengen? De
ambtswoning verkopen of bouwplannen versneld uitvoeren zijn (te) gemakkelijke keuzes die ook geen structurele oplossing bieden. Maar hoe dan wel?
Het CDA wil over deze balans in de gemeentefinanciën
met u in gesprek. Daarbij hoort de vraag: welke gemeente willen wij zijn en blijven? Hoe kunnen we met andere
gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek samen aan
oplossingen werken? Belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma waarover wij met u willen praten. Reageer via e.vandenberg@laren.nl of r.winkel@laren.nl
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg,
gemeenteraadslid CDA
Dit is een podium voor

Politiek
Slakkengangetje

Laren in de uitverkoop?

Toen de procedure voor de herindeling in de Regio Gooi
en Vechtstreek in november 2018 werd stopgezet, schreef
de Provincie Noord-Holland: “Problemen bestuurskracht niet opgelost. Gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet
eens over de manier waarop.” De provincie vond vervolgens dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid moesten nemen om een oplossing te vinden.

Afgelopen week moest de gemeenteraad uit de krant vernemen dat ‘het college’ het besluit heeft genomen de
officiële ambtswoning van de gemeente Laren in de verkoop te doen. Zogenaamd wegens te veel achterstallig
onderhoud, terwijl daar een prima reservering voor is
aangelegd. Want wij hebben een voorziening gemeentelijke gebouwen, die ooit op initiatief van Liberaal Laren
is aangelegd. Hier wordt elk jaar geld in gestort, maar er
wordt gek genoeg niets mee gedaan. Het potje is inmiddels 9 ton, ruim voldoende dus, niet alleen voor de burgemeesterswoning, maar ook voor de kerktoren en
Kerklaan 1.

We zijn nu ruim een jaar verder. Het bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek heeft een ronde gemaakt
langs alle gemeenteraden om te horen welke ideeën men
heeft. Dat levert een kakafonie aan reacties op met als
gemeenschappelijk gegeven ‘ze zijn het niet eens over de
manier waarop’.
De voorstellen die nog enige samenhang vertonen,
komen erop neer dat er meer gecommuniceerd en meer
vergaderd moet worden. Citaat: “Alle maatregelen, ideeën en experimenten rond slagkracht en legitimatie vragen meer aandacht voor de (directe) communicatie met
de gemeenteraden. Als voorbeeld is genoemd dat de regionaal bestuurlijke trekkers frequenter aan tafel schuiven bij de overige deelnemende gemeenteraden om het
gezamenlijke belang te duiden.” Anders gezegd, de wethouder van de ene gemeente moet aan tafel in de andere
gemeenteraden om verantwoording af te leggen. Als je
bedenkt dat de enorme bestuurlijke drukte in de regio
één van de grote knelpunten is dan begrijpt iedereen dat
die drukte op deze manier alleen maar groter wordt.
Er is na tien jaar onderzoek en vier rapporten nog steeds
geen duidelijkheid en eensgezindheid over de bestuursstructuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek. Jammer, want die
duidelijkheid en eensgezindheid
zijn hard nodig om de problemen
van de toekomst van deze regio en
Laren het hoofd te bieden.

Noud Bijvoet
Steunfractie D66

Wij hebben als volksvertegenwoordigers afgesproken, de
mogelijkheden te bespreken hoe de historische, monumentale ambtswoning in ons bezit kan blijven. Maar
intussen is door de wethouder achter onze rug om al een
besluit tot verkoop genomen. Hoe is dit mogelijk?
Heel toevallig heeft het college een half jaar voor de
komst van de nieuwe burgemeester, de boekwaarde van
de ambtswoning van € 1.875.000 verlaagd naar 0. Toen
al had men dus het voornemen dit pand te gelde te
maken. In totaal ie er in 2019 twaalf miljoen aan boekwaarden van gemeentelijk vastgoed afgeschreven. Wil
dit college al ons Larens tafelzilver stilletjes in de verkoop doen?
Ook op de verzorging van onze hertjes – de boekwaarde
van de hertenkamp is inmiddels ook al op nul euro gezet
– is bespaard. Overigens zeer tegen de wil van Liberaal
Laren, omdat de verzorging intussen duidelijk tekort
schiet. Alles van waarde is weerloos als de politiek hier
niet voor opkomt. Wij zullen komende week hierover
openbare schriftelijke vragen
stellen.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

‘Sterren op het doek’ bij House of Art
Laren aan Naarderstraat

Avondrood boven de Nieuweweg

Bladcampagne zit er op. Dank jullie wel

2e editie Sportverkiezingen Laren onder ruime belangstelling
plaatsgevonden
Burgemeester loopt ochtend mee met medewerker buitendienst

Gratis kerstkaartenactie van kunstenares Annemarie Bitter
brengt Dierenambulance 300 euro

Deelnemers Wandelvierdaagse het Gooi
trainen volop
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Nieuws in beeld

Jan van Gool en Kik Thole winnen Bonte Paard bridge award

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in
Brinkhuis

Gezellige afsluiting Wintervillage
met Sonny

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

Evenement bij
mij om de hoek?

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

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Eemnesserweg 17, 1251 NA, vellen van 1 boom,
ingekomen 19 december 2019
•	Lingenskamp 2, 1251 JK, vellen van 1 boom, ingekomen 4 januari 2020
•	Zijtak 36, 1251 RS, verbouwen van de woning,
ingekomen 27 december 2019
•	Zijtak 34, 1251 RS, verbouwen van de woning,
ingekomen 27 december 2019
•	Ericaweg 52, 1251 WN, plaatsen van een dakkapel,
ingekomen 28 december 2019
•	Teunenmijns 1, 1251 TE, uitbreiden van de woning,
ingekomen 26 december 2019
•	Lantentijmen 10, 1251 RG, plaatsen van een uitbouw,
ingekomen 8 januari 2020
•	Eemnesserweg 7, 1251 NA, plaatsen van een dakraam,
ingekomen 9 januari 2020
•	Veldweg 33, 1251 HC, plaatsen van een erker,
ingekomen 9 januari 2020
•	Torenlaan 10, 1251 HJ, aanleggen van een inrit,
ingekomen 9 januari 2020
•	Herdersweg 2A, 1251 ER, vellen van 2 bomen,
ingekomen 13 januari 2020
•	Mauvezand 45, 1251 JD, vellen van 2 bomen,
ingekomen 9 januari 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Larense zaken

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Van Beeverlaan 13, 1251 ES, vellen van 8 bomen,
verzonden 6 januari 2020
•	Raboes 13, 1251 AK, vellen van 4 bomen, verzonden
8 januari 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Sint Janstraat 42B, 1251 LB, vellen van 4 bomen
(herplantplicht), verzonden 6 januari 2020
•	Melkweg 41, 1251 PP, plaatsen van een dakkapel,
verzonden 8 januari 2020
•	Raboes 3, 1251 AK, toestemming noodkap voor het
vellen van 1 boom, verzonden 10 januari 2020
•	Klooster 28, 1251 WS, plaatsen van een aanbouw
achter de woning, verzonden 15 januari 2020
•	Zevenend 67, 1251 RM, splitsen van 1 woning naar
2 woningen, verzonden 15 januari 2020
•	Naarderstraat 54, 1251 BE, plaatsen van 2 dakkapellen, verzonden 15 januari 2020
•	Zevenend 73, 1251 RM, plaatsen van een zwembad,
verzonden 16 januari 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Larense zaken 24 januari 2020

Familiebericht
Geboorten
02-01-2020
07-01-2020
10-01-2020
12-01-2020
13-01-2020

Noah Kuipers
Hendrik Anton Duurland
Maud Rilene Toxopeus
Elodie Filou Mauritz
Julia Lauren Elisabeth Blok

Nederlanderschap voor
Jonathan Crispin Brooke
Op dinsdag 14 januari kreeg de heer Jonathan Crispin
Brooke het Nederlanderschap door optie.
Meneer Brooke komt uit Groot-Brittannië. In 2004 is hij
naar Nederland gekomen.

Nederlandse nationaliteit
voor Finlay Charles Docherty
Op dinsdag 7 januari is de heer Finlay Charles Docherty
in het gemeentehuis van Laren genaturaliseerd.
Meneer Docherty komt uit Groot-Brittannië en woont
sinds 2005 in Nederland.

Van links naar rechts: wethouder Ton Stam, burgemeester
Nanning Mol, mevrouw en meneer Brooke, wethouder
Karin van Hunnik, wethouder Peter Calis

Koninklijke onderscheiding voor
afgezwaaide brandweermannen
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de brandweer reikte burgemeester Nanning Mol vrijdag 17 januari een
Koninklijke onderscheiding uit aan de inmiddels afgezwaaide brandweermannen Kees de Boer en Wim Eggenkamp.
Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Beiden waren in repressieve dienst als vrijwilliger bij de
brandweer, Veiligheidsregio Gooi & Vechtsteek, post
Laren. De heer Boer tot 24 februari 2019 en de heer Eggenkamp tot 1 november 2019.

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op
Twitter: @Gem_Laren en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren
Larense zaken 24 januari 2020

Wilt u iemand voordragen voor
een Koninklijke onderscheiding?
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 decoratieverlening
rond Koningsdag in 2021. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2020 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 aanvraagformulier dat u naar de gemeente stuurt. Het formulier
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onderscheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u contact op met
mevrouw L.E. Verkroost (Bestuursstaf gemeente Laren),
via tel. 14 035 of e-mail l.verkroost@belcombinatie.nl

Kent u iemand die een gemeentelijke erepenning verdient?
U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeentelijke erepenning.
Deze persoon of instelling moet voldoen aan de volgende
criteria:
•	Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende
inzet voor de Larense gemeenschap. Onder hoogwaardige inzet wordt verstaan: beleidsmatige,
vernieuwende en/of onderscheidende 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.

Larense zaken

Leden Commissie Erepenningen Laren
De Commissie Erepenningen Laren bestaat uit de volgende leden: de heer M.L.J. Vos (voorzitter), mevrouw A.
Armbrust en de heer J.G.M. Smit.
Meer informatie en aanmeldformulier
Meer informatie en een overzicht van personen/instellingen aan wie de gemeentelijke erepenning is uitgereikt vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie >
Onderscheidingen > Gemeentelijke erepenning). Voor
vragen en een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met mevrouw L.E. Verkroost, via tel. 14 035. Uiterlijk
drie maanden voor de gewenste uitreikingsdatum moet de
aanmelding ingediend zijn.

Bekijk plan voor
energiepositief Crailo
Crailo, tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met woningen, werkruimte en nieuwe
natuur. Binnenkort besluit de gemeenteraad van Laren
net als in Hilversum en Gooise Meren over het stedenbouwkundig plan dat er nu ligt. Kom het vast bekijken
tijdens de Open Crailodag op 1 februari.
In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer vijfhonderd woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen. De helft van het gebied wordt bestaande en
nieuwe natuur. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven.
De drie gemeenteraden bespreken het plan in januari en
februari voorafgaand aan de besluitvorming op 4 maart
2020.

De uitreiking van de gemeentelijke erepenning vindt
plaats medio mei 2020 of tijdens een specifiek georganiseerde bijeenkomst.
Larense zaken 24 januari 2020

Open Crailodag
De Open Crailodag is op 1 februari van 11.00 tot 14.00 uur
bij de Kolonel Palmkazerne aan de Amersfoortsestraatweg 85A in Bussum.
Er vertrekt elk uur een huif kar op ontdekkingstocht
door het gebied. Opgeven hiervoor kan bij de ingang.
Het aantal deelnemers is beperkt. Wie het eerst komt…
Ook is er een film te zien waarin u virtueel door het
nieuwe buurtschap Crailo loopt. En elk uur geeft de stedenbouwkundige persoonlijk een toelichting op het
plan. Deskundigen geven tekst en uitleg over het energieconcept, de duurzaamheid, het landschapsontwerp
en beantwoorden uw vragen. Er is nog geen informatie
over inschrijving voor woningen.

een EHBO-koffer. Maar ook spullen om kleine klusjes in
de wijk mee op te knappen, zoals voor het rechtzetten
van paaltjes of borden.
Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan
de aanhanger reserveren. U kunt daarvoor bellen met de
werf beheerder, via 14 035. De aanhanger haalt u op bij de
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Adviesraad Sociaal Domein
HBEL zoekt nieuwe leden!
Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over
werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of
beperking. De gemeente maakt beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hier
een belangrijke rol in, door gevraagd en ongevraagd
advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.
Nieuwe leden gezocht
De adviesraad zoekt enthousiaste mensen uit Laren en
Eemnes die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid,
beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen adviseren over onderwerpen in het sociaal
domein. Heeft u affiniteit met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein en kunt u signalen vertalen in
een onderbouwd advies? Kijk dan snel op de website
www.adviesraadsociaaldomeinhbel.nl voor de volledige
vacaturetekst.

Leen gratis de
zwerfafvalaanhanger
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger
met gereedschap ter beschikking.
Hierin zitten onder andere vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes,
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs
Larense zaken 24 januari 2020

Scouting Maggy Lekeux 60 jaar
Burgemeester Nanning Mol was zaterdag 11 januari bij
de boerenkoolfuif van Scouting Maggy Lekeux. De scouting bestaat dit jaar zestig jaar en als start van het lustrumjaar werd de boerenkoolfuif georganiseerd.

De Papegaai 100 jaar
Het amateurtoneelschap De Papegaai viert dit jaar haar
honderdjarige bestaan. Iets om trots op te zijn! Zondag
12 januari was de start van het lustrumjaar en onthulde
burgemeester Nanning Mol het lustrumlogo.

Koning op bezoek bij Frits Spits,
radiomaker van de afgelopen eeuw

Larense Lisa Staal wil Girlproject de
Kika van het Gooi maken

wethouder Tom Stam neemt kijkkje bij
opgeknapt plansoen schapendrift

Ons Genoegen’s Berber van der Weg, Larense van het jaar
Mireille Bekooij presenteert Nieuwjaarsbijeenkomst voor
nieuwe inwoners Laren

Scouting Raboes wint Oliebollentoernooi The Smashers

Verkeerstellingen in centrum

Nieuws in beeld

Tableaus pannenkoekenhuis De Coeswaerde gered van sloop

Volleybalvereniging The Smashers verwelkomt nieuwe burgemeester Nanning Mol

Voorbereidingen Dorpsfestival “Leve
Laren” mei 2020 in volle gang
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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
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Zoeken
> Wordt u er ook zo chagrijnig van wanneer u iets
kwijt bent. Je zoekt, kijkt, en zoekt nogmaals, terwijl
je toch echt weet dat je je sleutels, portemonnee, oorbellen, telefoon of de afstandsbediening echt binnen
handbereik moet(en) liggen. Vooral op momenten dat
de tijd dringt en het net even anders loopt dan je in
gedachten hebt, wordt het zoeken (vaak) niet plezieriger en wordt het humeur er niet beter van. De huizenzoeker onder u is in 2019 veelal niet vrolijker geworden, de prijzen zijn gestegen en gemiddelde aanbod
gedaald. De voorspellingen zijn dat de krapte in 2020
aanhoudt. Als huizenzoeker, zoekt u vaak vrij specifiek, -heel terecht-, naar uw droomhuis. In het laatste
kwartaal van 2019 werd het vaakst gezocht naar
woningen met de volgende kenmerken: • Gelijkvloers •
Vrijstaand • Nieuw • Bungalow • Appartement • Kelder
• Boerderij • Dubbele bewoning • Paard • Garage •
Zwembad • Loft • Woonboerderij • Woonboot • Penthouse. Nieuw in deze lijst zijn het appartement, het
penthouse en de garage. Op de overige termen werden
ook de afgelopen twee kwartalen veel gezocht. Toen
waren ook onder meer hoge plafonds, begane grond en
het hoekhuis geliefde kenmerken onder woningzoekenden. Waar bent u specifiek opzoek naar? We
bemerken in Laren de senior graag naar een appartement wil of naar een woning die gelijkvloers te bewonen is. Het gezin wil graag een instap klaar gezinshuis met de woon/eetkeuken, minimaal 4 slaapkamers
en 2 badkamers. In 2019 zijn er volgens de NVM statistieken toch 182 mensen blij geworden bij de koop/verkoop van hun woning (er zijn het afgelopen jaar 141
woningen/appartementen in Laren verkocht) waarbij
in het 4e kwartaal de gemiddelde (ver)koopprijs binnen Laren op bijna € 815.000,-- lag. Wilt u dit jaar ook
vrolijk worden van het kopen of verkopen van uw
woning, ga dan nu al aan slag. Overweegt u te verkopen? Opruimen, schilderen, schoonmaken, de tuin
voorjaar klaar maken zijn dan zeker lonend. Het zal u
energie geven, het schept lucht en ruimte en werkt
straks in het voordeel bij de verkoop. Zoekt u een
woning, maar kunt u uw droomhuis niet vinden,
maken we graag een afspraak met u op ons nieuwe
kantoor, we hebben vast een creatieve oplossing of
alternatief voor u.

Uit het archief van de Historische kring Laren – 21
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)
Ergens in februari kwam de heer Dolman,
eigenaar van het Stationshotel, (waar nu
Chineesrestaurant Golden River is)
’s morgens tot de ontdekking dat uit de in lood
gezette ruitjes in de voordeur, het lood
uitgesneden was. Hij vermoedde dat het een
poging tot inbraak was. Men kon zo heel
gemakkelijk zijn hand door de opening steken en
de deur openen. De komende dagen was de heer
Dolman natuurlijk op zijn hoede. Hij hield
doorlopend de voordeur in de gaten. Maar ja,
zoals dat meestal gaat, de heer Dolman vergat
door de drukte in het hotel de voordeur extra in
de gaten te houden, dus verslapte zijn
waakzaamheid. In de nacht van 5 op 6 maart
werd de gelegenheid door het inbrekers gilde
goed gebruikt en braken zijn in. Uit de
provisiekast werden verschillende spijzen
ontvreemd. Ook werd een bezoek gebracht aan
enkele kamers van het hotel. Daar werd o.a. een
kostbare barometer buitgemaakt. Ook andere
kamers werden doorzocht maar wonderlijk
genoeg werd er verder niets vermist.
Dat deze inbraak zomaar kon gebeuren is
verwonderlijk omdat de heer Dolman een zeer
waakzame hond had. Die heeft die nacht
waarschijnlijk erg vast geslapen. De politie deed
na dit gebeuren een diepgaand onderzoek.
Bron: Het Larensch Dagblad 1920.
Wie een bezoek aan de Historische Kring wil
brengen is van harte welkom iedere zaterdag
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van
Nispenstraat 29 in Laren.
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

Cursusprogramma
SeniorWeb Laren-Blaricum
We hebben in het nieuwe jaar een rijk voorzien cursusprogramma voor 50-plussers met 12 verschillende cursussen.
Voor pc’s, Apple-Macs, iPhones, smartphones, tablets. Van eenvoudige tot meer ingewikkelde cursussen. Van ‘Werken
met de iPhone’ tot aan ‘Genealogie’. U kunt klassikale lessen volgen, maar u kunt ook persoonlijke lessen krijgen
(1 op 1). U bepaalt dan zelf het aantal lessen en de lesstof. Samen met de docent spreek u de cursusdata af.
27 januari
28 januari
28 januari
3 februari
19 februari
3 maart
5 maart
9 maart
17 maart
18 maart
2 april
9 april

Werken met Windows 10 in 5 maandagochtenden 9.30–11.30u
Werken met de iPhone in 5 dinsdagmiddagen 14.00-16.00u
Werken met de iPad in 5 dinsdagochtenden 9.30-11.30u
Digitale Nalatenschap in 1 maandagmiddag 14.00-16.00u
Videobewerking in 4 woensdagochtenden 9.30-11.30u
Foto’s, fotoboeken en diashows in Windows in 4 dinsdagmiddagen 14.00-16.00u
Werken met Android smartphone en tablet in 5 donderdagmiddagen 14.00-16.00u
Apple-Mac computers in 5 maandagmiddagen 14.00-16.00u
Meer doen met iPad en iPhone in 5 dinsdagochtenden 9.30-11.30u
Foto’s beheren met Google Foto in 4 woensdagochtenden 9.30-11.30u
Genealogie in 3 donderdagochtenden 9.30-11.30u
Wachtwoorden beheren in 2 donderdagmiddagen 14.00-16.00u

Voor aanmelden van klassikale en persoonlijke cursussen:
- via website: seniorweblarennh.nl
- via e-mail: info@seniorweblarennh.nl
- via telefoon: 06-46175271
- via PC-Helpdesk in het Brinkhuis, iedere werkdag van 10.00 – 12.00 uur
Onze cursussen worden gegeven in Johanneshove, Eemnesserweg 42 in Laren.

LAREN-IN-2020
Een dorp met charme, mogelijkheden en de natuur
Een dorp met panden van uitéénlopende architectuur
Een dorp waarin het goed is te wonen en te recreëren
Een dorp met goede scholen voor kinderen om te leren
Een dorp historisch maar meegegaan in de moderne tijden
Een dorp waarin jong en oud zich kunnen vermaken en verblijden
Een dorp ook met hindernissen die moeten worden genomen
Een dorp met soms politiek gekrakeel om niet van te dromen
Een dorp dat bekend staat om kunst en cultuur
Een dorp dat recht heeft op een goed bestuur
Een dorp waarin door velen met plezier wordt gewoond en geleefd
Een dorp waarin het noodzakelijk is dat men respect toont en vergeeft.
Een dorp dat in de toekomst door de huidige jeugd wordt gerund
Een gezond, veilig en verdraagzaam “ 2020 “ is iedereen gegund.
Paul van der Maas
Kerklaanbewoner.

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.

Appeltjes van Oranje
Het Oranje Fonds was een nationaal cadeau aan
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
bij hun huwelijk in 2002. Het fonds is een voortzetting van onder andere het Juliana Fonds, dat van net
na de oorlog stamt en ook een sociaal doel had, destijds in het kader van de wederopbouw. Ieder jaar
reikt de koningin de Appeltjes van Oranje uit. Dit
jaar gaan de Appeltjes van Oranje naar de beste
maatjesprojecten. Projecten waarin mensen elkaar
helpen en langere tijd ondersteunen.
Dit jaar dingt het Buddy project van Villa Pinedo
mee naar een nominatie. Villa Pinedo heeft 340
vrijwillige Buddy’s (jongeren van 18-26 jaar) die
sinds september 2016 al bijna 3000 kinderen met
gescheiden ouders hebben gesteund. Zij helpen
door te luisteren (via de MyBuddy App), ervaringen te delen en tips en advies te geven. Scheidende
ouders denken misschien dat ze het belang van het
kind voorop stellen. Toch voelen hun kinderen zich
vaak eenzaam en hebben ze niet het gevoel, dat hun
ouders werkelijk naar hen luisteren. Een buddy is er
altijd en is er alleen voor hen.
De ervaringen van zowel de buddy’s als de kinderen
blijken enorm waardevol. 86.000 thuiswonende
kinderen horen jaarlijks dat hun ouders uit elkaar
gaan. Momenteel wordt er veel aandacht besteed
aan de problematiek en aan ouders, maar vaak te
weinig aandacht aan wat de betrokken kinderen
nodig hebben. Bij Villa Pinedo zijn alleen de kinderen van gescheiden ouders aan het woord.
Het Buddy Project heeft een zeer grote kans om
genomineerd te worden en hopelijk te winnen.
Door de publiciteit zullen uiteraard nóg meer
kinderen bereikt worden. In april weten we het. k

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

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons op
en wij bepalen gratis en vrijblijvend
de waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!

Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Larens Journaal

Films Brinkhuis februari
Dinsdag 4 februari
Woensdag 5 februari
Woensdag 5 februari
Donderdag 6 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Woensdag 12 februari
Dinsdag 18 februari
Woensdag 19 februari
Woensdag 19 februari
Donderdag 20 februari
Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Woensdag 26 februari

19:30
14:30
19:30
19:30
19:30
14:30
19:30
19:30
14:30
19:30
14:30
19:30
14:30
19:30

Mademoiselle de Joncquires
Tolkien
Dolor Y Gloria
The Violin player
Dolor Y Gloria
Mademoiselle de Joncquires
The Violin player
Tolkien
Hotel Transsylvanie 3
Tolkien
Dolor Y Gloria
The Violin player
Dolor Y Gloria
Mademoiselle de Joncquires

Oplossing eindejaarspuzzel
Dit jaar hebben we een record aantal inzendingen
mogen ontvangen.
G

Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling –
uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.
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Folkloristische dansgroep
De Klepperman van Elleven
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Dit gebeurt op 25-1-2020 in ‘college de Brink’. Deze vergadering begint om 10.30u maar de leden zullen rond
10.00u binnen komen druppelen. Belangstellenden zijn
welkom om dit f leurig geheel te aanschouwen achter
het gemeentehuis van Laren, ingang Eemnesserweg 19.
De vergadering zelf is enkel toegankelijk voor leden van
de FFGN.
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Binnenkort komen er leden van
diverse folkloristische dansverenigingen, binnen Noord-Holland, in
hun kleurige kostuums naar Laren
voor hun jaarlijkse ledenvergadering. Elk jaar wordt dit door een 1
van de verenigingen georganiseerd. De Klepperman van Elleven heeft dit jaar de eer
om deze vergadering te faciliteren.
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Borrelarrangement (vanaf 16:00 uur)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor
€ 5,50 een lekker glas wijn aan inclusief een
assortiment kaas & worst.

Heeft u interesse in folklore?
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Met de letters uit de gele vakjes zochten wij
het woord “Bijzonder Laren”. Uit de goede
inzendingen zijn zes winnaars getrokken.
De heer J. Oostmeijer en familie Roest ontvangen het
boekje ‘Historische Verhalen’, van Bep De Boer.
Mevrouw H. Langeveld en de familie van Diepen
ontvangen de Boekjes ‘Oog op Laren 1 en 2’, van Peter
van Rietschoten. Mevrouw van Riet en mevrouw van
der Plasse-Sint hebben het boek ‘Laren in vervlogen
tijden’ van Wiet de Boer gewonnen. De redactie
dankt alle inzenders voor hun deelname.

FOOD for THOUGHT
Lezing Norbert Peeters en Groene lunch
Bij de tweede FOOD FOR
THOUGHT hebben we de zeer
begenadigd spreker Norbert
Peeters van How are you growing?
geleend. Je kan niet anders dan
ademloos luisteren hoe hij vertelt
over Darwin en het plantenrijk.
In zijn eerste lezing leidt Norbert
je rond door De Tuin der Lusten en
de bijzondere verhalen uit de
bestuivingsbiologie. De plantkunde kent zijn eigen
seksuele revolutie. In de achttiende- en negentiende
eeuw ontdekken botanici voor het eerst dat naast
mensen en dieren ook planten zich geslachtelijk
voortplanten. In de tijdspan van ongeveer een eeuw
wordt de ware betekenis van f lowerpower ontrafeld.
Bloemen blinken uit in verleiding, via plantaardige
parfums, felgekleurde bloembladen en met parelende
nectardruppels brengen zij hun bestuivers in verzoeking.
De lezing gaat naadloos over in een groene lunch in het
restaurant.
Inloop vanaf 10.30 uur | lezing 11.00 uur | lunch 12.15 uur
Kosten: lezing en groene € 25,00 | alleen lezing € 14,50

Vacatures
vrijwilligerswerk
Bibliothecaris Geologisch Museum
Hofland, Laren
De bibliothecaris is verantwoordelijk voor het besturen
van onze museum-bibliotheek. De belangrijkste taak is
het beheer van de collectie: de bestaande database bijhouden en informatie catalogiseren zodat deze door
alle medewerkers kan worden geraadpleegd. De bibliothecaris slaat een brug tussen de informatie in onze
bibliotheek en haar medewerkers. Werktijden: In overleg, maar gemiddeld zo’n één dagdeel per week.
Contactpersoon: Dick Borger

Laat weten hoe jij kan helpen!
Bij Dynamic Arts Laren
Stichting Dynamic Arts is een platform voor dynamisch
jongerenwerk, kunst-educatieve projecten en talentontwikkeling. Deel jij onze missie en wil je je graag
inzetten om samen met ons een verschil te maken?
Neem dan snel contact met ons op, vertel wat over jezelf
en waarom je gemotiveerd bent om onze missie te steunen. Vervolgens gaan we dan samen aan de slag!
Contactpersoon: Eva Broere

Vrijwilliger technische ondersteuning
in het Brinkhuis
Wij zijn op zoek naar collega’s om het team uit te breiden. Ervaring met theatertechniek is niet nodig. Wel
vragen we van de kandidaten enige technische belangstelling. Daarnaast is gastvrijheid en f lexibiliteit
belangrijk. Tijden zijn wisselend en in overleg naar
eigen voorkeur te bepalen. Je wordt goed ingewerkt en
krijgt ruime gelegenheid om met een collega-technicus
mee te lopen.
Contactpersoon: Elise Robers

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur,
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
Dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3
Donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122
Tel. 035- 7504149,
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Eenden pauzeren weer in een
volle Mauvevijver

Burgemeester bezoekt speeltuinvereninig
De Blokhut

De vorst is nog amper over de
boerenkool geweest

Dorpsgids Vincent Hilhorst trakteert burgemeester en
partner op rondje Laren
'Bol an' , nieuwe boek van Leo Janssen vliegt de winkel uit

Gezellige Nieuwjaars Snertmiddag bij Ons Genoegen

Deal provincie en gemeenten voor
Gooise natuur bij GNR-exit
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Nieuws in beeld

Parkeren op zijn Laren's

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels op bezoek
bij Singer

Prins Carnaval wenst de
burgemeester alle succes voor 2020

Larense zaken 12 juli 2019

‘Larense Matthäus Passion’
kiest opnieuw voor Engelse koortraditie
De Stichting Laren Klassiek is er opnieuw in geslaagd één van de beroemdste universiteitskoren
van de wereld te engageren voor de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach in de Sint Jansbasiliek op Palmzondag 5 april om 14.30 uur.
de evangelist. De andere solisten zijn: Claudia Kamaris, mezzo-sopraan, Renate Arends sopraan, Michael
Porter, tenor en William Gaunt bas. Verder verleent de
koorschool Midden Gelderland haar medewerking.
De Matthäus Passion vertelt het verhaal van de lijdensweg van Christus, met alle emoties die nog tot op
de dag van vandaag gelden, zoals verraad, woede,
angst en wanhoop. Bachs Matthäus Passion is een
muzikaal bouwwerk dat zijn gelijke niet kent, zowel
in schoonheid als in omvang.

Na het beroemde King’s College Choir is het nu de
beurt aan een eveneens vermaard koor uit Cambridge: het Clare College Choir. Het gemengde koor
bestaat uit circa 25 studenten met als hoofdfunctie
het zingen van de diensten in de kapel van Clare College en het volgen van een persoonlijke studie in
Cambridge.
Daarnaast is er een intensieve koorpraktijk met concertreizen, radio-optredens en cd-opnames. Sinds de
oprichting van het koor in 1971 heeft het een internationale reputatie opgebouwd als een van de leidende
universitaire koorgroepen ter wereld. Onder dirigent
Graham Ross (sinds 2010) is de kwaliteit van het koor
tot grote hoogte gestegen. In de afgelopen jaren
maakte het koor concertreizen door Europa, Amerika,
Azië en Australië.
Zij worden begeleid door het Tarisio Consort en Wybe
Kooijmans op orgel. De solisten komen ook deze uitvoering weer uit binnen- en buitenland. Hubert
Claessens zingt de Christuspartij, Mikael Stenbaek is

Voor wie het meesterwerk voor het eerst meemaakt is
het een overrompelende ervaring en maakt het oratorium van Bach een onuitwisbare indruk. Of zoals de
vermaarde Bach-professor en dirigent Ton Koopman
het formuleert: “Bach was een fantastisch schilder en
architect, de Michelangelo van de muziek. In de Matthäus Passion bereikt hij in alle opzichten zijn artistieke top.”
Kaarten kunnen besteld worden via de Nationale
Theaterkassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl
De toegangskaarten zijn € 65,- (eerste rang) en € 55
(tweede rang), inclusief programmaboekje en pauzedrankje. In de banken is het vrije zit.

30dagengezonder: een actie die werkt.
Van 1 t/m 30 maart kun je weer meedoen aan de actie 30dagengezonder.
Over wat gezond is, kunnen we heel lang praten. Maar
over wat voor jou gezonder is, hoef je vast niet lang na te
denken. Dat weet je wel. Maar … weten is nog geen doen.
In de praktijk is het vaak lastig om te kiezen voor
gezonder. Daarom helpen we jou om samen met heel veel
anderen in maart in actie te komen voor jouw
gezondheid. Dat is veel leuker en het werkt.
30dagengezonder is een actie van GGD Gooi en
Vechtstreek, GGD Hollands Noorden en GGD ZaanstreekWaterland. Dit jaar ondersteunt Groen Kapitaal van de
Provincie Noord-Holland de actiemaand. Deelname is
gratis.
In 2018 werd de actie voor het eerst uitgevoerd in deze
regio’s en waren er ongeveer 2000 deelnemers mee. Bijna
iedereen lukte het om vol te houden. In maart 2019 deden
ruim 2500 mensen mee; in 2020 gaan we voor 3000
deelnemers!

De meeste invloed op je gezondheid heb je zelf.
De inschrijving is geopend! Individueel meedoen kan,
maar ook met een groep, met je bedrijf of de hele school.
Meld je aan op www.30dagengezonder.nl

In beweging met
30dagengezonder
1 t/m 30 maart 2020

Welke uitdaging ga jij aan in

Meer in beweging, zoals

30 dagen 10.000 stappen zetten
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l
of kies een andere uitdaging die
bij je past.

maart?

30 dagen
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In 30 dagen een gezonde gewoo
nte aanleren. Het kan!
Wij helpen je het vol te houden.

Meld je aan op www.30dagen
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Natuurlijk
30dagengezonder
1 t/m 30 maart 2020

Initiatief van GGD Gooi en Vechtstr
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ie Noord- Holland.
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Wij helpen je het vol te houden.
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Welke uitdaging ga jij aan in
Gezonder eten en drinken, zoals

30 dagen niet snoepen
30 dagen alcoholvrij
bij je past.
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onte aanleren. Het kan!
In 30 dagen een gezonde gewo
Wij helpen je het vol te houden.
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Welke uitdaging ga jij aan in
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Natuur en gezond gaan same

30 dagen een half uur naar buiten
30 dagen wandelen in het park
bij je past.
of kies een andere uitdaging die
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30 dagen
gezonder

onte aanleren. Het kan!
In 30 dagen een gezonde gewo
Wij helpen je het vol te houden.
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Waterland in samenwerking

30dagengezonder
1 t/m 30 maart 2020

Welke uitdaging ga jij aan in maart?

Aandacht (voor elkaar), zoals

30 dagen complimenten geven
30 dagen mobiel ’s avonds uit
of kies een andere uitdaging die bij je past.

30 dagen
gezonder

In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren. Het kan!
Wij helpen je het vol te houden.
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IN
30
DAGEN
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GGD Zaanstreekreek, GGD Hollands Noorden en
Initiatief van GGD Gooi en Vechtst
ie Noord- Holland.
met Groen Kapitaal Provinc
Waterland in samenwerking

Initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden
en GGD ZaanstreekWaterland in samenwerking met Groen Kapitaal Provincie
Noord-Holland.

Theateragenda
Zondag 26 januari

Zondag 9 februari

Cheuk Yan Ng - sopraan en Lee Seen Tung - piano

Een voorstelling over liefde, geluk en
over de vraag wat geluk is. En wat echt
is. Bestaat er echt geluk? Goeie vraag!

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

Zaterdag 31 januari

Alles is er - Louise Korthals
20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50

Louise gaat de muzikale confrontatie
aan met alles. Schuurt ze langs de rafelranden, schaduwkanten en zonovergoten momenten van mateloze
levens en onbeperkte mogelijkheden.

Zondag 2 februari

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

Anastasia Chernova-Vledouts - fluit,Maria Jesus Moreno
- hobo, Sergio Sánchez Martín - klarinet, Vicent Serra
Primo – hoorn en Luís Tasso Athayde Santos - fagot

Vrijdag 7 februari

The show must go on - Queen The Music
20.15 uur – Singer Theater
€ 35,00 | Singer supporters € 32,50

In deze theatershow staat de muziek
van deze muzikale kunstenaars volledig centraal. Een tienkoppige band,
met vier topvocalisten, brengt een spectaculaire muzikale en visuele show boordevol energie!

Zondag 9 februari

De liefde voorbij - Debby Petter
15.00 uur – Singer Theater
€ 22,00 | Singer supporters € 12,00

Dinsdag 11 februari

Brinkhuis Open Mic BOM!
20.15-22.00 uur – Theater aan de Brink
€ 7,50

Grappen ontstaan niet zomaar, nee, die
moeten uitgeprobeerd worden, daar
moet aan geschaafd of aan geschrapt
worden en ze moeten de wijde wereld
in. Daar gebruiken comedians open mic-avonden voor
en die zijn alleen maar nuttig met publiek! Heel veeeeel
grappen voor een heel klein prijsje!

Donderdag 13 februari

Anne Neuteboom - Hit me baby one more time
20.15-22.00 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje

Anne Neuteboom is één van de drie
genomineerden voor de Neerlands
Hoop 2019. Ze studeerde af aan de
Koningstheateracademie in 2013 en
won de jury- en publieksprijs van
Cameretten in 2015. Ze ging succesvol
in première met Weg in 2016, vond
zichzelf in 2018 weer helemaal
opnieuw uit met Kijk haar gaan, oogstte daarvoor
lovende recensies en speelde en passant ook nog even
Lowlands plat. one more time!

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
Succesvolle brocante-, kunst- en kledingverkoop
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

Duetto On Alti: Gita Vata León - fluit en Alejandro
Cabrera Cano - viool

Singer L aren

Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

Brinkhuis Theater	R

Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

Theateragenda
Vrijdag 14 februari

Jazzkwartet “Vondelier”
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 7,50

Jazzkwartet “Vondelier” bijt het spits af
van de maandelijkse jazzconcertreeks. Het Rosa Spier
Huis werkt voor deze concertreeks nauw samen met
twee conservatoria, in het kader van de programmalijn
‘Jong & Oud door Kunst Verbonden’. Een samenwerking
tussen Nederlandse dichter Mark Opfer en contrabassist
William Barrett leidde tot de oprichting van Vondelier,
waarin spannende jazzcomposities en lyrische, Nederlandstalige teksten samen komen, vertolkt door zangeres Laura Dooge, ingebed door gitaristen Gijs Idema en
Linus Eppinger en bassist William Barrett.

Zondag 16 februari

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

Vrijdag 28 februari

Cocktails Vincent Croiset, Tijn Docter e.a.
20.15 uur – Singer Theater
€ 35,00 | Singer supporters € 32,50

Een tragikomedie van de makers van ‘Wijn’ over veerkracht, begrip, kwetsbaarheid en elkaar steunen.

Zondag 1 maart

Talent on the Move - Holland Dance
Festival & Codarts Rotterdam
15.00 uur – Singer Theater
€ 22,50 | Singer supporters € 20,00

Een aanstekelijke show op hoog niveau, waarin de passie en energie van het podium spatten. Het programma
vormt een kennismaking met het veelzijdige palet van
de eigentijdse dans.

Philomelos trio: Kerttu Keinänen - klarinet, Duleen van
Gunsteren - viool en Aristide Moari - piano

Zondag 23 februari

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

Irene Sorozábal - mezzosopraan en blokfluit, Giorgos
Samoilis - viool, Jose Manuel Ramírez Fernández - cello
en Katerina Orfanoudaki - klavecimbel

Donderdag 27 februari

TRYO (trio cabaretiers try-outen)
20.15-22.00 uur – Theater aan de Brink
€ 15,00 incl. pauzedrankje

Een avondvullende voorstelling waarin
drie cabaretiers ieder 30 minuten van hun (nieuwe)
voorstelling komen try-outen. Voordat het grote publiek
ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het
theater. Iedere TRYO is anders, wisselende line-ups, met
optredens van aanstormende talenten.

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het
Brinkhuis: online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de
dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin
van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan
de balie kopen.
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de
maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe
openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond
verplaatst.
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier
Huis kunt u tickets bestellen via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.

	Rosa Spier Huis	Papageno Huis
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www. stichtingpapageno.nl

Activiteiten

ding van meditatieleraar Carla Hamburger. Lessen en
coaching worden naar keuze gegeven in kleine groepen
of individuele sessies. Ook een reading behoort tot de
mogelijkheden. Belangstelling? Kijk dan voor meer
informatie op www.camalarah.nl of bel 035 - 538 05 51.

Onduidelijkheid over ‘de cloud’?

Eten voor het goede doel

Weet u hoe het precies allemaal
werkt in ‘de cloud’? Of heeft u
misschien nog vragen, of zijn dingen nog niet helemaal duidelijk?
Kom dan gerust even naar de PC
HelpdeskBEL. Een team van deskundige vrijwilligers legt het u
graag nog een keer uit. De PCHelpdeskBEL is dagelijks geopend van 10.00-12.00 uur in Het
Brinkhuis. U bent van harte welkom!

Kom op maandag lunchen in
het Papageno Restaurant en
geef de jongeren van het
Papageno Huis een kans. Iedere maandag wordt het restaurant gerund door de jongeren
van Papageno-dagbesteding,
die in opleiding zijn. U kunt
reserveren voor een speciale
driegangenlunch á € 11,75 die
door de jongeren zelf wordt bereid. Er is die dag geen
keuzemenu en het restaurant is op maandag geopend
van 12.30 uur tot 15.00 uur. Reserveren kan telefonisch
035 – 8884303 of via horeca@stichtingpapageno.nl.

Voorlezen voor peuters
Peuters die elke dag
15 minuten worden
voorgelezen, presteren op school beter
in taal én rekenen.
Ook hebben ze een
voorsprong in hun
sociaal-emotionele,
lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kinderen zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter hun
woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen
heeft het grootste effect. Het liefst een paar keer per dag,
maar langer dan een paar minuten hoeft niet. Iedere
vrijdagochtend is er in Bibliotheek Laren een voorleeshalfuurtje voor peuters. Tussen 11.00 en 11.30 uur lezen
vrijwilligers leuke verhaaltjes voor. Kom je gezellig ook
een keer luisteren?

Mediteren
Wil je graag meer vanuit
je intuïtie gaan leven?
De kracht van jouw
eigen innerlijke wijsheid gaan gebruiken?
De weg daar naar toe is
goed te bewandelen met
behulp van meditatie. Zo kun je tot verrassende inzichten komen die je de mogelijkheid geven om anders in het
leven te gaan staan. Patronen te doorbreken die je bewust of onbewust - misschien al lang dwars zaten. In
januari starten de nieuwe meditatiecursussen en coachingsessies in CAMALARAH, Larens’ Centrum voor
Spirituele Ontwikkeling aan het Raboes nr. 7, onder lei-

Tentoonstelling Spiegel van de ziel
Als reactie op de oppervlakkigheid
van het moderne leven en de stijgende materiële welvaart, richt een
aantal kunstenaars zich rond 1900
op de intimiteit van de binnenwereld met thema’s als de besloten
tuin, het interieur, het stilleven en
de geesteswereld van de kunstenaar. Met werken van kunstenaars
als Jan Toorop, Suze Robertson, Matthijs Maris, Willem
Witsen en Piet Mondriaan, biedt deze tentoonstelling in
Singer Laren een nieuwe kijk op de kunst in deze periode.
Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan is samengesteld door Jenny Reynaerts, senior conservator 18de en
19de-eeuwse schilderkunst in het Rijksmuseum. Te zien
tot en met 10 mei 2020. Kijk voor meer informatie op
www.singerlaren.nl/spiegelvandeziel.

Engelen Healing Avond
Een avond van 1,5 uur met
een Engelen Healing in het
Brinkhuis. Breng je wensen
in en laat de engelen de healing voor jou inzetten. Dit is
voor jou wanneer je een heerlijke avond voor je zelf wilt.
In een fijne en veilige omgeving. Om aan jezelf te werken en je zelfgenezend vermogen met behulp van engelen energie. Lisette-Anne Vol-

ker, praktisch spiritueel expert, vertelt over de Engelen
Healing: “Bij binnenkomst krijg je een papiertje, hierop
schrijf je je healingswensen. Je hoeft je naam er niet op te
zetten. Leg je papiertje op de tafel vooraan, zodat ik de
verzoeken kan lezen en samen met de engelen de healing
kan starten.” Data: donderdagavond 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei 2020. Inloop vanaf 19:30.
Aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur. Boek je van te voren
online, dan betaal je slechts € 17,77. Online boeken kan
tot uiterlijk een dag van te voren. Kom je aan de deur dan
betaal je € 20,00. Wil je gebruik maken van de vroegboekkorting, zorg dan dat je boeking en betaling uiterlijk 2 weken van te voren binnen is. Je betaalt dan geen
€ 20, maar slechts € 15,55. Meer weten? Mail naar
info@lisetteanne.com.

Bijzonder Rouwcafé
Zondag 26 januari heeft het
Rouwcafé Gooi en Eemland
een andere insteek dan je
gewend bent. Deze middag
gaan we het hebben over
rouw en verlies van werk
door ontslag, gezondheid, reorganisatie etc. Wat betekent werk voor je? Iedereen is bekend met rouw en verlies
van een dierbare maar het bewustzijn van rouw en verlies van werk, om welke reden dan ook, is minder aanwezig bij mensen. Toch kun je hier tegenaan lopen en het
als een probleem ervaren. Daarom organiseren Humanitas en Versa Welzijn deze middag in het Rouwcafé Gooi
en Eemland waarin je lotgenoten ontmoet en zelf onderzoek doet. De middag wordt geleid door Marlena Eringa
(psychotherapeut en maatschappelijk werker). De bijeenkomst vindt plaats in de Schoter, Wakkerendijk 66a te
Eemnes. Aanmelden is niet noodzakelijk. De toegang is
gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie is te vinden op: www.humanitas.nl/afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe en www.versawelzijn.nl. Of
bij Annemieke Lute via 06 154 090 26 of
alute@versawelzijn.nl.

Start leesgroep geschiedenis
In Laren start binnenkort een nieuwe leesclub
geschiedenis. Het initiatief komt van Senia, de
landelijke organisatie
van leesclubs. Senia
werkt samen met Bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum. De oprichtingsbijeenkomst is op woensdagmorgen 29 januari. Een medewerker van Senia geeft dan

uitleg over de werkwijze en de boekenlijst. De boeken op
de geschiedenislijst zijn geselecteerd door historici. Zij
maakten bij elk boek een zgn leeswijzer. Aan de hand
daarvan vinden de boekbesprekingen plaats, met discussievragen die zorgen voor verdieping. De bijeenkomst
op woensdagmorgen 29 januari is geheel vrijblijvend.
Aanvang van de bijeenkomst is 10.30 uur, in de bibliotheek in het Brinkhuis, Brink 29. Wie verhinderd is,
maar wel belangstelling heeft, kan dit melden bij
info@senia.nl, dan wordt u op de hoogte gehouden.

Repair Café
Wat doe je met een stoel
waarvan een poot los zit?
Met een broodrooster die
niet meer werkt? Of met een
wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Neem je kapotte spullen zaterdag 1 februari mee naar het Repair Café om deze gratis, samen met
een deskundige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers aanwezig en er is volop gereedschap en materiaal om bijna
alle mogelijke reparaties uit te voeren. Wie niets heeft
om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat
helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook
altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken
over repareren en klussen ter inzage liggen. Het Repair
Café in Laren wordt altijd op de eerste zaterdag van de
maand gehouden in zorgcentrum Johanneshove en
begint om 10.00 uur. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Het Gooi in poëzie
Elke eerste maandag van de
maand organiseert Versa Welzijn in het Larense Brinkhuis
een culturele middag voor
55-plussers. Maandag 3 februari zal Willibrord Ruigrok een
presentatie houden over “Het
Gooi in poëzie”. Je zou het misschien niet denken, maar veel
dichters hebben geschreven
over het Gooi en omstreken. Er zijn gedichten over Bussum, Eemnes, Laren en andere dorpen, over lief en leed,
over eigenzinnige gebouwen, een verlaten huisje in het
bos, de Gooise stoomtram/moordenaar, de Larense kermis, de polder van Eemnes, smartlappen, hilarische
gedichten, scheldkanonnades en mooie natuurimpressies. Die grote afwisseling van gedichten komt aan bod
op 3 februari. Er zijn steeds af beeldingen op het witte
doek en er worden teksten geprojecteerd. De oudste van

rond 1300 en de meest recente van vorig jaar. Kortom, een
kleurrijke indruk in woord en beeld van ons mooie Gooi.
De lezing begint om 14.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. De entreeprijs bedraagt € 5,- (geen pin) inclusief koffie of thee tijdens de pauze. Wilt u zeker zijn van een plaats
dan is reserveren vooraf raadzaam. Dat kan via e-mail
abijleveld@versawelzijn.nl of telefonisch 06 49 37 71 71.

Lezing homeopathie
Maandag 3 februari geeft Nathalie Parmentier van Homeopathie
Laren een lezing over EHBO met
homeopathie bij ski- of sportblessures of kleine ongelukken. Vragen die behandeld worden: Wat
kan ik doen met homeopathie,
zalfjes en natuurlijke producten
bij kleine ongelukken, ski- of
sportblessuren, of klachten op
vakantie? Hoe kan ik zo snel mogelijk herstellen – ook bijvoorbeeld bij botbreuk, verrijking of peesontsteking? En
hoe kan ik voorkomen dat ik gebeten wordt door muggen
(in warme landen)? De lezing start om 14.00 uur, toegang
€ 15,00. Meer weten? Kijk op www.homeopathielaren.nl.
Graag van tevoren aanmelden op klassiekehomeopathie@xs4all.nl of via 06-44 958 698. Max. 8 deelnemers.

Iets te vieren?
Ontwerp zelf je uitnodiging!

Bent u verhinderd maar wilt u meer hierover weten?
Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek of een consult, het liefst per e-mail op klassiekehomeopathie@xs4all.nl.

Dansen op de Brink
Jong van geest en zin om te dansen? Kom dan op dinsdag
4 februari naar Dansen op de Brink, een dansavond speciaal voor jongere ouderen in het Brinkhuis. Dans en
zing mee op heerlijke herkenbare live muziek van de sixties tot nu! De Larense zanger Rolf Menist reist met u
door de tijd, met nieuw repertoire, af en toe een verzoekje, Duitse schlagers, Franse chansons, Nederlands- en
Engelstalige muziek. Entree gratis. Opgeven is niet
nodig. Dansen op de Brink begint om 20.15 uur en duurt
tot 22.00 uur.

Wandeltocht zanderijen en landgoederen
Winter of zomer, het maakt de
gemiddeld honderd deelnemers
aan de maandelijkse groepstochten van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi niks uit. Op zondag 9 februari gaat het gezelschap over de Wester- en
Bussummerheide op ontdekkingstocht naar de zanderijen van Bussum en de landgoederen De Beek, Oud-Bussem en via de villawijk Bikbergen en landgoed Larenberg
terug naar Laren. De koffiestop is halverwege de ruim 20
km lange tocht. Inschrijven kan tussen 8.45 en 9.15 uur
in de kantine van SV Laren aan het Schuilkerkpad, waarna de groep om 9.30 uur op pad gaat. Deelname kost 3,50
euro, KWBN-leden 2,50. Honden mogen niet mee. De
serie groepswandelingen vormen de aanloop naar de
Gooise vierdaagse die dit jaar van 10 tot en met 13 juni
wordt gehouden.

4-SeizoenenWorkshop: voorjaarsdecoratie

Bestel een
gratis eerste
proefdruk

Met ruim assortiment
aan illustraties!

Versa Welzijn organiseert op 11 februari een workshop
voorjaarsdecoratie maken. Er is een voorbeelddecoratie
aanwezig tijdens de workshop en er wordt uitleg gegeven
hoe deze te maken. Na een kopje koffie of thee gaat u aan
de slag met het verse groen om uw eigen creatie te
maken. De workshops worden georganiseerd op de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de serre van het
muziekcentrum Schering en Inslag. De vrijwilligsters
van Versa Welzijn zorgen voor de materialen, koffie/thee
en waar nodig bieden zij een helpende hand.Hierna is er
nog één 4-SeizoenenWorkshop op 7 april 2020 (Paasdecoratie). Ook hier bent u van harte welkom. Kosten per
workshop 12,50 euro incl. materiaal, koffie of thee met
lekkers. Graag vooraf aanmelden bij Nelly Bleijenberg
via 06-30801299 of blei2707@planet.nl.

Taxatie- en innamedag
Neem eens een
kijkje op uw zolder.
Bent u ook zo
benieuwd wat uw
kunst waard is?
Zoek in alle hoeken
en gaten wie weet
wat u nog vindt. Of
misschien vindt u dat uw interieur toe is aan een update
en past uw kunst niet meer in uw kamer. Op dinsdag 11
februari van 11.00 tot 14.00 uur adviseren experts van
Zuydwal Veilingen u graag over uw kunst in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Schilderijen, bronzen, zilver,
Chinees porselein, exclusieve tassen en horloges, en
design van (hedendaagse) nationale en internationale
kunstenaars zijn welkom. Inbreng Zuydwal Veilingen is
vooral geïnteresseerd in werken van Leo Gestel,, Willem
Dooyewaard, Jan Sluijters, Lou Loeber, Isaac Israëls, Wally Moes, Willy Sluiter, Piet van der Hem, M.C. Escher,
Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol, Ger Lataster,
Jan Schoonhoven, Bram Bogart, Kees van Bohemen,
Charlotte van Pallandt, John Raedecker en andere nationale en internationale (hedendaagse) kunstenaars. Maar
ook design zoals meubels van Charles en Ray Eames,
Gerrit Rietveld, glas van Andries Copier, tassen van Hermès, Dior, Vuitton, Gucci, zilver, bronzen en juwelen van
Cartier, horloges van Patek Philippe en bronzen van Fred
Carasso, Piet Esser, hebben onze belangstelling.
Zie voor meer info www.zuydwalveilingen.nl.

Een leven als model
Wie weten er beter hoe het is
in de échte wereld van mode,
fotografen, ontwerpers, stylisten en visagisten dan de
modellen zelf? Tanja Kok,
internationaal ontdekt als
model op haar 24e, neemt je op
11 februari mee van achter de
schermen naar vóór de camera
en óp de catwalk. Ze komt vertellen over haar ervaringen,
over wie en wat haar leven in de loop van de jaren hebben
beïnvloed; alles vastgelegd in haar boek ‘Help! Ik ben
model’ Voor dit boek interviewde Tanja talloze insiders
die een kijkje geven in hun leven en eerlijk hun verhaal
vertellen. Het modellenleven van Tanja is een jarenlange
ontdekkingsreis geweest. Die reis was ze graag begonnen mét de kennis van de tips en trucs die zij nu in ‘Help!
Ik ben model’ geeft. In dit boek wordt duidelijk wat het
werkelijke leven van een fotomodel inhoudt, inclusief

alle ups en downs. Want in een tijd van fotoshoppen,
opgepoetste selfies en filters is niets wat het lijkt.
Tanja Kok (1985) studeerde communicatie en werkte vijf
jaar als redacteur bij het Jeugdjournaal toen haar internationale modellencarrière begon. Ze woonde in wereldsteden, schreef columns en maakte in New York een serie
voor STYLETODAY. Tanja presenteert, geeft trainingen
en wordt regelmatig gevraagd te komen spreken als ‘rolmodel’ waarbij ze jonge vrouwen wil inspireren voor
hun eigen dromen te gaan. Datum, tijd en plaats: dinsdag 11 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 in het centrum van
Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting
een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld! Deze avond is in het kader
van het thema ‘Inf luencers’ georganiseerd door de Protes-tantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Ook Tanja’s
story past feilloos in dit thema!

Lunchpauzeconcert “De luie pianist”
Op donderdag 20 februari
treedt pianiste Tooske Hinloopen op in het Huis van
Eemnes. Naast het spelen van
Nocturnes van Chopin, Etudes van Skrjabin en Preludes
van Rachmaninov leest zij
voor uit haar eigen musicolumns: korte verhalen over
muziek. Neem een kijkje in de
keuken van een pianist. Hoe is
het om les te geven aan iemand die niet heeft geoefend?
Of erger nog, die de rekening niet wil betalen? Hoe red je
je eruit als je zelf niet hebt geoefend? Het lunchpauzeconcert begint om 12.30 uur. De zaal is geopend vanaf
12.00 uur. Toegang: € 12 incl. koffie en broodje. Reserveren is mogelijk via www.scarbomusica.nl/bespreking.
php of telefonisch via 035-5380827. Meer info:
www.scarbomusica.nl.

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

Accordeonconcert Aurora
Accordeonvereniging Aurora geeft
op zondagmiddag
1 maart een concert voor donateurs, familieleden en iedereen
die van accordeonmuziek houdt. Het concert vindt
plaats in Muziekcentrum Schering en Inslag, Eemnesserweg 15A, Laren NH, achter (voorheen) het gemeentehuis en begint om 14.00 uur. Het belooft een gezellige
middag te worden met herkenbare melodieën. Zo wordt
er muziek gespeeld van o.a. de Beatles, Frans Bauer en
een medley van Hollandse hits. Alles onder de bezielende leiding van dirigent Cees Bus. De toegang is gratis en
er is een loterij met veel mooie prijzen. Meer informatie
over het concert en de accordeonvereniging is te vinden
op www.accveraurora.nl.

Wereldgebedsdag
Welkom, Sta op en ga! Dit is het thema van de jaarlijkse
viering van de Wereldgebedsdag die gehouden wordt op
vrijdag 6 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Schoter,
Wakkerendijk 66 in Eemnes. Wereldwijd bidden we op 6
maart in 183 landen voor Zimbabwe. Een groep vrouwen
van verschillende kerken uit Zimbabwe heeft deze dienst
samengesteld. Het verloop van de dienst staat in een
boekje, dit kost € 0,75. Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. van Wim van Geffen verleent
de muzikale medewerking. Tijdens de dienst wordt er
een collecte gehouden voor verschillende projecten in
Zimbabwe. Na af loop van de dienst kunnen we met
elkaar napraten en een kopje thee of koffie drinken. U
bent van harte uitgenodigd om deze dienst samen met
ons te vieren.

Lezing over Jo van Gogh-Bonger
Jo van Gogh-Bonger (1862-1925) was
getrouwd met Vincents broer Theo.
Toen de broers kort na elkaar overleden bleef ze achter met haar zoontje
Vincent (1890-1978) en een grote collectie werken van haar zwager. De
rest van haar leven wijdde Jo zich aan
de verspreiding en bekendmaking
van zijn werk. Hans Luijten, senior onderzoeker bij het
Van Gogh Museum, gaat in zijn lezing in op het veelzijdige levensverhaal van Jo en op de verbondenheid tussen
de Van Goghs en Laren. De lezing is op zondag 15 maart
om 15.00 uur in Singer Laren. De prijs bedraagt € 21,00 en
voor Singer Supporters/BankGiro Loterij VIP-kaart € 9,00.

Agenda
t/m 10 mei	Singer Laren: Tentoonstelling ‘Spiegel van de
ziel. Toorop tot Mondriaan’
24 jan	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
26 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 jan De Schoter Eemnes: Rouwcafé Gooi en Eemland
27 jan	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Werken
met Windows 10’ in 5 maandagochtenden,
9.30-11.30 uur
28 jan	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Werken
met de iPad’ in 5 dinsdagochtenden, 9.30-11.30
uur
28 jan	Johanneshove: Cursus SeniorWeb ‘Digitale
Nalatenschap’ in 1 maandagmiddag, 14.00-16.00
uur
29 jan	Bibliotheek Laren: Start leesgroep Geschiedenis,
10.30 uur
31 jan	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
31 jan	Singer Theater: Alles is er – Louise Korthals, 20.15
uur
1 feb Johanneshove: Repair Café, 10.00-13.00 uur
2 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
3 feb	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Werken
met de iPad’ in 5 dinsdagochtenden, 9.30-11.30
uur
3 feb	Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers,
‘Het Gooi in poëzie’, 14.00-16.00 uur
3 feb	Homeopathie Laren: Lezing over homeopathie,
14.00 uur
4 feb	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquires,
19.30 uur
4 feb Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
5 feb Film aan de Brink: Tolkien, 14.30 uur
5 feb Film aan de Brink: Dolor Y Gloria, 19.30 uur
6 feb Film aan de Brink: The Violin Player, 19.30 uur
7 feb	Volksuniversiteit Het Gooi: De Klassieken:
Ovidius. Cultuurcursus 3 lessen, 10.00-11.30 uur
7 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
7 feb	Singer Theater: The show must go on – Queen
The Music, 20.15 uur
8 feb	Theater aan de Brink: Tessa Belinfante in concert,
11.00 uur
9 feb	Wandelvierdaagse Het Gooi: Wandeltocht
zanderijen en landgoederen, start 9.30 uur vanaf
SV Laren
9 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
9 feb	Singer Theater: De liefde voorbij – Debby Petter,
15.00 uur
11 feb	Muziekcentrum Schering en Inslag:
4-SeizoenenWorkshop voorjaarsdecoratie maken,
10.00-12.00 uur

11 feb	Brinkhuis: Taxatie- en innamedag Zuydwal
Veilingen, 11.00-14.00 uur
11 feb	Johanneskerk: Lezing Tanja Kok ‘Help! Ik ben
model!’, 19.30-21.30 uur
11 feb	Film aan de Brink: Dolor Y Gloria, 19.30 uur
11 feb	Theater aan de Brink: Brinkhuis Open Mic BOM!,
20.15 uur
12 feb	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquires,
14.30 uur
12 feb	Film aan de Brink: The Violin Player, 19.30 uur
13 feb	Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
13 feb Theater aan de Brink: Anne Neuteboom, 20.15 uur
14 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
16 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 feb Film aan de Brink: Tolkien, 19.30 uur
19 feb	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Videobewerking’ in 4 woensdagochtenden, 9.30-11.30 uur
19 feb	Film aan de Brink: Hotel Transsylvanie 3, 14.30 uur
19 feb Film aan de Brink: Tolkien, 19.30 uur
20 feb	Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert Tooske
Hinloopen, 12.30 uur
20 feb Film aan de Brink: Dolor Y Gloria, 14.30 uur
21 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
23 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
25 feb Film aan de Brink: The Violin Player, 19.30 uur
26 feb Film aan de Brink: Dolor Y Gloria, 14.30 uur
26 feb	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquires,
19.30 uur
27 feb Theater aan de Brink: TRYO, 20.15 uur
28 feb	Volksuniversiteit Het Gooi: Schilderen, ‘t Gooi op
doek. Cursus 6 lessen, 9.45-12.15 uur
28 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
28 feb	Singer Theater: Cocktails – Vincent Croiset, Tijn
Docter e.a., 20.15 uur
1 maa	Muziekcentrum Schering en Inslag: Concert
Accordeonvereniging Aurora, 14.00 uur
1 maa	Singer Theater: Talent on the Move – Holland
Dance Festival & Codarts Rotterdam, 15.00 uur
3 maa	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Foto’s,
fotoboeken en diashows in Windows’ in 4
dinsdagmiddagen, 14.00-16.00 uur
4 mrt	Volksuniversiteit Het Gooi: Schilderen,
Caravaggio en Bernini; Barok in Rome. Lezing,
19.30-21.30 uur
5 mrt	Volksuniversiteit Het Gooi: Nordic Walking
Kennismaking. Clinic, 9.30-11.00 uur
5 maa	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Werken
met Android smartphone en tablet’ in 5
donderdagmiddagen, 14.00-16.00 uur
6 maa	De Schoter Eemnes: Wereldgebedsdag – bidden
voor Zimbabwe, 19.00-20.00 uur

9 maa J ohanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Apple-Mac
computers’ in 5 maandagmiddagen, 14.00-16.00 uur
12 maa	Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
15 maa	Singer Laren: Lezing over Jo van Gogh-Bonger,
15.00 uur
17 maa	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Meer doen
met iPad en iPhone’ in 5 dinsdagochtenden,
9.30-11.30 uur
18 maa	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Foto’s
beheren met Google’ in 4 woensdagochtenden,
9.30-11.30 uur
2 apr	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Genealogie’ in 3 donderdagochtenden, 9.30-11.30 uur
9 apr	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb
‘Wachtwoorden beheren’ in 2
donderdagmiddagen, 14.00-16.00 uur
7 apr	Muziekcentrum Schering en Inslag:
4-SeizoenenWorkshop Paasdecoratie maken,
10.00-12.00 uur
16 apr	Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
14 mei	Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor
€ 11,75: elke maandag 12.30-15.00 uur
Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis),
elke donderdag van 10.30-12.00 uur
Koffieochtend senioren, Brinkhuis: elke donderdag
van 10.30-12.00 uur
Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: elke eerste donderdag
van de maand van 10.00-12.00 uur
Voorlezen voor peuters, Bibliotheek Laren: elke
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis: elke vrijdag van
10.00-12.00 uur
Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke
woensdag van 19.30-20.30 uur
Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van
10.30-11.30 uur
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
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Meldpunt Openbare Ruimte
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