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5 vragen aan 

Boog moest vaak kiezen tussen twee kwaden. Voor 
beiden geldt dat als zij zouden opstappen, ze helemaal 
niets meer voor het dorp zouden kunnen doen. Het zijn 
verhalen die te denken geven. Wat zou ik in hun positie 
hebben gedaan?’ 

Laren?
‘Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Holland. Ik heb 
jarenlang in Amsterdam gewoond, totdat mijn 
echtgenote, een Larense, en ik in 2008 naar Laren 
verhuisden. Om in te burgeren ben ik een jaar later 
secretaris geworden van de Historische Kring Laren 
(HKL). Niet alleen omdat ik geschiedenis erg boeiend 
vind, maar ook omdat ik denk dat het belangrijk is om 
de historie van Laren levend te houden. Geschiedenis 
heeft te maken met identiteit. Het verleden van ons dorp 
zegt iets over wat we nu zijn. Laren is een interessante 
gemeente en een buitengewoon aangenaam dorp om in 
te wonen.’ 

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
Ik wil hier Ineke Hilhorst noemen, die de redactie van 
het boek doet. Dat doet ze fantastisch. De pluim gaat 
echter naar Antoinetty van den Brink, vanwege haar 
werkelijk enorme inzet als voorzitter van de HKL. Ik 
weet dat want ik heb binnen de HKL al jaren veel met 
haar te maken heb en ken haar heel goed. Zij moet maar 
eens in het zonnetje.

Boekpresentatie: vrijdag 29 april vanaf 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar via 
de Larense Boekhandel.

Waarom een boek over gezag en verzet in Laren?
‘Het begon vorig jaar, toen Elbert Roest in het kader van 
zeventig jaar vrijheid een tweetal voordrachten over 
Laren in de oorlog hield. Hij had de Larense bevolking 
gevraagd om hem van informatie te voorzien. Er 
kwamen zoveel reacties op zijn oproep, dat wij samen tot 
de conclusie kwamen dat het tijd was om een boek over 
het onderwerp te schrijven, en dan met name over het 
gezag en het verzet. De titel heeft een dubbele betekenis. 
Enerzijds slaat het op een incident in Laren in 1940 
waarbij een stel dronken Duitsers heeft geprobeerd de 
maan lek te schieten. Anderzijds geeft het de moeilijke 
positie van het verzet aan. Aan het begin van de bezetting 
waren de Duitsers oppermachtig en was de toekomst erg 
onzeker.’ 
  
Onbekende foto’s en bijzondere verhalen?
‘Veel informatie vonden we in diverse archieven en 
boeken. Daarnaast hebben we talloze gesprekken 
gevoerd. Daarbij kwam soms uniek beeldmateriaal uit 
persoonlijke fotoarchieven naar boven en kregen we 
verrassende verhalen te horen. Er was serieus verzet in 
Laren, verschillende dorpelingen namen grote risico’s. 
Ook waren er enorme aantallen onderduikers: niet 
alleen Joden en verzetsmensen, maar ook veel jonge 
mannen die niet naar Duitsland wilden. Het boek staat 
vol met bijzondere gebeurtenissen waarvan wij soms 
zelf geen f lauw vermoeden hadden. Zo komen Prins 
Bernhard, Churchill, Montgomery en zelfs Willy Brandt 
er in voor. Allen hebben ze een link met Laren.’  

Hoe was de positie van het gezag in die tijd?
‘In het boek beschrijven we de lastige positie waarin 
burgemeester Van Nispen van Sevenaer zich bevond. Hij 
moest de anti-Joodse maatregelen uitvoeren en er werd 
voortdurend druk op hem uitgeoefend om het nationaal 
socialisme te omarmen. Ook politie-inspecteur Willem 

Teun Koetsier is als historicus van de wiskunde verbonden 
aan de Vrije Universiteit. Samen met burgemeester Elbert 
Roest werkte hij anderhalf jaar lang aan het boek 
Schieten op de Maan, Gezag en Verzet in Laren NH in 
WO II, dat eind april verschijnt. Het boek schetst de 
invloed van de bezetting op een katholiek dorp en bevat 
talrijke onbekende foto’s. De auteur licht alvast een tipje 
van de sluier op: ‘Er worden verbazingwekkende 
gebeurtenissen in beschreven.’

Teun KoeTsier
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Beste dorpsbewoners,
Momenteel wordt het maatschappe-
lijk debat internationaal, nationaal 
maar ook lokaal beheerst door de 
vluchtelingenproblematiek.
Ook ons dorp heeft volop te maken 
met het vraagstuk omdat het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA) heeft uit-
gesproken asielzoekers in Laren te 
willen huisvesten. Vanwege de hoge nood heeft de Larense 
gemeenteraad unaniem uitgesproken dat zij haar verant-
woordelijkheid neemt en de komst van maximaal 600 
vluchtelingen wil faciliteren.
Momenteel zitten er op het terrein een kleine honderd 
asielzoekers. Dat het er tot dusverre niet meer zijn heeft 
alles te maken met een onderhandeling tussen het COA 
en de provincie Noord-Holland. De provincie is namelijk 
eigenaar van het terrein en wil dat tegen marktwaarde 
verkopen. Op 8 maart zijn de onderhandelingen tussen 
de provincie, het COA en de betrokken gemeenten 
voortgezet. Daarbij is besloten het aantal asielzoekers in 
het voorjaar te laten doorgroeien naar 300. Deze 300 
vluchtelingen zullen tijdelijk, tot 1 oktober,  worden 
ondergebracht in bestaande gebouwen. Onderdeel van 
deze groep van 300 vormen de huidige vluchtelingen op 
Crailo. Er is ook uitgesproken dat Crailo tot 600 
vluchtelingen in de loop van het jaar kan herbergen 
maar daartoe moet eerst een aantal f inanciële zaken 
worden uitgewerkt. 
Inmiddels ben ik gestart met buurtgesprekken en leg 
open en eerlijk op tafel hoe wij met de situatie omgaan. 
Daarbij is enerzijds van groot belang te weten welke 
maatregelen de inwoners van ons dorp verwachten 
mocht de groep van maximaal 600 uiteindelijk komen. 
Anderzijds is aan de orde op welke wijze de betrokken 
vluchtelingen zo snel mogelijk integreren opdat zij 
kunnen gaan bijdragen aan de Nederlandse  
samenleving. Onder het excuus van werkdruk talmt de 
rijksoverheid om vluchtelingen in procedure te nemen. 
Daar moet verandering in komen want het leidt tot 
wanhoop onder de vluchtelingen.
Een moeilijke situatie. Ik probeer daarbij zo veel mogelijk 
rekening te houden met alle belangen en ik roep op tot 
kalmte en wijsheid. Mocht u behoefte hebben aan een 
gespreksbijeenkomst, meldt u zich dan bij team 
Communicatie. U bent van harte welkom!

Elbert Roest

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  
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Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Bestuurskrachtmeting.   
Hoe ziet u de toekomst van Laren? Is 
het voor u belangrijk, dat Laren een 
zelfstandige gemeente blijft?
Of heeft u er  alleen behoefte aan dat 
de zaken waarvoor u de gemeente nodig heeft  goed 
geregeld worden? 
De inwoners hebben met de gemeente van doen voor heel 
veel verschillende taken en voorzieningen. Denk hierbij  
aan de wegen, aan  de Larense ondernemer,  aan  
paspoorten, aan  vergunningen, aan de  Brandweer, aan 
sportfaciliteiten etc.   
De provincie Noord-Holland  heeft aangegeven dat zij op 
korte termijn een bestuurskrachtmeting wil houden in 
verschillende Gooische gemeenten. Een bestuurs-
krachtmeting is een onderzoek  door  advies bureau of 
visitatiecommissie,  waarbij op een viertal  thema’s 
wordt gekeken hoe de gemeente ervoor staat:  de gemeen-
te als bestuurder  van de gemeenschap, de gemeente als  
dienstverlener  en  als  participant  in bestuur en organi-
satie. Vaak worden hierin drie niveau’s   onderscheiden: 
Strategische  visie, tactisch en operationeel. Bestuurs-
krachtmetingen evalueren  wat gemeenten  goed doen, 
niet of ze de goede dingen doen.
Het gemeentebestuur, dus niet het ambtelijk apparaat 
maar  het College en de Raad, wordt  in de volle breedte 
van het takenpakket de maat genomen.
Om binnen een Strategische visie keuzes voor de langere 
termijn te maken blijkt voor veel gemeenten  moeilijk. 
Geen prioriteiten stellen maar  geleid  door de waan van 
de dag  telkens  nieuw beleid formuleren  en geen  taken 
schrappen, leidt tot  een veel te overladen agenda. 
Uit onderzoek blijkt  dat veel  grotere gemeenten niet 
beter scoren dan kleinere gemeenten,  dat een grotere 
omvang niet altijd tot meer kwaliteit leidt.

Het resultaat van een ongunstige uitkomst kan zijn dat 
het provinciebestuur zal aandringen of zelfs kan  
besluiten tot fusie.  
Het CDA in Laren heeft vertrouwen in het eigen bestuur 
en  ziet deze bestuurskracht 
meting met een positieve hou-
ding en zelfvertrouwen tegemoet. 
Kortom het CDA zal haar mede-
werking verlenen aan dit op han-
den zijnde onderzoek.

Maria Klingenberg
Raadslid CDA

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
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Toekomstgericht 
Recentelijk stemde de gemeenteraad van Laren in met 
het door de provincie voorgenomen onderzoek naar de 
bestuurskracht van Laren en andere gemeenten in de 
regio. In het geval dat blijkt dat de bestuurskracht te 
wensen overlaat, kan de raad, na een dialoog met de 
inwoners, nog dit jaar besluiten over een mogelijke fusie 
met buurgemeenten. Op 1 januari 2019 kan dat dan een 
feit zijn. Belangrijk voor de inwoners dus om te weten 
dat ze hun mening kunnen geven.
Ook de politieke toekomst van de Larense bestuurs- en 
raadsleden is aan de orde. Immers, een nieuwe 
fusiegemeente zal per saldo aanzienlijk minder 
collegeleden (B&W) en raadszetels tellen. En lokale 
partijen zullen zich moeten hergroeperen. Daarmee lijkt 
het raadsdebat op het met de kalkoen bespreken of er 
kalkoenvlees op het kerstmenu moet staan. Het siert 
daarom de Larense Raad dat ze de bestuurskrachtmeting 
steunen. 
Een houding van ‘Larens zetelbehoud’ zou het belang 
van de burger ondergeschikt maken aan politiek 
lijfsbehoud. Daarvoor spelen teveel vraagstukken die de 
dorpsgrens overstijgen, zoals sociale zaken, afvalstoffen, 
veiligheid, waterproblemen, opvang van asielzoekers, 
het ziekenhuis, openbaar vervoer en mogelijke 
ondertunneling van de A1. Dat vergt een krachtige 
regionale bestuurlijke vuist.
Mochten de gesprekken richting fusie gaan, dan is het 
belang van de burger gediend met een raad die toe-
komstgericht over de dorpsgrens heen kijkt, maar ook 
aangeeft hoe Laren via ‘afschalen’ een herkenbare plaats 
kan vinden binnen een gefuseerde gemeente. Dat laatste 
kan bijvoorbeeld met een wethouder en ambtenaren die 
Laren als aandachtsgebied hebben. En met een dorpsvi-
sie gericht op behoud van de Larense identiteit en haar 
lokale voorzieningen, zoals Singer en het Brinkhuis. Een 
moderne innovatieve benadering dus, waarmee het 
behoud van ons mooie dorp kan 
worden verzekerd.

Tom Buijtendorp
Lid Provinciale Staten NH D66 

Bye, bye Laren: het begin van het einde.
Het jaar 2016 zal de geschiedenisboeken ingaan als het 
jaar waarop de zelfstandigheid en zelf beschikkingsrecht 
van Laren werd  weggegeven.
Dit behoeft enige uitleg.
Grote gemeenten zijn voor de Provincie makkelijker te 
besturen dan kleine en daarom woedt er in Noord 
Holland een hernieuwde samenvoegingdrift , onder de 
bezielende leiding van Remkes, Commissaris van de 
Koning van NH.
Hij heeft al vaak aangegeven een droom te hebben: één 
groot Gooistad, maar voorlopig neemt hij genoegen met 
3 grote steden, nl. Gooise Meren/ Weesp,Wijdemeren 
(Hilversum) en het derde blok  zou samenvoeging 
Blaricum.Laren,Eemnes moeten zijn met Huizen.
Dit mag hij niet zomaar doen. Hij zal aan de minister 
moeten aantonen dat dit noodzakelijk is ; dit proces zal 
zorgvuldig moeten plaatsvinden. Hiervoor wordt een 
Bestuurskrachtmeting ingezet, bepaalt en betaalt door 
de Provincie. En we weten allemaal: “wie betaalt, 
bepaalt”, dus de uitkomst staat al vast. Zijn doel is 
immers samenvoeging, met als ‘bewijsmateriaal’ een 
bestuurskrachtmeting.
De gemeenteraden moeten vooraf wel instemmen met 
een dergelijk ‘onderzoek’. En daar is het in Laren fout 
gegaan. Blaricum en Eemnes hebben geweigerd 
medewerking te verlenen aan hun eigen ondergang en 
onderzoeken nu zelf, samen met de bevolking,  welke 
bestuurlijke toekomst de beste is voor de dorpen.
Zo niet Laren: de coalitiepartijen Larens Behoud (die zijn 
naam wel mag veranderen) VVD en CDA hebben, 
gesteund door PvdA en D’66 voor deze BKM gestemd en 
hiermee de toekomst van ons dorp uit handen gegeven, 
zonder enig overleg met de bevolking. Voor de bühne 
zullen ze nog wel wat roepen, maar zo liggen de feiten. 
Liberaal Laren stemde als enige partij tegen; ons dorp is 
ons te lief!
Eind 2018  zal u zich Huizer 
mogen noemen, met dank aan 
‘Larens Behoud’ en de rest van de 
coalitie. Meer op de facebookpa-
gina van  Liberaal Laren.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren



6

Nieuws in beeld

Bijzonder Laren presenteert Larense bloemenmeisjes

Bestuur Laren Klassiek viert 10-jarig bestaan met 
unieke Matthäus Passion

Achtervolging breekt politie op Appelboom verhuist kleiner op 
Naarderstraat

Betty Wassenaar neemt afscheid als 
directeur Rosa Spierhuis

Ellen van Dorst-Brakel, nieuwe 
voorzitter D66

Karen Heerschop nieuwe onafhankelijke 
voorzitter Goois Natuurreservaat.

Bloemen van clusterhoofd Pieter Verleijsdonk voor 
reddende brandweerman Jeroen van den Brakel

Basisschool Florencius helpt de Cliniclowns

Glasmozaïek van Femmy Schilt vindt 
nieuwe plaats in Singer Laren
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Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties kunt 
u geen rechten ontlenen. Wilt u automatisch een mel-
ding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

• Logosberg 2, 1251 GL, vellen van 1 boom
• Naarderstraat 63, 1251 BA, maken van een extra uitrit
•  Molenweg 12, 1251 LT, aanleggen van een zwembad 

met zwembadhuisje
• Eemnesserweg 96, 1251 NE, vervangen van een garage
•  Nieuweweg 15a, 1251 LG, verbouwen van een woon-

huis met winkelruimte
•  Smeekweg 37, 1251 VH, wijzigen van het dakkapel aan 

de voorzijde
• Graaf land 48, 1251 NK, vellen van 1 boom
•  Kerklaan 17, 1251 JS, aanleggen van een uitweg en het 

plaatsen van een erfafscheiding
• Noolseweg 16, 1251 GP, vellen van 1 boom
•  Kloosterweg 39c, 1251 WD, afwijken van een bestem-

mingsplan
• Kloosterweg 40, 1251 WG, maken van een uitrit
•  De Schout 1, 1251 BN, plaatsen van een dakkapel en 

kozijn
• Ooghout 3, 1251 ZC,  aanpassen van de gevel
• Vredelaan 3, 1251 GC, vellen van 1 boom
•  Standelkruid 6, 1251 GR, vervangen van de garage-

deur
• Wagenpad 30, 1251 RE,  vellen van 1 boom
• Ooghout 3, 1251 ZC, vellen van 2 bomen
• Ruiterweg 4, 1251 ZZ, uitbouwen van de woning
• Wagenpad 20, 1251 RE, vellen van 1 boom
•  Nieuweweg 27, 1251 LH, plaatsen van dakkapellen aan 

de voorzijde
•  Oude Kerkweg 28, 1251 NZ, oprichten van een woning 

met kelder en vellen van 2 bomen
•  Hilversumseweg 22, 1251 EZ, plaatsen van een erf-

afscheiding en vellen van 2 bomen
•  Zijtak 8, 1251 RS, restaureren van de kraanbaan 

(monument)
•  Van Beeverlaan 15A, 1251 ES, vellen van 6 bomen
•  Molenweg 12, 1251 LT, plaatsen van een zwembad
•  Breeweg 11, 1251 DX, uitbouwen van de woning en 

plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel
•  ’t Tuintje 1, 1251 RZ, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde

•  Sint Janstraat 16, 1251 LD, vellen van 3 bomen
•  Engelsjan 21, 1251 TJ, aanleggen van een nieuwe uitweg
•  Molenweg 25, 1251 LS, wijzigen van de draagconstructie
•  Engelsjan 1, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel
•  Drift 39, 1251 CB, plaatsen van een toegangspoort
•  Jordaan 40, 1251 AC, vellen van 11 bomen

De omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechts-
treek (OFGV) voert voor de gemeente taken uit op 

het gebied van milieu. Vanwege een wijziging in de orga-
nisatie van de OFGV, heeft er een aanpassing plaatsge-
vonden van het (onder)mandaat- en machtigingsbesluit. 
Deze besluiten regelen de bevoegdheid van de OFGV om 
voor de gemeente werkzaamheden uit te voeren. De 
besluiten zijn in te zien in het kantoor van de BEL Com-
binatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. 

• Leemzeulder 12, 1251 AP, vellen van 1 f ijnspar 
en 1 zomereik

•  Lage Vuurscheweg 5, 1251 TS, vellen van 1 conifeer
•  Raboes 23, 1251 AK, vellen van 1 f ijnspar (herplant)
•  Beijemansweg 12, 1251 PG, aanleggen van een uitweg 

en vellen van een boom
•  Kerklaan 17, 1251 JS, het wijzigen van de indeling van 

de woning (monument)
•  Smeekweg 94 t/m 98a, 1251 VK, oprichten van 6 woningen
•  ’s-Gravenwaarde 23, 1251 NT, plaatsen van een dakkapel
•  Hilversumseweg 6, 1251 EX, vellen van 1 douglasspar, 

1 f ijnspar en 2 ceders
•  Noolseweg 16, 1251 GP, vellen van 1 winterbloeiende 

kers en 1 conifeer (heplant)
•  Smeekweg 37, 1251 VH, wijzigen van de dakkapel aan 

voorzijde van de woning
•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, verplaatsen van de inrit
•  Logosberg 2, 1251 GL, vellen van 1 zomereik
•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 4 f ijnsparren
•  De Schout 1, 1251 BN, plaatsen van een dakkapel en 

wijzigen van een kozijn van een woning
•  Torenlaan 59, 1251 HH, plaatsen van een fietsenstalling
•  Nieuwlarenweg 24, 1251 KA, vellen 1 ruwe berk

Larense zaken
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Ingekomen melding milieu

Bijzonder Laren presenteert Larense bloemenmeisjes

BS

BS

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 



Ook het indienen van een mondelinge reactie is moge-
lijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van de terinzage-
legging, een afspraak te worden gemaakt met de heer H. 
de Jong van de BEL Combinatie (tel. 14 035). Het is niet 
mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar 
te maken.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 
Zevenend-Postiljon 2015 ter inzage ligt. 

Het plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ligt groten-
deels aan de oostkant van de gemeente en wordt globaal 
begrensd door de Gooiergracht aan de oostkant van de 
gemeente, Postiljon/Elzingapark/Rueterlaan aan de zuid-
kant, Zevenenderdrift aan de westkant en de Eemnes-
serweg aan de noordkant van de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridisch-
planologische regeling van de plangebieden van de vige-
rende bestemmingsplannen ‘Zevenend’ en ‘Postiljon.

Inhoud bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is hoofdzakelijk conser-
verend van aard. Wel zijn er enkele nieuwe ontwikkelin-
gen in het ontwerpbestemmingplan meegenomen. Zo is 
bijvoorbeeld, voor de bedrijvenlocatie aan de Caliskamp 
een mogelijkheid opgenomen om de bedrijfsbestem-
ming te wijzigen in een woonbestemming en wordt de 
bestemming van het Janshuis en de omliggende gron-
den (Pastoor Hendrikspark) gewijzigd in ‘wonen’, waar-
bij de bouw van twee appartementengebouwen mogelijk 
zijn en vijf woningen. Het ontwerpbestemmingsplan is 
tevens naar aanleiding van inspraakreacties op diverse 
punten aangepast.  

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 23 februari 2016 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 
5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14 035). Of 
kijk op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-On01).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een 
ieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding 

Larense zaken 18 maart 2016

• Noolseweg 16, 1251 GP, vellen van 4 coniferen

• Standplaatsvergunning voor het plaatsen van 
  een draaimolen op Plein 1945 op maandag t/m 
zaterdag van 1 april t/m 27 april 2016

•  Standplaatsvergunning voor de promotie van pro-
ducten van ‘Hello Fresh’ op het pleintje tussen Nieu-
weweg 8 en 10 (1251 LJ) op 14 april, 21 april, 20 mei,  
10 juni, 22 juni en 30 juni 2016

•  Innemen van een standplaats voor het plaatsen van 
een KPN-servicebus op het Plein 1945 (nabij 1251 RK) 
op 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19 , 20, 21 en 23 april 2016.

Op de dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijtak 
en omgeving’ ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen en 
de aanleg van openbaar gebied mogelijk in het gebied 
globaal begrensd door de Zijtak, Sint Janstraat, Boek-
weitskorrel en Ambachtsstraat (voormalige terrein van 
de bibliotheek en houtzagerij Van Dijk). 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 19 februari 2016 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zui-
dersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht 
(tel. 14 035). Het plan kunt u ook inzien via: 
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.BPZijtak-ON01).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, 
postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘ziens-
wijze ontwerpbestemmingsplan Zijtak en omgeving’.
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Ingetrokken 
omgevingsvergunning
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Ontwerpbestemmingsplan 
Zevenend-Postiljon 2015

Verleende APV vergunningen 

Ontwerpbestemmingsplan 
Zijtak en omgeving
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van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zevenend-
Postiljon’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is moge-
lijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van de terinzage-
legging, een afspraak te worden gemaakt met de heer H. 
de Jong van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. 
Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw ziens-
wijze kenbaar te maken.  

De gemeenteraad van Laren heeft op 24 februari 2016 de 
verordening op afvoer van hemelwater vastgesteld. 

Het af koppelen van de daken van het gemengd rioolstelsel 
is een belangrijk onderdeel van het onder controle krijgen 
van de waterproblematiek in Laren.  De maatregel is hoofd-
zakelijk gericht op het minder belasten van het gemengde 
rioolstelsel. Daarmee wordt een enorm milieuvoordeel 
bereikt: er komen per jaar duizenden kubieke meters 
schoon regenwater niet meer in het gemengde stelsel. 
Daarnaast is Laren met het op orde brengen van het riool-
stelsel voorbereid op de klimaatverandering en het veran-
derend neerslagpatroon (hevige buien).

Het college van B&W wijst vervolgens gefaseerd gebie-
den aan waarbinnen de verordening van kracht wordt. 
Er zijn ongeveer 20-25 gebieden gedefinieerd die in de 
loop van de periode 2016 tot en met 2019 worden aange-
wezen. De gefaseerde invoer maakt het mogelijk de per-
ceeleigenaren gericht te informeren en te begeleiden bij 
het af koppelen. Ook maakt de fasering een effectieve 
controle en handhaving mogelijk. In maart 2016 stelt ons 
college een gebiedsaanwijzing vast waarin de eerste vijf 
gebieden worden aangewezen. In deze gebieden treedt 
de verordening in de loop van 2017 in werking. Er vinden 
jaarlijks gebiedsaanwijzingen plaats door het college, 
waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van 
af koppelen in eerdere gebieden.

Meer informatie
Meer informatie over het project ‘Verplicht af koppelen’ 
vindt u op de gemeentelijke website. Daar kunt u ook de 
verordening en de bijbehorende stukken over de afvoer 
van hemelwater nalezen. Wilt u op de hoogte worden 
gehouden van de stand van zaken omtrent het project, 
dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief ‘Water-
overlast’op de projectpagina Wateroverlast.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op woens-
dag 24 februari 2016 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 22 maart 2016 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 16 februari 2016

• Onderzoek locatie scouting Maggy Lekeux
• BP Scouting Laren 
• Beheersverordening Centrum 

De Commissie M&F vergadert donderdag 24 maart 2016 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 18 februari 2016 

•  Presentatie Versa
•  Commissievoorstel Jaarplan 2016 Rekenkamercom-

missie BEL
•  Gedragscode integriteit voor volksvertegenwoordi-

gers en bestuurders 
•  Budgethoudersregeling griff ie gemeente Laren 2016 
•  Wijziging GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
•  Controleprotocol accountant jaarrekening 2016 
•  Zienswijze op integrale begrotingswijziging 2016 BEL 

Combinatie 

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur
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Overzicht besluiten 
raadsvergadering 24 februari

Verordening afvoer hemelwater 
vastgesteld

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën
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Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor ‘ jon-
ge veteranen’: mannen en vrouwen die hebben deelgeno-
men aan vredesmissies in internationaal verband, zoals 
in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak, 
Afghanistan en Mali.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen kun-
nen zich tot uiterlijk zaterdag 2 april aanmelden via het 
bestuurssecretariaat van Blaricum. Dat kan per e-mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl of tel. 035 – 751 32 25. 
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Geboorten
03-02-2016 Dani Jae Bout
10-02-2016 Huub Daan Geurt Stolp
16-02-2016 Annabel van Eckeveld
26-02-2016 James Vesper Antonius Peter Johannes Hoorn
27-02-2016 Olivia Maria José Bay Makker
01-03-2016 Christopher John Henri Hissink
01-03-2016 Florian Benjamin Casper van Zuiden
02-03-2016 Hester Louise Boot

Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 
maart (2e Paasdag) zijn het Raadhuis en het BEL-kan-
toor gesloten. Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij geopend op de 
gebruikelijke tijden.

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers 
enorm. Mantelzorg is dankbaar werk, maar kan soms 
zwaar vallen. Het kan zijn dat u zelf behoefte aan onder-
steuning heeft. Of misschien heeft u moeite met uw 
(veranderende) rol ten opzichte van degene waarvoor u 
zorgt.

In gesprek over ondersteuning voor u
We vinden het belangrijk dat u weet dat er mantelzorg-
ondersteuning is en hoe u daar gebruik van kunt maken. 
Wat u nodig heeft, of waar u het meest mee geholpen 

De gemeenteraad vergadert woensdag 30 maart 2016 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling notulen openbare raadsvergadering  
d.d. 24 februari 2016

•  Onderzoek locatie scouting Maggy Lekeux 
•  BP Scouting Laren 
•  Beheersverordening Centrum 
•  Gedragscode integriteit voor volksvertegenwoordi-

gers en bestuurders 
•  Budgethoudersregeling griff ie gemeente Laren 2016 
•  Wijziging GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
•  Controleprotocol accountant jaarrekening 2016 
•  Zienswijze op integrale begrotingswijziging 2016  

BEL Combinatie 

Op Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei 
aanstaande organiseren de drie BEL-gemeenten voor de 
achtste keer een bijeenkomst voor alle veteranen die in 
Blaricum, Eemnes en Laren wonen. De veteranendag 
haakt dit jaar aan op de festiviteiten rondom Bevrij-
dingsdag in de Gooi- en Vechtstreek. De veteranendag 
wordt gehouden op het Oranjeweitje in Blaricum  
(t.o. Dorpskerk, Torenlaan 16). De ontvangst is vanaf 
11.00 uur. Het belooft een bijzondere dag te worden met 
een afwisselend programma. 

Het doel van de veteranendag is het tonen van waarde-
ring voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook 
biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om contac-
ten te leggen of te hernieuwen en herinneringen op te 
halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Laren, Blaricum en Eemnes die inge-
schreven staan bij het Veteraneninstituut krijgen een 
persoonlijke uitnodiging. Bent u een veteraan in één van 
de BEL-gemeenten, maar staat u niet ingeschreven bij 
het Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich aanmel-
den: u bent van harte welkom!

De veteranendag is overigens niet alleen voor de nog in 
leven zijnde militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede 

Familieberichten

Gemeenteraadsvergadering

Sluiting gemeentediensten 
rond Pasen

BEL-veteranendag 2016

Informatiebijeenkomsten over 
mantelzorgondersteuning 
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bent, is heel persoonlijk. Graag gaan we daarover met u 
in gesprek. De gemeente organiseert twee informatie-
bijeenkomsten. Verschillende organisaties vertellen 
welke ondersteuning zij kunnen bieden aan mantelzor-
gers. Ook heeft u de gelegenheid om persoonlijk in 
gesprek te gaan, over uw wensen en behoeftes. 

Data, locaties en het programma
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden 
om te komen, zijn er twee bijeenkomsten: één in de mid-
dag en één ’s avonds. De bijeenkomsten zijn op: 
•  Donderdagavond 31 maart van 19.00 tot 22.00 uur. 

Gemeentehuis Eemnes, Zuidersingel 1. 
•  Maandagmiddag 4 april van 14.00 tot 17.00 uur. 

Gemeentehuis Huizen, Graaf Wichman 10.

Na ontvangst met koff ie en thee opent de wethouder de 
bijeenkomst. Daarna volgen er presentaties van organi-
saties die mantelzorgondersteuning bieden. Tussendoor 
is er een pauze. 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar: 
e.beltman@huizen.nl. Geef aan met hoeveel personen u 
komt en voor welke datum u zich aanmeldt. Graag zien 
we u bij één van de bijeenkomsten, de koff ie staat klaar! 

Op dinsdag 8 maart jl. is mevrouw M.M.L.L. (Louise) 
Chênevert 100 jaar geworden. Burgemeester Elbert Roest 
bracht haar een bezoek om haar te feliciteren met deze 
respectabele leeftijd.

Op dinsdag 23 februari jl. is de heer Jassam Adam Kho-
saba Al-Abdullah genaturaliseerd. De heer Adam komt 
uit Mosul (Irak) en is in maart 2009 naar Nederland 
gekomen. Sinds december 2009 woont hij in Laren.  
Burgemeester Elbert Roest overhandigde de heer Adam 
het Koninklijk Besluit en een bloemetje.

Op Goede Vrijdag (25 maart) wordt uw afval gewoon 
opgehaald door de GAD. Kijk op uw inzamelkalender of 
op www.gad.nl voor alle inzameldata. Zorgt u ervoor dat 
uw afval op de ophaaldag om 07.30 uur klaar staat? U 
kunt het de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur 
buiten zetten. 

De scheidingsstations zijn op Goede Vrijdag open vol-
gens de reguliere openingstijden: van 08.30 uur tot  
16.30 uur. Op 2e Paasdag zijn ze gesloten.

Vanaf 1 mei gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers (COA) noodopvang inrichten op het oostelijke deel 
van Crailo. In eerste instantie worden daar 300 vluchte-
lingen opgevangen. 

De 300 vluchtelingen zul-
len tijdelijk, tot 1 oktober 
a.s., worden ondergebracht 
in bestaande gebouwen op het terrein van de Veilig-
heidsregio in de gemeente Laren. Onderdeel van deze 
groep van 300 vormen de huidige vluchtelingen op 
Crailo. Deze huidige vluchtelingengroep van ongeveer 
90 personen is af komstig uit crisisnoodopvang in de 
regio en verblijft sinds eind oktober 2015 op Crailo.

Burgemeester feliciteert  mevrouw 
Chênevert met 100ste verjaardag 

Naturalisatie

Afval ophaaldienst op 
Goede Vrijdag

Vanaf mei 300 vluchtelingen 
op Crailo

Larense zaken 18 maart 2016
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GGD-actie: 
30 dagen gezonder

Om opvang van in totaal 600 vluchtelingen op Crailo 
mogelijk te maken wordt in de komende weken een aan-
tal varianten uitgewerkt voor de aankoop van aanpalen-
de terreinen. Hiervan worden ook de f inanciële conse-
quenties in kaart gebracht. In april zullen de partijen 
dan nadere afspraken maken die zulke opvang voor het 
eind van dit jaar mogelijk maken.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen COA, provin-
cie en de regio gemeenten, dat dinsdag 8 maart jl. op het 
provinciehuis in Haarlem plaatsvond. Onderdeel van de 
afspraken tussen provincie, regio en COA is dat grond en 
gebouwen na tien jaar worden ingericht als natuur. 

Het is de bedoeling dat de groep van 300 asielzoekers nog 
dit jaar verhuist naar meer definitieve bebouwing. Die 
zal het COA in dat geval voor de komende tien jaar gaan 
optrekken. Capaciteit voor nog eens 300 vluchtelingen 
zal naar verwachting rond de jaarwisseling gereed zijn. 

De 600 opvangplekken op Crailo dragen bij aan de opgave 
om in Noord-Holland 5000 opvangplekken mogelijk te 
maken. Die opgave vloeit voort uit afspraken die het Rijk 
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 
november 2015 maakten in het Bestuursakkoord Ver-
hoogde Asielinstroom. De regio Gooi en Vechtstreek 
heeft zich in de provinciale regietafel eerder bereid ver-
klaard om, kleinschalig en verdeeld over de regio, nog 
600 opvangplaatsen te realiseren.

E-mailnieuwsbrief over opvang vluchtelingen Crailo
Wilt u op de hoogte worden gehouden over de opvang 
van vluchtelingen op Crailo? Meldt u zich dan aan voor 
onze digitale nieuwsbrief. Via deze e-mailnieuwsbrief 
informeren we u geregeld over de stand van zaken. U 
kunt zich voor de e-nieuwsbrief inschrijven via: 
www.laren.nl (zie banner Vluchtelingen op Crailo).  
U ontvangt de eerst volgende nieuwsbrief dan automa-
tisch in uw mailbox.

Larense zaken 18 maart 2016

Van 1 t/m 30 april 2016 gaan honderden mensen in de 
regio Gooi en Vechtstreek de uitdaging aan om gezonder 
te leven. Jong en oud; collega’s en sportteams; gezinnen 
en vriendengroepjes. Welke uitdaging? Die kiest 
iedereen zelf! Doet u ook mee? Meld u direct aan. U kunt 
alleen meedoen, maar ook samen met anderen. 30 dagen 
gezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek 
in samenwerking met Gezondheidsstudio Tergooi.

Welke gewoonte wilt u doorbreken?
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker 
bewegen’. Complimenten geven, stress vermijden, op 
tijd naar bed, dagelijks mensen spreken of bellen… Er 
zijn heel veel dingen die u kunt doen of laten om u 
gezonder te voelen en gezonder te worden. Op 
www.30dagengezonder.nl staan veel meer ideeën. Kies of 
bedenk een eigen uitdaging die bij u past. 

Aanmelden
Aanmelden kan individueel of als groep op 
www.30dagengezonder.nl. U ontvangt daarna wekelijks 
nieuwsbrieven, gadgets en - bijna dagelijks - tips op de 
Facebook-pagina ‘30dagengezonder’ om u te helpen vol 
te houden.
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Nieuws in beeld

Prestigieuze kunstbeursprijs van TEFAF voor Singer Laren Volle bak in politiek café voor Jan Roos' 
Oekraine-debat

Minder jonge coma-zuipers bij 
Tergooi ziekenhuizen

Tim Menswear feestelijk heropend Wilde demonstratie van boze 
vluchtelingen op  AZC

Laatste dagen voor de 
Tarcisiusschool

Leerkrachten Gooische School in actie 
voor school Malawi

CdK Remkes op ambtsbezoek 
in Laren

Montessorischool op bezoek in bibliotheek

Natuurbrandbestrijdingsoefening bij Westerheide
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Moppervolkje
‘Het is zo makkelijk om te mopperen op wat fout gaat. 
Eigenlijk zijn we gewoon een moppervolkje. Maar ik ben 
dolgelukkig met de buurtzorg. En dat mag ook wel eens 
gezegd worden!’ Achter haar rollator schuifelt ze door 
haar huisje. ‘Dat moet van mijn zoon,’ verklaart ze. ‘Hij 
is bang dat ik nog een keer val en dan misschien wel 
mijn heup breek.’

‘Ze zijn allemaal aardig en lief ’’
De afgelopen weken heeft ze maar liefst vier keer gebeld 
naar de redactie van het Larens Journaal. Ze wil zo graag 
haar verhaal vertellen. ‘Ik ben gewend om alles altijd zelf 
te doen. Maar nu gaat dat niet meer. Dat is heel moeilijk, 
maar ’t is niet anders. En daarom ben ik zo blij met de 
buurtzorg. Twee keer per dag komen ze langs. De 
verpleegkundigen helpen me met douchen, met aan- en 
uikleden, ze maken mijn bed op en soms smeren ze zelfs 
een sneetje brood. Ze zijn allemaal zo aardig en lief.’ 

Dan, glunderend: ‘Maar Alex is voor mij nummer 1!’ Wat 
maakt Alex dan zo speciaal? ‘Zijn eerlijkheid,’ antwoordt 
ze meteen. ‘Hij zegt altijd precies waar het op staat.’ 

Voetbal
Ze hoopt dat ze snel weer eigen baas is. ‘Die arm komt 
wel goed, ik moet gewoon geduld hebben. Volgende week 
ga ik met de therapeut oefenen op de scootmobiel. Als ik 
daar weer op kan rijden, dan kan ik op zondag ook weer 
naar het voetbal.’ Al sinds 1975 is Fietje vaste supporter 
van het tweede elftal van SV Laren ’99 en tot voorkort 
verzorgde ze traditiegetrouw elk jaar voor het hele team 
een ontbijt bij haar thuis. Want ook al speelt haar zoon 
allang niet meer bij de club, voetbal is en blijft haar lust 
en haar leven. ‘Ik snap niks van al die regels, maar ik 
weet heus wel wanneer ze een doelpunt maken!’

Tekst: Nathalie Rooze

NL-Doet

R E P O R T A G E

Hulde aan de buurtzorg
Ondanks haar hoge leeftijd woont de 94-jarige Fietje Majoor nog steeds 
zelfstandig. Dat ging altijd prima, tot ze onlangs tot drie keer toe ongelukkig ten 
val kwam. Eerst viel ze twee keer op haar heup en bij de laatste valpartij kneusde 
ze haar arm. Nu is ze plotseling af hankelijk van anderen ‘en dat valt niet mee.’ 
Maar, vertelt ze, ze is ook heel dankbaar. Vooral de buurtzorg wil ze graag eens in 
het zonnetje zetten. ‘Want die doen zulk fantastisch werk!’

Bakstenen binnenmuren bij Peuteropvang 

Binckie door ouders geverfd

Wethouders Tijmen Smit en Ton Stam  helpen secretaris Berber van der Weg bij Ons Genoegen

Gordon en burgemeester Elbert Roest 
aan de slag

Prinses Annette actief in 
Papageno Huis Laren

Toonbank Wereldwinkel aan 

vernieuwing toe



40 jaar - 40 dagenaktie
Het is 40 jaar geleden dat de 40-dagen(vasten)Aktie bij 
de katholieke kerken in Laren en Eemnes is ontstaan. De 
betrokkenheid van de parochianen bij de derde wereld 
bleek groot. Men wilde het evenwel breder trekken en 
naast katholiek  Blaricum zijn vanuit het gemeenschap-
pelijk christelijk gedachtegoed ook de protestantse  
geloofsgemeenschappen in de 3 gemeenten gevraagd 
hierin mee te doen. Heel symbolisch, één van de eerste 
projecten van de gezamenlijke kerken was de bouw van 
een brug in Afrika. Onder het motto:  “ Een brug daar = 
Een brug hier”
Door de gezamenlijke actie is een brug geslagen tussen 
de verschillende geloofsgemeenschappen  in de Bel-
dorpen. Momenteel doen 5 Kerkgenootschappen en de 
christelijke basisscholen mee aan de 40-dagenaktie. 
Vele projecten zijn in de afgelopen 40 jaar gerealiseerd. 
De projecten worden aangereikt door mensen, die direct 
bij het project in de derde wereld betrokken zijn. Het 
actiecomité heeft korte lijnen met deze betrokkenen 
zodat de gelden gecontroleerd worden ingezet voor het 
gekozen project. Dit wordt bewezen door het feit dat in 
al die jaren 98,5% van het via de acties binnengekomen 
geld bij de gekozen projecten terechtkomt.

We luiden de bel, voor een rondavel
Onder dit motto wordt er in 
2016 tijdens de 40dagen tijd 
actie gevoerd voor:
•   Een rondavel (soort Afri-

kaanse hut) om door HIV/
aids verweesde kinderen uit 
een krottenwijk in  

  Zuid-Afrika een stukje vei-
ligheid te bieden.

•  Een landbouwschool voor de 
kinderen in de bergen van Panama.

•  Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, een 
zwaar door de aardbeving getroffen bergdorp in 
Nepal

Een bijdrage is een stevige steun in de rug voor de 
mensen, die zich belangeloos en met hart en ziel 
inzetten, teneinde de kansarme kinderen in die 
gebieden een kans te geven aan een betere toekomst te 
bouwen. Er zijn er vele acties voor goede doelen, maar 
juist de vastentijd is, als oeroude christelijke traditie, 
erop gericht om sober te leven en oog te hebben voor de 
minder bedeelde medemens. Laat uw hart spreken! 
Website: www.40-dagenaktie.nl
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Dianne

Care Company levert thuiszorg in heel 
Nederland en in het buitenland.
Graag zal ik u om de maand een kijkje geven 
wat er in ons bedrijf zich afspeelt . Er zullen 
cliënten aan het woord komen met zaken 
waar ze blij mee zijn en waar ze tegenaan lo-
pen. Wij zullen u proberen rond te leiden in 
de wereld van en rond de zorg en overheid. 
Het is al akelig als u wordt geconfronteerd 
met ziekte of het zich niet wel bevinden. 
Maar dan komt de waarde van uw afgesloten 
ziektekosten verzekering  meteen naar boven.  
Waar u op dat moment geen behoefte aan 
heeft is om te horen dat iets niet vergoed 
wordt of gedeeltelijk terwijl u altijd dacht dat 
u overal voor verzekerd was. Dus het begint 
bij uw verzekeringspolis. 

Er zijn 3 soorten polissen.
1.  Natura polis.  

Dan kunt u zonder bijbetaling alleen 
naar zorgverleners (o.a. ziekenhuizen, 
fysiotherapeuten, thuiszorg) waarmee 
uw zorgverzekeraar een contract mee 
heeft.

2.  Restitutiepolis.  
Hiermee heeft u recht op vrije zorgkeu-
ze. U kunt bij alle zorgverleners terecht 
en krijgt alle kosten vergoed volgens het  
“marktconforme tarief”.

3.  Budgetpolis.  
Is een uitgeklede versie van de natura polis. 

Het verschil in maandpremie ligt tussen de 3 
en 9 euro per maand. 

Bekijk uw polis voordat u voor 
teleurstellingen komt te staan!

www.independer.nl/zorgverzekeringen

Dianne Luykx woont sinds 1990 in 
Laren. Is reeds 25 jaar DGA van 
Care Company Thuiszorg.

dluykx@carecompany.nl
www.carecompany.nl
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

• Communicatie medewerker
Het is zijn of haar taak de publiciteit rond de 
Wandelvierdaagse te verzorgen in de pers. U stelt zelf 
persberichten op en zorgt voor plaatsing in de diverse 
media. De werktijden zijn zelf te bepalen, behalve dan 
in de derde week van juni tijdens de vierdaagse. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Jan de Boer van 
Stichting Wandelvierdaagse het Gooi tel. 0623266658, 
0612648311 of mail naar jandeboer@kpnplanet.nl

• Werkgroepleden Huttenbouwweek
Van 18 t/m 21 juli organiseert Versa in samenwerking 
met Kinderopvang Humanitas de jaarlijkse 
huttenbouwweek. We zoeken vrijwilligers die deel 
willen uitmaken van de werkgroep en die dinsdag 22 
maart van start gaan om de week voor te bereiden. U 
kunt ook later instromen. Met elkaar wordt het 
programma bedacht en de week vormgegeven. Tijdens 
de huttenbouwweek begeleidt u een groepje kinderen, 
een activiteit of workshop. De werkgroep komt een 
aantal keer voorafgaand bij elkaar en verdeelt dan de 
taken. Heeft u interesse, neem dan contact op met 
Susan Bakker van Versa Welzijn Laren tel. 06-26769096 / 
035-7504149 of mail naar  sbakker@versawelzijn.nl

• Hulp bij biljart club
Het ondersteunen van een Activiteitenbegeleider bij de 
Biljartclub op de maandag middag van 14.00- 16.00 uur, 
voor bewoners van de dagbehandeling en uit Stichtse 
Hof zelf. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met Kitty van 
Wilpe van  De Stichtse Hof tel. 035-5390583/ 035-5390800 
of mail naar  uitbureaudsh@vivium.nl

Enthousiaste vrijwilligers of Bestuursfunctie
De Zonnebloem Laren – Blaricum zoekt enthousiaste 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen met 
een fysieke beperking. De activiteiten bestaan uit 
huisbezoek, het organiseren van diverse uitjes,  zoals 
een dag boottocht, picknicks, museumbezoek etc. 
Heeft u aff initeit met onze doelgroep en wilt u met ons  
samenwerken dan bent u van harte welkom. Ook een 
bestuursfunctie behoort tot de mogelijkheden. Voor 
verdere informatie en een afspraak voor een oriënterend 
gesprek kunt u contact opnemen met de secretaris Loes 
van Soest tel. 0634831225 of de voorzitter Ans 
Groenewoud tel. 0633807010

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie 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 
vrijwilligerswerk  of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale afd. Laren
Openingstijden: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19f
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl
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Nieuws in beeld

Koningskinderen neemt 100e medewerker in dienst

Terschelling bron van inspiratie 
voor kunstenaar Hans Haarmans

Vakantiespetters in BEL-bad de Biezem Valentijnstaart voor Papageno 
van de VVD

Bijna kunst bij de snelwegovergang 
richting 't Bluk Met oma mee naar Brinkhuis

Peep Arlar exposeert in 
Galerie Kijkoor

Leerlingen van de afdeling consumptief van College De 
Brink provinciaal kampioen
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Scheiden per app?
De overheid heeft afgelopen maand onder de naam 
Rechtwijzer een scheidings-app gepresenteerd. 
Scheiden lijkt daarmee eenvoudiger dan het in 
werkelijkheid is. De praktijk leert nu eenmaal dat 
scheiden, bij uitstek, maatwerk is. Bovendien is bij 
een scheiding ‘in overleg’ gelijkwaardigheid op alle 
vlakken, met name financieel en emotioneel, van 
essentieel belang. Als de ene partner een te groot 
overwicht heeft en de emoties van de scheiding 
hoog oplopen, bestaat het gevaar dat de andere 
partner er bekaaid afkomt. De belangen van par-
tijen lopen bij een scheiding nu eenmaal niet meer  
parallel. Maar je afspraken maak je later niet  
makkelijk ongedaan. Één ding is zeker: achteraf puin-
ruimen en nieuwe afspraken maken of procederen  
leidt tot veel hogere kosten dan als men meteen naar  
een familierechtadvocaat of mediator was gegaan. 
Over het algemeen is een scheiding te complex 
voor een doe-het-zelftraject met op het eind een 
deskundige voor de laatste check, is het oordeel van 
de meeste ervaren familierechtadvocaten: “Advoca-
ten krijgen niet minder werk door online geregelde 
scheidingen, ook omdat wij de brokstukken moeten 
oprapen. Nog niet van Rechtwijzer, want daarvoor 
bestaat het platform te kort, maar wel van andere 
commerciële online scheidingsplatforms.” 
Beide ex-partners moeten goed worden voorgelicht 
over de gevolgen op korte en lange termijn. De app 
is wel nuttig om je voor te bereiden op een scheiding. 
Daarnaast is scheiden een emotioneel proces, dat 
niet onderschat mag worden. Per definitie is online 
scheiden alleen te realiseren wanneer beide partners 
nog goed met elkaar overweg kunnen, stelt Masha 
Pinedo, die zich al jaren inzet voor de belangen van 
kinderen bij scheidingen. Juist als er kinderen in het 
spel zijn, kun je niet ‘even snel’ van elkaar af. Dan zal 
input van een professional, liefst zo snel mogelijk aan 
het begin van het proces, het verschil maken.
Dat heb je toch voor jezelf en je kinderen over?  k

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

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_mrt2016DEF.indd   1 08-03-2016   10:15:08



Geen sprake van “hoevenleed”  op de Gooise heide
Het Goois Natuurreservaat neemt met klem afstand van de suggestieve berichtgeving in de Gooi en Eemlander, 
waarin wordt gesuggereerd dat er sprake is van “hoevenleed” op de Gooise heide. Hoewel er bij een aantal runderen 
sprake was van lange nagels, wat voor het oog van de argeloze bezoeker wellicht als onprettig of dierenleed wordt 
ervaren, is er totaal geen sprake van een drama. Alle runderen staan onder toezicht van de veeverzorgers van het 
GNR, geassisteerd door een veearts, en blaken van gezondheid. Koeien hebben geen last van lange nagels en kunnen 
prima met de kudde meekomen, er is hoogstens sprake van ongemak.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat er op 
basis van een foto wordt gesproken van 
dierenleed of hoevendrama. Onze 
verzorgers zien de dieren dagelijks en 
maken op basis van hun professionele 
inzicht een afweging of de dieren lijden of 
dat er sprake is van ongemak, iets wat een 
groot verschil is.

Betreffende dieren ondergaan deze en 
komende weken, net als alle andere 
runderen uit de kudde, hun jaarlijkse pedicure. Dit is 
voor de dieren een stressvolle, en voor de verzorgers 
gevaarlijke, procedure die met veel zorg wordt 
uitgevoerd. Deze behandeling stond al gepland en doen 
we een keer per jaar. Dit vanwege de eerder genoemde 
stress voor de dieren maar ook omdat de ervaring leert 
dat meer dan een keer per jaar de hoeven kappen er voor 

zorgt dat de nagels sneller gaan groeien en 
de runderen dan vaker bloot moeten 
worden gesteld aan deze behandeling.

Veearts Gorter zegt hierover:
“Het is inderdaad zo dat er bij enkele 
dieren sprake is van ‘lange klauwen’. Het is 
echter niet zo dat de dieren daar hinder 
van ondervinden. Indien dat wel zo zou 
zijn, dan zou het dier kreupel lopen en 
dergelijke dieren worden altijd direct uit 

de koppel genomen om bekapt te worden. Als het nodig 
is, word ik ook bij deze dieren geroepen voor een 
eventuele behandeling. We moeten ook in ogenschouw 
nemen dat er een verschil is in melkkoeien die op stal op 
een roostervloer worden gehouden en deze dieren die 
altijd op een zachte ondergrond lopen. Ik onderschrijf 
het beleid van het GNR hierover dan ook.”

Impressie van Gooische Vrouwenzaken
Tussen de sneeuwbuien door hebben zich weer veel 
vrouwen uit het Gooi, maar ook daarbuiten, verzameld 
om Marga Miltenburg in actie te zien die een 
sprekersbureau voor vrouwen heeft.
Het valt mij, als trouwe bezoeker, altijd weer op hoe 
divers het gezelschap is. Vele beroepen hebben zich hier 
verenigd en even zovele meningen over van alles en nog 
wat. Wat de groep echter tamelijk homogeen maakt is 
het feit dat het vrouwen zijn die iets van hun leven 
(willen) maken. De oproep van Marga om vrouwen meer 
zichtbaar te laten zijn in de media was dan ook niet aan 
dovemansoren gericht.  Bij Gooische Vrouwenzaken is er 
altijd veel interactie tussen spreker en publiek, maar ook 
onderling. Je leert er van elkaar, je doet er zelfs zaken met 
elkaar, je eet met elkaar en bovenal: je netwerkt met 
elkaar. Vrouwen doen het duidelijk anders dan mannen, 
maar is dat erg? Het is inspirerend om met zoveel 
mensen bij elkaar te zijn, van elkaar te leren en je toch 

“veilig” te voelen. Een compliment voor de organisatie 
en de opzet, maar ook aan alle vrouwen die deelnemen.

Joke Kok19
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Rimpels
Volgende week, mag ik, hoop ik, weer een jaartje 
ouder te mogen worden. Met de jaren, vliegen de 
dagen, weken, maanden voorbij. Het voorjaar is weer 
in aantocht, je ruikt het gewoon in de lucht. De 
krokussen, narcissen staan al boven en straks komt 
de paashaas ook weer voorbij. Met de jaren komt ook 
het onderhoud voorbij. Een paar extra rimpels, die 
frons die dieper wordt en de eerste grijze haren 
schijnen ook aanwezig te zijn. Met de jaren van uw 
huis, is het voorjaar ook altijd weer goed om aan de 
slag te gaan. Het houtwerk schoonmaken, het 
schilderwerk checken en zonnodig de schilder uit 
nodigen en de tuin voorjaar klaar te maken. De 
woningmarkt “ruikt” het voorjaar ook. De rente is 
weer iets gedaald en de stemming wordt nog steeds 
ietsjes beter. De eerste zaterdag in april is er weer een 
landelijke NVM open huizen dag. (2x per jaar) Als u 
uw woning wilt verkopen is het zeker goed hieraan 
mee te doen. Gemiddeld verkopen wij uit  zo’n open 
huizen dag, 2 tot 4 woningen. Uw kans als verkoper 
wordt met ca. 15% vergroot en je hebt er maar 1 nodig. 
Het is ook weer steeds meer gebruikelijk om een 
aankoopmakelaar in te schakelen. U bent deskundig 
op uw (oud)werkgebied maar er is de laatste jaren veel 
veranderd in de makelaardij en regelgeving. 
Bijvoorbeeld het schriftelijkheids vereiste. Dit houdt 
in, dat een mondelinge koopovereenkomst wat 
betreft onroerend goed niet meer rechtsgeldig is en 
dat deze pas rechtgeldig is op het moment dat er een 
door beide partijen ondertekende koopovereenkomst 
is én dat de 3 daagse bedenktijd voor de koper voorbij 
is. Dus, ziet u een leuke woning, neem een eigen 
makelaar mee, hij/zij is deskundig en weet zeker voor 
u een goede deal te sluiten.

Marjolein Speksnijder, 
NVM Register Makelaar Taxateur

Column

 Bel voor een vrijblijvend bezoek  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM EO 

   PLAN NU UW VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING  

KROMMEPAD 6A LAREN 

TE HUUR: NIEUWEWEG 31  LAREN   

ZEVENENDERDRIFT 10  LAREN 

STEFFENSKAMP 19  LAREN 
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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

Zondag 20 maart
Koffieconcert
Papageno huis – 11.30 uur € 5,00
Vanja Schoch (sopraan) en Jelena 
Popovich (piano) spelen werken van 
Liszt, Shostakovich, Taylor en Jecti. 
Kaarten te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl 

Maandag 21 maart 
Pauline Oostenrijk - Muziek
Rosa Spier Huis - 20.15 uur 
Donateurs Gratis - niet 
donateurs vrijwillige bijdrage

Vrijdag 25 maart
Klassiek – Pianorecital Sarah Kim
Theater Brinkhuis Laren
20.15 uur € 17,50
Sarah Soyeon Kim is hoog geprezen 
om haar muzikale format en beschikt 
over een groot repertoire. Ze studeer-
de aan de beroemde Yehudi Menuhin School, the Royal 
Academy of Music, l’Ecole Normale en sluit haar oplei-
ding af aan de Hochschule für Musik, Theater und 
Medien. 

Zondag 27 maart
Koffieconcert Papageno huis 
11.30 uur € 5,-
Lili Molnar (klarinet) en Fernando 
Aguado (piano) spelen werken van 
Poulenc, Brahms en Debussy. 
Kaarten te bestellen via 
tzaaltje@stichtingpapageno.nl.

Zaterdag 2 april
Closer – Toneelstuk
Singer Laren – 20.15 uur
€ 25,-/ Singer Laren supporters 
€ 22.50
Een ex-stripper, schrijver zonder 

verhaal, succesvolle kunstfotograaf en een recht-voor-
zijn-raap dermatoloog; vier vreemden in Amsterdam. 
In deze metropool worden ze erg tot elkaar 
aangetrokken maar tegelijkertijd zijn ze niet klaar met 
zichzelf. Zo begint een spel van liegen en bedriegen. 

Vrijdag 8 april
Yes to Jazz 
Theater Brinkhuis Laren 
20.30 uur € 15,-
Aphranova is het nieuwe project van 
zangeres Angelique van Os. De 

vijfkoppige Gronings/Drentse band is begin 2015 
opgericht en zal songs van hun digitale debuut-ep, 
Late Bloomer spelen. De songs vertellen van tragisch 
verlies tot avontuurlijke ervaringen in de Oegandese 
Kidepo Vallei.

Maandag 11 april 
De Drievingerige Luiaard - 
vertelling met Muziek
Rosa Spier Huis - 20.15 uur
Donateurs Gratis - niet 
donateurs vrijwillige bijdrage

Een concertvertelling door Bram van der Vlugt met 
muziek van en door Floris van der Vlugt-saxofoon en 
klarinet, Hester van der Vlugt/Merel Jonker- viool, 
Lucas Dols-contrabas.

Vrijdag 15 april
SWAG True Style Never Gets Old 
Toneelstuk Singer Laren – 20.15 uur
€ 27.50 / Singer Laren sup. € 25,-
Een hartverwarmende show vol per-

soonlijke verhalen over mode en schoonheidsidealen. 
‘You can be gorgeous at thirty, charming at forty and 
irresistible the rest of your live’ COCO CHANEL

Dickenstheater
In het Dickenstheater zijn momenteel besloten 
voorstellingen. In het nieuwe theaterseizoen opent 
het Dickenstheater met de première van het 
beroemde en geliefde verhaal van Charles Dickens: 
Dokter Marigold. De speellijst, met daarop ook de 
Kerstvoorstellingen, wordt in augustus geplaatst. 
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Wonen in een prettig 
appartement, met 
gezelschap, faciliteiten en 
zorg dichtbij? Dat kan bij 
Vivium. Betaalbaar en in 
een f ijne omgeving. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? U bent van harte 
welkom voor een rondleiding, bijvoorbeeld tijdens de 
Open dag op zaterdag 19 maart van 11.00 tot 14.00 uur in 
Johanneshove aan de Eemnesserweg 42. Meer informatie 
leest u op www.vivium.nl/opendag.

Er zijn maar weinig 
mensen die de das 
kennen. Nog minder 
mensen hebben hem 
ooit gezien. Maar hij 
bestaat echt en is het 
grootste landroofdier 
in Nederland. Ook in het Gooi leven dassen. Hoeveel 
precies weten we niet. Omdat de das schuw is en vooral ’s 
nachts actief, is tellen niet eenvoudig. Maar de 
dassenburchten in het Goois Natuurreservaat zijn een 
bewijs van een gestaag groeiende en f lorerende 
dassenpopulatie. En dat is goed nieuws. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw was de das in Nederland bijna 
uitgestorven. De aanleg van (spoor)wegen en bebouwing 
zorgde voor gevaarlijke versnippering van het  leefgebied 
van de das; als echte scharrelaar wordt hij helaas vaak 
doodgereden. Door de aanleg van ecoducten en 
dassentunnels wint de das weer terrein en is zelfs 
opgerukt tot het Spanderswoud. In samenwerking met 
ZOUT, Zoogdierwerkgroep Utrecht, organiseert Goois 
Natuurreservaat zondag 20 maart een lezing over de 
mysterieuze das en het nut van ecologische verbindingen 
met aansluitend een wandeling door het Spanderswoud. 
Locatie: Infoschuur ’t Gooi , Naarderweg 103A, 
Hilversum. Inloop (koff ie/thee/limonade staat klaar) om 
9.30 uur, 10.00 uur aanvang lezing door Ton Meijer, om 
11.00 uur start wandeling tot 12.30 uur. Maximaal aantal 
deelnemers is 30. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte 
welkom. Kosten: Begunstiger GNR € 5,00, niet-
begunstiger GNR € 7,50, kinderen € 2,50. Aanmelden 
via de webwinkel van Goois Natuurreservaat: winkel.
gnr.nl.

Open dag Zorgeloos in Johanneshove

Lezing en excursie: Mysterieuze das 

Activiteiten

Op zaterdag 19 maart is de Landelijke Compostdag. 
Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek krijgen die 
dag bij de scheidingsstations van de GAD een gratis zak 
compost mee. Met deze actie bedankt de GAD de 
inwoners voor het gescheiden aanleveren van hun afval. 
Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het 
rechtstreekse resultaat van het ingezamelde gft-afval. 
Via de GAD gaat het gft-afval naar Indaver en die zet het 
volledig om in groen gas, vloeibare CO2 en compost. Groen 
gas wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens 
en als brandstof voor auto’s. De tuinbouw kan vloeibare 
gebruiken voor de plantengroei. Gft-afval is meer dan 
groente-, fruit- en tuinafval. Ook etensresten, zoals pasta, 
koekjes, koffiefilters en botjes van de karbonade, kunnen 
in de groene bak. Vooral het keukenafval is, vanwege het 
f linke volume, een belangrijke grondstof voor de 
verwerking tot groen gas. De uitgifte van gratis 
compostzakken van 30 liter vindt plaats op de 
scheidingsstations in Bussum, Weesp, Huizen en 
Hilversum op zaterdag 19 maart. Kom je die dag je 
gescheiden afval inleveren op één van deze 
scheidingsstations, dan krijg je een gratis zak compost. De 
actie geldt zolang de voorraad strekt. De scheidingsstations 
zijn die dag open van 9.00 tot 16.00 uur. 

Het Geologisch Museum Hof land is zes middagen per 
week open en er is heel veel te zien, maar op de eerste en 
de derde zondag van de maand is er altijd iets bijzonders: 
op de eerste zondag van de maand kunnen de kinderen 
altijd zelf aan de slag en op de derde zondag van de 
maand wordt er een lezing voor volwasenen gehouden. 
Op zondag 20 maart geeft Michel Hensen een lezing over 
Bodemvervuiling in het Gooi. Aanvang 14.00 uur. 
Kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen op zondag 3 april in het 
museum zien hoe je zelf je eigen verzameling kunt 
beginnen. Het museum heeft daarvoor een grote 
voorraad kleine fossieltjes en mineralen beschikbaar. 
Het museum is gevestigd aan de Hilversumseweg 51 in 
Laren (tegenover restaurant La Place) en is open van 
dinsdag t/m zondag van 13.00 - 16.30 uur. Meer info op: 
www.geologischmuseumhof land.nl. 
 

Wil jij achter de geheimen van goede sprekers en  perfect 
georganiseerde evenementen komen? Wil je presentaties 

Gratis compost 

Bodemvervuiling in het Gooi 

Presenting like a Pro! 
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(in het  Nederands en/of 
in het Engels) in een 
veilig omgeving oefe-
nen en opbouwende 
feedback erover ontvan-
gen?  Vind je het leuk 
om inspirerende spee-
ches te horen en met andere professionals & onderne-
mers te netwerken? Dan is de Toastmasters sprekers club  
voor jou! 2 bruisende en inspirerende avonden per 
maand en dat voor maar € 200,- per jaar! Schrijf je gratis 
in voor de open avond op 21 maart op www.toastmasters.
nl/gooi Wees snel want de plekken zijn beperkt. Aan-
vang: 19.15 uur in het Brinkhuis.

Bewegen is voor iedereen goed, 
maar vooral voor ouderen. Woont 
u zelfstandig thuis, maar heeft u 
moeite met tillen, bukken, 
traplopen of huishoudelijke 
taken? Kom dan f itnessen bij 
Jovitaal f itness, gevestigd in 
Johanneshove, om aan uw conditie, 
spierkracht en evenwicht te 

werken, op eigen niveau. Dit is mogelijk zonder 
begeleiding of met begeleiding in een groepje van max. 8 
personen, zodat u vitaal blijft en zo lang mogelijk 
zelfstandig kunt blijven wonen. De gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers is tussen 65 en 85 jaar. Nieuwsgierig 
geworden? Bel voor een gratis proef les 06-16244991. Voor 
informatie en f itness zonder begeleiding kunt u ook 
bellen naar dit nummer. Graag tot ziens bij Jovitaal 
f itness!

Fiona du Mesnildot, Jeroen de Grui-
ter, Louisa Zahareas en Martin Lafo-
ret exposeren hun eindexamenwerk. 
Hun overeenkomsten? Ze zijn ver-
nieuwend, (onder)zoekend, grens-
verleggend en bovenal getalenteerd. 
Eigenschappen die zich vertalen in 
heel divers werk vol harmonieuze 
tegenstellingen en botsende materialen. In het decor 
van het voormalige timmeratelier, tegenwoordig een 
ontmoetingsplaats voor binnen- en buitenhuisarchitec-
tuur, krijgen de objecten een extra dimensie en wordt 
eens te meer duidelijk dat kunst een onmisbaar aspect in 
ons interieur is. De expositie aan het ZevenendZes is te 
bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 – 18.00 
uur en op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. 

Kom in beweging bij Jovitaal 

Design Academy Eindhoven, ZevenendZes 

Op zaterdag 19 maart is de Landelijke Compostdag. 
Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek krijgen die 
dag bij de scheidingsstations van de GAD een gratis zak 
compost mee. Met deze actie bedankt de GAD de 
inwoners voor het gescheiden aanleveren van hun afval. 
Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het 
rechtstreekse resultaat van het ingezamelde gft-afval. 
Via de GAD gaat het gft-afval naar Indaver en die zet het 
volledig om in groen gas, vloeibare CO2 en compost. Groen 
gas wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens 
en als brandstof voor auto’s. De tuinbouw kan vloeibare 
gebruiken voor de plantengroei. Gft-afval is meer dan 
groente-, fruit- en tuinafval. Ook etensresten, zoals pasta, 
koekjes, koffiefilters en botjes van de karbonade, kunnen 
in de groene bak. Vooral het keukenafval is, vanwege het 
f linke volume, een belangrijke grondstof voor de 
verwerking tot groen gas. De uitgifte van gratis 
compostzakken van 30 liter vindt plaats op de 
scheidingsstations in Bussum, Weesp, Huizen en 
Hilversum op zaterdag 19 maart. Kom je die dag je 
gescheiden afval inleveren op één van deze 
scheidingsstations, dan krijg je een gratis zak compost. De 
actie geldt zolang de voorraad strekt. De scheidingsstations 
zijn die dag open van 9.00 tot 16.00 uur. 

Het Geologisch Museum Hof land is zes middagen per 
week open en er is heel veel te zien, maar op de eerste en 
de derde zondag van de maand is er altijd iets bijzonders: 
op de eerste zondag van de maand kunnen de kinderen 
altijd zelf aan de slag en op de derde zondag van de 
maand wordt er een lezing voor volwasenen gehouden. 
Op zondag 20 maart geeft Michel Hensen een lezing over 
Bodemvervuiling in het Gooi. Aanvang 14.00 uur. 
Kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen op zondag 3 april in het 
museum zien hoe je zelf je eigen verzameling kunt 
beginnen. Het museum heeft daarvoor een grote 
voorraad kleine fossieltjes en mineralen beschikbaar. 
Het museum is gevestigd aan de Hilversumseweg 51 in 
Laren (tegenover restaurant La Place) en is open van 
dinsdag t/m zondag van 13.00 - 16.30 uur. Meer info op: 
www.geologischmuseumhof land.nl. 
 

Wil jij achter de geheimen van goede sprekers en  perfect 
georganiseerde evenementen komen? Wil je presentaties 

Gratis compost 

Bodemvervuiling in het Gooi 

Presenting like a Pro! 

Meer en meer geeft hoboïste 
Pauline Oostenrijk naast 
haar muzikale ook haar 
literaire talenten de ruimte. 
De beeldende, ontroerende en 
soms hilarische teksten die 
ze schrijft weet ze op 
boeiende en aanstekelijke 
manier voor te dragen. In De Voordracht verzorgt zij zie 
elkaar afwisselen en versterken. Met composities van 
Bach, Marcello, Coste, Villa Lobos en Maderna en teksten 
over muziek en liefde van o.a. J. Slauerhoff, Jean Pierre 
Rawie, Ilja Leonard Pfeijffer en ... Pauline Oostenrijk. 
Maandag 21 maart om 20.15 uur. De evenementen in het 
Rosa Spier Huis worden georganiseerd door de Stichting 
‘Voor en Door Kunstenaars’. Donateurs hebben voorrang 
bij toewijzing van plaatsen die niet door de bewoners 
van het Rosa Spier Huis zijn bezet. Van niet-donateurs 
word een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Rosa 
Spier Huis, Esseboom 2. Telefoon 035 5386797. www.
rosaspierhuis.nl

Vanaf 21 maart zal 
Anke Wijers expose-
ren met haar pastel-
schilderingen op de 
(h)Artgalerij, de 
expositiewand van 
het Brinkhuis. Al 
jong voldeed teke-
nen en schilderen 
aan de diepe behoef-

te van Anke Wijers om uitdrukking te geven aan haar 
ervaringen. Zij gaf les op scholen en later ook aan de 
Volksuniversiteit in Bussum. Ook ronde zij een studie 
andragologie af met een onderzoek naar de “Taal van 
tekenen” en de ontwikkeling van de kindertekening. De 
liefde voor de Natuur, het buiten zijn, heeft altijd een 
grote rol gespeeld in de keuze van onderwerpen. Via 
bloem - en andere stillevens, kleine natuur etsen, sym-
bolische landschappen in aquarel en collages, heeft Anke 
Wijers zich de laatste jaren toegelegd “pastelschilde-
ring”, zoals zij het zelf noemt. Opvallend zijn de intensi-
teit van de kleuren en de subtiele kleurnuances. De laat-
ste jaren heeft Anke Wijers zich toegelegd op weidse 
vergezichten; daar waar zee en land elkaar ontmoeten en 
hemel en aarde elkaar raken aan de horizon. 

Rosa Spier Huis: Pauline Oostenrijk

(h) Artgalerij Expositie Anke Wijers 
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U bent van harte 
welkom tijdens het 
Paasconcert op 
dinsdag 22 maart om 
14.45 uur in Vivium 
Johanneshove. Het 
ensemble Trio Rodin 

bestaande uit Carles Puig Ruscalleda- viool, Joge 
Mengotti Rodero- piano, Esther Garcia Clavo- cello, 
brengt een gevarieerd klassiek programma met werken 
van o.a. Elgar, Saint-Saëns en Piazzolla. Er zijn geen 
kosten aan dit concert verbonden, wel kunt u tegen 
betaling koffie of thee bestellen. Meer info op: www.
vivium.nl/johanneshove onder Nieuws.

Speciaal voor wie onlangs een 
computer heeft gekocht of 
gekregen is er de workshop 
Windows voor Starters, géén 
voorkennis nodig! In 6 dagdelen 

leert u met de computer omgaan, e-mailen en 
internetten. Laptops zijn in het leslokaal aanwezig. Start  
woensdagochtend 23 maart, van 9.30 tot 11.30 uur, prijs: 
€ 70 Heeft u een iPad of iPhone en doet u er tot nu toe 
weinig mee? Dan is de workshop Kennismaken met de 
iPad en iPhone zeker iets voor u! In 3 dagdelen laten wij 
u kennismaken met de mogelijkheden van iPad en 
iPhone. Start donderdagochtend 31 maart, van 9.30 tot 
11.30 uur. Prijs: € 40. Voor het volledige cursusaanbod 
kijkt u op www.seniorweblarennh.nl Meer info en 
aanmelden: info@seniorweblarennh.nl, telefonisch op  
06-46175271 of bij de PC-Helpdesk, Brinkhuis. 
Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42.

Wil je samen met je kind (tot 
4 jaar) ervaren wat yoga voor 
jou en jullie samen kan 
doen? Kom dan naar de 
gratis proef les op 
woensdagochtend 23 maart 
in het Raadhuis. Als je yoga 
beoefent kunnen jullie op 
termijn onder andere 
merken dat:  je je meer in 
balans en rustiger voelt, 

zowel in jezelf als met elkaar, je je beter kan concentreren 
en je makkelijk(er) slaapt. De lessen worden gegeven 
door Simone Onland, ervaren, gecertif iceerde 
kinderyoga- en yoga docent. Als je na de proef les door 

Paasconcert Johanneshove 

Workshops computeren voor 50+ 

Moeder & kind yoga 

wil gaan dan zijn de kosten € 10,- per les. Ook lessen 
volgen alleen voor kinderen of volwassenen is mogelijk. 
Als je een proef les wenst of meer informatie bel dan 
06-10185117 of bezoek: www.QiMare.nl. 

Of u nu al jaren J.S. Bach’s meesterwerk zingt, een trouw 
bezoeker bent van één van de vele uitvoeringen, of 
besluit om er dit jaar voor het eerst kennis mee te maken: 
2 inleidingen geven u een duidelijke uitleg over hoe de 
Matthäus Passion ontstaan is, wat er in de muziek 
gebeurt, hoe de compositie is opgebouwd en waarom het 
zo’n populair werk geworden is. Joop van Velzen van 
‘Music in Life’ bespreekt de grote structuur van het 
werk, maar ook de hele kleine details die Bach in dit werk 
heeft gestopt. Laat u verbazen hoeveel rijker uw kennis 
over deze muzikale passie nog kan worden op dinsdag 22 
maart Deel 1 van 19.30 tot 22.00 uur en woensdag 23 
maart Deel 2 van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: ‘Music in 
Life’, Nieuweweg 29 G. Kosten: € 65 voor beide inleidingen 
(inclusief Tekstboekje). Inschrijvingen: via www.
musicinlife.nl of 06 – 44137992. 

Professional organi-
zer Ruth Hettema 
licht tijdens deze och-
tend een tipje van 
sluier hoe opruimen 
zowel het hoofd als de 
leefomgeving over-
zichtelijk maakt. Her-

ken je de behoefte om je zaken op orde te hebben? En lukt 
dat ook? Bij sommige mensen lijkt het als vanzelf te 
gaan. Terwijl je zelf misschien niet goed weet waar te 
beginnen. En een keer opruimen lukt dan nog wel, maar 
hoe houd je het op orde? Als de omgeving waar je in 
woont niet op orde is, kan je daar last van hebben. Er is 
een verband tussen spullen en je hoofd. Hoe voller je 
hoofd, hoe groter de kans dat je last hebt van chaos om je 
heen. Hoe komt het toch dat ons hoofd tegenwoordig zo 
snel vol lijkt te zitten? Besteden we aandacht aan de 
zaken waar we aandacht aan willen besteden? Hebben 
we daar tijd voor? In hoeverre kiezen we bewust waar we 
aandacht aan willen geven? Orde op zaken betekent niet 

Voorbereiding op Matthäus Passion BWV 244 

Themaochtend: Orde op zaken
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alleen je zaken op orde, maar ook om eens stil te staan 
welke zaken dat allemaal zijn. Donderdag 24 maart van 
10.30 – 12.00 uur in De Blaercom, Schoolstraat 3, Blari-
cum. Entree gratis via www.bibliotheekhlb.nl 

Griet Op De Beeck komt langs in de bibliotheek Laren in 
het Brinkhuis op donderdag 24 maart. Ze was journaliste, 
tot ze in 2012 het boek schreef dat al zo lang rijpte in haar 
hoofd. Ze debuteerde op 31 januari 2013 ‘Vele hemels 
boven de zevende’. Diverse nominaties vielen haar ten 
deel en het boek won de Bronzen Uil Publieksprijs. 
Bovendien is er een f ilm in de maak, waarvoor Griet Op 
De Beeck zelf het scenario schrijft. Op 19 februari 
jongstleden is de derde titel van Griet Op De Beeck 
verschenen: Gij Nu. Het heeft Griet Op De Beeck tijd 
gekost om de moed te verzamelen om te durven 
debuteren. Nu ze eindelijk is geworden wie ze eigenlijk 
altijd al was, wil ze nooit meer iets anders doen dan 
f ictie schrijven. Entree: € 10,– / € 8,– voor bibliotheek 
leden. Aanvang: 20.00 uur. Meer info en reserveren: 
www.bibliotheekhlb.nl of 035-751 3991.

Sarah Soyeon Kim (pia-
no) is als kunstenares 
hoog geprezen om haar 
muzikale format en zal 
op 25 maart haar kun-
sten vertonen in het 
Brinkhuis. Ze verenigt 
fenomenale virtuositeit 
met diepe interpretatie 
ernst, verfijnde klank-
vorming en hoogste expressiviteit. Met groot respect 
voor muziek en een schijnbaar moeiteloos aanbod daar-
van ontstaat een schitterende synthese tussen haar emo-
ties en haar uitvoering. Kim beschikt over een groot 
repertoire. Ze studeerde aan de beroemde Yehudi 
Menuhin School, de Royal Academy of Music in London, 
de Ecole Normale te Parijs en sluit haar opleiding af aan 
de school voor uitzonderlijke solisten van de Hochschule 
für Musik, Theater en Medien te Hannover bij professor 
Bernd Goetzke. Sarah Kim is eerste prijswinnares van 
vele internationale concoursen en heeft inmiddels opge-
treden met grote Philharmonische orkesten. Sarah Kim 
zal stukken ten gehore brengen van Beethoven, Brahms, 
Ravel en Liszt. Aanvang: 20.15 uur Entree: volwassenen  
€ 17,50, studenten € 10,–, kinderen gratis. Reserveren: 
reserveren@hartvanlaren.nl of  bel 035 – 751 3991.

Schrijversontmoeting – Griet Op De Beeck 

Klassiek – Sarah Kim (piano)

Sinds 1963 wordt de jaar-
lijkse paastentoonstel-
ling gehouden met  
recent werk van de leden, 
momenteel zo’n 50 kun-
stenaars uit het Gooi en 
omstreken. De werken 
worden nog steeds tegen 
een zeer lage vrienden-
prijs aangeboden. De 
opening wordt op paas-
zaterdag om 11.00 uur 
verricht door Tijmen 
Smit, wethouder van cultuur. Iedereen is van harte wel-
kom om de werken te komen bekijken en uitgenodigd 
om dan aanwezig te zijn. De openingstijden van de expo-
sitie zijn: Paaszaterdag en 1e Paasdag van 11.00 tot 17.00 
uur en op 2e Paasdag van 11.00 tot 15.00 uur, in de lokalen 
van de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten aan de 
Brink 27a in Laren.

Mendelssohn is bij velen 
vooral bekend om zijn 
orkestwerken. Minder 
bekend is dat hij ook f link 
wat religieuze koormuziek 
componeerde: psalmcanta-
tes, koraalcantates, motet-
ten en liederen. In de can-
tate ‘Wer nur den lieben 
Gott lässt walten’, die op 
zondag 27 maart van 10.30 
tot 11.30 uur op Paasmorgen in de Ontmoetingskerk aan 
de Kerklaan wordt uitgevoerd, staat het gelijknamige 
koraal centraal, dat zo’n twee eeuwen eerder door Georg 
Neumark werd gecomponeerd. Twee coupletten van dat 
koraal werden in het Nederlands vertaald door Abraham 
Rutgers en kwamen zo in het lied ‘Wie maar de goede 
God laat zorgen’ terecht. Dat lied staat, met de melodie 
van Neumark, in het ‘oude’ liedboek (Gezang 429). In het 
koraal en dus ook in de cantate gaat het vooral om Gods-
vertrouwen. Neumark noemde het destijds dan ook een 

Paastentoonstelling tekenclub Hamdorff

Cantate Mendelssohn op Paasmorgen
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troostlied. Een cantate is een muziekstuk rond een Bij-
belgedeelte. In het geheel is vaak een koraal leidend zoals 
nu ook bij Mendelssohn. Het koraal weerklinkt in de 
cantate. Daarnaast zijn er stukken voor koorzangers en 
voor solisten. Solisten zingen aria’s: ref lecties op gevoel 
en beleving. De cantate stelt f linke eisen aan de muzi-
kale bedrevenheid van de uitvoerenden te weten solis-
ten, koorzangers, strijkorkest en basso continuo.  

Inwoners van Blaricum- Eemnes en Laren kunnen hulp 
krijgen bij de belastingaangifte over 2015 bij Versa 
Welzijn. Hiervoor is in maart en april op bepaalde 
momenten deskundige hulp aanwezig in Laren en 
Eemnes.  De hulp is uitsluitend bestemd voor mensen 
die maandelijks een bedrag van de belastingdienst 
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 een 
gebruikersnaam). Bent u nog niet in het bezit van een 
digiD code, vraag deze dan op zo kort mogelijke termijn 
aan. Versa Welzijn kan u hier evt. bij helpen. Ook kunt u 
bij Versa een lijstje ophalen waarop staat welke papieren 
u moet verzamelen voor de aangifte. Heeft u geen oproep 
ontvangen van de belastingdienst? Het kan voor mensen 
met een laag inkomen toch zinvol zijn om aangifte te 
doen. Voor vragen of 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 woensdag 30 maart van 10.00 – 11.30 uur in het 
Nederlands en van 14.00 - 15.30 uur in het Frans! Wist u 
dat homeopathie en voedingssupplementen ook goed 
kunnen helpen bij problemen met leren, dyslexie, 
dyscalculatie, concentratie problemen en bij 
gedragsstoornissen? Aan de hand van een paar 
voorbeelden zal ik uitleggen hoe een homeopathische 
behandeling plaatsvindt en welke resultaten verwacht 
kunnen worden. Hiervoor bespreek ik de verschillende 
persoonlijkheidstypen (constitutie) en bekijken we hoe 
dit soms kan leiden tot moeilijke concentratie, slecht 
resultaat en soms gepaard gaat met dyslexie, 
dyscalculatie en gedragsstoornissen. In mijn praktijk 
zijn meerdere jonge patiënten na een homeopathische 
behandeling, in overleg met hun arts gestopt met 
medicatie (Ritaline, Concerta). Er zijn ook een aantal 
supplementen die goed helpen bij Dyslexie! Deze lezing 
is gratis maar graag van tevoren aanmelden! Max 8 
deelnemers. Bent u verhinderd? Maak dan een afspraak  

Hulp bij invullen belastingaangifte

Lezing: ‘Help! Mijn kind kan moeilijk leren.

voor een gratis kennismakingsgesprek of een consult. 
Meer info op www.homeopathielaren.nl

Zing je vrij in de workshop stembevrijding-voicefulness 
gegeven door Jeannine Geerts (zangeres/actrice) op 31 
maart in het Brinkhuis. Voicefulness is een magische 
reis, want in jouw stem zitten je ziel en leven verborgen. 
Voel je je een “pratend hoofd”? Wil je verbinding maken 
met jezelf, je gevoel en met anderen? Wil je “uit je hoofd” 
en meer in je lijf ? Wil je beter overkomen in gesprek of 
voor een groep? Ben je ooit weggestuurd door de juf of 
ouders omdat je “vals zong” of omdat je “een lelijke stem 
zou hebben”? Durf je je niet te uiten of kom je moeilijk 
tot je gevoel? Dan is Stembevrijding/Voicefulness iets 
voor jou! Zangervaring is niet nodig. Kosten: € 35, – te 
voldoen bij aanvang: van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur). Aanmelden: jgeerts@fadango.nl of 035-751 
3991. 

Op donderdag 31 maart  is Margriet van Seumeren van 
Zuidwal Veilingen onze gast. Zij gaat dan ook een paar 
kunstwerken van jullie taxeren. Dat kan een eigen werk 
zijn, of een schilderij dat boven je bank hangt of een 
beeld dat je op de schoorsteen hebt staan. Je kunt je 
naam en je kunstwerk alvast aan ons doorgeven. Wij 
maken dan een selectie. Ken je een collega die nog geen 
uitnodiging ontvangt? Neem hem/haar gerust mee naar 
het Kunstcafé in de foyer van het Brinkhuis van 19.30 tot 
22.00 uur.

Zaterdag 2 april wordt weer Repair Café gehouden in 
Zorgcentrum Johanneshove, aan de Eemnesserweg. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u daar terecht met 
huishoudelijke apparatuur, kleding f ietsen, 
tuingereedschap en nog veel meer. De reparaties worden 
gratis uitgevoerd. Een vrijwillige donatie wordt op prijs 
gesteld. Te vervangen onderdelen dient u zelf mee te 
brengen.

De in februari 1946 opgerichte Larense 
Accordeonvereniging Aurora geeft op 2 april een 
feestelijk jubileumconcert. Aurora is ontstaan uit een 
groepje, dat elkaar regelmatig ontmoette in het 
plaatselijke café en daar voor de gezelligheid wat speelde 
met de andere gasten als publiek. Het concert zal 
plaatsvinden in het Muziekcentrum Schering en Inslag, 
Eemnesserweg 15A. Aanvang: 20.00 uur. Voor de pauze 
gezellige muziek van het B- en het A-orkest. Na de pauze 

Workshop Stembevrijding

Kunstcafé Laren vóór en dóór kunstenaars

Repair Café 

Aurora viert 70-jarig jubileum
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is het thema: “Oldies but Goodies”. Herkenbare muziek 
als Gipsy Suite, (zigeunermuziek met een oplopend 
tempo), Divertimento van Mozart, iets Russisch en we 
zullen afsluiten met een heerlijk muziekstuk van Glenn 
Miller. Daarna zal door onze orkestleden en een aantal 
oud-leden worden gespeeld: “One Moment in Time”. Dit 
alles onder de bezielende leiding van de dirigent Rob 
Kater. De toegangsprijs is € 8,00 per persoon. 

De maandelijkse culturele middag voor senioren in het 
Brinkhuis zal maandag 4 april gaan over de drooglegging 
van moerassen waardoor grote delen van Nederland zijn 
gevormd. Dit zal u ongetwijfeld bekend zijn maar wist u 
dat dit ook geldt voor de Gelderse Vallei en het Eemland? 
Margriet Mijnssen-Dutilh geeft een presentatie over dit 
onderwerp. Zij is meer dan dertig jaar archivaris geweest 
van de opeenvolgende waterschappen in de Vallei en kan 
u alles vertellen over de waterhuishouding in dit gebied 
en de centrale rol daarin van de stad Amersfoort. Waarom 
staat er in een oude schriftelijke bron dat vroeger de zee 
veel dichter bij Amersfoort lag? Kom op 4 april naar het 
Brinkhuis en hoor meer daar over. Aanvangstijd 14.00 
uur. Entreeprijs € 5,—incl. koff ie/thee. Aanmelden vooraf 
mogelijk via jhospers@versawelzijn.nl of tel. 06 46 10 80 
28.

Voor alle ondernemende en 
nieuwsgierige vrouwen uit ’t 
Gooi zijn er maandelijks 
ontmoetingen in het Brinkhuis. 
Om op de hoogte te blijven van 
de laatste trends, nieuwe 
inspiratie op te doen en je 
netwerk uit te breiden. Voor de 

bijeenkomst op 7 april van Gooische VrouwenZaken zal 
Caroline Hilhorst aan de bezoekers op inspirerende 
wijze vertellen over het geheim van succesvol 
ondernemerschap en haar boek over verslaving, ‘Pippies 
gebruiken niet!’. Als dochter uit een succesvol 
ondernemersgezin trok Caroline Hilhorst op 28- jarige 
leeftijd de stoute ondernemersschoenen aan. Sindsdien 
heeft zij meerdere bedrijven opgezet, succesvol gemaakt 
en anderen hierin gecoacht. Haar boek, ‘Pippies 
gebruiken niet!’, heeft ze geschreven nadat iemand die 
haar zeer nabij staat in aanraking kwam met de 
drugswereld. Hierdoor heeft ze enige jaren 
vrijwilligerswerk gedaan voor een af kickkliniek en is in 
de huid van de persoon gekropen en heeft een boek 
hierover geschreven in de ik-vorm. Op deze wijze kon ze 
beter begrijpen wat haar ertoe bracht om in deze wereld 

Culturele Middag

Gooische Vrouwenzaken – Caroline 

te belanden en kon ze haar beter helpen er uit te blijven. 
Het boek is tevens een waarschuwing voor tieners, een 
hulp voor ouders en grootouders om de jeugd beter te 
kunnen begrijpen en te weten wat ze kunnen doen. Er is 
ook gelegenheid om in een elevator pitch van één minuut 
uw “bedrijf ”, cursus of boek aan de andere deelneemsters 
te presenteren. Laat via de mail weten of u daarvoor in 
aanmerking wilt komen. Er is ruimte voor 3 personen 
om een pitch te doen. Aanvang: 19.30 uur. Start 
bijeenkomst: 20.00 uur. Kosten: € 22,75 per persoon voor 
de bijeenkomst, incl. koff ie met iets lekkers, een gezellig 
aangeklede borrel en eventueel een pitch. Graag contant 
betalen op de avond zelf. Meer info en reserveren: 
Facebook of www.gooischevrouwenzaken.nl of 035-751 
3991.

Op 8 april zal de band Aphranova, het nieuwe project van 
zangeres Angelique van Os, optreden in het Brinkhuis. 
De vijf koppige Gronings/Drentse band is piepjong; 
begin 2015 is de groep opgericht en bestaat uit Eric 
Leenes (gitaar), Thomas Zeevalking (drums), Tony 
Hoyting (toetsen) en Arthur Buitelaar (bas). Aphranova 
vertolkt onder andere songs van hun digitale debuut-ep, 
‘Late Bloomer’, die april 2015 verscheen onder Challenge 
Records. De vijf door Angelique geschreven tracks zijn 
geïnspireerd door haar reizen, persoonlijke ervaringen 
en haar werk als muziek- en reisjournalist. De songs 
vertellen ieder een verhaal, van tragisch verlies tot 
avontuurlijke ervaringen in de Oegandese Kidepo Vallei. 
Toetsenist Alexander van Popta produceerde het album. 
Ook is de in Nederland steeds bekendere tenorsaxofonist 
Karl Seglem op twee nummers te horen. Aanvang: 20.30 
uur. Entree: € 15,-. Reserveren: reserveren@hartvanlaren.
nl  of 035-751 3991.

Yes to Jazz – Aphranova met Angelique van Os 
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gaan voelen. Als 
medium mag zij zien 
wat de kern van de 
problematiek is. Elk 
mens heeft de kracht en 
de wijsheid zichzelf te 
ontdekken en te helen. 

In haar lezing laat Susan zien dat die kracht en wijsheid 
in ieder mens aanwezig is. Susan: “Mijn hele leven word 
ik gemotiveerd om mensen in te laten zien dat ze zichzelf 
kunnen helen. Door je geheel eigen kracht te gaan 
herkennen, ga je ontdekken waarom je bepaalde relaties 
en situaties tegen bent gekomen die in de lijn van vorige 
levens, ouders en grootouders terug te vinden zijn en 
ons nog steeds kunnen beïnvloeden”. “Een beter en 
mooier leven begint bij jezelf ” Aanvang: 19:30 , Kosten  
€ 10,00 Aanmelden 06-261 600 82 of susan.vanberkel@
versatel.nl Kijk ook op website: www.susanvanberkel.nl

Op maandag 11 april om 
20.15 zal Bram van der 
Vlugt verhalen vertellen 
rond het thema: Kleine 
vergissingen met grote 
gevolgen. Een luiaard die 
denkt dat hij slim is; een 
eendagsvlieg op zoek naar 
de liefde van zijn leven; 
een burenruzie in de sauna ... en het bombardement op 
het Bezuidenhout in Den Haag waar Bram woont als hij 
tien jaar oud is, inmiddels ruim 70 jaar geleden. Een 
concertvertelling met muziek van en door Floris van der 
Vlugt-saxofoon en klarinet, Hester van der Vlugt/Merel 
Jonker- viool, Lucas Dols-contrabas. De evenementen in 
het Rosa Spier Huis worden georganiseerd door de 
Stichting ‘Voor en Door Kunstenaars’. Donateurs hebben 
voorrang bij toewijzing van plaatsen die niet door de 
bewoners van het Rosa Spier Huis zijn bezet. Van niet-
donateurs word een vrijwillige bijdrage in de kosten 
gevraagd. Rosa Spier Huis, Esseboom 2. Telefoon 035 
5386797. www.rosaspierhuis.nl

In het licht van het win-
terprogramma met het 
thema ‘God?’, hebben de 
organisatoren van deze 
lezingencyclus, Elbert 
Roest, burgemeester van 
Laren, uitgenodigd om 
breed en vrijuit zijn gedachten te uiten over de naam die 

Rosa Spier Huis: De Drievingerige Luiaard

Elbert Roest en God

De Stichting Wandelvierdaagse 
Het Gooi heeft zondag 10 april 
haar laatste oefentocht (24 km), 
voorafgaand aan de echte Gooise 
vierdaagse. De route zal gaan over 
de Wester- en Bussummerheide, 

door de stadsparken van Bussum naar de Vesting 
Naarden. De terugweg gaat via de landgoederen De Beek 
en Oud-Bussem en de bossen van Bikbergen en Crailo. 
Onderweg wordt twee keer gepauzeerd. Start en f inish is 
de clubkantine van SV Laren aan het Schuilkerkpad, 
waar de koff ie om 9 uur klaar staat. Een half uurtje later 
volgt de strart. Deelname is gratis, maar aanmelding is 
gewenst via groeps@wandelvierdaagsehetgooi.nl 
Uiteraard kan er ook worden ingeschreven voor de 
achtste editie van de Gooise vierdaagse, die van 22 tot en 
met 25 juni gehouden wordt via de site www.
wandelvierdaagsehetgooi

Op vrijdag 8 april geeft Susan van Berkel een lezing in 
het Brinkhuis over hoe ze werkt als helderziend medium. 
Helderziendheid is voor haar ‘zien’ waardoor problemen 
ontstaan in je leven. Als een probleem lang genoeg je 
leven beïnvloedt, dan kunnen we onszelf machteloos 

Groepswandeling naar de Vesting

Lezing Susan van Berkel

Reserveer op tijd

Brink 18a, 1251 KW  Laren NH
T. 035-737 04 73 | www.coeswaerde.nl

Paasdiner
€ 55,00 voor 2 personen

excl. dranken

Speciaal 3-gangen menu
van 20 t/m 28 maart
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De PC Helpdesk BEL organiseert 
op maandag 25 april van 14.00 
tot 16.00 uur deze presentatie 
voor inwoners (50+) uit de BEL 
gemeenten in de theaterzaal 
van het Brinkhuis. Tegenwoor-
dig is de computer met internet een belangrijk hulp-
middel bij het plannen en boeken van de reis en bij het 
vergelijken van bestemmingen, aanbiedingen en prijzen 
van diverse touroperators dan ook onmisbaar. Wij laten 
u kennismaken met diverse sites die aanbieders van rei-
zen en hotels met elkaar vergelijken. Bovendien wordt 
via hulpmiddelen als “You Tube”en “Google Maps” 
getoond hoe u indrukken kunt verkrijgen van uw 
bestemming en omgeving. Daarbij is het belangrijk de 
ervaringen van anderen in te zien.Tenslotte tonen wij u, 
hoe u op de plaats van bestemming met uw tablet en/of 
smartphone relevante informatie van restaurants, open-
baar vervoer, musea kunt raadplegen. Aanmelden graag 
via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermel-
ding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal 
deelnemers. Kosten 6,00 euro p.p. incl. een kopje koff ie/
thee in de pauze. De PC Helpdesk BEL is dagelijks 
geopend van 10.00-12.00 uur

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten 
door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid 
van de klanten vergroten door hen te stimuleren 
adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen 
kunnen staan. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & 
Omstreken functioneren op die manier als schakel 
tussen overschot en (verborgen) armoede. De Voedselbank 
Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen, van waaruit 
ook de distributie van de voedselpakketten voor ’t Gooi 
plaatsvindt. Er zijn ook uitgiftepunten in Baarn, Laren, 
Hilversum, Huizen, Soest en Weesp.Wilt u weten of u in 
aanmerking komt voor een aanvraag/pakket, neem  dan 
contact op met de afdeling Intake van de Voedselbank 
Gooi & Omstreken, telefoon Intake: 035-5338836 of 
06-27363852. Bereikbaar: op dinsdag en woensdag tussen 
10.00 en 13.00 uur, donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur of  
e-mail naar: intake@voedselbankgooi.nl
 

De belangstelling voor klassieke muziek neemt de 
laatste tijd enorm toe en daarmee ook de behoefte aan 

Vakantie voorbereiden via internet!

Voedselbank 

Cursussen muziekgeschiedenis 

door alle eeuwen heen geklonken heeft en nog steeds 
klinkt. Nu heeft een burgemeester een verbindende taak. 
Hij is politiek gezien gehouden aan de scheiding tussen 
kerk en staat en behartigt in het bijzonder de neutraliteit 
van de overheid op levensbeschouwelijk gebied. Neutrali-
teit betekent echter niet dat je geen eigen ervaringen, 
gedachten en meningen mag hebben. Elbert Roest zal het 
thema van deze avond invullen aan de hand van het ver-
haal van zijn camino, de pelgrimstocht van ruim 900 
kilometer die hij in de zomer van 2015 maakte van Saint 
Jean Pied de Port naar Muxia. Hij zal vertellen over zijn 
inspiratie, ontmoetingen en godsbeleving in de tocht en 
ingaan op de intrigerende vraag wat mensen nu al dui-
zend jaar drijft op weg te gaan. Dinsdag 12 april van 19.30 
tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. Bij 
binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas 
wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld! 

Voorafgaand aan de 
voorjaarsveiling, op 18 
april, organiseert 
Zuydwal Veilingen op 
16 en 17 april kijkdagen 
in het Brinkhuis. Op 
deze dagen kunt u alle 
te veilen voorwerpen bezichtigen en ook geadviseerd 
worden door de medewerkers van Zuydwal Veilingen. Op 
18 april vindt de voorjaarsveiling van Zuydwal Veilingen 
plaats in het Brinkhuis. Het belooft een veiling te 
worden met bijzonder mooie stukken. Aanvang: 
kijkdagen (15-4&16-4) om 11.00-17.00 uur , voorjaarsveiling 
(18-4) om 19.30 uur. Meer info: www.zuydwalveilingen.nl 
of 035-751 3991. 

In de week van 19 t/m 24 april 
organiseert de Artotheek-
commissie van de Vrienden van 
Singer Laren de voorjaarsartotheek 
2016. In de Van den Brinkgalerij is 

een groot aantal hedendaagse kunstwerken te zien. 
Kunstenaars die de commissie het afgelopen jaar is 
opgevallen door artisticiteit, originaliteit of anderszins 
onderscheidend vermogen, waarbij een hoge 
kwaliteitseis centraal staat. De werken zijn door alle 
bezoekers van Singer Laren te bewonderen. Het lenen 
van een kunstwerk is alleen mogelijk voor de Vrienden 
van Singer Laren. Interesse om Vriend te worden? Bel: 
035-539 39 39 33 

Kijkdagen en voorjaarsveiling Zuydwal 

Singer: Voorjaarsartotheek 
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Agenda
T/m 23/3  BEL-Kantoor: BEL-Art met Liesbeth Schinkel, 

Fred Willems en Brigit Majoor
T/m 10 apr Singer Laren: Kirchner.Paradijs in de bergen 
T/m 10 apr Singer Laren: Schilderkunst uit Laren 
T/m 10 apr  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Mieke 

Pontier, glas en keramiek
19 mrt  Johanneshove: Open dag Zorgeloos wonen 

van 11.00 tot 14.00 uur 
19 mrt  Brinkhuis: Piano Recital Yoshimi Kawai om 

15.00 uur
20 mrt  Museum Hof land: Lezing: Bodemvervuiling 

in het Gooi om 14.00 uur.
20 maart   Sportpark Schuilkerkpad 14.00 uur  SV Laren 

’99 1 – Roda 46 1
20 mrt  St. Jansbasiliek: Matthäus Passion 15.00 uur
21-3 t/m 13-4   Brinkhuis: (h) Artgalerij Expositie 

pastelschilderingen Anke Wijers 
21 mrt Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
21 mrt  Brinkhuis: Toastmasters Presenting like a 

Pro! om 19.15 uur
21 mrt   Brinkhuis: Lezing: Europa en haar buren, 

incl. Ukraine om 20.00 uur ste Pauline 
Oostenrijk om 20.15

22 mrt  Johanneshove: Paasconcert Trio Rodin om 
14.45 uur

22 mrt  Music in life: Voorbereidingsavond 1 op 
Matthäus Passion 

22 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Marguerite 15.30 uur
22 mrt  Raadhuis: Verg. Commissie R&I om 20.00 uur
23 mrt  Johanneshove: Workshops computeren voor 

50+  om 9.30 
23 mrt   Raadhuis: Gratis proef les Moeder & kind yoga 
23 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Masaan 19.30 uur
23 mrt  Music in life: Voorbereidingsavond 2 op 

Matthäus Passion 
24 mrt  Raadhuis: Verg. Commissie M&F 20.00 uur
24 mrt  Brinkhuis: Koffie drinken voor senioren om 

10.00 uur
24 mrt  Brinkhuis: Voedselbank Gooi elke do om 

13.30 uur
24 mrt  Brinkhuis: Schrijversontmoetingen met 

Griet op de Beeck 20.00 uur
25 mrt Brinhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
25 mrt Brinkhuis: Kidsbios – Phantom Boy 15.30 uur
25 mrt  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
25 mrt   Brinkhuis: Klassiek – Sarah Kim (piano) om 

20.15 uur

muzikale verdieping. Musicologe drs. Henriët Gerritse-
Griff ioen is zowel praktisch (conservatorium) als 
theoretisch (muziekwetenschap) geschoold en geeft in 
Laren diverse cursussen op HOVO-niveau over klassieke 
muziek. Zo start in september weer een inleidende 
cursus ‘Grote lijnen in de westerse muziekgeschiedenis’ 
én een cursus over ‘De geschiedenis van het 
Concertgebouw’. In september start tevens een geheel 
nieuwe cursus over Wenen rond 1900. Een fascinerende 
periode waarin kunstenaars en intellectuelen zoals 
Klimt, Freud en Nietzsche grote invloed hadden op 
Mahler en Richard Strauss.  Doel van iedere cursus is het 
vergroten van de muzikale kennis in combinatie met 
beter leren luisteren en/of kijken. Alle cursussen worden 
gegeven in kleine groepen van maximaal tien cursisten. 
Kennis van het notenschrift of van muzikale vaktermen 
is níet noodzakelijk! Iedere les duurt twee uur. Lestijden 
zijn zowel ’s avonds als overdag en worden in overleg met 
de cursisten afgesproken. Het lesgeld bedraagt € 10,- per 
uur incl. koff ie/thee. Locatie: Graaf land 3. Meer info: 
www.miglaren.nl of tel. 035-53 11 114.

Het is alweer ruim twee 
jaar geleden dat Quilt 
Studio Laren begon met het 
geven van quiltlessen op de 
Smeekweg in Laren. De 
belangstelling is zo groot 

dat we op zoek zijn gegaan naar een groter pand. Vanaf 16 
maart gaan we open op de Molenweg 2a in Eemnes. Voor 
het cursusaanbod kunt u kijken op www.quiltstudiolaren.
com Ook kunt u nu bij ons de benodigdheden aanschaffen, 
zoals lapjes, naalden en garen.

Achter de schermen van Singer 
Laren wordt volop gewerkt aan de 
voorbereidingen van de tentoon-
stelling Franse modernisten, 
tegelijkertijd genieten we nog 
elke dag van de kleurrijke, gevari-
eerde en bijzondere tentoonstel-
ling Kirchner. Paradijs in de ber-
gen. U heeft nog een paar weken om deze mooie 
tentoonstelling te bezichtigen! Ernst Ludwig Kirchner 
(1880 - 1938) is een Duitse expressionist, oprichter van de 
kunstbeweging Brücke. Na een zenuwinzinking, aan 
het begin van de Eerste Wereldoorlog, verhuist hij naar 
het Zwitserse alpendorp Frauenkirch (Davos). In het iso-
lement van de bergen creëert hij zijn eigen paradijs en 
legt dat vast in woord en beeld.

Quilt Studio Laren verhuisd!!

Laatste weken van Kirchner
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8 apr  Brinkhuis: Yes to Jazz – Aphranova met 
Angelique van Os om 20.30 

10 april   Sportpark Schuilkerkpad  14.00 uur  SV Laren 
’99 1 - Sporting 70 1

10 apr  Sv Laren’99 Groepswandeling   
 Wandelvierdaagse Het Gooi
11 apr   Rosa Spier Huis: De Drievingerige Luiaard 

met Bram van der Vlugt om 20.15 uur
12 apr Brinkhuis: Biblioscoop – Youth om 15.30 uur
12 apr  Johanneskerk: Elbert Roest over zijn 

pelgrimstocht om 19.30 uur
13 apr Brinkhuis: Filmdiner om 17.30 uur
13 apr Brinkhuis: Biblioscoop- 45 Years om 19.30 uur 
14 apr  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
15 apr Brinkhuis:  Voorlezen voor peuters 11.00 uur
15 apr Open Dag Gooische Academie om 11.00 uur
15 apr  Brinkhuis: Kijkdag Zuydwal Veilingen om 

11.00 -17.00 uur
15 apr  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
16 apr  Brinkhuis: Kijkdag Zuydwal Veilingen om 

11.00-17.00 uur
16+17 apr  Gooise Academie voor Beeldende Kunsten: 

Open Dagen 11.00-17.00 
18 apr  Brinkhuis: Voorjaarsveiling Zuydwal 

Veilingen om 19.30 uur
19 apr Singer: start Voorjaarsartotheek t/m 24 apr
19 apr   Aanbouw van College De Brink: Bingo 14.00 

uur
25 apr  Brinkhuis: Presentatie: Vakantie voorbereiden 

met internet! om 14.00 uur

26 +27 mrt  Brink 27a:Paastentoonstelling tekenclub 
Hamdorff 11.00-17.00 uur

27 mrt  Ontmoetingskerk: Cantate Mendelssohn van 
10.30 tot 11.30 uur 

28 mrt  Brink 27a:Paastentoonstelling tekenclub 
Hamdorff 11.00-15.00 uur

29 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Masaan 15.30 uur
30 mrt   Zevenenderdrift 19: Lezing: ‘Help! Mijn kind 

kan moeilijk leren, kan zich moeilijk 
concentreren en haalt slechte cijfers’ 

30 mrt Brinkhuis: Filmdiner om 17.30 uur
30 mrt  Brinkhuis: Biblioscoop – He named me 

Malala om 19.30 uur
30 mrt  Raadhuis: Gemeenteraadsvergadering om 

20.00 uur
31 mrt  Johanneshove: Kennismaken met de iPad en 

iPhone om 9.30 uur
31 mrt  Brinkhuis: Koffie drinken voor senioren om 

10.00 uur
31 mrt Brinkhuis: Kunstcafé om 19.30 uur 
31 mrt  Brinkhuis Workshop Stembevrijding-

Voicefulness om 19.45. 
1 apr Brinkhuis: Voorlezen  voor peuters 11.00 uur
1 apr  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
2 apr Johanneshove: Repair Café 10.00 tot 13.00 uur 
2 apr  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

Jubileumconcert Aurora om 20.00 uur 
3 apr  Museum Hof land: kinderactiviteit: 

verzameling beginnen 
4 apr  Brinkhuis: Culturele 55+middag over 

drooglegging van moerassen
4 apr  Brinkhuis: Narcotics Anonymous elke ma 

om 18.30 uur
5 apr  Brinkhuis: Biblioscoop – He named me 

Malala 15.30 uur
6 apr  Referendum associatie overeenkomst EU en 

Oekraïne
6 apr Brinkhuis: Biblioscoop – Youth om 19.30 uur
7 apr  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
7 apr Brinkhuis: Brei-haakcafe van 10.00-12.00 uur  
7 apr  Brinkhuis: Gooische Vrouwenzaken met 

Caroline Grabijn – Hilhorst 
8 apr Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
8 apr  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.

De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 218 6 april vrij. 15-04 en za. 16-04
nr. 219  4 mei vrij. 13-05 en za. 14-05
nr. 220   8 juni vrij. 17-06 en za. 18-06
nr. 221  6 juli vrij. 15-07 en za. 16-07
nr. 222  10 aug. vrij. 19-08 en za. 20-08
nr. 223  7 sept. vrij. 16-09 en za. 17-09
nr. 224  5 okt. vrij. 14-10 en za. 15-10
nr. 226 9 nov. vrij. 18-11 en za. 19-11
nr. 227  30 nov. vrij. 09-12 en za. 10-12



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

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 6 april 2016

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
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak 
kunt u tijdens de openingstijden 
bellen met 14 035 of maak een 
afspraak via www.laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m vr. 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: De poffertjeskraam staat er weer, de lente is begonnen.

 
 

 
 
 

De Gouden Makelaar 
  


