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5 vragen aan

Ghislaine van der Nat
Donderdag 26 maart staan de deuren van het Brinkhuis
wagenwijd open voor ondernemende vrouwen uit het
Gooi. Onder de noemer ‘vrouwenmethumor en
visitekaartjes’ kunnen zij een avondje heerlijk lachen én
in contact komen met collega-onderneemsters uit de
regio. Initiatiefnemer Ghislaine van der Nat, pubercoach,
huiswerkbegeleider en comedian, vertelt erover.

Waarom een avond speciaal voor en door
vrouwen?

Waar haal jij als comedian je inspiratie
vandaan?

‘Een aantal jaren hebben we in het Gooi een prachtig netwerk gehad voor ondernemende vrouwen: Gooische VrouwenZaken, een initiatief van Désirée Niekus. Twee jaar
geleden moest zij het netwerk wegens haar drukke werkzaamheden helaas beëindigen. Erg jammer, want ik denk
dat het goed en belangrijk is als vrouwelijke ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Mannennetwerken zijn er volop, maar speciaal voor vrouwen
wordt er in het Gooi niet veel georganiseerd. Terwijl er in
deze regio heel veel ondernemende vrouwen zijn. Vorig
jaar maart heb ik daarom een avond speciaal voor vrouwen georganiseerd in het Brinkhuis. Er was onder meer
een optreden van vrouwenmethumor, een collectief van
vrouwelijke comedians waar ik deel van uitmaak. De
avond was helemaal uitverkocht en na afloop werd er nog
lang nageborreld. Dit jaar zijn we terug met een uitgebreider programma.’

‘Als je in Laren rondloopt, komen de ideeën vanzelf. Verder geef ik bijles aan pubers en heb ik een zoontje van 7,
ook daar haal ik volop inspiratie uit. En ik zit op Tinder,
voor de grap hoor, wat ook een bron van inspiratie is.
Eigenlijk zie ik overal de humor van in.’

Wat kunnen bezoekers verwachten?
‘Om 19.00 uur opent wethouder Karin van Hunnik de
avond. In de lobby en bibliotheek van het Brinkhuis is een
ondernemersmarkt, waar vrouwelijke ondernemers uit
het Gooi zich presenteren. Er zijn al verschillende aanmeldingen binnen, maar nieuwe deelnemers zijn nog
van harte welkom! Verder is een foto-expositie van Elisabeth van Aalderen, die de wereldpers haalde met haar
serie over vrouwen met vitiligo. Om 20.15 uur is het tijd
om te lachen: de zeven vrouwelijke comedians van vrouwenmethumor verzorgen dan een show in de theaterzaal.
Na de voorstelling is er een gezellige borrel en volop gelegenheid tot netwerken. Ik hoop dat de avond net zo’n succes wordt als vorig jaar. Het zou geweldig zijn als we dit
jaarlijks kunnen organiseren.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Laren vind ik een heerlijk dorp. Ik ben opgegroeid in
Breda, ik kom uit een katholiek nest. Misschien dat het
dorpse karakter van Laren me daarom zo aanspreekt. Vijftien jaar geleden verhuisde ik naar het Gooi. Na Hilversum woon ik inmiddels alweer acht jaar met veel plezier
in Laren. De hei, het bos: de natuur is hier letterlijk om de
hoek. Daar word je toch helemaal zen van!’

Welke inwoner van Laren verdient een
pluim?
‘Onze nieuwe burgmeester, omdat je hem overal tegenkomt. Hij is druk bezig het dorp écht te leren kennen. Hij
fietst rond, neemt een kijkje bij allerlei verenigingen en
andere initiatieven in Laren. Ik vind het fantastisch dat
hij zo zichtbaar is. Eigenlijk is hij een ouderwetse burgemeester in een modern jasje. Maar ik vind dat ook Désirée
Niekus een pluim verdient. Als zij destijds niet was
begonnen met Gooische Vrouwenzaken, was ik nooit op
het idee gekomen voor een netwerkavond speciaal voor
ondernemende vrouwen.’
Toegangskaartjes voor ‘vrouwenmethumor en visitekaartjes’ zijn verkrijgbaar via www.hartvanlaren.nl.
Ben jij een vrouwelijke ondernemer en wil je je aanmelden voor de ondernemersmarkt? Neem dan contact op
met Ghislaine via ghislainevandernat@gmail.com.
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we zonder taal? Nergens.
Niks een leuk gesprek, een fijn boek of
een ingewikkelde puzzel. De computer
wordt een onneembare vesting, vaarwel Wikipedia of digitaal bankieren.
Er zijn nog steeds laaggeletterden in
Nederland, ook in Laren. Het zijn niet alleen immigranten die op latere leeftijd onze taal moeten leren, maar
ook Nederlanders die de taal onvoldoende beheersen om
volledig mee te draaien in de maatschappij. Vaak durven
mensen daar niet voor uit te komen.
Een relatief nieuw fenomeen is de taalverarming bij
schoolgaande kinderen. Lezen is namelijk niet cool. Zo
las ik in de krant dat lezen voor kinderen een vast ‘Cupa-Soup-momentje’ moet worden. Oftewel, een soort pauzemomentje in de drukke levens van de kinderen. Schokkend. Lezen is een feest!
Ook hoor ik op scholen dat het voor veel ouders moeilijk
is om hun kinderen dagelijks voor te lezen. En dat in
Laren, door de inzet van de vele buitenlandse au pairs,
kinderen te weinig goed Nederlands meekrijgen op jonge leeftijd. Zo zorgen we dus zelf voor een taalachterstand bij onze kinderen die later heel moeilijk in te
halen is. Taal is een absolute voorwaarde om je tot volwaardig sociaal persoon te kunnen ontwikkelen. Dat is
de reden waarom ik heb bevochten dat alle kinderen tot
en met twaalf jaar in Laren gratis een bibliotheekpas
krijgen!
Ik vind het geweldig om te zien hoe kinderen zich kunnen inleven in verhalen. Laatst mocht ik als jurylid meebeslissen over de winnaar van de voorronde voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Ik was enorm onder de indruk
van alle kinderen die voorlazen. Adam van OBS de Ploeg
mag door naar de kwartfinale.
Zo blijkt maar weer: lezen is goed voor de ontwikkeling,
maar het is vooral een feest!

Karin van Hunnik
Wethouder
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Voor meer informatie: 035-6937077
www.carecursuscentrum.nl

Medewerker Collectiebeheer mineralen/
gesteenten, Geologisch Museum Hofland Laren
De medewerker maakt deel uit van een hecht team dat
zich bezighoudt met de volgende werkzaamheden: het
bijhouden van de gesteenten en mineralencollectie in
een database, beheer van de fysieke opslag van de collectie enz. Werktijden: dinsdags met het team, evt.
meer in overleg. Contactpersoon: Dick Borger

Medewerker ICT bij PC Helpdesk BEL
Jouw werkzaamheden: het helpen bij vragen en/of problemen over het gebruik van pc, tablet of smartphone.
Vereiste vaardigheden: kennis van Windows 10, Apple
en Android. Verder ben je sociaalvaardig en kun je goed
omgaan met 50-plussers. Werktijden: 2 uur per week.
Contactpersoon: J. Kroon

Fondsenwerver voor het Geologisch Museum
Hofland
Extra inkomsten genereren voor het creëren van nieuwe
tijdelijke tentoonstellingen en het onderhouden van de
vaste tentoonstellingen. Werktijden: In overleg, maar
gemiddeld ca. 1 dagdeel per week. Reiskosten woonwerkverkeer kunnen na overleg met de penningmeester
worden vergoed. Contactpersoon: Dick Borger

Even op bezoek om de dag te breken
Wie wil 1 x per week een bezoekje bij iemand af leggen.
Er zijn een paar aanvragen voor een vrijwilliger, die
even op bezoek wil komen om de dag te breken. Kleine
moeite, groot gebaar! Werktijden: in overleg
Contactpersoon: Anneke Bijleveld
Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
is te bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur,
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
Dinsdag van 14.00 – 15.00 uur,
Blaercom, Schoolstraat 3
Donderdag van 13.30 – 15.30 uur,
De Malbak, Wetering 122
Tel. 035- 7504149,
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Politiek

Nepnieuws

Nog groener Crailo

Laat ik nu aan het begin van dit jaar me voorgenomen
hebben om eerder te zoeken naar overeenkomsten dan
naar verschillen. Dat bleek goed tegen te vallen! Bijna
alle fracties in de raad hebben een constructieve instelling en daarmee is het plezierig samen te werken. Er is
echter ook een fractie die, zo lijkt het, een onbegrensd
talent heeft om keer op keer misleidende informatie
naar buiten te brengen en ongenuanceerde aanvallen te
openen op het College van B&W. Dat kan ik dan toch niet
altijd met de mantel der liefde bedekken.

Als je je op 1 januari hebt voorgenomen om gezonder te
gaan leven, is het niet slim om op 2 januari je fiets op
Marktplaats te zetten om meer in de auto te moeten
stappen.

Neem nu het artikel in het vorige Larens Journaal waarin werd beweerd dat het College stiekem vorig jaar de
waarde van de voormalige burgemeesterswoning had
afgeboekt naar nul euro. Terecht toonde wethouder Calis
in de afgelopen raadsvergadering aan dat er geen steek
klopt van die bewering. Dezelfde fractievoorzitter
beweerde ook dat er fors bezuinigd is op de verzorging
van de herten. Wethouder Stam kon dat ook volmondig
tegenspreken; er wordt zelfs meer geld aan uitgegeven.
Twee voorbeelden van foute beweringen die het zoeken
naar overeenkomsten wel heel erg moeilijk maken.

Een huzarenstukje kun je het gerust noemen: De drie
gemeenten die samen een prachtige buurtschap op
Crailo gaan ontwikkelen. Het moet een droomwijk gaan
worden waar ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid
vanzelfsprekend gaat worden. De komende maanden
moeten de gemeenteraden de plannen gaan beoordelen:
Het aantal huizen, bouwhoogte, energieopwekking,
bescherming van de dieren en nog veel meer.
Bijzonder dat in die plannen de Groene Afslag helemaal
niet voorkomt. Het mag gerust de jongste trots van
Laren genoemd worden: De creatiefste groene hotspot
van het Gooi (en wijde omgeving) en hét voorbeeld van
duurzaamheid en originaliteit: Van een af braakpand
een feestje maken.

Ik denk dat Laarders liever een gemeenteraad zien die
constructief met elkaar zoeken naar oplossingen dan dat
zij “elkaar” bestoken met onjuiste beweringen. Geen
vechtraad, maar een raad die ondanks politieke verschillen samen tot de beste aanpak en beleid komt. Dat valt
helaas niet altijd mee.

Als je er nog niet geweest bent moet je misschien wel
haast maken, want voor het initiatief is er jammer
genoeg geen ruimte meer. Daar zijn wij niet blij mee.
Om met het uitvoeren van je groene plannen te beginnen met het slopen van het duurzaamste idee vinden wij
wel heel bizar. Een beetje vergelijkbaar met die voetbalclub die besluit om het lidmaatschap van de veel scorende spits te beëindigen. Wij zijn voor verlenging.

Johan de Bondt
VVD Laren

Bart Vos
Larens Behoud

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

Heerlijke zondagmiddagjazz bij Nick
Vollebregt met Laura Fygi

House of Art presenteert solo-expositie
Saskia Vugts

Jongeren bijgepraat over klimaat in
Groene Afslag Laren

Jong talent uit Laren, Rosalie van de Bosch (midden) danst
bij het Nationaal Ballet
Hans van Deuren vertelt over ‘De reus op de lange Heul’

SV Laren tekent overeenkomst bouw nieuwe clubhuis

Laren dames 1 zaalhockeykampioen van
Nederland
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Nieuws in beeld

Slagerij Spoelder moet na dertig jaar kippengrill
van de stoep verwijderen

Larense vrijwillige brandweer druk
met de storm Ciara

Mevr. Snoeij 96 jaar jong!

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

Evenement bij
mij om de hoek?

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

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Mendes da Costalaan 17, 1251 NN, plaatsen van een
dakkapel, ingekomen 2 februari 2020
•	Zonnedauw 1, 1251 TH, vellen van 1 boom, ingekomen 27 januari 2020
•	Eemnesserweg 45, 1251 NB, formaliseren van de
woning als gedeeltelijke praktijkruimte, ingekomen
1 februari 2020
•	Mendes da Costalaan 3, 1251 NN, vellen van 1 boom,
ingekomen 3 februari 2020
•	Rijksweg-West 16, 1251 CK Laren, realiseren van een
inrit, toegangspoort en kappen van 2 bomen,
ingekomen 4 februari 2020
•	Boekweitskorrel 19, 1251 ZH, plaatsen van een
dakkapel, ingekomen 4 februari 2020
•	Gooiergracht 67, 1251 VC, isoleren van het dak,
ingekomen 5 februari 2020
•	Caliskamp 2, 1251 XJ, isoleren van het dak, ingekomen 5 februari 2020
•	Esseboom 9, 1251 CN, plaatsen van een tuinkas,
ingekomen 6 februari 2020
•	Houtweg 8, 1251 CT, vellen van 1 boom, ingekomen
5 februari 2020
•	Raboes 21, 1251 AK, veranderen van een rijksmonument, ingekomen 3 februari 2020
•	De Mees 29 & 31, 1251 VL, vervangen van dakkapellen, ingekomen 5 februari 2020
•	(nabij) Rijksweg-West 16 (Landgoed Steen & Bergh),
1251 CK, vellen van 59 bomen, ingekomen 9 februari
2020
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•	Kostverloren 54, 1251 TR, plaatsen van een 2e
dakkapel, ingekomen 7 februari 2020
•	Kerklaan 34, 1251 JT, verbouwen van de woning,
ingekomen 7 februari 2020
•	Noolseweg 11, 1251 GN, aanleggen van een in- en
uitrit, ingekomen 10 februari 2020
•	Jagerspad 45, 1251 ZW, plaatsen van een hekwerk,
ingekomen 11 februari 2020
•	Mendes da Costalaan 17, 1251 NN, vellen van
4 bomen, ingekomen 2 februari 2020
•	Schapendrift 61, 1251 XE, verbouwen van de woning,
ingekomen 12 februari 2020
•	Rijksweg-West 29, 1251 CJ, moderniseren van de
telecommunicatie-installatie, ingekomen
12 februari 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Eemnesserweg 7, 1251 NA, plaatsen van een dakraam
en 2 wanden op de 1e verdieping van de woning,
verzonden 4 februari 2020
•	Hoog Hoef loo 45, 1251 EC, toestemming noodkap
2 bomen, verzonden 7 februari 2020
•	Hoog Hoef loo 45, 1251 EC, vellen van 1 boom
(herplantplicht), verzonden 11 februari 2020
•	Zevenend 71, 1251 RM, bouwen van een veranda, een
carport en een toegangspoort, verzonden 11 februari
2020
•	De Sparren 3, 1251 SG, toestemming noodkap voor
1 boom, verzonden 10 februari 2020
•	Zijtak 34, 1251 RS, verbouwen en vergroten van de
woning, verzonden 11 februari 2020
•	Zijtak 36, 1251 RS, verbouwen van de woning en
aanleggen van een uitrit, verzonden 11 februari 2020
•	Kerklaan 9A, 1251 JR, verwijderen van een dragende
binnenmuur, verzonden 12 februari 2020
•	Noolseweg 5, 1251 GN, verbreden van de dakkapel op
het voordakvlak, verzonden 12 februari 2020
•	Raboes 13, 1251 AK, vellen van 3 bomen (herplantplicht), verzonden 13 februari 2020
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•	Hoef loo 22, 1251 EB, toestemming noodkap voor het
vellen van 3 bomen, verzonden 13 februari 2020
•	Torenlaan 10, 1251 HJ, aanleggen van een inrit,
verzonden 14 februari 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aanwijzing 18 gemeentelijke
monumenten in Laren
Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend
dat bij besluit van 14 januari 2020 op grond van artikel 3
lid 1 van de Monumentenverordening Laren 2012 de volgende objecten zijn aangewezen als gemeentelijk monument:
•	Erfgooiercomplex (wooncomplex) bestaande uit: De
Mees 2-4, Erfgooiersweg 1-3, 2-4, 6-8, 10-12 en 14-16,
Erfgooiersdwarsweg 2-4 en 6-8, IJsbaanweg 2-4 en 6-8,
Kloosterweg 45-47, 49-51 en 53-55, Kloosterweg 66-68,
70-72, 74-76 en 78-80, Smeekweg 39-41, 43-45 en 47-49
(kadastraal bekend LRN 01 G 1534)
•	Eemnesserweg 10 en 12 (kadastraal bekend LRN 01 G
635 en LRN 01 G 4117)
•	Klaaskampen 6 en 6A (kadastraal bekend LRN 01 F
1748 en LRN 01 F 1749)
•	Lingenskamp 34, kadastraal bekend LRN 01 F 2330
•	Mauvezand 17, kadastraal bekend LRN 01 F 1991
•	Naarderstraat 40, kadastraal bekend LRN 01 E 1123
•	Naarderstraat 68, kadastraal bekend LRN 01 E 510
•	Oude Naarderweg 11, kadastraal bekend LRN 01 E 156
•	Raboes 4 (kadastraal bekend LRN 01 E 703)
•	Sint Janstraat 2-4 (kadastraal bekend LRN 01 G 3382)
•	Sint Janstraat 16-18 (kadastraal bekend LRN 01 G 479)
•	Smeekweg 51 (kadastraal bekend LRN 01 G 305)
•	Torenlaan 21-21A (kadastraal bekend LRN 01 F 1812)
•	Zevenend 11, 13 en 15 (kadastraal bekend LRN 01 G
3390, LRN 01 G 3391 en LRN 01 G 3392)
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Ook maakt het college bekend dat:
•	het object Noolseweg 9 (kadastraal bekend LRN 01 G
262), dat oorspronkelijk voor aanwijzing was
voorgesteld, niet als monument is aangewezen;
•	het interieur van de aangewezen objecten buiten de
bescherming is gelaten, waarbij een definitie wordt
gegeven wat verstaan wordt onder het interieur.
Terinzagelegging
Het besluit tot aanwijzing en overige relevante stukken
liggen tot en met 16 maart 2020 ter inzage bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak, tel. 14 035.
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking (4 februari 2020) bij het college van burgemeester en wethouders van Laren een bezwaarschrift indienen via postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Als u het
bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen,
moet u een door u ondertekende machtiging met het
bezwaarschrift mee laten sturen. Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, moeten een
uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
en hun statuten meesturen.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien er een
spoedeisend belang is, kan bij de ‘voorzieningenrechter’
van de arrondissementsrechtbank een verzoekschrift
worden ingediend om een voorlopige voorziening te vragen. De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige
voorziening als een besluit op het bezwaarschrift, met
het oog op de betrokken belangen, niet kan worden afgewacht. Het verzoekschrift stuurt u naar: Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Intrekking monumentenstatus
Vredelaan 9 Laren
Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend
dat bij besluit van 22 januari 2020 op grond van artikel 8
lid 1 van de Monumentenverordening Laren 2012 de
monumentenstatus (de aanwijzing tot monument) van
het pand Vredelaan 9 in Laren is ingetrokken.
De eigenaar heeft een verzoek ingediend om deze monumentale geprefabriceerde houten villa in chaletstijl van

de gemeentelijke monumentenlijst af te voeren, vanwege
bouwvalligheid en onvoldoende nog resterende cultuurhistorische waarde. Aanleiding van het verzoek is dat in
de nacht van 6 op 7 januari 2019 in het pand brand uitbrak en het pand daarbij grotendeels af brandde en zwaar
werd beschadigd. Voor een objectieve en zorgvuldige
afweging is een cultuur- en bouwhistorisch onderzoek
met waardenstelling uitgevoerd. In het onderzoeksrapport is geconcludeerd dat de monumentenstatus kan
worden ingetrokken, zodat de weg wordt vrijgemaakt
voor het slopen van de restanten. De BEL Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voor monumenten- en welstandadvies heeft daarna geoordeeld dat zij zich geheel
in de conclusie uit het onderzoeksrapport kan vinden.
Terinzagelegging
Het besluit tot intrekking van de monumentenstatus en
overige relevante stukken liggen tot en met 16 maart
2020 ter inzage bij de balie Vergunningen in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak, tel. 14 035.
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking (4 februari 2020) bij het college van burgemeester en
wethouders van Laren een bezwaarschrift indienen via
postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Als u het
bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen,
moet u een door u ondertekende machtiging met het
bezwaarschrift mee laten sturen. Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, moeten een
uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
en hun statuten meesturen.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien er een
spoedeisend belang is, kan bij de ‘voorzieningenrechter’
van de arrondissementsrechtbank een verzoekschrift
worden ingediend om een voorlopige voorziening te vragen. De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige
voorziening als een besluit op het bezwaarschrift, met
het oog op de betrokken belangen, niet kan worden afgewacht. Het verzoekschrift stuurt u naar: Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.
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Familiebericht
Geboorten
24-01-2020 Teddy Zarah Chall
11-02-2020
Jerzy Dominik Koster
Huwelijk/partnerschap
13-02-2020	Franciscus Gerardus Hendricus van den
Berg en Jannetje Hensbergen

Een goed idee voor uw wijk
of buurt?
Wilt u een straatspeeldag organiseren voor kinderen? Of
een AED installeren die publiekelijk toegankelijk is? En
kunt u daar een financiële bijdrage van de gemeente
goed bij gebruiken? Dan komt uw initiatief misschien in
aanmerking voor de Subsidieregeling inwonersinitiatieven. Het kan van alles zijn, zolang uw buurt of wijk er
maar socialer, gezelliger of zorgzamer door wordt.
De gemeente heeft voor deze regeling een budget van
€ 10.000,- per kalenderjaar beschikbaar. Als het budget
is uitgegeven dan is er geen ruimte meer om financieel
tegemoet te komen aan andere aanvragen. Wees er dus
snel bij! U kunt een aanvraag indienen met het aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Let op:
straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van de regeling
uitgesloten.

Cliëntondersteuning biedt hulp
bij het regelen van zorg
Heeft u zorg nodig? En vindt u het fijn als iemand met u
meedenkt, helpt bij gesprekken met de gemeente of
andere organisaties, samen kijkt naar hulp in uw buurt?
Dan kunt u terecht bij een onaf hankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning is gratis en biedt kortdurende hulp. De gemeente betaalt deze hulp.
U kunt direct contact opnemen met een cliëntondersteuner via Adviespunt Zorgbelang. Dit kan per mail:
advies@adviespuntzorgbelang.nl, en per telefoon: 06 - 53
88 68 09 (maandag tot en met woensdag). Of kijk op de
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website adviespuntzorgbelang.nl (scrol naar beneden en
klik op Sociaal domein).
U kunt ook contact leggen met MEE. Dit kan per mail:
HBEL@mee-ugv.nl, of per telefoon: 035 - 303 01 64. Of kijk
op de website www.mee.nl/onafhankelijke-clientonder
steuning

duurt ruim een uur en de afstand is zo’n vijf á zes kilometer. De groep start elke vrijdag om 10.30 uur.
Ook meedoen? U bent van harte welkom! Kijk op:
sportiefengezondbel.nl/activiteiten-bel

30 dagen gezonder
in de maand maart
Een frisse lentestart? Doe mee met 30dagengezonder!
GGD Gooi en Vechtstreek daagt, net als vorig jaar, inwoners uit om in de maand maart een gezonde gewoonte
aan te leren en mee te doen met de actie 30dagengezonder.
Iedereen weet zelf wat hij of zij kan doen of laten om zich
gezonder te voelen. Dat kan zijn 30 dagen alcoholvrij,
maar ook 30 dagen een half uur wandelen, hardlopen,
water drinken, buiten in de natuur zijn, op tijd naar bed,
complimenten geven, geen suiker of een andere uitdaging.
Meedoen kan individueel of in een groep. Door samen
een uitdaging aan te gaan, hou je elkaar scherp. Belangrijk is dat je kiest voor een concrete haalbare uitdaging
die je 30 dagen lang elke dag uitvoert. Op de website
30dagengezonder.nl zijn allerlei leuke ideeën en uitdagingen te vinden. Iedereen kan zich op deze website tot 1
maart 2020 aanmelden. Deelname is gratis.

Adam van OBS de Ploeg wint
voorleeswedstrijd
Voorlezer Adam van OBS de Ploeg uit Laren (op de stoel
vooraan) was zaterdag 8 februari de winnaar van de
voorronde voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Voor een
groot publiek en onder toeziend oog van de jury, bestaande uit wethouder Karin van Hunnik van Laren, wethouder Marlous Verbeek van Huizen en schrijfdocent Marjan Leunissen, las ieder kind een stukje voor uit een
zelfgekozen boek.

Burgemeester en wethouder wandelden
mee met BEL-wandelgroep
Vrijdag 14 februari wandelden burgemeester Nanning
Mol en wethouder Karin van Hunnik mee met de BELwandelgroep van de beweegcoaches. Na alle regenachtige dagen was het prima weer om te wandelen.
De BEL-wandelgroep wandelt elke week en start steeds
op een andere plek in de BEL-gemeenten. Twee beweegcoaches plannen een route en lopen mee. De wandeling
Larense zaken 21 februari 2020

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

Bijeenkomst over
inbraakpreventie
Op dinsdag 3 maart organiseert de gemeente samen met
de politie een bijeenkomst over auto- en woninginbraken in Blaricum en Laren. Met name in het oude dorp
van Blaricum is er een toename van auto- en woninginbraken.
Bewoners met vragen over veiligheid of bewoners die
tips willen om inbraken te voorkomen, zijn van harte
welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de Blaercom aan
de Schoolstraat 3 in Blaricum en begint om 20.00 uur
(inloop is vanaf 19.30 uur). Vanwege de organisatie vra-

gen we de bezoekers om zich aan te melden via
veiligheid@belcombinatie.nl onder vermelding van
‘aanmelding bijeenkomst inbraakpreventie.’
Tijdens de bijeenkomst krijgen bewoners informatie
over het voorkomen van inbraken. Ook wordt er toegelicht op welke manier de gemeente en politie hierin
samenwerken. Om inbraken tegen te gaan, zijn signalen
van bewoners ook erg belangrijk. Kom dus vooral langs
en laat u informeren over hoe we samen inbraken kunnen tegengaan.

Kalender Sportief en Gezond BEL
Activiteit
Walking Football:
Gezelligheid en bewegen met
elkaar. Voetballen zonder
rennen.

Datum, tijd en locatie Voor wie
Dinsdag
45+
10.30-12.00 uur
SV Laren

Kosten
Meer informatie
Eerste 2 keer svlaren99.nl/1051/
vrijblijvend. walking-football

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

Eerste keer sportiefengezond
vrijblijvend. bel.nl/walkingfootball-sv-eemnes

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij het Maandag
vinden van een passende
10.30-11.30 uur
beweegactiviteit of sportaanbod. Huis van Eemnes

Iedereen

Gratis

sportiefengezond
bel.nl/beweegloket

Maandag
13.00-14.00 uur
Brinkhuis, Laren
Dinsdag
09.30-10.30 uur
De Malbak, Blaricum
Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum
Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau

Vrijdag
10.30 uur
Wisselende startlocatie

Oldstar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey Vrijdag
te kunnen blijven spelen.
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

Volwassenen Gratis
en senioren

sportiefengezond
bel.nl/nationalediabetes-wandelchallenge

45+

lmhc.nl

Gratis
proef les
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Wethouder Peter Calis met miss Fiona
Chau aan Chinees Nieuwjaarsdiner

Brandweer Laren viert verjaardag
van Max!

Stichting Laren Jazz schenkt 3 mille
aan Auris Taalkring

Burgemeester Nanning Mol bezoekt MCC-2
Ansichtkaartencollectie Ernst Wortel te kijk bij HKL

Fake brand in’oude’ Rosa Spier Huis

Ecoduct over N525 in de planning
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Nieuws in beeld

Enorme drukte bij Open dag Crailo

Zilver voor Tristan de Leeuw op NK Indoor

Geboortegolf bij schaapskudde, nog
tweehonderd te gaan

Larense
Larense
zaken
zaken
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januari
juli 2019
2020

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Gunning
Bij woningverkoop bestaat het begrip, voorbehoud
gunning verkoper. De inschrijver die voldoet aan de
inschrijvingsvereisten en/of de gunningcriteria krijgt
de woning gegund. De gunningcriteria kunnen ook
een persoonlijke wens inhouden, bijvoorbeeld dat met
een pand eerbiedigt en bijvoorbeeld in ere herstelt en
niet zomaar aan de sloophamer geeft.
Het tegenovergestelde van gunning is afgunst, anders
vertaald, het leed gevoel over het geluk van een ander.
Zo zijn wij in de afgelopen maanden druk bezig
geweest met een lang gekoesterde wens te verhuizen
naar het Zevenend 33A. Er is hard gewerkt door diverse
partijen en zoals u weet waar gehakt wordt vallen
spaanders. En daarbij doel ik op ons fout parkeren,
geen enkel excuus natuurlijk maar er moet ook nog
gewerkt worden. Helaas is afgunst en internet iets
van nu en alle generaties, een fotootje op facebook
kent geen genade; schorriemorrie, schaamte, ik heb
het ook gezien, sleutels over de deuren van de auto
trekken en vooral de vooringenomenheid. (Mat 7:12)
Voor het bestaan van internet zou men de betrokkene
aanspreken op zijn of haar gedrag, daar hebben we
geen meer tijd voor, dus dan maar snel het internet op.
Je zou verwachten dat men in het Larense goed
bespraakt is. Is het een gebrek aan woorden of toch
afgunst zijn?
Allemaal heel vervelend en vooral zonde van de negatieve energie. Wij danken iedereen die ons dit mogelijk heeft gemaakt en die energie stemt ons positief,
ruim vijftien jaar gevestigd aan het Zevenend en nu
de opmaat. We hebben de blauwdrukken via de
gemeente opgevraagd. Het pand en de uitstraling
wordt weer zo zoals het ooit bedoeld, kozijnen in oorspronkelijke setting met kruisroedes. Wel met huidig
woon en werkcomfort én met oprit voor drie parkeerplaatsen. Voorts in nauwe samenwerking met de
gemeente een additionele blauwe parkeerplaats en de
stoep maximaal te verbreden. Onze gegunde inspanningen zijn bedoeld het pand een frisse aanblik te
geven en u beter nog van dienst te zijn.
De renovatie is vergevorderd en nodigen u uit het
resultaat van binnen te bekijken voor een vrijblijvend
kop koffie een goed gesprek.

Uit het archief van de Historische kring Laren – 23
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)
Midden januari van dat jaar raasde er een orkaan
over het land met windkracht 12. Die orkaan heeft
niet alleen in de rest van ons land maar ook in Laren
behoorlijk huisgehouden en veroorzaakte veel
schade. Van een blok huizen in aanbouw aan het
Zevenend werd de kap afgerukt en een
scheidingsmuur omver gewaaid. Het gereedschap
van de bouwers lag her en der over de straat. Vele
woningen met een rieten dak liepen schade op en de
bewoners van huizen met een pannendak zagen
hun dakpannen door de lucht vliegen. Op het
perron van de Gooische stoomtram werd een
lantaarn van de muur gerukt en verbrijzeld. Op de
St. Janstraat knapte een iepenboom af en nam in
zijn val een schutting mee. Tal van schuttingen
waaiden om en ook heel veel kippenhokken waaiden
omver. De eigenaren moesten later zoeken waar
hun kippen waren gebleven. Ook op de Brink was
het een ravage van takken en stukken boom en de
mensen die buiten liepen werden als het ware de
kleren van hum lijf getrokken door de hevige ruk
wind. Elders in het dorp moest een schoorsteen het
ontgelden. Wonder boven wonder heeft onze molen
de orkaan overleefd. Terwijl in 1910 één van de
houten roeden brak tijdens een storm trotseerde hij
nu deze hevige orkaan. Daags na de orkaan was
iedereen zijn spullen bij elkaar aan het zoeken en de
enorme bende die was ontstaan, opruimen.
Bron: Het Larensch Nieuwsblad 1920.
Wie een bezoek aan de Historische Kring wil
brengen is van harte welkom iedere zaterdag
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van
Nispenstraat 29 in Laren.
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

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.

Toch maar trouwen?
Afgelopen week belden maar liefst twee vaders
over hetzelfde onderwerp: zij voelden zich eigenlijk
een soort tweederangs vader en waren daar niet gelukkig mee. Hoe kwam dat? Tijdens een liefdevolle
– maar niet officieel geregistreerde – relatie hadden
zij met hun partner een kind gekregen. Dat kind
hadden zij van tevoren erkend en het droeg hun
achternaam. Toch hadden zij geen ouderlijk gezag.
Alleen de moeder van deze kinderen had het gezag.
Als je geen gezag hebt, heeft dat verstrekkende
gevolgen. Ook al ben je de vader, zonder gezag kun
je niet zomaar met je kind naar de huisarts, is je
toestemming niet nodig voor de inschrijving op
kinderdagverblijf of school en mag de moeder wél
reizen met je kind, maar mag jij dat niet zonder haar
toestemming. Alleen de ouder met gezag is de
wettelijk vertegenwoordiger en heeft het beheer
over vermogen van het kind. Het steekt als de moeder dit wel heeft, maar de vader niet. Zeker als deze
vaders zonder gezag wel verplicht zijn om bij te
dragen in de kosten van hun kinderen.
Op zich was dat voor beide vaders eenvoudig te
verhelpen: vul gezamenlijk met de moeder een formulier in en dien dat in bij de rechtbank. Of trouw
alsnog met elkaar (of ga een geregistreerd partnerschap aan), want daardoor krijg je automatisch het
gezag. Het probleem was alleen dat deze moeders
dat weigerden. Die vonden het wel makkelijk om
alles alleen te beslissen. Als vader heb je dan geen
keus: dan moet je via een advocaat bij de rechtbank
een verzoek indienen om ook het gezag te krijgen.
Er zijn weinig gevallen waarin de rechter dat weigert
maar het is omslachtig en kost natuurlijk geld. Een
beetje zonde dus. Trouwen (of geregistreerd zijn)
is dan makkelijker, ook aangaande het huwelijkse
vermogen, het erven en het pensioen. k

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

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons op
en wij bepalen gratis en vrijblijvend
de waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Kaartverkoop ‘Larense’ Matthäus’ in volle gang
‘Wat Shakespeare betekent voor de literatuur en Rembrandt voor het schilderen, betekent Bach voor de
muziek’, schrijft NRC-journalist Joost Galema. ‘Op de
‘Hart & Ziel lijst’ van radio 4, een hitparade van 300
mooiste werken, staat de Matthäus Passion steevast
bovenaan.’ Het is een volmaakt meesterwerk dat zijn
gelijke in de wereld van de klassieke muziek niet kent.
Of zoals de vermaarde Bach-professor en dirigent Ton
Koopman het formuleert: “Bach was een fantastisch
schilder en architect, de Michelangelo van de muziek.
In de Matthäus Passion bereikt hij in alle opzichten zijn
artistieke top.”
Palmzondag 5 april om 14.30 uur wordt de Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek uitgevoerd. Eén van de beste

universiteitskoren van de
wereld komt hiervoor naar
Laren. Het beroemde Clare
College Choir Cambridge.
Sinds de oprichting in 1971
heeft het Clare College Choir
een internationale reputatie
opgebouwd. Onder leiding van dirigent Graham Ross
maakte het koor concertreizen door Europa, Amerika,
Mexico, Azië en Australië. De dertig mannelijke en
vrouwelijke zangers worden begeleid door het Tarisio
Consort en Wybe Kooijmans op orgel. De (inter)nationale solisten zijn: Hubert Claessens(Christus) Mikael
Stenbaek (Evangelist) Claudia Kamaris mezzo-sopraan,
Renate Arends sopraan, Michael Porter tenor en William Gaunt bas. Verder verleent koorschool Midden
Gelderland haar medewerking.
Kaarten kunnen besteld worden via de Nationale Theaterkassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl De toegangskaarten zijn € 65,- (eerste rang) en € 55 (tweede
rang), inclusief programmaboekje en pauzedrankje.

Samen aan de slag met energiebesparing
Bewoners van Blaricum en Laren, verbonden in de Stichting de Hut van Mie, gaan in 2020 concreet aan de slag
om samen andere bewoners woningen te verduurzamen.
Energiecoaches van de Hut van Mie voeren als vrijwilliger gesprekken met bewoners om wensen en prioriteiten
te begrijpen. Ze nemen de energiestaat van het huis door
en helpen de bewoners om een stappenplan voor energiebesparing te maken. Ook kunnen ze informatie aanreiken over subsidies en financieringsmogelijkheden. Wilt
u weten wat u kunt doen om uw huis energiezuiniger te
maken? Meldt u aan voor een energiecoachingsgesprek
Peter.Uitendaal@energieverbonden.nl. Eén van onze
vrijwillige energiecoaches komt dan bij u langs om u,
gratis en vrijblijvend van advies te voorzien.
Buurtacties BlockBusters
Wilt u liever met uw buurt aan slag? Neem dan ook contact op met de Hut van Mie, Liselotte.Smorenburg@
energieverbonden.nl. Dit voorjaar gaat de Hut van Mie
buurten helpen aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen. Dit is het project Blockbusters waarbij buren elkaar helpen om hun woningen te verduurzamen en samen kennis en kunde op te doen. Er worden
dan samen met u en uw buren enkele buurtbijeenkom-

sten georganiseerd. De Hut van Mie
wil graag als eerste aan de slag met de
na-oorlogse buurten in en rond de
Middelwaarde & de L. van de Tongelaan. Om stappen te kunnen maken in de buurten met
Blockbusters zijn we op zoek naar bewoners die interesse
hebben om als buurtenergiecoach en/of als buurtambassadeur aan de slag te gaan met energiebesparing in hun
straat/buurt. In het voorjaar start de Hut van Mie en
Hoom met een korte cursus voor buurtambassadeur die
het initiatief willen nemen om de buurt te verbinden en
te begeleiden.
Doet u mee als energiecoach?
Voor al deze plannen heeft ook ons enthousiaste team
van energiecoaches versterking nodig. In maart start een
nieuwe training Energiecoach. Als ervaringsdeskundige, vrijwillige professional of als enthousiaste bewoner
kunt u ook zelf energiecoach worden. Wij organiseren
gratis training voor alle energiecoaches in het Gooi.
Wanneer u bewoners wilt helpen energie te besparen en
als u ca 4 uur per week beschikbaar bent, aarzel dan niet
en mail naar Peter.Uitendaal@energieverbonden.nl. We
nemen dan contact met u op om u verder te informeren.

Theateragenda
Zondag 1 maart

Zondag 23 februari

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

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

Maandag 24 februari

Blokfluitkwartet BRISK en sopraan
Amaryllis Dieltiens
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 18,00 | Vriend € 15,50

Een programma met 16e- en 17e-eeuwse liederen voor
zang en instrumenten, waarin de liefde centraal staat.
Met de prachtige stem van Amaryllis en het subtiele en
virtuoze spel van BRISK worden verlangen, verdriet,
geluk en afscheid bezongen.

Donderdag 27 februari

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

Een avondvullende voorstelling waarin drie cabaretiers
ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling komen
try-outen. Voordat het grote publiek ze ontdekt heeft,
brengt TRYO deze cabaretiers naar het theater.

Vrijdag 28 februari

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

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

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

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

Zondag 1 maart

Tico Pierhagen en Efraïm Trujillo
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 18,00 | Vriend € 15,50

Aguabajo; Colombiaanse jazz folklore op saxofoon en
piano. “Leven is bewegen”. Water stroomt, muziek
vloeit en het leven beweegt. Twee muzikanten, één
moment en dat wat hun beweegt, is de muziek die ze
samen brengen.

Donderdag 5 maart

Chet Baker Revisited
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje

Een prachtig programma over leven
en muziek van de Jazzlegende CHET
BAKER. De Amerikaanse trompettist en zanger Chet
Baker werd in de jaren ’50 bekend met zijn rustige,
melancholische muziek. Hij leidde een woelig leven, vol
drugs en aanvaringen met justitie. Op vrijdag 13 mei
1988 te Amsterdam kwam hij op tragische wijze om het
leven. Een concert vol met verhalen en live muziek,
gespeeld in Jazzkwartet-bezetting.

Zondag 8 maart

Papageno Koffieconcert

11.30 uur – Papageno Huis
Zondag Succesvolle
1 maart brocante-, kunst- en kledingverkoop

€ 8,00 incl. 1 koffie of thee

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

Jose Alberto del Cerro - piano

Singer L aren

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

Breyner Quartet: Francisca Portugal - viool, Filipe Fernandes - viool, José Nunes - altviool en Pedro Silva –
cello

Brinkhuis Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

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

Theateragenda
Maandag 9 maart

Hanna Shybayeva, pianorecital ‘Les
Folies Françaises’
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 18,00 | Vriend € 15,50

Sinds het begin van haar internationale
carrière op elfjarige leeftijd is Hanna Shybayeva gegroeid
van “wonderkind” tot de volwassen en boeiende pianiste
die zij thans is, geprezen door pers en publiek voor haar
muzikale interpretaties, energie, groot gevoel voor vorm
en voor de rijkdom van haar kleurenpalet.

Woensdag 11 en donderdag 12 maart
Dangerous Liaisons - Tjitske Reidinga,
Mark Rietman, e.a.
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 37,50 | Singer supporters € 35,00

Een cast om van te watertanden, een
script om van te duizelen, een regie om
nooit te vergeten: ze hebben alle ingrediënten om uit te groeien tot een van
de grootste toneelhits.

Donderdag 12 maart

Arjan Kleton - Met de fles groot gebracht
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje

Als je tijdens een goede avond doorzakken je grootste geheimen aan de bar verteld hebt, dan
ben je blij als niemand dat onthouden heeft. Niemand
behalve de barman dan. Arjan Kleton is die barman.

Zondag 15 maart

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

Florin Mantale – piano

Maandag 16 maart

Heb ik weer! Een kuur van een uur –
Theatergroep Plankgas
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 18,00 | Vriend € 15,50

De muzikale theatervoorstelling “Heb ik weer!”, vol
hilarische en ontroerende liedjes en herkenbare sketches over wat er allemaal tegen kan zitten in het leven,
zorgt ervoor dat u met een goed gevoel naar huis gaat!
Dat u denkt…”Ach, zo slecht heb ik het nog niet.”

Donderdag 19 maart

25 jaar Jubileumconcert - Van Dik Hout
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 29,50 | Singer supporters € 27,00

In een akoestische en intieme setting
speelt de band een overzicht van zijn oeuvre met klassiekers als ‘Zij maakt het verschil’ en ‘Stil in mij’.

Zondag 22 maart

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

Marta Vilaca - fluit,
Pieter Bogaert - piano

Vrijdag 13 maart

Donderdag 25 maart

Het Ensemble SAME is als een cocktail. Ze mengen verschillende muzikale smaken, stijlen en liedjes waardoor
er frisse nieuwe arrangementen ontstaan.

Een zeer persoonlijke voorstelling over de midlife van
Marcel zelf. Een conference, niet pretentieus, geen drama, maar voor een breed publiek. Een avond met een
lach en een traan.

Ensemble SAME
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 7,50

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt u
op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Alles in de Hens - Marcel Hensema
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 22,00 | Singer supporters € 19,50

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst.
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papageno.nl/
papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen
via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.

Film & Boek-avonden met Harry Peters

Filmagenda Brinkhuis
februari en maart 2020
Citaat: ‘Aan een boekverfilming kun je goed zien of de
makers filmische kwaliteiten hebben’ (Harry Peters)
Ter ere van het 100 jarig jubileum van de bibliotheek
Huizen Laren Blaricum organiseren de bibliotheek en
Film aan de Brink twee boekverfilmingen in maart en
april 2020. De boekverfilming wordt ingeleid en
nabesproken door Harry Peters. Harry Peters belicht
boek en film vanuit unieke invalshoeken die het
kijkplezier verhogen. Peters is oprichter van het
kinderfilmfestival Cinekid. Tot 2002 was hij ook actief
als distributeur. ‘Toen dat stopte, besloot ik van mijn
hobby’s mijn werk te maken. En mijn hobby’s waren
film en literatuur.’ Hij ging erover schrijven en geeft
inmiddels zo’n tachtig lezingen per jaar over het
onderwerp. Boekverfilmingen hebben ten onrechte
vaak een negatief imago, vindt Peters. ‘Aan een
boekverfilming kun je goed zien of de makers
filmische kwaliteiten hebben.’ Het gaat er ook niet
om het boek zo getrouw mogelijk te volgen. ‘Het is
juist leuk om te kijken hoe iemand daarmee omgaat
en er commentaar op geeft.’

Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Woensdag 26 februari
dinsdag 3 maart
woensdag 4 maart
woensdag 4 maart
donderdag 5 maart
woensdag 11 maart
woensdag 11 maart
donderdag 12 maart
dinsdag 17 maart
woensdag 18 maart
woensdag 18 maart
donderdag 19 maart
dinsdag 24 maart
woensdag 25 maart
donderdag 26 maart

19:30
14:30
19:30
14:30
14:30
19:30
14:30
14:30
19:30
14:30
19:30
14:30
19:00
14:30
19:30
14:30
14:30

The violin player
Dolor Y Gloria
Mademoiselle de Joncquires
After the Wedding
A rainy day in New York
Portrait de la jeune fille en feu
Instinct
After the wedding
A rainy day in new york
Portrait de la jeune fille en feu
A rainy day in New York
Instinct
Wildlife
After the wedding
Instinct
Portrait de la jeune fille en feu
A rainy day in New York

Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. Indien u hier
niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf een
uur voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via
pinbetaling aan de balie kopen.

De film Wildlife
Geregisseerd door Paul Dano met Ed Oxenbould,
Carey Mulligan en Jake Gyllenhaal.
‘Wildlife’ volgt een 16-jarige jongen die met zijn
ouders verhuist naar Great Falls, Montana. Zijn vader
gaat daar aan de slag als golf leraar, maar raakt zijn
baan later kwijt. Vervolgens ziet Joe het huwelijk van
zijn ouders ineenstorten. Zijn vader besluit om zich
als vrijwilliger op te geven om een grote bosbrand te
bestrijden. Zijn moeder raakt verliefd op een andere
man die Joe niet uit kan staan, omdat hij enkel
vriendelijk tegen hem doet om bij zijn moeder in bed
te kruipen.
Theaterzaal Brinkhuis Laren | woensdag 18 maart
Tijd: 19.00 uur ( let op! De film begint eerder dan
gewoonlijk) | Toegang : € 5,00

Familieprogramma voorjaarsvakantie
zondag 23 februari
12.00 uur - 16.00 uur
Open
kinderatelier
Kom na je museumbezoek langs in het open
kinderatelier. Er zijn
prachtige materialen waarmee je zelf een kunstwerk
kunt maken. Schilderen, knippen, tekenen of gewoon
even uitrusten, het kan allemaal. Deelname is gratis,
geschikt voor alle leeftijden.

Expositie Cees Kortlang
De eerste tentoonstelling in het
nieuwe Rosa Spier Huis geeft een
overzicht van het werk van de
schilder-graficus Cees Kortlang,
die in 2008 overleed en een groot
oeuvre heeft nagelaten. Een van
de nieuwe ateliers draagt zijn
naam en het is daarom interessant voor bewoners en het
publiek met zijn werk kennis te maken. Kortlang, geboren in Harderwijk, werd opgeleid aan de Koninklijke
Academie in Den Haag, waar zijn hoofdvak tekenen was.
Daarna vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij algauw
een atelier in de Zomerdijkstraat kon betrekken. Een
inspirerende plek. Hij raakte er bevriend met onder
meer Jaap Wagenaar. Wellicht onder zijn invloed ging
Kortlang in 1958 vrij abrupt abstract schilderen. Maar
ook zijn bezoeken aan het Stedelijk Museum zullen
daartoe hebben bijgedragen. Uiteindelijk was hij meer
graficus dan schilder. Tijdens een verblijf in Parijs leerde
hij experimenteren met grafische technieken en ontdekte hij het etsen. Aanvankelijk in zwart-wit, maar al
spoedig breekt de kleur definitief door in zijn oeuvre.
Ook het Grafisch atelier in kasteel Wolfsburg, waar hij
vele malen verbleef, speelde daarbij een belangrijke rol.
Kortlang ontpopte zich als een vakman-graficus. Het
belangrijkste element in de ets is de lijn, maar later
wordt voor Kortlang de etsplaat zelf belangrijk en gaat
hij losse stukken en zelfs de randen van de etsplaten
gebruiken. In het algemeen zijn zijn etsen gedetailleerder dan zijn schilderijen, die veelal op zijn etsen gebaseerd zijn. Kortlang reisde veel en had daardoor overal
contacten, zodat hij steeds meer kon exposeren en zijn
werk verkopen. De verhouding vorm-kleur was een
voortdurende ontdekkingstocht. Zijn fascinatie voor de
natuur heeft daar alles mee te maken. Kortlang heeft
zichzelf nooit in een bepaalde stroming willen onderbrengen. Hij koos zijn eigen weg, ontwikkelde zijn eigen
vormentaal en was daar trots op. De expositie is gratis te
bezichtigen tot 23 maart. In het Galeriecafé is de mogelijkheid een kopje koffie te drinken of te lunchen.

Windows 10 update-check
Is uw computer met Windows 10
geüpdatet? Laat het even checken op
de PC Helpdesk BEL. De vrijwilligers
van de PC Helpdesk BEL hebben daar
iedere donderdag van 10.00 tot 12.00
uur speciale aandacht voor. Bent u vijftigplusser en
woonachtig in een van de BEL-gemeenten, dan verwelkomen ze u graag met een kopje koffie of thee. Meer
informatie vindt u op www.pchelpdeskBEL.nl.

Activiteiten

Koorleden gezocht!
Heb je altijd al willen zingen
in een heel bijzonder koor? Dat
kan! Het Taminokoor in Laren
is op zoek naar koorleden die
plezier hebben in zingen. Iedere maandagavond van 19.30 tot
21.30 uur wordt er gerepeteerd.
De mooiste en leukste koorwerken, liederen en songs:
van popmuziek (Abba) tot musical (Andrew Lloyd-Webber), van klassiek repertoire (Monteverdi tot Mozart) tot
Cabaret (Annie M.G. Schmidt). Dirigent Sigrid van der
Linden, bekend van het televisieprogramma’s als Messiah Masterclass en als muziekproducent van vele radioen televisieprogramma’s met nationale en internationale beroemdheden, staat vooral bekend als een coach
die op een enthousiaste manier het allerbeste uit haar
koorleden haalt. “Iedereen kan zingen”, stelt ze. “Ik heb
er vreselijk veel zin in en daarom lijkt het me fantastisch
met deze nieuwe groep mensen een podium te creëren
voor bijzondere optredens. Muziek is vooral plezier. Veel
ervaring is niet per se een vereiste. Natuurlijk moet je
stem wel een beetje klinken, maar het gaat vooral om het
plezier hebben in zingen.” Wie zich uitgedaagd voelt
deel te nemen aan dit enthousiaste koor is welkom vanaf
17 jaar. Het repertoire wordt in overleg met de groep
samengesteld. Vanaf 10 februari beginnen we. Wil je
meedoen of een paar repetities bijwonen? Meld je dan
aan via taminokoor@gmail.com.

Hulp bij invullen belastingaangifte
Inwoners van Blaricum,
Eemnes en Laren kunnen bij
Versa Welzijn hulp krijgen bij
de belastingaangifte over
2019. In maart en april is
hiervoor deskundige hulp
aanwezig, op telefonische afspraak, in het gebouw van
Schering en Inslag aan de Eemnesserweg in Laren, aan
de achterkant van De Binckhorst-St Jan-school. De hulp
is uitsluitend bestemd voor mensen met een inkomen
tot € 38.000/jaar. De kosten per enkele aangifte bedragen
€ 17,50 en voor een echtpaar € 25,00. De belastinghulp
verzorgt uw aangifte per computer, u krijgt een uitdraai
mee. Voor het versturen hiervan dient u in het bezit zijn
van een DigiD code (= een wachtwoord en een gebrui-

kersnaam). Bent u nog niet in het bezit van een DigiD
code, vraag deze dan zo spoedig mogelijk aan. Als u dat
graag wilt, kan de belastinghulp van Versa Welzijn u
hierbij helpen. 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 en voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Versa Welzijn vanaf maandag 24 februari
op telefoonnummer 035- 6250000, bereikbaar maandag
t/m vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur. Hier kunt u ook een
lijstje opvragen waarop staat welke papieren u moet verzamelen voor de aangifte.

Met werken van kunstenaars als Jan Toorop, Suze
Robertson, Matthijs Maris, Willem Witsen en Piet Mondriaan, biedt deze tentoonstelling in Singer Laren een
nieuwe kijk op de kunst in deze periode. Spiegel van de
ziel. Toorop tot Mondriaan is samengesteld door Jenny
Reynaerts, senior conservator 18de en 19de-eeuwse schilderkunst in het Rijksmuseum. Te zien tot en met 10 mei
2020. Kijk voor meer informatie op
www.singerlaren.nl/spiegelvandeziel.

Informatiebijeenkomst over
gynaecologische kanker

Tentoonstelling ansichtkaarten Ernst Wortel
De Historische Kring Laren
(HKL) heeft een kleine tentoonstelling gemaakt van de collectie ansichtkaarten uit de nalatenschap van de markante
Laarder Ernst Wortel, die in
2017 op 79-jarige leeftijd is overleden. De foto’s geven een goede
indruk van Laren in vroeger tijden. Opvallend is hoeveel
natuur er nog te zien was buiten en binnen het dorp, ook
al is het op zwart-wit foto’s. Alles straalt een grote rust
uit. Er zijn foto’s van diverse boerderijen maar ook van de
Sint Jansbasiliek en de -processie. De artikelen die het
HKL-Kwartaalbericht 141 (2017-3) wijdde aan Ernst Wortel dienen als introductie. Er zijn ook enkele grappige
ansichtkaarten over Laarders die in militaire dienst zijn,
zoals eentje met de tekst: ‘De piepers moeten uit de
grond en ’t varken moet omhoog, Oh!! kapiteintje geef
me toch verlof!!’ De expositie toont een grote foto van
Ernst Wortel, gemaakt door Ineke Vaasen-Janssen. Wortel (Larens Behoud) was tot zijn overlijden de nestor van
de gemeenteraad. In de jaren 1994-1998 was hij wethouder. Voor zijn inzet voor de geschiedenis van Laren kreeg
hij van de HKL de Schaap-met-vijf-poten-erepenning. De
tentoonstelling is gedurende de openingstijden (zaterdagmiddagen van 14.00-16.00 uur) te zien in de Lindenhoeve, het centrum van de HKL, Burgemeester Van Nispenstraat 29, Laren.

Tentoonstelling Spiegel van de ziel
Als reactie op de oppervlakkigheid
van het moderne leven en de stijgende materiële welvaart, richt
een aantal kunstenaars zich rond
1900 op de intimiteit van de binnenwereld met thema’s als de besloten tuin, het interieur, het stilleven en de geesteswereld van de kunstenaar.

Op woensdag 26 februari organiseert Viore een informatiebijeenkomst over gynaecologische kanker. Viore is
een centrum voor iedereen die leeft met kanker. Annelies Verdonkschot is als gynaecoloog verbonden aan Tergooi. Zij verzorgt op deze avond een presentatie over de
behandeling van gynaecologische kanker en de gevolgen
voor de patiënt. Hoe wordt er samengewerkt in de zorg?
Waar vind je betrouwbare informatie? Op deze avond zal
ook de Stichting Olijf aanwezig zijn. Deze stichting biedt
als netwerk steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad). Ook zij zullen een
presentatie verzorgen. Daarna is er ruim gelegenheid
om vragen te stellen. De informatieavond begint om
19.30 uur, vanaf 19.15 uur is er ontvangst met koffie en
thee. Deelname aan deze avond is gratis. U kunt zich
aanmelden via aanmelden@viore.org. Bellen kan ook:
035 6853532. Bij Viore staan de deuren op het Oostereind
115 open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan
terecht voor een luisterend oor en voor informatie over
het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen.
Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken
voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker
binnen het gezin, opbouwen na kanker en levensvragen.
Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Expositie 100 jaar leesplezier
De bibliotheek is al sinds de
oprichting een plek waar exposities kunnen worden gehouden;
werk van lokale kunstenaars is
regelmatig te bewonderen
geweest. Om deze traditie hoog te
houden en voort te zetten is er
een maand lang kunst te zien
rondom het thema ‘leesplezier’.

Centraal staat de inspiratie die die kunstenaars halen
uit lezen en uit boeken. Van jong tot oud doet mee; kinderen van het atelier in de Kloostertuin en cursisten van
Gitte Spee maakten voor deze gelegenheid prachtige
tekeningen. Maar ook objecten van Antoinetty van den
Brink en Punika Karas kunt u zien. Bijzonder is ook het
glasraam van Lou Loeber met een af beelding van ‘Roodkapje’. Al met al een boeiende tentoonstelling; een vrolijk geheel vol van verscheidenheid. De tentoonstelling
in Bibliotheek Laren wordt op 29 februari om 14.30 uur
geopend door Ineke Vaassen. Daarna is de expositie nog
toegankelijk t/m 28 maart.

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

Insecten de baas
Elke eerste maandag van de
maand organiseert Versa
Welzijn in het Larense
Brinkhuis een culturele
middag voor 55-plussers.
Maandag 2 maart is het
onderwerp “Insecten de
baas”. Rob Le Febre, IVN Natuurgids, neemt u op een
interactieve wijze mee in de wereld van insecten. Aan de
hand van talloze, soms extreme en hilarische voorbeelden krijgt u een inkijkje in deze wonderlijke wereld. Hoe
belangrijk zijn ze eigenlijk voor het leven op aarde en
welke bijzondere verbintenis hebben zij met het plantenrijk opgebouwd gedurende miljoenen jaren? Ook
komt de relatie mens en insect aan de orde: wat leren wij
van ze, hoe gaan we om met plaagdieren? Hebben we wel
insecten nodig om te kunnen overleven - want wees eens
eerlíjk, wie zit er nu op muggen of wespen te wachten?

Uiteraard wordt ook ingegaan op de actuele stand van
zaken als het gaat om bijvoorbeeld de afname van insecten, u merkt dat u de voorruit van uw auto veel minder
vaak hoeft te ontdoen van dode insecten, of de bestrijding van plaagdieren zoals de eikenprocessierups. Actueel is ook de sprinkhanenplaag waardoor momenteel
diverse Afrikaanse landen worden geteisterd. Welke initiatieven worden ondernomen om de biodiversiteit te
vergroten en wat kunt u zelf doen in uw tuin of directe
omgeving? U krijgt daarbij ook een aantal handige tips
aangereikt. De lezing begint om 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 (geen pinmogelijkheid) inclusief
koffie of thee tijdens de pauze. Reserveren vooraf is raadzaam. Dat kan via mail abijleveld@versawelzijn.nl of
telefonisch onder nummer 06 49 37 71 71.

Waar word jij gelukkig van?
Keuzes tijdens je jeugd
kunnen je verdere
leven fors beïnvloeden.
Je kiest voor een studie
op een moment dat je
nog niet mag stemmen
of alcohol mag drinken. Jaren later ben je
op een pad beland
waarvan je denkt: is dit
het wel? Of je loopt van de ene op de andere dag vast. Het
overkwam Judith Noordzij en daarover komt zij op dinsdag 3 maart ons een spiegel voorhouden. Ze was 27,
advocaat aan de Zuidas en leek alles te hebben wat haar
hart begeerde. Maar na een topstudie (rechten in Groningen), een topstage en een topbaan stortte ze in; een
burn-out op 27-jarige leeftijd! In haar boek “Ik was advocaat. Nu ben ik mezelf ” vertelt ze hoe het zover kon
komen en hoe ze hierna de toga aan de wilgen hing en
koos voor wat ze echt wilde doen; individuele coaching,
inspirerende lezingen geven en het land afreizen met
Fire to Inspire-events. Ze leert mensen ontdekken waar
ze gelukkig van worden en hoe ze lef kunnen kweken om
dat na te jagen. Judith deelt in haar boek niet alleen haar
verhaal maar geeft je ook stof tot nadenken over je eigen
leven. Waar word jij gelukkig van? Ongeacht je studie, je
omgeving, je eigen angsten en twijfels? Datum, tijd en
plaats: dinsdag 3 maart 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in de
Johanneskerk aan de Naarderstraat 5, in het centrum
van Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de
afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar een
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Deze avond is in het
kader van het thema ‘Inf luencers’ georganiseerd door de
Protes-tantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Wat beïnvloedt jouw leven?

Dansen op de Brink

Wereldgebedsdag

Jong van geest en zin om te dansen? Kom dan op dinsdag 3 maart
naar Dansen op de Brink, een
dansavond in het Brinkhuis speciaal voor jongere ouderen. Dans en
zing mee op heerlijke herkenbare
live muziek van de sixties tot nu!
De Larense zanger Rolf Menist
reist met u door de tijd, met nieuw
repertoire, af en toe een verzoekje,
Duitse slagers, Franse Chansons, Nederlands- en Engelstalige muziek. Entree is gratis, opgeven is niet nodig.
Tijd: 20.15 – 22.00 uur.

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

Mindfulness = in balans
Wil je makkelijker en
vrolijker door het leven
gaan? Schrijf je dan in
voor de komende mindfulnesstraining die op
vrijdag 6 maart gaat
starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe je op een eenvoudige manier mindful door het leven kan gaan. De
kosten bedragen € 175,-. De sessies vinden plaats op 6, 20
en 27 maart, 3, 10 en 17 april van 10.30 tot 12.00 uur in het
Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren. Mindfulness is een
methode die je leert om in het hier en nu te zijn, op een
accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als je mindfulness meer
eigen maakt neemt stress af en neemt rust toe, slaap je
beter, ontstaat een positiever beeld van jezelf en de
omgeving en ga je makkelijker door het leven. In de training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt het accent op
het doen en beleven van verschillende oefeningen. Op
deze manier wordt het makkelijker voor je om na de training ook echt mindful te zijn. Cursisten geven onder
andere het volgende terug: “De mindfulnesscursus heeft
nieuwe inzichten gegeven: bewust zijn in het moment,
anders kijken naar en reageren op gedrag van anderen,
innerlijke rust door de bodyscan en andere oefeningen,
problemen of irritaties niet groter laten worden dan ze
zijn.” “De sessies waren goed opgebouwd, prettig ontspannen sfeer. Ik verbaasde me hoe makkelijk ik me kon
ontspannen.” “Ik kan iedereen een mindfulnesstraining
aanraden bij Simone. De combi mind en yoga is ideaal.
Zij is een professional; weet de lessen goed over te brengen, geeft elke cursist ruimte voor inbreng en biedt een
luisterend oor.” De lessen worden verzorgd door Simone
Onland, yogadocent, coach en mindfulness trainer.
Geïnteresseerd? Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.
nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl.

Repair Café
Nu het voorjaar gaat aanbreken wordt het weer tijd
om te tuinieren. Dat is
lastig als uw tuingereedschap niet goed in orde is.
Kom er mee naar het
Repair Café waar de deskundige reparateurs graag samen met u willen bekijken
of reparatie mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor alle
huishoudelijke apparatuur en kleding. Reparatie is vaak
nog heel goed mogelijk waardoor uw eigendommen weer
lange tijd mee kunnen. Weggooien kan altijd nog. Met
onze activiteiten willen we samen met u een bijdrage
leveren aan een schonere leef- omgeving. De reparaties
worden gratis uitgevoerd. Het Repair Café wordt op
zaterdag 7 maart gehouden in zorgcentrum Johanneshove van 10.00 uur tot 13.00 uur. Na 12.00 uur worden
geen reparaties meer aangenomen.

Op pad met de burgemeester
Tijdens zijn kennismakingsronde
met de Larense dorpsgemeenschap
gaat burgemeester Nanning Mol
op zondag 8 maart op de sportieve
toer. Hij loopt namelijk mee met
de vijfde groepswandeling van de
Stichting Gooise Wandelvierdaagse, een 20 km lange tocht naar
Eemnes, de Eempolder en Blaricum. Halverwege wordt
een koffiestop gehouden bij de handbalvereniging SDS in

Blaricum. Een mooie gelegenheid om te genieten van het
ontluikende voorjaar in de polder en de fraaie omgeving
van de BEL-dorpen. Iedereen is welkom om mee te lopen.
Inschrijven kan tussen 8.45 en 9.15 uur in de kantine van
SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waarna de groep
om 9.30 uur op pad gaat. Deelname kost 3,50 euro, KWBNleden 2,50. Honden mogen niet mee.

Vriendschapsconcert Nardinck en MCC Next
Zondagmiddag 8 maart
organiseert Drum- & Showband MCC het traditionele
en gratis toegankelijke
Vriendschapsconcert van
14.00 uur tot 17.00 uur in het
Muziekcentrum Schering en Inslag aan de Eemnesserweg 15a te Laren. Tijdens dit concert zullen het Orkest
van Muziekvendel Nardinck uit Naarden en MCC Next
voor u optreden. De fanfare-/orkestgroep is één van de
onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep
staat onder de bezielende leiding van dirigent Marco de
Jong. Naast concerten in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel verleent het orkest ook
medewerking aan concerten op diverse andere locaties
zoals in de grote kerk in Naarden en bij de jaarlijkse
Nationale Dodenherdenking. Ook zoeken zij hierbij
soms de samenwerking op met andere muziek- of zangverenigingen. MCC Next is het jaar goed begonnen met
een concert bij Van IJken in Eemnes. Onder leiding van
Wouter van Luttervelt hebben de leden van Next nieuwe
nummers ingestudeerd welke zij graag aan het publiek
willen laten horen. Natuurlijk wordt de geschiedenis
van MCC niet vergeten en zullen ook een aantal van de
oude nummers van weleer op het programma staan.
Kom kijken en luisteren naar dit intieme concert. De
zaal is open vanaf 13.00 uur. In de pauze en na af loop
kunt u gezellig een kopje koffie of een drankje drinken
met andere muzieklief hebbers.

Gratis advies Helpdesk BEL
PC Helpdesk BEL bestaat
15 jaar. Dat vieren wij
graag met u als bezoekers. In de week van 9 t/m
13 maart geven we daarom gratis advies en hulp
bij uw problemen voor Windows- of Apple-PC’s, tablets
en smartphones. Bent u 50+ en inwoner in een van de
BEL dorpen? Dan verwelkomen wij u graag met een kopje koffie of thee. De Helpdesk is iedere werkdag van 10.00
– 12.00 uur geopend in Het Brinkhuis. Zie ook
www.pchelpdeskbel.nl.

Afvallen zonder hongerdieet
Op maandag 9 maart van
14:00 – 15:30 uur geeft
Nathalie Parmentier van
Homeopathie Laren een
lezing over afvallen zonder
hongerdieet met homeopathische behandeling, planten en voedingssupplementen. Afvallen is niet alleen
een kwestie van bewegen en calorieën: er zijn meer factoren die daarop invloed hebben zoals stress, slaapgebrek
of gewoon uw eigen ‘constitutie’ die zorgt dat u meer
voorraad maakt dat u zou willen... Homeopathie kan
daarmee helpen, samen met planten, voedingssupplementen en een gezonde voeding die u lang kunt volhouden zodat u geen tekort krijgt en zonder dat uw lichaam
juist de neiging krijgt om nog meer voorraad te maken!
Er zijn een aantal planten en voedingssupplementen die
u daarbij kunnen helpen met name als u tekorten hebt
in vitaminen en mineralen, bij licht insulineresistentie,
trage schilklier, pre burn-out, hormonale disbalans met
name na een zwangerschap of bij de menopauze of erfelijke factoren. En het is belangrijk om dit te behandelen
voordat het ernstiger wordt! Graag van tevoren aanmelden op klassiekehomeopathie@xs4all.nl. Max. 8 deelnemers - kosten 15 euro. Meer weten? Kijk op
www.homeopathielaren.nl.

Jubileumlezing door Bart Moeyaert
In het kader van
het 100-jarig bestaan van de
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum verzorgt Bart
Moeyaert op dinsdag 10 maart een
bijzondere jubileumlezing in de Bibliotheek Brinkhuis
Laren. Bart Moeyaert kan als geen ander vertellen over
taal. Hij is een bevlogen pleitbezorger voor het (belang
van) lezen. De boeken, het toneel en de gedichten van
Bart Moeyaert (Brugge, 1964) zijn sinds zijn debuut in
1983 door lezers van alle leeftijden ontdekt, wat hem een
aparte plek geeft binnen de Nederlandstalige literatuur.
Zijn werk verscheen in meer dan twintig talen en is vaak
bekroond in binnen- en buitenland. In 2019 ontving hij
uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria de zeer
prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award, ook wel
de Nobelprijs voor Jeugdliteratuur genoemd. Vlak nadat
bekend werd dat de ALMA 2019 aan Bart Moeyaert was
toegekend, overleed zijn vader, die al vijf jaar aan dementie leed. Zijn vader was als inspecteur lager onderwijs

altijd met taal bezig. Voor hem was lezen en schrijven
het allerhoogste goed. Na het overlijden van zijn vader is
Bart Moeyaert nog meer dan voorheen op de bres
gesprongen om het belang van taal uit te dragen. “Wij
moeten onze taal zo rijk mogelijk houden, en één van de
manieren om dat te doen, is via boeken. Lezen, voorlezen, verhalen vertellen. En vooral ook: onze kinderen
warm maken voor taal, voor boeken. We moeten niet
onze kinderen berispen omdat ze niet lezen. We moeten
zélf meedoen, zélf voorlezen, zélf verhalen vertellen.”
Met de € 480.000,- die is verbonden aan de ALMA gaat
Moeyaert het mooiste kopen dat een schrijver kan hebben: tijd. “Met dit geld kan ik rustig schrijven. Dat is
voor mij meer waard dan een huis of een auto. Als ik niet
schrijf, word ik ongelukkig. Voor mij is het een beetje
zoals ademen. Ik moet het doen om te kunnen functioneren.” Bart Moeyaert vertelt het verhaal van het gezin
waarin hij is opgegroeid als jongste van zeven jongens,
het ontstaan van zijn eerste boek, de evolutie van zijn
ideeën, hij gaat ook dieper in op een aantal titels. Het
publiek krijgt op verschillende manieren een inkijk in
wat hij denkt en doet. Zijn verhaal eindigt op de dag van
de lezing zelf. Dinsdag 10 maart 2020, 20:00-22:00 uur,
Bibliotheek Brinkhuis Laren, € 5,00 (leden), € 7,50 (nietleden), kaarten bestellen via: www.bibliotheekhlb.nl/
actueel/agenda/BartMoeyaert

Engelen Healing Avond
Een avond van 1,5 uur met
een Engelen Healing in het
Brinkhuis. Breng je wensen
in en laat de engelen de
healing voor jou inzetten.
Dit is voor jou wanneer je
een heerlijke avond voor je
zelf wilt. In een fijne en veilige omgeving. Om aan
jezelf te werken en je zelfgenezend vermogen met behulp
van engelen-energie. Lisette-Anne Volker, praktisch spiritueel expert, vertelt over de Engelen Healing: “Bij binnenkomst krijg je een papiertje, hierop schrijf je je healingswensen. Je hoeft je naam er niet op te zetten. Leg je
papiertje op de tafel vooraan, zodat ik de verzoeken kan
lezen en samen met de engelen de healing kan starten.”
Er zijn drie avonden gepland: donderdagavond 12 maart,
16 april, 14 mei. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur tot uiterlijk 21.30 uur. Boek je van te voren online,
dan betaal je slechts € 17,77. Online boeken kan tot
uiterlijk een dag van te voren. Kom je aan de deur dan
betaal je € 20,00. Wil je gebruik maken van de vroegboekkorting, zorg dan dat je boeking en betaling uiterlijk 2 weken van te voren binnen is. Je betaalt dan geen
€ 20,00 maar slechts € 15,55. Meer weten? Mail naar
info@lisetteanne.com.

Authentieke yogalessen
Farida Elahi, ook wel
Yogini Kamya Karuna, is
een 500 uur gecertificeerde yogadocente. Haar
opleiding was onder leiding van Indiase guru’s,
geheel volgens traditie in
een strenge ashram.
Momenteel biedt zij een
scala van yogalessen in
Laren aan op zaterdagochtend 10.00-12.00 uur in
het Brinkhuis en op donderdagochtend in het kerkje aan
de Velthuijsenlaan 17. Met veel plezier nodigt zij diegene
uit die meer balans, meer harmonie, minder stress, souplesse en meer spiritueel bewustzijn willen ontwikkelen. Kosten: Eenmalig proef les: € 15,-, Losse les: € 17,50.
Daarnaast organiseert zij ook mantra zingen, pilateslessen, privé lessen yoga, workshops, filosofielessen,
retreats en geeft zij reiki voor paarden.
Heeft u interesse of vragen neem contact op met Farida:
0622094031.

Lezing over Jo van Gogh-Bonger en het
Rozenlaantje
Jo van Gogh-Bonger (18621925) was getrouwd met Vincents broer Theo. Toen de
broers kort na elkaar overleden bleef ze achter met haar
zoontje Vincent (1890-1978)
en een grote collectie werken
van haar zwager. De rest van
haar leven wijdde Jo zich aan
de verspreiding en bekendmaking van zijn werk. In 1910 lieten Jo en haar tweede
echtgenoot Johan Cohen Gosschalk in Laren een zomerhuis bouwen in het Rozenlaantje, genaamd ’t Lanthuys.
Vincent besloot in 1926 om er met zijn gezin te gaan
wonen. Hij bleef hier tot het eind van zijn leven wonen
en werd er omringd door de prachtigste schilderijen van
zijn inmiddels beroemde oom. Een deel van Jo’s boekenkast kreeg een mooie openbare bestemming: na haar
overlijden schonk Vincent op haar verzoek driehonderd
boeken aan de Openbare Bibliotheek van Laren-Blaricum. Hans Luijten, senior onderzoeker bij het Van Gogh
Museum, gaat in zijn lezing in op het veelzijdige levensverhaal van Jo en op de verbondenheid tussen de Van
Goghs en Laren. Wanneer? Zondag 15 maart om 15.00
uur. Prijs? Regulier tarief € 21,00 | Singer supporters/
BankGiro Loterij VIP-kaart € 9,00. Ga voor meer informatie en het bestellen van kaarten naar
www.singerlaren.nl/jovangogh.

Het nieuwe televisie kijken
De PC Helpdesk BEL organiseert op maandagmiddag 16
maart de presentatie: “Het nieuwe TV kijken – eenvoudig uitgelegd”. Tegenwoordig kun je je televisieavond
geheel naar eigen smaak inrichten. Naast de tientallen
zenders die je kunt bekijken heb je ook de mogelijkheden
als Uitzending Gemist, Uitgesteld Kijken, films en series
op afroep bekijken etc. En niet alleen op je televisie,
maar ook op tablet en laptop. Tijdens deze themamiddag
wordt e.e.a. eenvoudig uitgelegd zonder diep in te gaan
op de techniek. Onderwerpen die aan bod komen: Een
stukje geschiedenis; Het verschil tussen analoge en digitale tv; Welke apparaten kom je tegen, zoals Ziggokastje
en chromecast?; Wat kun je daar tegenwoordig allemaal
mee?; En wat heb je minimaal nodig voor de verschillende mogelijkheden? Presentator: Bert Haas. Bent u
inwoner (50+) uit één van de BEL-gemeenten dan bent u
van harte welkom in de theaterzaal van het Brinkhuis in
Laren. U kunt zich aanmelden via themabijeenkomst@
pchelpdeskbel.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelnemers. De kosten

bedragen 6,00 euro p.p. incl. een kopje koffie/thee in de
pauze. Pinnen is niet mogelijk. Aanvang: 14.00 uur. De
PC Helpdesk BEL is geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur.

Lezing over Pater Frans van der Lugt
‘We bereiden ons voor op
Pasen – Het feest van de
overgang van dood naar
leven…’ Dit schreef Pater
Frans aan de vooravond
van zijn noodlottige dood
in april 2014 te Homs,
Syrië. Wat bewoog hem om
zijn leven te geven voor zijn mensen? Wat bedoelde hij
met de overgang van dood naar leven? Cilia ter Horst,
kenner van zijn leven en werk, zal op 17 maart met ons in
gesprek gaan over dit thema. Daarbij zal zij in woord en
beeld getuigen van de wondere wijze waarop Pater Frans
verborgen krachten in mensen tot leven wist te wekken.
Cilia kende Pater Frans persoonlijk en vertaalde zijn
boek “Wie ben jij o liefde?” uit het Arabisch. Het boek is
op deze avond te koop en ook in de boekhandel verkrijgbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op dinsdagavond 17 maart in de Schoter, Wakkerendijk 66a. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Lunchpauzeconcert Hobbema Trio
Het Hobbema Trio,
bestaande uit Jussi
Paananen (viool), Jeanny Beerkens (cello) en
Yumi Toyama (piano)
geeft op 19 maart een
lunchpauzeconcert in
het “Huis van Eemnes”.
Een van de mooiste combinaties in de kamermuziek is
toch wel het pianotrio, een combinatie van strijkers met
piano, waardoor zowel verstilde intimiteit als grote virtuositeit bereikt kunnen worden. De drie musici komen
uit Finland, Japan en Nederland. Door hun verschil in
af komst hebben ze een geheel eigen temperament en
brengen ze verrassende ideeën mee in hun samenspel.
Het Hobbema Trio heeft dit keer gekozen voor een fijngevoelig deel uit Mozart’s trio in B groot en Debussy’s
meeslepende pianotrio gevolgd door muziek die ook in
een café beluisterd zou kunnen worden. Het lunchpauzeconcert begint om 12.30 uur. De zaal is geopend vanaf
12.00 uur. Toegang bedraagt € 12,00 incl. koffie en
broodje. Reserveren is mogelijk op www.scarbomusica.
nl/bespreking.php of telefonisch via 035-5380827. Meer
informatie: www.scarbomusica.nl.

Mattheus Ontbijt
In de aanloop tot de Pasen
bieden de Vrienden van de
Preek van de Week een verdiepingsmoment aan. Het
wordt een ‘Masterclass Mattheus Passion’ met Carel den
Hertog en drs. Jan Rinzema.
Als muzieksamensteller, violist en dirigent van een
strijkorkest is Carel den Hertog een zeer geïnformeerd
en een veelgevraagd boeiend spreker. Hij zal als gastspreker uitgebreid ingaan op de levensloop van Bach en
muziek van de Mattheus Passion: hoe wordt de persoonlijkheid van Bach zichtbaar in het weefwerk van Bachs
muziek? Jan Rinzema zal vertellen over ‘Bach als bron’.
De organisatie is in handen van de vrienden van www.
preekvandeweek.com. Het Mattheus-ontbijt is op dinsdag 24 maart in restaurant de Tafelberg te Blaricum,
07.00 uur ’s ochtends. U kunt zich opgeven via
www.preekvandeweek.com of bellen met 06 549 63 464.

Vrouwenmethumor en visitekaartjes
Op 26 maart organiseert
comedian en onderneemster Ghislaine van der Nat
uit Laren samen met het
Brinkhuis voor de tweede
keer ‘vrouwenmethumor
en visitekaartjes’. Een
gevarieerde avond speciaal voor en door vrouwen.
De eerste editie was uitverkocht en dit jaar heeft dit knusse evenement nog
meer te bieden. Wethouder Karin van Hunnik zal de
avond openen. Er is een foto-expositie van Elisabeth van
Aalderen, die de wereldpers haalde met haar serie over
vrouwen met vitiligo en een kleine ondernemersmarkt
in de lobby en bibliotheek van het Brinkhuis met vrouwelijke ondernemers uit het Gooi en omstreken. Vervolgens verzorgen zeven vrouwelijke comedians, waaronder
Kim Schuddeboom van Comedytrain, voor het onderhoud van de lachrimpeltjes in de theaterzaal van het
Brinkhuis. De avond wordt afgesloten met een aangeklede borrel in de gezellige lobby van het Brinkhuis. Voor
de markt zijn we nog op zoek naar vrouwelijke ondernemers uit Laren, Bussum, Hilversum, Blaricum, Huizen
en Eemnes. Ben jij of ken jij een ondernemende vrouw
die tijdens deze avond haar gezicht zou moeten laten
zien? Bel dan naar Ghislaine op 06 24561656 of mail naar
ghislainevandernat@gmail.com. De avond start om
19.00 uur. Kaartjes kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via
hartvanlaren.nl.

Agenda
t/m 23 mrt Rosa Spier Huis: Expositie Cees Kortlang
t/m 10 mei	Singer Laren: Tentoonstelling ‘Spiegel van de
ziel. Toorop tot Mondriaan’
21 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
23 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 feb	Rosa Spier Huis: Blokf luitkwartet BRISK en
sopraan Amaryllis Dieltiens, 20.00 uur
25 feb Film aan de Brink: The Violin Player, 19.30 uur
26 feb Film aan de Brink: Dolor Y Gloria, 14.30 uur
26 feb	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquires,
19.30 uur
27 feb Theater aan de Brink: TRYO, 20.15 uur
28 feb	Volksuniversiteit Het Gooi: Schilderen, ‘t Gooi op
doek. Cursus 6 lessen, 9.45-12.15 uur
28 feb	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
28 feb	Singer Theater: Cocktails – Vincent Croiset, Tijn
Docter e.a., 20.15 uur
29 feb	Bibliotheek Laren: Opening Expositie 100 jaar
leesplezier, 14.30 uur
29 feb t/m 28 mrt	Bibliotheek Laren: Expositie 100 jaar
leesplezier
1 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
1 mrt	Muziekcentrum Schering en Inslag: Concert
Accordeonvereniging Aurora, 14.00 uur
1 mrt	Singer Theater: Talent on the Move – Holland
Dance Festival & Codarts Rotterdam, 15.00 uur
1 mrt	Rosa Spier Huis: Tico Pierhagen en Efraïm
Trujillo, 15.30 uur
2 mrt	Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers
“Insecten de baas”, 14.00 uur
3 mrt	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Foto’s,
fotoboeken en diashows in Windows’ in 4
dinsdagmiddagen, 14.00-16.00 uur
3 mrt Film aan de Brink: After the Wedding, 14.30 uur
3 mrt Johanneskerk: Lezing Judith Noordzij, 19.30-21.30 uur
3 mrt Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
4 mrt Film aan de Brink: A rainy day in New York, 14.30 uur
4 mrt	Film aan de Brink: Portrait de la jeune fille en feu,
19.30 uur
4 mrt	Volksuniversiteit Het Gooi: Schilderen,
Caravaggio en Bernini; Barok in Rome. Lezing,
19.30-21.30 uur
5 mrt	Volksuniversiteit Het Gooi: Nordic Walking
Kennismaking. Clinic, 9.30-11.00 uur
5 mrt Film aan de Brink: Instinct, 14.30 uur
5 mrt	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Werken
met Android smartphone en tablet’ in 5
donderdagmiddagen, 14.00-16.00 uur
5 mrt	Theater aan de Brink: Chet Baker Revisited, 20.15 uur
6 mrt	De Schoter Eemnes: Wereldgebedsdag – bidden
voor Zimbabwe, 19.00-20.00 uur

7 mrt	Johanneshove: Repair Café, 10.00-13.00 uur
8 mrt Groepswandeling Gooise Wandelvierdaagse, op pad
met de burgemeester, start 9.30 uur bij SV Laren
8 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
8 mrt	Muziekcentrum Schering en Inslag:
Vriendschapsconcert Nardinck en MCC Next,
14.00-17.00 uur
9 mrt Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Apple-Mac
computers’ in 5 maandagmiddagen, 14.00-16.00 uur
9 mrt Homeopathie Laren: Lezing over afvallen zonder
hongerdieet met homeopathische behandeling,
planten en voedingssupplementen, 14.00-15.30 uur
9 mrt	Rosa Spier Huis: Hanna Shybayeva, pianorecital
‘Les Folies Françaises’, 20.00 uur
9 t/m 13 mrt	Brinkhuis: Gratis advies Helpdesk BEL,
10.00-12.00 uur
10 mrt	Bibliotheek Laren: Jubileumlezing Bart Moeyaert,
20.00-22.00 uur
11 mrt Film aan de Brink: After the wedding, 14.30 uur
11 mrt	Film aan de Brink: A rainy day in New York, 19.30 uur
11 mrt Singer Theater: Dangerous Liaisons, 20.15 uur
12 mrt	Film aan de Brink: Portrait de la jeune fille en feu,
14.30 uur
12 mrt	Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
12 mrt Singer Theater: Dangerous Liaisons, 20.15 uur
12 mrt	Theater aan de Brink: Arjan Kleton – Met de f les
grootgebracht, 20.15 uur
13 mrt Rosa Spier Huis: Ensemble SAME, 20.00 uur
15 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 mrt	Singer Laren: Lezing over Jo van Gogh-Bonger,
15.00 uur
16 mrt	Brinkhuis: Presentatie PC Helpdesk BEL “Het
nieuwe tv-kijken – eenvoudig uitgelegd”, 14.00 uur
16 mrt	Rosa Spier Huis: Heb ik weer! Een kuur van een
uur – Theatergroep Plankgas, 20.00 uur
16 t/m 21 mrt Collecte Reuma Nederland
17 mrt	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Meer doen
met iPad en iPhone’ in 5 dinsdagochtenden,
9.30-11.30 uur
17 mrt	Film aan de Brink: A rainy day in New York, 19.30 uur
17 mrt	De Schoter Eemnes: Lezing over Pater Frans van
der Lugt, 20.00 uur
18 mrt	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Foto’s
beheren met Google’ in 4 woensdagochtenden,
9.30-11.30 uur
18 mrt Film aan de Brink: Instinct, 14.30 uur
18 mrt	Film aan de Brink: Boek & Filmavond - Wildlife
met Harry Peters, 19.00 uur
19 mrt	Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert Hobbema
Trio, 12.30 uur
19 mrt Film aan de Brink: Afther the wedding, 14.30 uur
19 mrt	Singer Theater: Jubileumconcert Van Dik Hout,
20.15 uur

22 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 mrt Tafelberg Blaricum: Mattheus Ontbijt, 07.00 uur
24 mrt Film aan de Brink: Instinct, 19.30 uur
25 mrt	Film aan de Brink: Portrait de la jeune fille en feu,
14.30 uur
25 mrt	Singer Theater: Alles in de Hens – Marcel
Hensema, 20.15 uur
26 mrt	Film aan de Brink: A rainy day in New York, 14.30 uur
26 mrt	Brinkhuis: Vrouwenmethumor en visitekaartjes,
19.00 uur
2 apr Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Genealogie’
in 3 donderdagochtenden, 9.30-11.30 uur
5 apr	Sint Jansbasliek: Matthäus Passion met het Choir
of Clare College Cambridge o.l.v. Graham Ross,
14.30-18.00 uur
9 apr	Johanneshove: Start cursus SeniorWeb
‘Wachtwoorden beheren’ in 2
donderdagmiddagen, 14.00-16.00 uur

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

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.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
11 maart 2020

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

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

Cover: 683.126 euro voor Singer Laren tijdens Goed Geld Gala

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
per telefoon: 14 035
Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112
Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53,
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

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

