
Maandblad voor de gemeente Laren nr. 229  •  17 maart 2017

LARENS JOURNAALLARENS JOURNAALLARENS JOURNAALLARENS JOURNAAL

AGENDA
ACTIVITEITEN
LARENSE ZAKEN



2

5 vragen aan 

Wat is een Repair Café?
‘Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten 
waarbij het samen repareren van kapotte spullen centraal 
staat. Stel dat je waterkoker kapot gaat en je vraagt de elek-
trozaak om het apparaat te laten repareren, dan kost je dat 
algauw honderd euro. En als je een nieuwe kunt kopen 
voor maar 25 euro, dan is de keuze snel gemaakt. Terwijl er 
misschien alleen maar een draadje los zit. Om te voorko-
men dat kapotte spullen te snel weggegooid worden en 
dus in het milieu terechtkomen, is het concept Repair 
Café bedacht. Drie jaar geleden zijn we in Laren en Blari-
cum en later in Eemnes gestart met de Repair Cafés de 
BEL, eerst onder de vlag van Versa Welzijn, later zelfstan-
dig maar nog steeds ondersteund door Versa. Elke eerste 
zaterdag van de maand zijn we aanwezig in Laren, in 
Johanneshove. Elke tweede zaterdag in Blaricum en de 
derde zaterdag van de maand in Eemnes.’ 

Met wat voor spullen kun je bij het Repair 
Café terecht?
‘Mensen kunnen met elektrische apparaten naar ons toe-
komen, maar ook met meubels, fietsen, kleding, klokken 
en speelgoed. We hebben materiaal en gereedschap om 
allerlei reparaties te kunnen uitvoeren. Er zijn altijd ver-
schillende reparatiedeskundigen aanwezig, waaronder 
technici, coupeuses en zelfs een klokkenspecialist. Het is 
de bedoeling dat de bezoekers in het Repair Café samen 
met de deskundigen aan de slag gaan. En heb je niets om 
te repareren, dan kun je een kop koffie of thee nemen. Het 
sociale aspect is namelijk ook belangrijk. Er ontstaan 
altijd weer gezellige gesprekken.’

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers en 
sponsoren voor jullie?
‘Die zijn essentieel voor onze organisatie. Wij mogen ons 

Zit er een gat in je broekzak of is je f ietsketting gebroken? 
Of heeft je broodrooster plotseling de geest gegeven? 
Weggooien is echt niet altijd nodig! Op zo’n driehonderd 
plaatsen in Nederland kun je met je kapotte spullen naar 
een Repair Café. Daar zitten deskundigen die helpen bij 
het repareren ervan. Henk Eijlers van de Stichting Repair 
Cafés De BEL vertelt erover.

Henk eijlers

gelukkig prijzen met ons leuke en gemotiveerde vrijwilli-
gersteam. Tevreden bezoekers kunnen een vrijwillige 
donatie doen die we gebruiken voor de aanschaf van nieu-
we gereedschappen. Daarnaast zijn sponsoren heel erg 
belangrijk. We hebben er een aantal, maar nieuwe sponso-
ren zijn altijd welkom.’

Laren?
‘Het grootste deel van mijn leven heb ik in Laren gewoond. 
Het is een fantastisch dorp met een rijke historie. Tegen-
woordig woon ik zeer naar mijn zin in Eemnes, maar 
gelukkig is Laren vlakbij. Ik kan nog altijd genieten van de 
sfeer van een zomerse dag in het dorp. Heerlijk gewoon!’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Ik houd er eigenlijk niet zo van om mensen op een voet-
stuk te plaatsen. Maar als ik dan toch iemand zou moeten 
noemen die een pluim verdient, dan denk ik als eerste aan 
Leo Janssen, vanwege zijn enorme inzet voor Laren. Maar 
ook Bep de Boer, die zoveel kennis heeft van de historie van 
Laren en daar tal van boeken over heeft geschreven, mag 
hier best eens genoemd worden.’ 

Repair Café Laren: elke eerste zaterdag van de maand van 
10.00 – 13.00 uur in Johanneshove.
Meer info: www.repaircafelaren.nl
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Boomfeestdag

Al in mijn geboortejaar, 1954, ver-
scheen een publicatie, World Festival 
of Trees, van de FAO, de voedsel- en 
landbouworganisatie van de Verenig-
de Naties. In het rapport staat de vol-
gende belangrijke passage: ‘Belang-
stelling voor bomen is noodzakelijk om in te kunnen 
zien dat bomen bijdragen aan het welzijn en de welvaart 
van een natie. Bomen versieren huizen en steden. Bossen 
beschermen de bodem, houden water vast, verzachten 
het klimaat, bieden een woonplaats aan het wild en vor-
men een rustpunt voor de mensen. De beschermende 
invloed van bossen houdt niet op bij de landsgrenzen, is 
niet beperkt tot één natie. Daar komt bij dat houttekor-
ten kunnen worden aangevuld vanuit gebieden met een 
overschot. Om bosproducten zo goed mogelijk te verde-
len over de wereld, opdat zo veel mogelijk mensen er van 
profiteren, is het nodig dat de hele wereld de waarde van 
bossen inziet’.

Het rapport van de Verenigde Naties is, vanwege de effec-
ten van klimaatverandering, actueler dan ooit en ver-
dient ook op lokale schaal aandacht. Nu leven we in 
Laren in een groene omgeving en kunnen we elke dag de 
weldadige effecten van veel bomen ervaren. Maar genie-
ten is niet genoeg. We moeten de waarde van bomenrijk-
dom ook doorgeven aan nieuwe generaties. 

Dat gebeurt jaarlijks op de derde woensdag van maart, 
bij aanvang van de lente, door middel van de Boomfeest-
dag. Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de 
functies en de waarde van bomen in hun directe leefom-
geving te laten inzien. 

In dit Larens Journaal is een pagina speciaal gewijd aan 
het belang van bomen in onze leefomgeving. Ik hoop dat 
u een moment vindt om die te lezen en er met kinderen 
in uw omgeving het gesprek over aangaat. 

En wie weet: misschien ziet u er aanleiding in om een 
boom in uw tuin te planten. Niets staat u in de weg om 
er een feestelijk moment aan te verbinden.

Elbert Roest

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

Uitgeverij van Wijland B.V. 
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 035-6012100 
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• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren 
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Onze toekomst.
Laren is één van de oudst bebouwde plekken in het Gooi 
en heeft thans bijna 11.000 inwoners. Echter als het aan 
de provincie ligt, dan moeten wij onze zelfstandigheid 
opgeven. Het CDA is voor kleinschaligheid en eventuele 
herindeling van onderop d.w.z. met instemming van 
lokale politiek en van de inwoners die zij vertegenwoor-
digen. Het CDA vindt draagvlak belangrijk! Kunnen wij 
zelf bepalen met wie wij willen fuseren of komt het tot 
een aanwijzing? Alle waardevolle voorzieningen (Brink-
huis, Zwembad etc.) wil het CDA behouden.
Het vraagstuk rondom de schaal van gemeenten is al 
jaren voer voor discussie. De roep naar groter klinkt van-
uit bepaalde hoeken nog steeds hard, en vindt thans ook 
lokale ondersteuning.
Het CDA heeft nooit aan die roep meegedaan. De lande-
lijke overtuiging van het CDA is altijd geweest dat een 
herindeling alleen vanuit gemeenten en bewoners zelf, 
succesvol kan worden. De provincie rest een terughou-
dende, faciliterende rol.
De conclusie van eerdere herindelingen is dat groter niet 
altijd beter is. Er zijn grote gemeenten met een zwak 
bestuur en kleine gemeenten die het fantastisch doen. 
Herindeling wordt te vaak gezien als  de enige oplossing 
voor bepaalde problemen. 
De Commissaris van de Koning de heer Remkes (VVD) 
heeft in een brief laten weten dat GS op 7 februari 2017 
heeft besloten  een procedure tot gemeentelijke herinde-
ling te starten, om in  de Gooi en Vechtstreek tot 3 gemeen-
ten te komen. Komend halfjaar zijn daartoe gesprekken 
met de bestuurders en de provincie.  

Laren moet nu kijken hoe de kleinschaligheid en basis-
voorzieningen in stand kunnen blijven. Maar bovenal en 
daarin staan we met beide benen op de grond,  op welke 
wijze wij onze bestuurlijke verworvenheden haalbaar in 
stand kunnen houden. 

Voorlopig staat in het laatste rap-
port over de  bestuurskrachtme-
ting dat Laren over voldoende 
bestuurskracht beschikt.

Maria Klingenberg-Klinkhamer
Raadslid CDA 

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

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

Meteen goed 

06 53 106 306

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

Politiek
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Provincie zet inwoners buitenspel
De provincie Noord-Holland wil nog steeds één Groot 
Gooistad. Met als tussenstap: maximaal 3 gemeenten in 
het Gooi.
De procedure hiervoor is eenzijdig vanuit de Provincie al 
gestart, want ze hebben haast! Zoveel haast dat zowel 
onze inwoners als de gemeenten volledig buiten spel zijn 
gezet. De gemeenten hebben zich steeds vóór 
samenwerking, maar tégen fusie uitgesproken. Echter 
dat is door de Provincie volledig genegeerd en de kiezers 
krijgen geen kans zich uit te spreken over wat zij 
eigenlijk willen. De Provincie heeft - tegen alle 
democratische principes in - de regie eenzijdig naar zich 
toe getrokken.
Dit druist in tegen eerdere afspraken met de Provincie én 
zelfs tegen hun eigen coalitie- en regeerakkoord. Want 
daar staat: ‘Herindeling moet op voldoende draagvlak 
van onderaf kunnen rekenen’. Dit draagvlak ontbreekt in 
de meeste gemeenten; de BEL-gemeenten hebben zich 
duidelijk tégen fusie uitgesproken.
Tóch wil de Provincie de onomkeerbare stappen tot fusie 
al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
zetten. U als kiezer wordt hiermee dus volledig 
buitenspel gezet. Wij vinden dat onaanvaardbaar en 
daarin staan wij niet alleen. 
De lokale partijen in heel Gooi- en Vechtstreek zijn unaniem 
van mening dat onze inwoners bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 zich met hun stem moeten kunnen uitspre-
ken of ze vóór of tegen een fusie zijn. 

Er is dan ook door nagenoeg alle lokale Gooische Partijen 
een motie voorbereid om dit te kunnen bewerkstelligen. 
Hiermee willen we voorkomen dat de provincie de fusie 
er nog snel even voor de verkiezingen doordrukt. 
In Laren zal deze motie door Liberaal Laren en Larens 
Behoud gezamenlijk worden ingediend. Vooralsnog gaan 
wij ervan uit dat onze motie ook 
door de landelijke partijen wordt 
gesteund. Of zullen sommigen 
zich als vooruitgeschoven macht 
van de Provincie gaan gedragen? 
We zullen het meemaken…

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Belazert de provincie de kluit?
De site van Larens Behoud windt er geen doekjes om: ‘de 
Provincie belazert de kluit’. Wat is er aan de hand? De 
Provincie Noord-Holland in Haarlem heeft onlangs de 
knoop doorgehakt: de belangen van de burgers zijn het 
best gediend met opschaling van de gemeenten in de 
Gooi- en Vechtstreek: van acht naar maximaal drie 
gemeenten, en wel, zo mogelijk vanaf 2020. Meerdere 
experts –waaronder Winsemius- gaven daarvoor 
overtuigende argumenten.

Immers, al jaren wordt er in deze regio geredetwist hoe 
de bestuurskracht te versterken. Hoe een vuist te maken 
tegenover de ‘grootmachten’ Amsterdam, Utrecht en 
Almere? Zijn er mogelijkheden om gezamenlijk op te 
trekken waar het gaat om betere verkeersverbindingen, 
het vergroten van de werkgelegenheid, een woonvisie te 
ontwikkelen die de verschillende belangen recht doet, 
etc.? Allemaal thema’s die de grenzen van de 
onderscheiden gemeenten ver te boven gaan.

Zeker, er bestaan meerdere samenwerkingsverbanden, 
er is volop overleg, maar er wordt niet doorgepakt. Als 
puntje bij paaltje komt geldt de defensieve ref lex, schrikt 
men terug voor overdracht van lokale bevoegdheden. 
Niet onbegrijpelijk, wanneer het gaat om meer dan 37 
burgemeesters en wethouders en 172 raadsleden waarbij 
het hemd vaak dichterbij is dan de rok en dus de burger 
wordt verteld dat het bestuur in hun gemeente ‘dik in 
orde is’. M.b.t. interlokale thema’s, hoe belangrijk ook, is 
lippendienst kennelijk voldoende. Over ‘belazeren’ 
gesproken!

D66 wil de handschoen wél oppakken: verzeker een 
wijken- en kernenbeleid dat hout snijdt - de lokale 
identiteit verzekert-  en stel je gelijkertijd open voor 
bestuurlijke vernieuwing om de 
belangen van de burger ook 
regionaal werkelijk recht te doen. 
Uit de loopgraven dus; de 
Provincie is nog steeds bereid tot 
serieus overleg, wij ook.

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66 Laren.
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Nieuws in beeld

Larense  Else Flim mede-auteur ‘Drama op de Dam’

Jubilerende leerkrachten Rita en Diny van De Binckhorst in 
het zonnetje gezet

Jan Morriën  draagt voorzitterschap BPV 
Hut van Mie over aan Ann Dobbelmann 

Bart Vos gedecoreerd met gouden speld 
door Imkervereniging Laren-Blaricum

Brinkhuis opent tentoonstelling over 
lezende vrouwen

Fusieperikelen Gooi maakt boel los bij 
lokale politiek

info@larenklassiek.nl promoot gratis 
kinder-Mattheus bij radio 6FM

Jubilerende muziekver. Sint jan speelt Missa Brevis in 
Basiliek

College de Brink 2e bij proviciale kookwedstrijd

Gouden Harp voor Frits Spits
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Larense  Else Flim mede-auteur ‘Drama op de Dam’

Larense zaken 17 maart 2017

Wat gebeurt er de komende 
periode rond de plannen van de provincie? 
Geachte inwoners,
Ongetwijfeld heeft u in de media meegekregen dat de provincie plannen heeft om de bestuurskracht in de regio Gooi 
en Vechtstreek (G&V) te versterken. Termen als herindeling en fusie worden gebruikt, maar niets is daarover nog 
besloten. Om haar plannen vorm te geven, zijn Gedeputeerde Staten (GS) op 7 februari 2017 een zogeheten arhi-
procedure (Wet algemene regels herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in? Hoe ziet zo’n proces eruit? Hoe 
kunt u het volgen en welke invloed kunt u uitoefenen? In dit artikel geef ik daar antwoord op. U leest daarin ook een 
tijdsindicatie. Dit is echter slechts een indicatie op basis van de wettelijke termijnen. In werkelijkheid kan het 
tijdspad afwijken.

Larense zaken

Wat houden de plannen in?
De belangrijkste conclusie is dat GS van Noord-Holland 
kiezen voor herindeling. Blaricum, Laren en Huizen zou-
den in de opvatting van GS per 1 januari 2020 één nieuwe 
gemeente moeten vormen. Deze herindeling maakt onder-
deel uit van een plan waarin GS er naar streven dat er op die 
datum maximaal drie gemeenten zijn in de G&V. Dat aan-
tal is voor GS het maximum voor de regio.

Wat gebeurt er de komende tijd? 
Een provinciale arhi-procedure kent een aantal fases. 
Gestart wordt met een zogeheten ‘open overleg’. Dit bete-
kent dat GS het komende half jaar in gesprek gaan met 
alle gemeenten in de regio om over haar plannen te pra-
ten. Hierin kunnen ook nieuwe inzichten aan de orde 
komen. Wanneer die leiden tot gemeenschappelijke 
opvattingen over de toekomstige indeling, dan zijn GS 
bereidt daarin te bewegen. Maar wel binnen de rand-
voorwaarde dat het maximum aantal gemeenten drie is. 
Dit proces mag maximaal zes maanden duren. In de BEL-
gemeenten vinden deze gesprekken in april plaats. Ook 
hebben GS ervoor gekozen met de gemeenteraden te pra-
ten. Dit gebeurt in mei. Dit zijn openbare vergaderingen 
dus als u daarbij aanwezig wilt zijn dan kan dat uiter-
aard. 

Uiterlijk drie maanden na af loop van het overleg (augus-
tus – november 2017) stellen GS een herindelingsontwerp 
vast en sturen dit naar de gemeenteraden en de minister 
van Binnenlandse Zaken. Dit ontwerp wordt dan binnen 
twee weken voor een periode van acht weken ter inzage 
gelegd (november 2017 – februari 2018). Inwoners kunnen 
in die periode reageren op het ontwerp. Gemeenteraden 
uiteraard ook, maar die krijgen daarvoor drie maanden 
de tijd. Tegen de tijd dat het zover is, leest u over de terin-
zagelegging en hoe u kunt reageren op onze gemeente-
pagina, website, Twitter en Facebook. 

Na de periode waarin ieder zijn/haar zienswijze heeft 
kunnen indienen, moeten GS binnen vier maanden een 
advies zenden (februari – juni 2018) aan de minister van 
Binnenlandse Zaken over de wijziging van de gemeente-
lijke indeling. De minister neemt vervolgens binnen vier 
maanden daarna een besluit ( juni – oktober 2018), waar-
na ook de Eerste en Tweede Kamer nog over het voorstel 
moeten beslissen. 

Wilt u dit proces volgen? Houdt u dan onze digitale 
kanalen in de gaten en de berichten op de gemeentepa-
gina. 

Met vriendelijke groet,
Elbert Roest 
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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 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 Commissie R&I vergadert dinsdag 21 maart 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 22 november 2016
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
• Concept Afvalstoffenverordening Regio G&V 2017
• Foodcourt Brink 37A/Eemnesserweg 3 
• Centrumvisie Laren

De Commissie M&F vergadert donderdag 23 maart 2017 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagen-
deerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 19 januari 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Agressiebeleid en processen gemeente Laren 
•  Diverse arbozaken gemeente Laren 
•  Overheveling budgetten 2016 naar 2017 
•  Onderzoek ‘Privacy in het sociaal domein’ 
•  Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030

De gemeenteraad vergadert woensdag 29 maart 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwer-
pen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ring d.d. 25 januari 2017
•  Agressiebeleid en processen gemeente Laren 
•  Diverse arbozaken gemeente Laren 
•  Verlenen eervol ontslag medewerker griff ie 
•  *Concept Afvalstoffenverordening Regio G&V 2017
•  Overheveling budgetten 2016 naar 2017 
•  *Onderzoek ‘Privacy in het sociaal domein’ 
•  *Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030

U heeft spreekrecht bij de onderwerpen waar een * voor 
staat. Er is maximaal twee minuten spreektijd per 
persoon, voorafgaand aan de behandeling van het 
onderwerp door de raad. Als u van dit spreekrecht wilt 
gebruikmaken, meldt u dit dan vóór aanvang van de 
vergadering bij griff ier Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 of 
C.Holtslag@laren.nl Graag hierbij uw naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt 
spreken vermelden. 

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Gemeenteraadsvergadering
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Eerste regenton uitgereikt 
aan winnaars verloting

Familieberichten Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

Bos bloemen voor beste 
hockeyster Naomi van As

Geboorte
09-02-2017 Philou Beugeling
24-02-2017 Sham Saleh

De winnaars van de regentonactie zijn bekend. 
Wethouder Ton Stam reikte de eerste regenton uit aan 
Gerard en Lideke Armbrust. Zij reageerden blij verrast. 
De gemeente Laren heeft ruim tweehonderd regenton-
nen verloot onder geïnteresseerden. Alle winnaars 
hebben per e-mail bericht ontvangen. 

Bij hevige regenval kan de riolering in Laren het water 
niet op tijd afvoeren. Het riool in de lager gelegen delen 
van ons dorp stroomt dan over, met vaak grote schade 
tot gevolg. De verwachting is dat zware regenbuien in 
de toekomst vaker en heviger zullen voorkomen. De 
gemeente Laren bereidt zich hierop voor. Om Laren 
‘rainproof ’ te maken, is gekozen voor een aanpak 
waarbij zowel de gemeente als bewoners hun steentje 
bijdragen. 

Tip
Een regenton kan worden gebruikt als tijdelijke 
waterberging. Door een klein slangetje vanuit de ton 
naar een grasveld of border te laten lopen, kan het water 
langzaam in de bodem wegzakken en komt het niet in 
het riool terecht. 

Voor meer informatie kijk op www.laren.nl (Inwoners > 
Projecten > Wateroverlast).

 
 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeente-
lijke nieuws? Volg ons dan op social media: 

@Gem_ Laren 

www.facebook.com/gemeente.Laren

Zondag 5 maart 2017 feliciteerde wethouder Ton Stam 
hockeyster Naomi van As, die door de internationale 
hockeyfederatie is uitgeroepen tot beste hockeyspeelster 
ter wereld.

Ton Stam overhandigde haar een grote bos bloemen na 
af loop van een wedstrijd op LMHC.

U heeft nog tot zaterdag 1 april 2017 om uw mooiste 
plaatje van Laren in te sturen en daarmee deel te nemen 
aan de fotowedstrijd van de gemeente Laren. Alle foto’s 
die de schoonheid van ons dorp illustreren, zijn van 
harte welkom. Het maakt niet uit of het hedendaagse of 
juist oude plaatjes zijn. Als het maar herkenbaar en 
typisch Larens is.

Dus heeft u digitale foto’s die laten zien hoe bruisend 
en mooi Laren kan zijn? Stuur ze in! Onze jury 
beoordeelt en selecteert de inzendingen. De beste 
inzendingen belonen we met een leuke prijs. 

Laatste kans om mee te doen 
aan de fotowedstrijd!
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Sluiting gemeentediensten
op feestdagen 

Larense zaken 17 maart 2017

Leen gratis de 
zwerfafvalaanhanger! 

Afvalinzameling rond 
feestdagen

Kijk op www.laren.nl (Inwoners > Projecten > Fotowed-
strijd) voor de Fotowedstrijdpagina met meer informa-
tie en voor het insturen van foto’s.

Deze prachtige foto is gemaakt en ingestuurd door 
Isabelle Berendsen!

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat 
om grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom 
stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaan-
hanger met gereedschap ter beschikking. Hiermee 
wordt het opruimen van zwerfafval in uw buurt of het 
schoonmaken van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de 
gemeenten om inwoners, buurtverenigingen en scholen 
actief te betrekken bij het onderhoud van hun leefom-
geving. Het opruimen en opknappen van de leefomge-
ving is tenslotte niet alleen een taak van de gemeente, 
maar ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheids-
vestjes, werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en 
zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals 
voor het rechtzetten van paaltjes of borden. Behalve 
gereedschap biedt de aanhanger zelfs de mogelijkheid 
om na af loop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner 
kan de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door 
te bellen met de werf beheerder via het gemeentelijke 
telefoonnummer 14 035 (elke werkdag van 8.00 tot 16.00 
uur). Bij het reserveren kunt u ook direct een afspraak 
maken voor advies over de uit te voeren werkzaamhe-
den of over het afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. 
De aanhanger haalt u op bij de gemeentewerf, Zui-
dersingel 2, Eemnes. Na gebruik moeten alle gereed-
schappen weer volledig en schoon worden ingeleverd. 

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

• 14 april: Goede Vrijdag
• 17 april: Tweede Paasdag
• 27 april: Koningsdag
• 28 april: Brugdag
• 5 mei: Bevrijdingsdag

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

Vanwege de feestdagen wordt uw huishoudelijk afval 
op andere dagen ingezameld dan u gewend bent. De 
inzameling op maandag 17 april (Tweede Paasdag) 
verplaatst naar dinsdag 18 april. En in plaats van op 
donderdag 27 april (Koningsdag) wordt uw afval een 
dag eerder, op woensdag 26 april, opgehaald. (Op 
vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, wordt uw afval 
gewoon opgehaald)

Omdat een aantal wagens in meerdere wijken 
inzamelen, is het mogelijk dat uw afval op een ander 
moment van de dag dan gewoonlijk wordt ingeza-
meld. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. Zorgt u er in 
ieder geval voor dat uw afvalcontainer, huisvuilzak 
of PMD-zak op de ochtend van de ophaaldag om 07.30 
uur aan de weg staat?  

Openingstijden scheidingsstations
De scheidingsstations zijn op Goede Vrijdag op de 
reguliere openingstijden open. Op Tweede Paasdag 
en Koningsdag zijn ze gesloten.
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Op 4 mei 2017 is de Nationale Herdenking op de Brink 
in Laren. De herdenking wordt voorafgegaan door een 
stille tocht vanaf de gedenksteen aan de Drift ter 
hoogte van de huisnummers 23 en 25. Als inwoner van 
Laren bent u, en ook uw kinderen, van harte welkom om 
deel te nemen aan de stille tocht. U hoeft zich hier niet 
voor aan te melden.
Om 19.15 uur houdt burgemeester Elbert Roest op de 
Drift een korte toespraak. De stille tocht begint om 
19.25 uur en voert via de Drift, Bij den Toren en 
Naarderstraat naar het monument op de Brink. Vanaf 
19.48 uur is daar de herdenking met een overdenking 
door de heer R. Heijmans, aansluitend twee minuten 
stilte en de kranslegging.

Vlagprotocol 4 en 5 mei
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok van 
18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) als blijk van 
eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 5 
mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt tussen 
zonsopgang (06.00 uur) en zonsondergang (21.12 uur). 
Ook dan wordt de oranje wimpel niet gebruikt. Meer 
richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op 
www.4en5mei.nl 

Geschreven door de heer Kloos, 
voorzitter Koepeloverleg buurtpreventie
Buurtpreventie is al vele jaren een actueel thema, want 
Laren ‘scoort’ landelijk gezien hoog als het om het 
aantal (pogingen tot) inbraken in relatie tot het 
woningbestand gaat. De eerste buurtpreventievereni-
ging (BPV) werd zo’n 35 jaar geleden opgericht en inmid-
dels zijn er al meer dan vijftien actief.

BPV’s tegen woninginbraken 
De BPV zet zich in voor meer (inbraak)veiligheid rond de 
eigen woning en in de woonbuurt. Daarnaast heeft ze 
een stimulerende rol naar elke buurtbewoner als het 
gaat om bewustwording en gedrag. De bewoner geeft 
natuurlijk primair zelf invulling aan een veilige 
woonomgeving. Weet u bijvoorbeeld dat bijna twintig 
procent van de inbraken via insluiping plaatsvindt en 
55 procent van alle inbraken overdag gebeurt? Met alert 
gedrag (signaleren, altijd deuren en ramen afsluiten en 
degelijk hang- en sluitwerk) voorkomt u veel narigheid!

Programma Nationale 
Herdenking 4 mei

Buurtpreventie in Laren

Het gebruik van WhatsApp binnen de BPV-gebieden 
draagt hier ook zeker aan bij: het aan elkaar melden van 
verdachte situaties en/of incidenten in de buurt die ook 
‘112-meldingswaardig’ zijn. Inbraakpreventie en 
veiligheid in de buurt krijgen via de gemeente, de 
politie en actieve BPV’s terecht veel aandacht, want elke 
(poging tot) inbraak is er één te veel en wordt vaak als 
traumatisch ervaren.

Samenwerking
Ook is de samenwerking met de gemeente (met name het 
delen van informatie en de bijdrage aan veiligheidsbe-
leid) en de politie (de BPV verricht de functie van het oor 
en het oog) een belangrijke toegevoegde waarde als het 
om buurtveiligheid gaat. Er is enige malen per jaar 
overleg tussen alle BPV’s, de politie en de gemeente. Er 
wordt niet alleen informatie uitgewisseld, maar er wordt 
ook besproken welke specifieke activiteiten kunnen 
bijdragen aan de invulling van veiligheidsthema’s.

Dekkingsgraad uitbreiden
De ‘dekkingsgraad’ van BPV’s in Laren is groot, maar er 
zijn nog gebieden die ‘opvulling’ door een BPV nodig 
hebben. Met name de omgeving in het centrum. 
Hiervoor is aandacht binnen het overleg met de 
gemeente en de politie. Heeft u initiatieven tot 
oprichting van een nieuwe BPV in uw wijk? Dan kunt u 
zich altijd melden bij de wijkagent (Remco Wessels of 
Hans Post)! Want één ding is zeker: een BPV heeft 
merkbaar invloed op terugdringing van inbraken! 

Meer informatie? Op de gemeentewebsite www.laren.nl 
(Inwoners > Veiligheid > Openbare Orde en Veiligheid) 
kunt u meer informatie vinden over onder andere het 
voorkomen van inbraken en buurtpreventie. 

Grote af beelding is te vinden op www.laren.nl 
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De schors is mijn 
buitenste laag die mij
beschermt tegen
hitte, kou, droogte
en insecten.

spinthout 
Door dit levende hout vervoer 
ik water van mijn wortels naar 
mijn bladeren.
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ONE TREE PER CHILD

wist je dat ...
er een zomereik en een 
wintereik bestaat? Het 
steeltje van blad bij de
wintereik is lang (lange 
broek) en bij de zomereik 
kort (korte broek).
Handig ezelsbruggetje he?
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Bomen zuiveren de lucht
•  Bomen hebben een belangrijke rol bij zuiveren van de lucht en het  

opvangen van fijnstof
•  De bladeren van bomen vangen, naast CO2, ook stikstof, ozon,  

ammoniak en zwaveldioxide af
• Eén volwassen boom vangt jaarlijks veertig vuilniszakken fijnstof af
•  Naaldbomen zijn veel effectiever in het afvangen van fijnstof; vanwege hun 

bladsamenstelling en omdat ze in de winter niet kaal worden
•  Een boom zorgt voor zuurstof

Bomen houden water vast
• Een boom kan per dag honderd tot duizend liter water drinken
• Bij een stortbui is een boom een natuurlijke waterbuffer

Bomen houden ons koel
• Bomen geven ons schaduw
• Bomen verdampen water, waardoor de omgeving afkoelt
•  Een boomrijke omgeving is daardoor altijd enkele graden koeler.  

In steden is dit effect nog veel groter

Bomen houden geluid en wind tegen
• Bomen vangen wind en geven beschutting
• Ze dempen bij zeer gesloten beplanting het geluid van verkeer  
 en omgevingslawaai 

Bomen zorgen voor welzijn
• Bomen en groen verlagen stress
• Mensen voelen zich gezonder in een groene leefomgeving
• Bomen zorgen voor beschutting en rust
•  Ze stimuleren tot beweging en bevorderen de ontwikkeling van  

kinderen op veel gebieden
• Huizenprijzen zijn zes tot tien procent hoger in een bomenrijke buurt

Bomen zijn een voedselfabriek en woonomgeving voor dieren
• Bomen geven onderdak aan nesten van vogels en eekhoorns  
 en vele andere flora en fauna
• Ze vormen voor diverse dieren natuurlijke ‘ecobruggen’ tussen buurten
• Ze zijn een voedselfabriek voor dier en mens

zijn ontzettend belangrijk, 
maar waarom eigenlijk?
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Gemeentelijke bekendmakingen 
digitaal
Vanaf 2017 worden aangevraagde en ver-
leende (omgevings)vergunningen niet 
meer in het Larens Journaal gepubli-
ceerd. U kunt ze bekijken via de landelij-
ke website www.overheid.nl Hier worden 
ook de verordeningen (gemeentelijke 

regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u bericht ont-
vangen van de bekendmakingen via e-mail of app? Via 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden.

Plantsoen krijgt naam 
van Jan Reitsema

De stichting ving na de oorlog vooral 
Joodse weeskinderen op. Reitsema bleef 
directeur tot 1960. Hij ontving de Yad 
Vashem-onderscheiding voor zijn hulp aan 
Joodse kinderen. Hij overleed in 1968.

Nog enkele plaatsen voor benefietdiner 
met Paul Fagel
Woensdag 22 maart 2017 begint om 18.30 uur een bene-
fietdiner voor de Berg-Stichting in het Proef lokaal van 
College De Brink. Niemand minder dan sterrenkok Paul 
Fagel kookt een viergangenmenu met de talentvolle 
leerlingen van de horeca-afdeling die onlangs een twee-
de prijs behaalden bij de provinciale kookwedstrijd. 
Tussen de gerechten door is er verrassend amusement 
met onder andere Veronique Hofman en Bram Rutten, 
bekend van de Larense ‘Scharrelconcertjes’. De prijs per 
couvert, inclusief wijnarrangement, bedraagt € 100,-. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Betaling geldt als aanmel-
ding. Het toegangsbewijs krijgt u per e-mail. U kunt het 
geld overmaken op bankrekening NL05 ABNA 0842 2130 
58 ten name van Diner Berg-Stichting , dinerberg-stich-
ting@xs4all.nl 

Lancering ‘De slag om de Berg-Stichting’
Ter gelegenheid van de onthul-
ling van het monument voor de 
vermoorde Joodse kinderen, ver-
schijnt het boek ‘De slag om de 
Berg-Stichting’, geschreven door 
Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en 
burgemeester Elbert Roest. De 
lancering van het prachtig 
vormgegeven boekje vindt 
plaats tijdens een lezing van de auteurs in de Johannes-
kerk op woensdagavond 12 april om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij 
de Larense boekhandel aan de Naarderstraat of via 
info@larenseboekhandel.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.

‘Het plantsoen bij de Langsakker in 
Laren krijgt de naam van Jan Reitse-
ma die in de Tweede Wereldoorlog 
tientallen Joodse kinderen redde’, 
aldus het Dagblad van het Noorden. 
Dit was in een vraaggesprek met de 
Larense documentairemaakster Ineke 
Hilhorst. Op haar initiatief wordt op 
donderdag 20 april 2017 om 19.00 uur 
een monument onthuld voor de 48 
Joodse kinderen en vier stafmedewer-
kers van de Berg-Stichting die in de 
concentratiekampen Auschwitz en 
Sobibor zijn vermoord. 

Bakkerszoon Jan Reitsema was van 1929 tot 1960 direc-
teur van de Berg-Stichting in Laren, een instelling voor 
Joodse kinderen die bijvoorbeeld uit huis werden 
geplaatst. Dankzij Reitsema en zijn vrouw Tine overleef-
den zeventig kinderen en staf leden de oorlog.

Reitsema was van huis uit onderwijzer en werd geboren 
in Adorp. Hij was zelf niet Joods. Ineke Hilhorst: ‘Zijn 
vrouw Tine steunde hem bij alles, maar het was vooral 
Jan die tijdens de oorlog een belangrijke rol speelde bij de 
hulp aan Joodse kinderen en het personeel.’ Zo regelde de 
directeur de felbegeerde stempels die deportatie naar de 
vernietigingskampen voorkwam. Hij vond onderduik-
adressen en probeerde op allerlei manieren te bewijzen 
dat de kinderen half Joods waren, waardoor ze niet op 
transport werden gezet.

Razzia
Tijdens de oorlog verhuisde de stichting op last van de 
Duitsers naar Amsterdam. Toen een groep van 25 Joodse 
medewerkers bij het Muiderpoortstation arriveerde, 
kwam ze midden in een razzia terecht. Reitsema, kapi-
tein tijdens de meidagen, stelde het personeel meteen op 
in het gelid, brulde commando’s en marcheerde weg. 
Iedereen dacht dat de groep was opgepakt en op transport 
was gezet, maar Reitsema marcheerde ze naar veiligheid.

In 1943 viel de directeur in handen van de SD. Hilhorst: 
‘De SD wilde van hem weten waar een Joodse onderdui-
ker was gebleven. Dat was Jaap van Meekren. De SD sloeg 
hem de tanden uit de mond, maar Reitsema zei niets. Hij 
slaagde er zelfs in om zich vrij te praten. Daarna dook hij 
met zijn vrouw onder tot het einde van de oorlog.’ 13
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Nieuws in beeld

Sponsors verblijden de Benjamini’s van de LMHC

Saxofonist en bewoner Rosa Spier Huis Fred Leeflang 
musicerend tijdens benefietconcert

Mondriaan centraal in Kunstcafé Laren Ook Laerendonck kiest voor 
zelfstandigheid

Scouting Raboes aan de slag tijdens NL 
Doet

Wethouder support actie #ditismijnkrant 
van de Gooi en Eemlander

Zonnige 28ste karavaan dendert door 
Laren

Singer Laren koopt op prestigieuze TEFAF 
kunst-historisch werk

MCC heeft druk Carnavalsweekend in Keulen

Larense muurpanelen 
De Dennen onthuld
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

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

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

Het huis, de scheiding en de aangifte
Vanaf 1 maart kunnen we weer aangifte doen bij de 
Belastingdienst. Bij een scheiding is dat geen ‘druk 
op de knop’ meer. Tijdens het huwelijk ben je  
fiscaal partners en dat blijft zo totdat 1) een verzoek 
tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en 
2) ieder op een verschillend adres is ingeschreven. 
Totdat aan beide voorwaarden is voldaan, zie je de 
veranderingen in je leven niet terug in je aangifte. 
Ook al wil de Belastingdienst het je makkelijker 
maken door de inkomstenbelastingaangifte al zo-
veel mogelijk voor je in te vullen, bij een scheiding 
zul je er echt weer even voor moeten gaan zitten 
anders verdwaal je in de regels. 
De belangrijkste veranderingen betreffen het eigen 
huis. Er zijn verschillende regelingen die naast  
elkaar bestaan en de begrippen zijn niet erg toegan-
kelijk. Zolang het huis gezamenlijk eigendom 
blijft, is het eigenlijk het beste om samen in overleg 
en met hulp van een adviseur aangifte te blijven 
doen. Wij werken in onze praktijk met goede en 
praktisch ingestelde fiscalisten die (aanstaande)  
ex-partners hierbij helpen. Er komt bij een  
scheiding al zoveel op je af dat het lastig is om dit 
zelf uit te zoeken. 
Weinigen realiseren zich dat de wijze van verdeling 
van de kosten fiscale gevolgen kan hebben. Vooral 
voor de hypotheekrente geldt, dat dit van invloed 
is op de belasting die ieder betaalt. Omdat de aan-
gifte pas een jaar later wordt gedaan, kan je onaan-
genaam verrast worden. Bijvoorbeeld wanneer de 
achterblijver een onverwachte naheffing van  
inkomstenbelasting krijgt omdat de ander, die het 
huis verlaten had, de door hem of haar betaalde  
hypotheekrente heeft opgegeven als betaalde  
alimentatie. En dat is maar één voorbeeld van vele 
die we in de praktijk tegenkomen. Laat je dus niet 
verrassen. k

Column Clasien_71X220mm_mrt2017.indd   1 07-03-2017   16:01:41

• Secretaris BasBel 
De BasBel (Brede Algemene seniorenvereniging Bel, voor-
heen de ANBO) zoekt een secretaris voor het verrichten van 
de volgende taken: Het opstellen van de agenda van 
bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergadering. 
Het verwerken van de inkomende post, bijwonen van bij-
eenkomsten waarvan het thema met ouderen te maken 
heeft. U ondersteunt de ledenadministratie en de activitei-
tencommissie en stelt activiteitenverslag van de afdeling 
op. De huidige secretaris blijft lid van het bestuur en is 
graag bereid om support te geven als dat nodig is. Werktij-
den; 5 à 6 bestuursvergaderingen en een ledenvergadering, 
daarnaast kunt u uw tijd zelf indelen. Contactpersoon: 
Leonie de Groot van BasBel, tel. 035-5387258 of leoniede-
groot@hetnet.nl.

•  Ervaren toneelspeler die een groep wil gaan 
begeleiden

Samen met een andere vrijwilliger geeft u elke donderdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur toneelles aan een groep cli-
enten met autisme. U wordt hierbij begeleid door een 
beroepskracht. Contactpersoon: Joyce van Akkeren van 
Papageno Huis, tel. 035 - 53 88 091 of mail naar email@stich-
tingpapageno.nl.

•  Medewerk(st)er voor de Wereldwinkel in 
Laren of Eemnes

U bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar om in 
de winkel van Laren of Eemnes te staan. U bent klantvrien-
delijk en u voelt zich betrokken bij handel vanuit ontwik-
kelingslanden. De wereldwinkel staat ook op markten e.d. 
Contactperspoon: Betty van Dillen van Stichting Wereld-
winkel Laren en Eemnes, tel. 035 5381161 of wereldwinkel-
laren@hotmail.com.
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 vrijwilli-
gerswerk of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
Raadhuis, Eemnesserweg 19
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Sponsors verblijden de Benjamini’s van de LMHC
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Tot 1 april Expo on Tour
"Women Reading" Beelden van
Bettie Bruin

Maart
Vrij 17 Film Florence Foster Jenkins
14.30 uur
Theater Tim Hartog Vol Verwachting
20.15 uur
Ma 20 PC Helpdesk "In the Cloud"
14.00
Conferentie Eenzaamheid
19.00
Di 21 Innamedag Zuydwal Veilingen
11.00
Lezing "Parelende Percolesi, Puccini
en Pärt"
14.30 en 19.30 uur
Wo 22 Film Frantz
19.30
Vr 24 Grada & the Lounge Factory*
20.15 uur
Ma 27 Scharrelconcertje*
17.00 uur
Do 30 Larens Lente Dictee
19.30 uur
Vr 31 Cabaret Patrick Nederkoorn*
"Het komt nu wel heel dichtbij"
20.15 uur
April
Wo 5 Film The Daughter*
19.30
Do 6 Gooische Vrouwen Zaken
10.30
Vr 7 Kunstcafé*
19.30 uur
Wo 12 Film l'Avenir *
19.30
Vr 14 Jeroen Kramer Daarom Juist*
20.15 uur
* Dagschotel altijd reserveren!
Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl

Matthäus Passion 
o.l.v. Ton Koopman

Nog mooie kaarten te koop 
De kaartverkoop voor de uitvoering van de Matthäus 
Passion op Palmzondag 9 april om 15.00 uur onder lei-
ding van de vermaarde dirigent Ton Koopman in de 
Sint Jansbasiliek is in volle gang. De Stichting Laren 
Klassiek die deze 11e keer opnieuw een topuitvoering 
van Bachs meesterwerk op het programma heeft staan. 
Ton Koopman is dé barokspecialist bij uitstek en zijn 
interpretatie van dit volgens velen mooiste muziek-
werk uit de klassieke muziek is alom geroemd. De Bus-
summer die meer in het buitenland dan in het bin-
nenland is, is altijd zeer gedreven en heeft zich 
omringd met zijn internationale Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir, de 17 jongens van het koor van St. 
Bavo en een keur aan bijzondere solisten als bijv. de 
Cubaanse sopraan Yetzabel Fernandez en onze eigen 
countertenor Maarten Engeltjes die op dit moment ‘Il 
Ritorno d’Ulisse’  van Monteverdi in het Parijse 
Théâtre des Champs Elysées zingt.  Ook de Duitse 
solisten Klaus Mertens, Tilman Lichdi en Andreas 
Wolf zijn grootste Bach-zangers en maken de uitvoe-
ring tot een aparte beleving. Het gezongen passiever-
haal dat net zo goed toegankelijk is voor ongelovigen 
als voor gelovigen, snijdt telkens weer door je ziel. Hoe 
vaker je de Matthäus hoort, hoe meer je erin ontdekt 
en hoe mooier die wordt. Wie nog kaarten wil bestel-
len; er zijn nog beste plaatsen.  
U kunt dat doen  via www.larenklassiek.nl of via Nati-
onale Theaterkassa 0900- 9203

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en  
€ 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, 
pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten
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Politiek Café in Brinkhuis 
over fusieperikelen en 
verkiezingen

R E P O R T A G E

foto’s: Leo Janssen/ Peter Calis
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De verkiezingen zijn achter de rug. De laatste dagen 

buitelden de verschillende partijen over elkaar en de 

een had mooiere beloften dan de andere(n). Wat u kiest, 

wikt en weegt is een optelsom van gevoel, informatie, 

overtuigingen, beloftes en de ?genen? die je van huis 

uit mee hebt gekregen. Als je rood bent geboren wordt 

je niet heel snel oranje. Nederland is het land van 

polderen, niet of links of rechts. In het buitenland 

wordt er met grote ogen gekeken naar ons verschillende 

politieke partijen. Op het met moment van schrijven 

van deze column zijn de verkiezingen nog niet geweest, 

maar op het moment dat u deze column leest is de 

uitslag daar. Welke partij  is de beste partij voor uw 

huis? Ja,  de beste koper die kunnen wij voor u zoeken, 

maar ik bedoel; welke partij is het beste voor u, als 

woningeigenaar? Van alle kanten worden ?wij? als 

huizenbezitter geplukt. De hypotheekrenteaftrek 

wordt ieder jaar minder, de onroerend zaakbelasting 

stijgt jaarlijks evenals het eigen woning forfait.  Wil je 

je huis verbouwen, moet je leges betalen en uiteindelijk 

ook meer onroerend zaakbelasting daar je huis er meer 

waard door wordt.  En welke partij zet in op isolatie of 

zonnepanelen?  We bemerken dat de woningen die 

goed energielabel hebben steeds aantrekkelijker 

worden voor de kopers. Steeds meer wordt er gevraagd 

naar de maandelijkse (energie)lasten en meer mensen 

kiezen voor  energieneutraal en zonnepanelen. Wat 

heeft u al geïnvesteerd in het verlagen van uw 

maandelijkse lasten? Dakisolatie, spouwmuurisolatie 

of zet u de verwarming ?gewoon? een graadje lager? en 

doet u een dikkere tuin aan? De komende zomer is 

wellicht een goed moment om uw huis na te laten 

isoleren, ik weet zeker dat u er blij van wordt. Of u kunt 

1 april (neen, geen grap-) op zoek gaan naar een nieuw 

huis, want het is weer landelijke NVM open huizen 

dag.  In 4 uur tijd kunt u vrijblijvend een aantal 

woningen bekijken en kunt u op die manier uw 

maandelijkse lasten verlichten.

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.

Laren krijgt Sportraad 
De gemeente Laren krijgt een Sportraad. Elsemie-
ke Havenga is bereid gevonden de voorzittersrol 
op zich te nemen. Zij gaat aan de slag met de ver-
dere vorming van het bestuur. De Sportraad heeft 
tot doel sport en sportieve recreatie voor jong en 
oud in Laren te bevorderen en de sociale cohesie te 
versterken. 

Met het instellen van 
de Sportraad onder-
streept het college het 
belang dat het hecht 
aan de maatschappe-
lijke functie van sport. 
Ook sluit het aan bij de ambitie van het college om zoveel 
mogelijk inwoners van Laren in beweging te krijgen en 
te houden. De Sportraad kan, gevraagd en ongevraagd, 
de wethouder Sport van advies dienen.

Elsemieke Havenga-Hillen heeft een rijk sportverleden. 
Zij was jarenlang speelster van de nationale hockeyploeg 
waarmee ze drie wereldtitels behaalde en in1984 Olym-
pisch goud won. Ze was tot vorig jaar vicevoorzitter van 
de LMHC en woont al 24 jaar in Laren. Daarnaast heeft ze 
meerdere bestuurlijke functies vervuld. Op dit moment 
is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Plan Nader-
land en bestuurslid van Spieren voor Spieren. 

Wethouder Ton Stam: ‘Sport heeft grote maatschappelij-
ke betekenis. Sport laat mensen participeren in de 
samenleving. Zij worden letterlijk en f iguurlijk ‘actie-
ver’. Daarom ben ik erg blij met de oprichting van de 
Sportraad. Met Elsemieke Havenga hebben we boven-
dien een bevlogen voorzitter gevonden die een schat aan 
(top)sportervaring meeneemt.” 

Elsemieke Havenga, voorzitter Sportraad: Ik ben blij met 
het initiatief van wethouder Stam om de Sportraad in te 
stellen. Het wordt tijd dat de gemeente Laren een duide-
lijk sportbeleid krijgt. Het is inmiddels meer dan duide-
lijk dat sport een cruciale rol vervult in de samenleving: 
het is goed voor de sociale cohesie, educatie, de f itheid en 
het tegengaan van overgewicht, om er maar een paar te 
noemen. Daarnaast is het mooi als sporters zo worden 
uitgedaagd dat ook in Laren topsport kan worden bedre-
ven. Dit is regelmatig een inspiratiebron voor de jeugd. 
Ik zie er naar uit om met mensen uit de sport of mensen 
die sport een warm hart toe dragen, sport in ons dorp 
een stevige plek te geven.
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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 17 maart
Cabaret Tim Hartog – 
‘Vol verwachting’
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
Tim Hartog was finalist van het Leids 
Cabaret Festival 2015 en heeft nu een eigen voorstelling vol 
humor en energie. ‘Vol verwachting’ gaat over het najagen 
van je dromen met het risico om vol op je bek te gaan.

Zondag 19 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00 
Stephanie Desjardins (sopraan) en Edea-
oine Copeland (piano). Met muziek van 
Puccini, Donizetti, Strauss en Mozart.

Vrijdag 24 maart
Grada & The Lounge Factory
20.15 uur - Theater aan de Brink  
€ 15,00
Grada Jansen heeft haar roots in de Pop 
en Jazz. Zij zingt met een relaxte, verlei-
delijke timing, passioneel en met veel 
dynamiek. We halen speciaal voor deze avond de tribune 
weg, dus iedereen die van dansen houdt is welkom.

Zondag 26 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00 
Duo Serenissima met David Mackor (luit) en Lizzy 
Hetherington (sopraan).

Vrijdag 31 maart
Cabaret Patrick Nederkoorn 
‘Het komt nu wel heel dichtbij’
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
Patrick Nederkoorn (1983) is cabaretier 
en theatermaker. In zijn voorstellingen 
verweeft hij persoonlijke verhalen met de actualiteit. Van-
af september 2016 toert hij door het land met zijn tweede 
voorstelling “Het komt nu wel heel dichtbij”.

Zondag 2 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00 
Pierre Delignies (piano).

Vrijdag 7 april
George van Houts - Kom Plot (toneel)
20.15 uur – Singer Theater
€  22.00 / Singer-supporters €  19,50
Samenzweringstheorieën, het wereldwijde web wemelt 
ervan. Maar wat als het-tot-samenzweringstheorie-verkla-
ren-van-alles-wat-buiten-de-officiële-lezing-der-dingen-
valt nu eens zelf een samenzwering is? George van Houts 
speelt/vertelt/onderwijst in deze voorstelling een aantal 
’conspiracies’ die tientallen jaren later waarheid bleken te 
zijn. Geen cabaret, geen toneel, geen lezing... maar een 
TED-talk, met humor, karakter en de ontsluiering van een 
angstaanjagend, verbijsterend, wereldwijd complot.

Zaterdag 8 april
Papageno Unplugged Jazz: Floris 
Kappeyne Trio
16.00 uur – Papageno Huis € 5,00
Floris Kappeyne (piano), Tijs Klaassen 
(contrabas), Wouter Kühne (drums). Het 
Floris Kappeyne Trio heeft de afgelopen 
jaren in binnen- en buitenland het publiek verheugd met 
moderne vertolkingen van klassieke jazz-standards. 

Zaterdag 8 april
Ilja Reijngoud - Goldie meets Silver (muziek)
20.15 uur – Singer Theater
€ 22.00 / Singer-supporters € 19,50
Het kwartet van trombonist en Monk-Award winnaar Ilja 
Reijngoud heeft een nieuwe CD op-genomen. Dit keer niet 
zoals gebruikelijk eigen werk of bewerkingen van bijvoor-
beeld sonnetten van Shakespeare, maar een hommage aan 
de onlangs overleden pianist en componist Horace Silver.

Zondag 9 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00 
Vital Stahievitch (piano).

Vrijdag 14 april
Jeroen Kramer ‘Daarom Juist’
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
De liedjesvoorstelling van Jeroen Kramer 
is een meeslepende Nederlandstalige 
mix van humor, ontroering en muzikaliteit. 

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Jazz-middagen zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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Gratis kinder-Mattheus 
voor de jeugd 
Palmzondag 9 april  is er om 12.30 uur in de Sint 
Jansbasiliek een  uitvoering van ‘Schone han-
den’, een  kinder-Mattheus,  geschreven en 
gespeeld door Marieke Koopman.  Samen met 
enkele solisten, het jongenskoor van St. Bavo en 
het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
onder leiding van Ton Koopman.

De voorstelling duurt 50 minuten,en  is gratis toegan-
kelijk voor de  groepen 1 tot en met 5 uit het basison-
derwijs uit Blaricum, Eemnes en Laren.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: 
info@larenklassiek.nl
Meld daarbij uw naam (als begeleider), het aantal kin-
deren dat met u meegaat, uw e-mailadres, de school en 
in welke groep uw kind(eren) zitten. U ontvangt  na 
aanmelding inhoudelijke informatie over de voorstel-
ling waarmee u uw kinderen op de voorstelling kunt 
voorbereiden.  Aanmelden kan tot woensdag 22 maart.

Een van de belangrijke doelstellingen van de Stichting 
Laren Klassiek is om jonge kinderen te enthousiasme-
ren voor klassieke muziek. De kindervoorstellingen 
zijn interactief en gericht op de belevingswereld van 
kinderen.

In de kinder- Mattheus als muziektheatervoorstelling 
wordt een bewust gekozen selectie aan muzikale 
hoogtepunten uit de ‘grote’ Matthäus Passion gecom-
bineerd met een spannend, meeslepend verhaal dat de 
belevingswereld van kinderen direct raakt. Het aloude 
passieverhaal is vandaag de dag nog steeds zeer actu-
eel. Discriminatie, vooroordelen, haat, het aanwijzen 
van een zondebok, onrecht en verraad zijn onderwer-
pen die ook voor kinderen dagelijkse kost zijn. Marieke 
Koopmans’ kinder-Mattheus pakt die onderwerpen 
aan en stelt de vragen waarmee het jonge publiek zich 
direct kan identif iceren.

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

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: SCHAPENDRIFT 21 B LAREN 

TE KOOP: KLOOSTER 21  LAREN 

TE KOOP: LINGENSKAMP 27  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: GRAAFLAND 54  LAREN 
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Gezinnen laten zien: 
minder afval is niet moeilijk

Geen 8,8 kilo restafval per week, zoals een gemiddeld huishouden in de regio Gooi en 
Vechtstreek, maar slechts 1,1 kilo gemiddeld. Dat is het veelbelovende resultaat van de 
campagne ‘100 huishoudens in 100 dagen 100% afvalvrij’, waaraan bijna 170 gezinnen uit 
de hele regio meededen. In 100 dagen tijd hebben de gezinnen laten zien dat het heel 
goed mogelijk is om minder restafval over te houden.

“Dat deden ze vooral door bewust boodschappen doen, 
afgepast koken en hun afval goed scheiden”, zegt Daniël 
Walkot, manager van de Grondstoffen en Afvalstoffen-
dienst (GAD). “Helemaal afvalvrij bleek te ambitieus, 
maar het is de deelnemers toch maar mooi gelukt om 90 
% minder restafval over te houden ten opzichte van het 
gemiddelde in onze regio! Daar zijn we heel blij mee, 
want dat betekent dat er meer afval wordt gescheiden 
om nieuwe grondstoffen van te maken en er veel minder 
afval in de verbrandingsoven verdwijnt.”

De deelnemers van 100-100-100 startten op 11 november 
2016 met hun uitdaging. Via het online platform gad.100-
100-100.nl kregen zij elke week een nieuwe ‘afvalop-
dracht’. Ze konden tips uitwisselen, vragen stellen, 
elkaar motiveren en wekelijks het gewicht van hun rest-
afval invoeren. Ook wie niet met het experiment mee-
deed, kon de deelnemers volgen op de website. Uit de 
reacties van de deelnemers blijkt vooral, dat afval schei-
den en verminderen makkelijker is dan je zou denken, 
zeker als je elkaar daarin motiveert.

“De kinderen maken van het afval scheiden een wed-
strijd, ze weten precies wat in welk bakje moet,” aldus 
een deelnemer. Maar ook buiten het gezin werd de vlam 
doorgegeven. Zo meldt een andere deelnemer: “Mijn col-
lega’s vragen mij steeds in welke bak iets moet. Ze wor-
den steeds bewuster.” Ook waren er positieve reacties 
van winkeliers, die er niet meer van opkijken dat deelne-
mers hun levensmiddelen in een eigen bakje of zakje 
mee naar huis nemen.Op gad.100-100-100.nl zijn de tips 
en ervaringen van de deelnemers en de GAD na te lezen. 
De 100-100-100 uitdaging is nu afgelopen, maar de GAD 
ziet de 100 dagen vooral als een goed begin. Het doel is 
om in 2020 75% van het afval gescheiden, dus als her-
bruikbare grondstof, in te zamelen.

Dorpsdiner voor lokale projecten
Maar liefst zes Goede Doelen heeft Rotary Laren-Blaricum geselecteerd voor het Dorpsdiner 
2017. Op de aanvraag voor projecten kwamen 35 inzendingen binnen. Een beoordelingscom-
missie heeft begin dit jaar een voorstel gemaakt voor de club, waarbij unaniem gekozen is 
voor een zestal lokale projecten. 

De keuze voor het hoofddoel is gevallen op de aanschaf 
van een personenbusje voor stichting het Spookbos, die 
voor het vervoer die voor het vervoer van cliënten van 
zorgafdeling De Stal kinderen en jongeren kan halen en 
brengen. Naast het hoofddoel zijn er vijf andere projec-
ten geselecteerd ,waarvoor een beperktere f inanciële bij-
drage benodigd is. Deze zijn SV Laren ’99, waar jeugd-
doeltjes aan vervanging toe zijn, het bejaardencomité 
Laren (voor continuering van het jaarlijkse uitstapje voor 
ouderen), Imkersvereniging Blaricum en Omstreken (de 

realisatie van een akker met bloemrijk grasland), De 
Internationale Schakelklas Het Gooi (voor een uitstapje 
voor jongeren, waaronder vluchtelingen, die de Neder-
landse taal leren) en de Stichting vrienden van het 
Brinkhuis (voor mobiele podiumdelen voor activiteiten 
in theater en bibliotheek).

Als opbrengst voor het Dorpsdiner 2017 is uitgegaan van 
een bedrag van 25.000 euro. Het Dorpsdiner op de Brink 
vindt dit jaar plaats op zondag 18 juni.
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De tentoonstelling 
Women Reading is tot 
1 april te zien in de | 
(h)Artgalerij van het 
Brinkhuis. Een bij-
zondere expositie van 
drie Hilversumse 

beeldende kunstenaars, Elganan Jelsma, Romanina 
Mandricardo en Hanke Wiegand, die ieder in verschil-
lende disciplines kunst maken. De kunstenaars laten 
zich inspireren door het thema lezende vrouw. Een 
vrouw die leest is aanwezig, maar tegelijkertijd is ze 
niet waar ze is. Voor kunstenaars is de lezende vrouw 
nog steeds een intrigerend thema. Geven zij het lichaam 
van de vrouw weer of de geest? In ieder geval schuilt er 
achter een lezende vrouw altijd weer een heel verhaal. 
Elganan Jelsma verbeeldt vrouwen die kennis overdra-
gen in de context van ‘Anna’, door middel van schilde-
rijen, graf iek en wandkleden. Ook brengt zij een Ode 
aan kunstenaars die lezende vrouwen hebben geschil-
derd. Romanina Mandricardo combineert fotograf ie en 
keramiek van velerlei gepassioneerde lezeressen. Bij het 
fotograferen van haar modellen gaat zij uit van hun 
favoriete boeken. Hanke Wiegand toont 2D-en 3D-wer-
ken in bronzen en polyester sculpturen over dit thema 
en in het bijzonder over lezende vrouwen uit de Neder-
landse geschiedenis.

Wilt u uw basiskennis uitbrei-
den of meer weten over een spe-
cif ieke computer- of internet-
toepassing? U kunt zich nog 
inschrijven bij SeniorWeb 
Laren-Blaricum voor work-
shops met als onderwerp Videobewerking, Apple Mac 
computers, iPad en iPhone, de Digitale Overheid, Win-
dows 10, Fotoboek maken en Excel (zie ook de agenda ver-
derop in dit Larens Journaal, voor de exacte data en tij-
den). De cursussen worden gegeven in Johanneshove aan 
de Eemnesserweg 42. Meer informatie vindt u ook op 
www.seniorweblarennh.nl, daar kunt u zich ook direct 
aanmelden voor een workshop. Vragen? Neem contact op 
via info@seniorweblarennh.nl, bel naar 0646175271 of 
kom langs bij de PCHelpdesk in het Brinkhuis.

Expo On Tour ‘Women Reading’

Computeren voor 50+

Activiteiten

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

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

Lezing Elbert Roest bij de 
“Sociëteit Jan Hamdorff ”

 Op donderdag 30 maart om 20.30 
u houdt burgemeester Elbert 
Roest een lezing bij de ‘Sociëteit Jan Hamdorff ’, Drift 2 
te Laren. Deze gaat over veranderingen binnen Laren 
in zijn periode van 16 jaar burgemeesterschap en de 
politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen 
Laren en het gebied Gooi- en Vechtstreek. Het bestuur 
van de sociëteit nodigt naast de eigen leden ook andere 
belangstellenden hierbij van harte uit! ‘Sociëteit Jan 
Hamdorff ’ dankt haar ontstaan en identiteit aan 
“Het Kroegje” van het toenmalige Hotel Hamdorff, de 
plek waar deze in 1959 werd opgericht. De sociëteit 
beschikt over een eigen gebouw met bar, stamtafel, 
biljart en kenmerkt zich als een echte vriendenclub 
van mannen waarvan velen hun maatschappelijke 
carrière achter de rug hebben en sommigen nog werk-
zaam zijn. Naast een vaste wekelijkse sociëteitsavond 
zijn er activiteiten als bridge, biljart, golf en culturele 
of sportieve uitstapjes.

Bent u geïnteresseerd in de lezing of wilt u kennis 
maken met de sociëteit, meldt u aan bij de secretaris 
(e-mail secretaris@societeithamdorff.nl).

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

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl
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Roos van Velsen startte ooit de eer-
ste discotheek in Nederland, ‘The 
Smugglers’ in Bussum en vele 
bekende Nederlanders vonden 
daar hun weg. In 2009 is zij begon-
nen met schilderen. Haar werk-
wijze is grotendeels intuïtief en 
impulsief. Het menselijke onbe-
wuste dient zich vaak aan in ver-
sluierde symbolen en gedachten, met als resultaat dat 
haar werk een bijzondere diversiteit biedt. Tot eind 
maart is werk van Roos van Veslen gratis te bewonderen 
in Vivium Torenhof aan de Torenlaan 22 in Blaricum. 
Voor meer informatie en andere activiteiten in Torenhof 
kijkt u op www.vivium.nl/torenhof-agenda.

Inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren kunnen bij 
Versa Welzijn hulp krijgen bij de belastingaangifte over 
2016. Hiervoor is in maart en april op bepaalde momen-
ten deskundige hulp aanwezig in centrum Schering & 
Inslag in Laren. De hulp is uitsluitend bestemd voor 
mensen die maandelijks een bedrag van de belasting-
dienst ontvangen voor zorgtoeslag. De kosten per enkele 
aangifte bedragen € 17,50 en voor een echtpaar € 25,00 
De belastinghulp verzorgt uw aangifte per computer. 
Voor het versturen hiervan moet u in het bezit zijn van 
een digiD-code (een wachtwoord en gebruikersnaam). 
Heeft u nog geen digiD, vraag deze dan op zo kort moge-
lijke termijn aan. De belastinghulpen kunnen u hier 
indien nodig bij helpen. U kunt bij de Hilt Eemnes, het 
Raadhuis Laren, dorpshuis de Blaercom of de Malbak 
Blaricum een lijstje ophalen waarop staat welke papie-
ren u moet verzamelen voor de aangifte. Heeft u geen 
oproep ontvangen van de belastingdienst? Het kan voor 
mensen met een laag inkomen in combinatie met zorg-
kosten toch zinvol zijn om aangifte te doen. Voor het 
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 
Versa Welzijn: 035-6250000 (bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur). 

Op zaterdag 18 
maart geeft Muziek-
vereniging St. Jan 
een concert met drie 
jeugdensembles van 
De Gooische Muziek-
school. Jeugdproject-

ensemble o.l.v. Kim Schimmel bestaat uit een achttal 
jonge muzikanten die in vijf repetities hun eerste 

Expositie Roos van Velsen in Vivium Torenhof

Hulp bij belastingaangifte

Concert Jeugdensembles met St. Jan

Activiteiten ensemblestukken hebben ingestudeerd. De saxofoon-
band staat o.l.v. Celeste Cresswell en heeft inmiddels al 
podiumervaring met hun swingende muziekkeuze. Just 
Play bestaat uit dwarsf luit, klarinet en altsax. Deze band 
staat o.l.v. Bernd Jahn.
De 95e jubilaris Muziekvereniging St. Jan vindt het fan-
tastisch om in haar jubileumjaar ook een concert te 
geven met jeugdblaasensembles. De vereniging zal zelf 
ook twee stukken spelen van Amy Winehouse en James 
Bond. Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk 
stuk. Het concert vindt plaats in Muziekcentrum Sche-
ring & Inslag aan de Eemnesserweg 15a, aanvang 16.00 
uur. Entreekosten zijn € 3,00 per persoon, kinderen tot 
10 jaar gratis.   

Op zondag 19 maart vanaf 
14.00 uur is er een lezing in 
Museum Hof land over de 
gevolgen van een meteorie-
teninslag. Zo’n 65 miljoen 
jaar geleden veroorzaakte 
een inslag van een meteoriet 
een kolossale catastrofe. De 
in het huidige Mexico gele-

gen inslagkrater is inmiddels bedekt door jongere afzet-
tingen maar is nog steeds te herkennen en er worden nu 
boringen uitgevoerd. Het is overduidelijk dat de zware 
Chicxulubinslag (met een magnitude van 11,7 op de 
schaal van Richter) over de hele aarde zijn sporen heeft 
nagelaten en onder meer aan de basis stond van het uit-
sterven van vele diersoorten, waaronder de dinosaurus. 
De lezing wordt gegeven door professor Jan Smit, verbon-
den aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft 
jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de 
complexe problematiek van de Krijt/Tertiair-grens en 
zijn onderzoek is inmiddels bekroond met de Van Water-
schoot van der Grachtpenning, hem uitgereikt door het 
Koninklijk Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. 
Meer informatie: kijk op www.geologischmuseumhof-
land.nl. Het museum is gevestigd aan de Hilversumse-
weg 51 in Laren (tegenover restaurant La Place). De lezing 
duurt ongeveer een uur. Kosten: entree museum. Muse-
umkaarthouders en Vrienden van het Museum gratis.

De Swinging Seniors zijn 
een kwintet van wat rijpere 
swingers. Ze komen uit 
Huizen. Zondagmiddag 19 
maart komen ze naar het 
Blaercom Jazzcafé aan de 

Lezing over meteorieteninslag

Swinging Seniors
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Schoolstraat 3 in Blaricum. Het kwintet staat onder lei-
ding van de virtuoze swing-accordeonist Dick van der 
Elst. Hij speelt in de traditie van Johnny Meijer, maar 
beheerst als geen ander ook de Franse musette. Hij wordt 
bijgestaan door een tweede solist, de jazz-saxofonist Aad 
Overeem. Beiden schrijven of arrangeren veel muziek 
voor de Swinging Seniors. Verder bestaat het kwintet uit 
Eddy van Bennekom (gitaar), Nol van Bennekom (contra-
bas) en Frans Meijer (drums). Het concert begint om 
15.00 uur. Entreeprijs € 7,50 inclusief borrelgarnituur.

De PC Helpdesk BEL organiseert 
op maandag 20 maart van 14.00 
tot 16.00 uur in de theaterzaal van 
het Brinkhuis een presentatie ‘In 
de cloud, wat kun je ermee’. Men 
heeft het tegenwoordig vaak over ‘in de cloud’. Maar wat 
is dat nu precies en wat kun je ermee? Wat zijn de voorde-
len en is het veilig? Bert Haas, deskundig vrijwilliger bij 
de PC Helpdesk BEL, zal uitleg geven en vragen over het 
onderwerp beantwoorden, zonder diep in te gaan op de 
techniek. Kosten € 6,- p.p. inclusief een kopje koff ie of 
thee in de pauze.  Heeft u belangstelling en bent u inwo-
ner (50+) van een van de BEL-gemeenten, meld u zich dan 
aan via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder ver-
melding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en 
aantal deelnemers. 

Als mensen niet beschikken over 
digitale middelen om de aangifte 
Inkomstenbelasting in te dienen 
of wanneer men vragen heeft bij 
het invullen van de aangifte, dan 
biedt Bibliotheek Huizen – Laren – 
Blaricum de gelegenheid om naar 
de belastingspreekuren in de ves-
tigingen in Huizen en in Laren te 

komen. Een professional zal de vragen beantwoorden die 
men heeft bij het zelfstandig invullen van het belasting-
formulier. Het spreekuur is bedoeld voor niet-complexe 
belastingaangiftes. De belastingspreekuren zijn gratis 
en vinden plaats op de volgende dagen en tijden:
Dinsdag 21 maart – Huizen 10.30-12.00 uur
Dinsdag 28 maart – Laren 15.30 -17.00 uur
Dinsdag 4 april – Huizen 10.30 -12.00 uur
Dinsdag 18 april – Huizen 10.30 -12.00 uur
Wie geen vragen heeft maar wel de belastingaangifte wil 
invullen op een computer bij de bibliotheek, kan dit tij-
dens openingstijden van de bibliotheek doen op een spe-

In de cloud

Gratis belastingspreekuur bij bibliotheek

ciaal beveiligde belastingdienstcomputer. Iedereen kan 
hier gratis gebruik van maken en ook gratis een afdruk 
van de aangifte maken.

De Hilversum-Wandelgidsen gaan 
op zoek naar de ontluikende 
natuur op de ’s-Gravelandse bui-
tenplaatsen Schaep en Burgh en 
Boeckesteijn. Daar zijn onder meer 
veel stinsenplanten te bewonde-
ren. Het wordt vast genieten van 
de unieke kleuren en geuren van de lente. De wandeling 
vindt plaats op dinsdag 21 maart en de aanvang is om 
10.30 uur bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonu-
menten aan het Noordereinde 54b. De tocht duurt 
anderhalf uur, maar hij kan uitlopen als er toevallig heel 
veel te zien is. Senver-leden betalen 3,50 euro en anderen 
4 euro. Aanmelden is niet nodig. Nadere informatie is 
verkrijgbaar bij Henk van Rooijen, tel. 035-6564882.

Zuydwal Veilingen organi-
seert dinsdag 21 maart een 
taxatie- en innamedag in 
het Brinkhuis. Tussen 11.00 
en 14.00 uur adviseren 
experts de bezoekers graag 

over hun meegebrachte kunst. Wat is het waard? Schil-
derijen, bronzen, zilver en design van (hedendaagse) 
nationale en internationale kunstenaars zijn welkom. 
Zuydwal Veilingen is vooral geïnteresseerd in werken 
van Adriaan Lubbers, Leo Gestel, Cornelis Vreedenburgh, 
Willem Dooyewaard, Jan Sluijters,  Adriaan Lubbers, Lou 
Loeber, Ferdinand Hart Nibbrig, Isaac Israëls,  Wally 
Moes, Frans Langeveld, Evert Pieters, Willy Sluiter, Piet 
van der Hem, M.C. Escher, Gerrit Benner, Ben Viegers, 
Karel Appel, Andy Warhol, Ger Lataster, Jan Schoonhoven, 
Bram Bogart, en andere nationale en internationale 
(hedendaagse) kunstenaars. Maar ook design zoals meu-
bels van Charles en Ray Eames, Gerrit Rietveld, Andries 
Copier, zilver, bronzen, sieraden en Chinees porselein 
hebben de belangstelling van de experts.  Taxatiedagen 
leveren vaak verrassingen op. Zo bracht op een van de vei-
lingen het schilderij New York uit 1953 van Adriaan Lub-
bers een recordprijs op. Ook tekeningen van Jan Sluijters 
en een brons van een Russische 
kunstenaar vonden na een lan-
ge biedstrijd een nieuwe eige-
naar. Wie weet bent u ook eige-
naar van zo’n pareltje! Meer 
info: www.zuydwalveilingen.nl.

Voorjaarswandeling op buitenplaatsen

Taxatie- en innamedag
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Zondag 26 maart organi-
seert De Gooische Muziek-
school voor de elfde keer 
haar Pianofestival. Het 
populaire festival wordt dit 
jaar gehouden in het Thea-
ter aan de Brink van het 
Brinkhuis. De komende 
editie zullen er maar liefst 
60 pianisten optreden. Een 
aantal pianisten volgde in 
voorbereiding op het festi-
val een workshop bij toppianiste Daria van den Bercken. 
Het festival biedt pianisten vanaf 8 tot 18 jaar de gele-
genheid om in een mooie omgeving hun ingestudeerde 
werk te laten horen. De pianisten zijn af komstig uit alle 
locaties waar De Gooische Muziekschool lessen verzorgt. 
Dit zijn o.a. Bussum, Laren, Eemnes, Weesp en Huizen. 
Tijdens de concertseries kan het publiek luisteren naar 
zowel klassieke als lichte muziekstukken. Componisten 
als Kahlau en Debbusy zullen afgewisseld worden met 
popartiesten als Queen en Coldplay. Het programma 
wordt rond 20 maart op de website van de muziekschool 
geplaatst. Aanvang van het Pianofestival: 12.00 uur, de 
toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op www.
degooischemuziekschool.nl.

Voor inwoners van Gooi en 
Vechtstreek organiseert Ver-
sa Welzijn de gratis cursus 
‘Uitkomen met inkomen.’ 
Heb je een eigen inkomen en 
wil je je geldzaken op orde 
krijgen en houden? Als je al 
langere tijd een eigen huis-
houden runt en bereid bent 
met je f inanciële situatie 
aan de slag te gaan, is deze cursus wat voor jou. Hoe ga je 
om met post ordenen en een maandbegroting maken, 
soorten uitgaven onderscheiden en verzekeringen, jaar-
planning, sterke kanten in het huishoudgeld, sociale 
druk en assertiviteit? Je leert beter om te gaan met geld 
door er zelf en met anderen aan te werken. De cursus 
bestaat uit 6 bijeenkomsten van twee uur en wordt gege-
ven op maandagmiddag van 13.00-15.00 uur in wijkcen-
trum SCAN, Majoor Kampstraat 3 te Naarden. De eerste 
bijeenkomst is op 27 maart. Aanmelden kan per mail: 
groepswerk@versawelzijn.nl, of telefonisch via (035) 683 
01 54. Zie voor meer informatie: www.versawelzijn.nl/
amw.

Elfde Pianofestival in Brinkhuis

Cursus Uitkomen met Inkomen

Joop van Velzen, 
muziekhistoricus van 
het Larense “Music in 
Life” houdt op 21 
maart in het Brink-
huis een boeiende pre-
sentatie over drie ver-
schillende componisten. Naast achtergrondinformatie 
vertelt hij over hun plaats en betekenis in de muziekge-
schiedenis en laat hij u luisteren naar en genieten van 
hun muziek. Deze keer staan Pergolesi, Puccini en Pärt 
centraal. Er zijn twee presentaties: om 14.30 en 19.30 uur. 
Entree: € 12,50. Meer informatie en reserveren www.
hartvanlaren.nl of www.musicinlife.nl.

Op zaterdag 25 maart zet Carnavalsvereniging de Slier-
tjes uit Eemnes voor de laatste keer dit seizoen Grand 
Café Eemland op stelten. Traditioneel wordt het jaar 
afgesloten met de befaamde en inmiddels legendarische 
Hollandse Avond. Naast hier een daar een mopje buiten-
lands, staat de Nederlandstalige muziek uiteraard cen-
traal. Eemland is weer omgetoverd tot een mooie en 
sfeervolle locatie (dresscode is dit keer “wij houden van 
Oranje”). De deuren openen om 20.00 uur. Terwijl op 
scherm Bulgarije-Nederland te volgen zal zijn warmen 
de FeestDJ’s Chris en Kansloos het publiek alvast op. 
Hierna zal Kelly Hensen (bekend van o.a. Blaricumse 
Kermis) ten tonele verschijnen. De avond beleeft zijn 
hoogtepunt met volkszanger Michel Bak. Michel is al 
jaren een graag geziene artiest op vele podia, van Ahoy 
en de Kuip, tot in de Arena en op het Jordaanfestival, 
Michel brengt het veel gevraagd Hazes repertoire uitste-
kend ten gehore. Toegang: € 10,-. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij alle Raadsleden van de Sliertjes en aan de bar van 
Grand Café Eemland. Wees er op tijd bij, want de afgelo-
pen twee edities waren uitverkocht.

Parelende Pergolesi, Puccini en Pärt  

Hollandse Avond in Eemnes
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In Vivium Johanneshove is op 
maandag 27 maart een work-
shop Paasei decoreren. In 2 uur 
tijd verandert u een piep-
schuim ei van 16 cm met wol, 
lint, veren en ander materiaal 
in een prachtig paasei. U deco-
reert het ei naar eigen smaak en 
fantasie of naar het voorbeeld. 
Ook als u niet zo creatief bent 

aangelegd, gaat u naar huis met een prachtige creatie! 
Eventueel met wat hulp van de enthousiaste vrijwillig-
sters. Na af loop van de workshop ontvangt u een lekkere 
paasattentie. De workshop begint om 14.00 uur en de 
kosten bedragen 10 euro per persoon, inclusief een kopje 
koff ie of thee. U kunt zich voor deze workshop opgeven 
bij de receptie van Johanenshove via telefoonnummer 
035 – 5 394 200. Graag tot ziens aan de Eemnesserweg 42 
in Laren! Voor meer informatie en andere activiteiten in 
Johanneshove op www.vivium.nl/johanneshove-agenda.

Zondagmiddag 2 april organiseert Drum- & Showband 
MCC het traditionele en gratis toegankelijke Vriend-
schapsconcert van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Muziek-
centrum Schering en Inslag aan de Eemnesserweg 15a te 

Workshop Paasei decoreren 

Vriendschapsconcert MCC

Laren. Tijdens dit concert zullen de Eemlander Blaaska-
pel uit Soest en MCC Next optreden. Kom kijken en luis-
teren naar dit intieme concert. De zaal is open vanaf 
13.00 uur. In de pauze en na af loop kunt u gezellig een 
kopje koff ie of een drankje drinken en andere muzie-
klief hebbers ontmoeten. De toegang is gratis. Meer 
informatie over de verenigingen kunt u vinden op de 
websites www.pvosoest.nl en www.mcclaren.nl.
 

Elke eerste maandag 
van de maand organi-
seert Versa Welzijn een 
sociaal-culturele mid-
dag voor senioren. 
Maandag 3 april zal 
deze middag niet wor-
den gehouden in het 

Larense Brinkhuis. In plaats daarvan bent u dit keer wel-
kom in de St. Jan’s basiliek die speciaal voor deze middag 
geopend zal zijn. De bekende Gooise organist Wybe 
Kooijmans zal daar een voordracht houden over het orgel 
in het algemeen, maar ook vragen als ‘Hoe werkt een 
orgel?’, ‘Wat biedt een orgel voor mogelijkheden?’ en 
‘Waar wordt een orgel voor gebruikt?’ (zoals voor muzi-
kale begeleiding van de kerkdiensten en concerten) en 
‘Welke grootheden uit de muziekgeschiedenis hebben in 
de loop der tijd voor orgel gecomponeerd?’ passeren de 
revue. De voordracht wordt opgeluisterd met muzikale 
voorbeelden. Ook zal aandacht worden geschonken aan 
de specif ieke eigenschappen van het Larense orgel. Wybe 
Kooijmans is als hoofdorganist verbonden aan de Grote 
Kerk te Naarden en wordt veel gevraagd voor concerten 
in binnen- en buitenland. De presentatie begint om 
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de kerk geopend. De entree-
prijs bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koff ie of thee in 
de pauze of na af loop. Reserveren is mogelijk via tel. 06 
49 37 71 71 of per mail abijleveld@versawelzijn.nl.

Dinsdag 4 april van 07.00 – 
09.00 uur organiseert Stich-
ting www.Preekvandeweek.
com in restaurant Mauve aan 
de Brink te Laren het jaarlijk-
se Mattheus – ontbijt. Dit ont-
bijt is bedoeld als verdiepende 
bezinning op de Pasen en het luisteren naar de Matt-
heus-Passion, zoals deze ook zondag 9 april zal worden 
uitgevoerd in de St. Jans-Basiliek. Muziekhistoricus Joop 
van Velzen zal vertellen over de zeer doordachte archi-
tectuur van Bachs Mattheus-Passion: de kruisvorm-

Wybe Kooijmans: alles over het orgel

Mattheus Ontbijt in Restaurant Mauve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VRIENDSCHAPSCONCERT” 
 

MCC NEXT en de 
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architectuur, verborgen in de Mattheus. Van Velzen 
baseert zich op de wetenschappelijke publicaties van 
Kees van Houten. Van Velzen doet dit met luisterfrag-
menten, muziek – en beeldmateriaal. Van Velzen is groot 
muziekdeskundige, heeft diverse boeken over muziek 
geschreven, doceert en geeft regelmatig lezingen in den 
lande. Jan Rinzema, schrijver en theoloog, zal kort en 
boeiend vertellen over de betekenis van Jezus’ laatste 
woorden ‘het is volbracht’. Als Bachkenner en theoloog 
geeft hij aan dat Bach Jezus in de Mattheus-Passion por-
tretteert als de mens, die een nieuwe doorbraak in de 
mensheidsgeschiedenis heeft geschonken. Jan Rinzema 
is ook bekend als digidominee. Via internet verzorgt hij 
wekelijks hedendaagse Bezielende Bijbelse Bezinning 
(zie www.preekvandeweek.com). De kosten voor het uit-
gebreide ontbijt en de twee lezingen zijn € 19,50 ‘all-in’. 
Het bedrag s.v.p. vóór 31 maart overmaken op NL 28 
ABNA 045 602 09 18 t.n.v. Stichting Preek van de Week. 
o.v.v. Mattheus ontbijt 2017 en de naam van de 
deelnemer(s). U krijgt een bevestiging van ontvangst 
middels een terugstorting van € 0,01 op uw bankreke-
ning. 

Al vele jaren ligt in de 
economie en in de 
samenleving de nadruk 
op de economische 
(f inanciële) behoeften 
en het eigenbelang van 
de mens. Langzamer-
hand komt daar veran-
dering in: economie 

gedijt pas als er meer aandacht wordt besteed aan ver-
trouwen, samenwerking, pro-sociaal gedrag en motiva-
tie. Op 4 april gaat prof. dr. Govert J. Buijs daarover in 
discussie in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. Van-
uit bovenstaande gedachte is de Goldschmeding Foun-
dation voor Mens, Werk en Economie opgericht, een 
stichting die aandacht vraagt voor het idee dat goed 
ondernemerschap zich juist kenmerkt door het erken-
nen en bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen 
van diverse betrokkenen. Govert Buijs is als hoogleraar 
verbonden aan de Goldschmeding Leerstoel en daar-
naast doceert hij f ilosofie van de economie aan de VU in 
Amsterdam. De inleiding van Govert Buijs wordt geor-
ganiseerd door de Protestantse Gemeente Laren Eenmes 
(PGLE) en vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Bij binnen-
komst is er koff ie of thee en bij de afsluiting een glas 
wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld.

Economie gedijt pas bij gedrag en 
vertrouwen

Vanzelfsprekend besteedt het Papageno Huis veel aan-
dacht aan de Nationale Autismeweek. Het pand aan de 
Naarderweg zal die week blauw aangelicht zijn. De 
Nederlandse Vereniging van Autisme opent de Autisme-
week op zondag 2 april in ‘t zAaltje met de uitreiking van 
de prijs voor de meest autismevriendelijke organisatie 
en die dag zijn er workshops en lezingen. Gedurende de 
week zijn er experts die vragen kunnen beantwoorden. 
Bij het verschijnen van dit Larens Journaal is het pro-
gramma nog niet helemaal bekend, op de website van 
het Papageno Huis vind u alle informatie.
Op woensdag 5 april wordt de bekroonde f ilm Life Ani-
mated vertoond (NL ondertiteld).
De ouders van de vrolijke, babbelgrage kleuter Owen 
Suskind staan in de jaren negentig voor een raadsel wan-
neer hun driejarige zoon ogenschijnlijk van het ene op 
het andere moment zijn spraakvermogen en f ijne moto-
riek verliest. Autisme, luidt de uiteindelijke diagnose, en 
de specialisten voorspellen dat hij waarschijnlijk nooit 
meer zal kunnen praten. Dat lijkt jarenlang ook te klop-
pen, totdat Owen dankzij de door hem zo geliefde f ilms 
als Aladdin en Bambi plotseling uit zijn schulp kruipt en 
vanuit het niets in volzinnen begint te praten. Via de 
animaties van Disney blijkt hij de wereld voor zichzelf 
begrijpelijk te hebben gemaakt, zonder dat iemand het 
in de gaten had. Regisseur Roger Ross Williams vertelt 
het inspirerende levensverhaal van Owen – inmiddels 
begin twintig en van plan om binnen korte tijd groten-
deels zelfstandig te gaan wonen – met behulp van 
indrukwekkende beelden uit het familiearchief en een 
serie prachtige animaties, gebaseerd op Owens eigen 
tekeningen uit zijn jeugd. Locatie: Papageno Huis, entree 
5 euro incl. koff ie of thee. Aanvang 19.30 uur. Reserveren 
via: tzaaltje@stichtingpapageno.nl.

Autismeweek
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Versa Welzijn start op woensdag-
avond 5 april de cursus ‘Werken 
aan (werk)stress’. Mensen die last 
hebben van overbelasting en over-
matige stress willen de signalen 
vaak niet zien, laat staan er iets 
mee doen. Het is belangrijk om de 
signalen van stress op tijd te her-
kennen en er iets aan te doen. In je 

eentje is dat niet gemakkelijk. Het vraagt tijd, inspan-
ning en vooral ook oefening. De ervaring heeft inmid-
dels geleerd dat deelnemers van eerdere cursussen uiter-
mate positief waren over de bereikte resultaten. Doordat 
ze zich tijdens de lessen bewust werden van hun valkui-
len en alarmsignalen en geleerd hadden op een andere 
manier met stress om te gaan, waren ze beter opgewas-
sen tegen situaties die spanningen met zich meebrach-
ten, zowel thuis als op het werk. De cursus bestaat uit 
acht bijeenkomsten en een follow-up-bijeenkomst en 
wordt wekelijks gegeven van 19.30 – 22.00 uur bij Versa 
Welzijn aan de Larenseweg 30 te Hilversum. De cursus 
kost € 100,- p.p. (incl. cursusboek). U kunt zich aanmel-
den bij het cursusbureau van Versa Welzijn, telefoon (035) 
683 01 54 of groepswerk@versawelzijn.nl.

Gooische Vrouwenzaken organi-
seert donderdagochtend 6 april in 
het Brinkhuis weer een inspire-
rende bijeenkomst. Op interactie-
ve en humoristische wijze verterlt 
Carla Broekhuizen over het thema 
“Zeg volmondig ‘ ja’ tegen het 

leven”. Carla Broekhuizen is een succesvolle life-coach en 
spreker van YesPower. Zij presenteert een verfrissende 
kijk op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid 
gecombineerd met thema’s als psychosomatiek, vrouwe-
lijke sensualiteit, communicatievoorkeuren en geld & 
geluk. Toen Carla 20 jaar was kreeg ze te horen dat ze 
waarschijnlijk over een paar jaar in een rolstoel terecht 
zou komen. Nu - bijna 30 jaar later - sprankelt zij door 
haar positieve levenshouding en energie. Carla heeft 
jarenlange werkervaring in zakelijke en particuliere 
begeleiding van vooral vrouwen op het gebied van com-
municatie en “personal life strategy”. Aanvang: 10.30 uur 
met koff ie en iets lekkers. Start bijeenkomst: 11.00 uur. 
Lunch ca. 12.30 uur (incl.). Kosten voor de bijeenkomst, 
incl. koff ie met iets lekkers, incl. een gezellig lunch en 
eventueel een pitch, bedragen € 22,75 per persoon (graag 
contant betalen bij binnenkomst op de ochtend zelf ). 
Aanmelden via gooischevrouwenzaken@gmail.com of 

Werken aan (werk)stress

“Zeg volmondig ‘ja’ tegen het Leven”

desireeniekus@kpnplanet.nl. Kijk ook op Facebook of 
www.gooischevrouwenzaken.nl voor meer informatie. 

Helderziend medium Susan van 
Berkel geeft op 7 april een lezing in 
het Brinkhuis. In haar lezing 
spreekt Susan over hoe ze werkt en 
hoe ze mag zien als helderziend 
medium. Susan is regelmatig 
gevraagd voor advies door thera-
peuten, onder andere door Ben Bos, grondlegger van de 
psychosynthese in Nederland. De psyche van de mens 
heeft ze altijd fascinerend gevonden. Zelfonderzoek is 
voor haar prioriteit nummer één. Haar levensvraag is 
altijd: ‘Wat is de bron, waar komt het vandaan?’ Tijdens 
de lezing spreekt ze over hoe ze mensen heeft begeleid 
om weer in contact te komen met hun geheel eigen 
kracht en weten. De lezing begint om 19.30 uur. Kosten  
€ 10,00. Aanmelden kan telefonisch op 06-261 600 82/030-
670 44 48 of via e-mail susan.vanberkel@versatel.nl. 
Susan heeft een aantal workshops ontwikkeld over hoe je 
aan jezelf kunt werken. Op 17 april geeft ze in het Brink-
huis de workshop ‘Hoe laat ik het verleden los?’ Na 
af loop van de lezing kunt u zich hiervoor eventueel aan-
melden. De workshop vindt plaats van 19:30-22:00. Kos-
ten: € 50,00. Meer informatie: www.susanvanberkel.nl.

Tijdens Kunstcafé Laren op 7 
april geeft muziekhistoricus 
Joop van Velzen een ‘Music 
in Life’- presentatie over de 
ontstaansgeschiedenis van 
de Mattheus Passion. Aan de 
hand van talloze beeld-en 
geluidsfragmenten laat hij 
in deze compositie het wezen 

van de barok zien, de gelaagdheid van het stuk, de diver-
se tekstbronnen, de structuur en opbouw, de mystiek. 
Ook vertelt hij over de herontdekking van Mattheus Pas-
sion in de 19de eeuw en de hedendaagse uitvoerings-
praktijk. Kortom: de Mattheus Passion als Nederlands 
cultuurmonument. De Mattheus Passion van Johann 
Sebastian Bach, het op muziek gezette lijdens- en ster-
vensverhaal van Jezus Christus naar het evangelie van 
Mattheus, is een aandachtvrager en wordt door velen als 
het prachtigste muziekstuk op aarde gezien. Op palm-
zondag 9 april 2017 is het vermaarde Amsterdam Baro-
que Orchestra & Choir, onder leiding van Ton Koopman, 
van 15.00 uur tot 18.30 uur te beluisteren in de Sint Jans-
basiliek. Het Kunstcafé is een broedplaats voor nieuwe 

Op weg naar jezelf

Kunstcafé Laren: Lezing Mattheus Passion 



29

inspiratie of gewoon een plek voor bijzondere ontmoe-
tingen. Een plek waar iedereen, kunstenaar en kunst-
lief hebber welkom is. Inloop Kunstcafé Laren 7 april 
19.30 uur. Start Lezing: 20.00 uur. Vrij entree!

Genieten van het ontlui-
kende voorjaar? Loop dan 
mee met de zesde groeps-
wandeling van de Stich-
ting Wandelvierdaagse Het 
Gooi op zondag 9 april. 
Ditmaal voert de 22 km 
lange tocht vanuit Laren 
via de Wester- en Bussu-
merheide, door de fraaie 
stadsparken in Bussum naar de Vesting Naarden. Onder-
weg wordt twee keer gepauzeerd. De terugweg gaat over 
de bosrijke landgoederen De Beek en Oud-Bussem en de 
Blaricummerheide. Start en f inish zijn zoals gebruike-
lijk bij SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar de 
koff ie om 9 uur klaar staat. Een halfuurtje later gaat het 
gezelschap op pad. Deelname is gratis, maar aanmelding 
is gewenst via groeps@wandelvierdaagsehetgooi.nl. 
Honden mogen niet mee. Aan de wandelaars wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koff ie en het goede 
doel, de Stichting Vier het leven, die culturele uitstapjes 
organiseert voor eenzame ouderen.

In 5 lessen wordt u stap-
voor-stap uitgelegd hoe 
u een tuin kunt ontwer-
pen. Wat u leert? Onder 
andere het inventarise-
ren van bomen, strui-
ken en het huis; verder 
het maken van een vlek-
kenplan; vervolgens een 

structuurplan met zichtlijnen, nieuwe paden en terras-
sen en uiteindelijk het maken van een echt ontwerp. De 
cursus wordt gegeven door Hanneke Jager - ontwerpster 
Cottage Tuinen - en start op een zaterdagochtend met 
buiten leren inventariseren van 11.00 tot 13.00 uur en 
daarna 4 maandagavonden (binnen) van 19.30 tot 21.30 
uur. Er zijn twee startmomenten: Cursus I is op 13, 22, 29 
mei en di(!) 6 en 12 juni. Cursus II is op 10, 19, 26 juni en 3 
en 10 juli. Kosten 145 euro inclusief btw, materiaalge-
bruik en koffie/thee/lekkers. Minimaal 3 en maximaal 6 
deelnemers. Locatie is Zijtak 52 in Laren. Bel voor meer 
info en opgeven 06-46764959. Dit kan ook via de website 
cottagetuinen.nl. 

Lentewandeling naar de Vesting

Cursus tuinontwerpen 

Op dinsdag 11 april organiseert klassiek homeopaat 
Nathalie Parmentier de lezing ‘Help! Mijn kind kan moei-
lijk leren, kan zich moeilijk concentreren en haalt slechte 
cijfers’. Wist u dat homeopathie ook goed kan helpen bij 
problemen met leren, dyslexie, concentratieproblemen of 
bij gedragsstoornissen? Aan de hand van een paar voor-
beelden legt Nathalie Parmentier uit hoe een homeopathi-
sche behandeling plaatsvindt en welke resultaten ver-
wacht kunnen worden. Hiervoor bespreekt ze de 
verschillende persoonlijkheidstypen (of ‘constitutie’) en 
bekijkt zij hoe dit soms kan leiden tot moeilijke concentra-
tie (op school of werk), slecht resultaat, soms gepaard met 
dyslexie en ook soms met gedragsstoornissen. Voor elke 
type constitutie bespreekt ze welke soort homeopathische 
middelen daarbij kunnen helpen en welke resultaten 
behaald kunnen worden. In de praktijk van Nathalie Par-
mentier zijn er meerdere jonge patiënten die na een 
homeopathische behandeling, in overleg met hun arts, 
hebben kunnen stoppen met medicatie (Ritalin, Concerta). 
Bij dyslectische kinderen is de dyslexie ook langzaam afge-
nomen. De lezing is van 11.00 – 12.30 uur in het Frans en 
14.00 – 15.30 uur in het Nederlands. De kosten bedragen 15 
euro. Graag van tevoren aanmelden via klassiekehomeopa-
thie@xs4all.nl of 06-44958 698. Max 8 deelnemers. 

Homeopathie bij leer- en 
concentratieproblemen

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
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17 maart Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
17 maart Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
17 maart  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

13.00-14.00 uur
17 maart  Brinkhuis: Film aan de Brink – Florence Foster 

Jenkins, 14.30 uur
17 maart  Brinkhuis: Cabaret Tim Hartog ‘Vol Verwachting’, 

20.15 uur
18 maart  Schering & Inslag: Concert Jeugdensembles met 

Muziekvereniging St. Jan, 16.00 uur
19 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 maart  Geologisch Museum Hofland: Lezing ‘De gevolgen 

van een meteorieteninslag’, 14.00 uur
20 maart Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
20 maart  Brinkhuis: PC Helpdesk: “In de cloud, wat kun je 

ermee”, 14.00-16.00 uur
20 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop voor Apple Mac-gebruikers, 14.00-
16.00 uur, 6 dagdelen

20 maart  Brinkhuis: Conferentie Eenzaamheid & Verbinden, 
19.00 uur

20 maart Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
21 maart  Brinkhuis: Taxatie- en innamedag Zuydwal 

Veilingen, 11.00-14.00 uur
21 maart Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 uur
21 maart Schering & Inslag: Bingo, 14.00 uur
21 maart  Brinkhuis: Parelende Pergolesi, Puccini en 

Pärt-middag, 14.30 uur
21 maart  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

16.30-17.30 uur
21 maart  Brinkhuis: Parelende Pergolesi, Puccini en 

Pärt-avond, 19.30 uur
21 maart  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
21 maart  Brinkhuis: Stillevens uit de Gouden Eeuw, 

20.00-22.00 uur
22 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

Videobewerking, 9.00-16.00 uur
22 maart  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel,  

18.00 uur
22 maart Brinkhuis: Film aan de Brink – Frantz, 19.30 uur
23 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop kennismaken met iPad en iPhone, 
9.30-11.30 uur

23 maart Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
23 maart Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
23 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop Omgaan met de digitale overheid, 
14.00-16.00 uur

23 maart  Brinkhuis: De Stijl 100 jaar – Mondriaan en 
anderen, 20.00-22.00 uur

24 maart Brinkhuis: 50+ leest voor, 10.00-11.30 uur
24 maart  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

13.00-14.00 uur
24 maart Brinkhuis: Film aan de Brink – Frantz, 14.30 uur
24 maart  Brinkhuis: Grada & The Lounge Factory, 20.15 uur
26 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 maart  Brinkhuis: Pianofestival De Gooische 

Muziekschool, 12.00 uur
27 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop Overstappen op Windows 10,  
9.30-11.30 uur

Agenda

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167



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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
230  05-apr  vrij. 14-04 en za.15-04
231  03-mei  vrij. 12-05 en za. 13-05
232  07-jun  vrij. 16-06 en za. 17-06
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27 maart Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
27 maart Johanneshove: Workshop Paasei decoreren,  
 14.00 uur
27 maart Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
28 maart Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 uur
28 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop Fotoboek maken (Windows PC), 
14.00-16.00 uur

28 maart  Bibliotheek: Gratis belastingspreekuur,  
15.30 – 17.00 uur

28 maart  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  
16.30-17.30 uur

28 maart  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
29 maart  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum: 

workshop Excel, 14.00-16.00 uur, 5 dagdelen
29 maart  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel,  

18.00 uur
29 maart  Brinkhuis: Film aan de Brink – Florence Foster 

Jenkins, 19.30 uur
30 maart Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
30 maart Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
30 maart Brinkhuis: Larens Lente Dictee, 19.30 uur
31 maart Brinkhuis: Cursus Homeros, 10.00 uur
31 maart Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
31 maart Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
31 maart  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

13.00-14.00 uur
31 maart  Brinkhuis: Film aan de Brink – Florence Foster 

Jenkins, 14.30 uur
31 maart  Brinkhuis: Cabaret Patrick Nederkoorn, 20.15 uur
1 april  Speeltuin Ons Genoegen: Bingo, 19.00 uur zaal 

open, 20.00 uur aanvang spel
2 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
2 april  Schering & Inslag: Vriendschapsconcert 

Eemlander Blaaskapel en MCC Next, 13.00 uur
2 april  Geologisch Museum Hofland: kinderactiviteiten 

- schilderen met zand 
3 april Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
3 april  St. Jansbasiliek: Sociaal-culturele middag voor 

senioren, met Wybe Kooijmans over het orgel, 
14.00 uur

3 april Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
4 april  Restaurant Mauve: Mattheus Ontbijt,  

7.00-9.00 uur
4 april Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 uur
4 april  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

16.30-17.30 uur
4 april  Johanneskerk: Inleiding Govert Buijs – ‘Economie 

gedijt pas bij gedrag en vertrouwen’,  
19.30-21.30 uur

4 april  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
5 april   Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel,  

18.00 uur
5 april  Brinkhuis: Film aan de Brink – The Daughter, 

19.30 uur
5 april  Versa Welzijn: Cursus werken aan (werk)stress, 

19.30 uur
5 april  Papageno Huis: Film ‘Life Animated’, 19.30 uur
6 april  Schering & Inslag: Brei/Haakcafé, 10.00-12.00 uur
6 april Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
6 april Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur

6 april Brinkhuis: Gooische Vrouwenzaken, 10.30 uur
7 april Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
7 april  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

13.00-14.00 uur
7 april  Brinkhuis: Film aan de Brink – The Daughter, 

14.30 uur 
7 april  Brinkhuis: Lezing helderziend medium Susan van 

Berkel, 19.30 uur
7 april  Brinkhuis: Kunstcafé Laren – Lezing Mattheus 

Passion, 19.30 uur
7 april  Singer Theater: George van Houts – Kom Plot, 

20.15 uur
8 april  Papageno Huis: Jazz Unplugged – Floris Kappeyne 

Trio, 16.00 uur
8 april  Singer Theater: Ilja Reijngoud – Goldie meets 

Silver, 20.15 uur
9 april  Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi: 

Lentewandeling naar de Vesting, start vanaf  
9.00 uur

9 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
10 april Brinkhuis: Bridgeclub, 13.30-17.30 uur
10 april Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
11 april  Homeopathie Laren: Lezing, 11.00-12.30 (Frans) 

en 14.00-15.30 uur (Nederlands)
11 april Brinkhuis: Schilderskring, 13.30 uur
11 april  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

16.30-17.30 uur
11 april  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
12 april  Speeltuin Ons Genoegen: Knutselmiddag, 

14.30-15.45 uur
12 april  Brinkhuis: Film aan de Brink – l’Avenir, 19.30 uur
13 april Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
13 april Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
14 april Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
14 april Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
14 april  Brinkhuis: Bewegen voor senioren,  

13.00-14.00 uur
14 april  Brinkhuis: Film aan de Brink – l’Avenir,  

14.30 uur 
14 april  Brinkhuis: Jeroen Kramer ‘Daarom Juist’,  

20.15 uur
6 mei  Speeltuin Ons Genoegen: Bingo, 19.00 uur zaal 

open, 20.00 uur aanvang spel
10 mei  Speeltuin Ons Genoegen: Knutselmiddag, 

14.30-15.45 uur
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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  
5 april 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Cover:  ‘Laarders geven hun dorp 8,3’ ! (monument Orpheus van J,G Wertheim bij Zevenenderdrift-Schuilkerkpad)
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