
Tweewekelijks magazine voor de gemeente Laren nr. 165  •  7 februari 2014

Larens JournaaLLarens JournaaLLarens JournaaL

aGenDa
Larense ZaKen

info biJeenKomst natuurbruG

Larens JournaaL



2

5 vragen aan 

5 vragen aan 

Weirdo of  Wonder solo-act?
‘Mijn solo-act is waanzinnig en zit vol humor en magie. 
Met mijn koffertje vol spullen treed ik op bij bedrijfs-
feesten, op kinderpartijtjes, in pretparken, restaurants, 
overal waar leuk entertainment gevraagd wordt. Veel 
trucs bedenk ik zelf en soms steek ik oude klassiekers in 
een nieuw jasje. Daarnaast gebruik ik oude goochelboe-
ken ter inspiratie en ik kijk naar beroemde voorgangers, 
zoals Tommy Cooper. Ook voor maatwerk kunnen men-
sen bij mij terecht, dan pas ik mijn act daarop aan. Ik heb 
een creatief team achter me: mensen die met me mee-
denken en me helpen. Ik ben geen serieuze goochelaar, 
alles draait om magie en humor. Mijn doel is mensen 
helemaal gek te maken!’

Laren?
‘De eerste paar jaar van mijn leven heb ik in Hilversum 
gewoond. Toen ik drie was, verhuisde ik met mijn ouders 
naar Laren. Ik ben blij dat Laren mijn thuisbasis is, want 
ik vind het een van de mooiste plekjes. Ook de kermis 
hier is heel bijzonder. Het is prachtig hoe het team van 
Karel Loeff het elk jaar weer voor elkaar krijgt om er zo’n 
happening van te maken. Trouwens… als ze voor dit jaar 
nog een persoonlijke openingsact zoeken, dan stel ik me 
graag beschikbaar!’
 
Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Ik heb heel veel respect voor alle vrijwilligers en beroeps-
krachten uit Laren die in de zorg werken en die zich - 
betaald en niet betaald - met hart en ziel inzetten voor 
oudere en gehandicapte mensen. Zij verdienen allemaal 
een dikke pluim!’ 

Meer info: www.nielsharder.com of via 06-12169295.

Hoe ben je al zo ver gekomen?
‘Op mijn achtste verjaardag kreeg ik van mijn opa een 
goocheldoos. De meeste kinderen leggen zo’n goochel-
doos al snel aan de kant, maar ik was er altijd mee in de 
weer. Voor mijn ouders voerde ik regelmatig goochel-
shows op en als ik bij vriendjes ging spelen, nam ik mijn 
goocheldoos steevast mee. Op elk feestje was ik aan het 
goochelen en dat doe ik nu nog steeds. Eigenlijk is het 
gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby! Later 
ging ik cursussen volgen bij goochelcoach Ger Copper 
aan de Dutch School of Magic. In 2010 werd ik daar opge-
merkt door mensen van de Nieuwe Uri Geller Show, die 
me uitnodigden voor de voorrondes. Daar kwam ik door-
heen en ik mocht meedoen aan de liveshows. Er werd een 
heel team om mijn act heen gezet en zo ontdekte ik de 
professionele kant van het vak. Ik heb het gehaald tot 
liveshow 4 (van de 9), waar ik heel erg blij mee was. Er 
ging een wereld voor me open. Boekingsbureaus kwa-
men naar me toe en ik kon steeds vaker optreden. Vanaf 
dat moment wist ik zeker dat ik hiermee mijn brood wil 
verdienen.’

Wat maakt dit vak zo leuk?
‘Ik vind het geweldig om mensen te verbazen. Vaak vra-
gen ze me: “Hoe doe je dat toch?” Mijn antwoord is dan 
altijd: “Ik doe het goed!” Of ik vraag: “Kun je een geheim 
bewaren? Ik ook!” Het leven is gewoon één grote illusie! 
Met mijn act kom ik op allerlei plaatsen. Onlangs heb ik 
in het voorprogramma van Hans Klok gestaan. Dat was 
natuurlijk een enorme eer. Het grootste compliment is 
als mensen me ergens hebben gezien en me daarna terug 
vragen voor hun eigen feest. Ik treed ook regelmatig op 
in het Sophia Kinderziekenhuis, dat doe ik bijna koste-
loos. Het is zo mooi om te zien hoe blij je een ernstig ziek 
kind kunt maken als je hem of haar eventjes naar een 
wereld van dromen en mysteries kunt brengen...’ 

Magie en humor: dat zijn de twee hoofdingrediënten van de solo-act van Niels Harder, alias The Weirdo of Wonder. De 
23-jarige illusionist/goochelaar, onder meer bekend van de Nieuwe Uri Geller Show, verraste de verslaggeefster van het 
Larens Journaal tijdens dit interview met een aantal verbazingwekkende trucs. Gedreven en ambitieus is hij - en niet 
zo’n beetje ook. ‘Met tafelgoochelen wil ik de beste van de wereld worden.’

Niels Harder
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Inhoud

Nieuws in beeld 6 en 13

Onlangs organiseerde de oecume-
nische werkgroep van de BEL-ker-
ken in de Johanneskerk  ‘de avond 
van de dialoog’.  Politieke bestuur-
ders uit Laren mochten hun inspi-
ratiebronnen en drijfveren delen 
met de aanwezigen. Ik heb bij die 
gelegenheid onder andere het vol-
gende gezegd:
… Deze kerk is de metafoor van generaties. In een lange 
traditie hebben mensen hier hun geloof belijd. Dat is een 
magische gedachte en ook iets om heel erg te koesteren. 
Zij hielden van deze plek en gaven vorm aan hun 
gemeenschap, aan het dorp. 
Ik wil staan in die traditie omdat ik er mij in thuis voel.  
Niet alleen vanwege het dorpsschoon en de ontmoeting 
met andere mensen maar ook omdat –zoals de bestuurs-
kundig Roel in ’t Veld dat noemt, een dorp een plek is  
‘zonder tegenstellingen’. In een dorp zijn mensen op 
elkaar aangewezen en beseffen dat.  De gemeenschaps-
zin is er groot.
Vanuit uiteenlopende inspiraties geef ik vorm aan het 
bestuur van dit dorp. Ik spreek de politieke fracties er op 
aan dat zij voor zaken staan, dat zij zich rekenschap 
geven van de morfologie van het dorp en investeren in de 
gemeenschapszin.
Als er een asielzoekerscentrum nodig is om kwetsbare 
mensen een plek te geven dan moeten we daar in de poli-
tiek voor staan. Als een horecatent moet worden gesloten 
vanwege wetschendingen - ik wil als burgemeester geen 
ondermijning van de rechtsstaat - dan ga ik daar voor 
staan. Als ons dorpsschoon in het geding is – zoals bij de 
Villa Dennenoord, de restauratie van de Basiliek of de 
ontwikkeling van het Houtzagerijterrein - dan moeten 
we daar voor staan. Als de maatschappelijke kwaliteit aan 
de orde is – zoals in het Hart van Laren, Ons Genoegen of 
in het sociale domein - dan moeten we daar voor staan.
De politieke kwaliteit die ik nastreef, kent zijn drijfveren 
in oog voor de menselijke maat en compassie, in een 
oprecht rechtsgevoel, in het streven naar schoonheid en 
in het streven naar verdraagzaamheid en vredelievend-
heid. Het zijn mijn belangrijkste inspiratiebronnen …

Elbert Roest
Burgemeester van Laren
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

•  Vivium Zorggroep,  Johanneshove
 Begeleider voor  de wandelvereniging  
  Samen met andere vrijwilligers en bewoners gaat u don-

derdag van 14.00 tot 16.30 uur wandelen door ons mooie 
dorp en af en toe vindt er een gezellig uitstapje plaats.

 Begeleider voor de kookvereniging  
  U verzorgt elke woensdag van 10.30 tot 14.00 uur met 

bewoners een lekkere maaltijd, incl. afwassen.

 Klassiek muziekmaatje 
  Een bewoner is op zoek naar iemand die net als zij van 

klassieke muziek houdt. Vindt u het leuk om met haar 
wekelijks naar klassieke muziek luisteren? 

  Interesse? Neem contact op met Mathilda Hoogstrate  
tel. 035-594200 of  mail naar m.hoogstrate@vivium.nl

•  Vivium Zorggroep, de Stichtse Hof
 assistent fysiotherapie 
  U ondersteunt fysiotherapeuten bij het geven van 

groepsgym en groepsfysio. Een dagdeel per week.

 Huiskamer ondersteuner
  U biedt ondersteuning in diverse huiskamers. Het kan 

daarbij ook gaan om mensen die zin hebben in het 
maken van een kleine wandeling of bewoners te begelei-
den naar een activiteit. Een dagdeel per week in overleg.

 Assistent Hofboetiek
  U helpt eens in de twee weken etiketten te verwijderen 

van kleding en brengt deze naar de boetiek waar de kle-
ding verkocht wordt.

  Heeft u interesse, neem dan contact op met Els Kessens 
tel. 0355390800 of mail naar e.kessens@vivium.nl

  Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt naast 
bovenstaande vacatures een uitgebreid aanbod van 
vacatures uit Laren en de regio. 

 Versa Vrijwilligerscentrale afd. Laren
  Kom woensdag van 9.30 – 13.00 uur naar de Versa Vrijwil-

ligerscentrale. Wij helpen u graag bij het vinden van 
geschikt vrijwilligerswerk.

 bezoekadres: 
 Eemnesserweg 19F; woensdag van 9.30 – 13.00 uur 
 Tel. 06- 26769096 
 E-mail: vclaren@versawelzijn.nl



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

Politiek
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We zien uit naar uw stem
Over zes weken kiest u een nieuwe samenstelling van de 
gemeenteraad. U gaat bepalen wie er de komende vier 
jaren verantwoordelijk zijn voor het beleid dat ons dorp 
verdient en nodig heeft.  Hoe staan we er voor na vier 
jaren beleid van VVD en Larens Behoud?  Wat komt er 
nog op ons af ? 
Heel veel. Maar eerst nog even terug kijken wat er zoal 
aan de hand was. Ons zwembad de Biezem moest dicht 
vanwege de hoge kosten. Singer wil een nieuw theater 
bouwen en krijgt 3 miljoen euro uit de gemeentekas. De  
HOV Huizen –Hilversum. Het terrein van de voormalige 
bibliotheek en Houtzagerij moet herontwikkeld worden 
tot woonwijk. De kosten voor de BEL-samenwerking 
moeten omlaag. De bezuinigingen door het Rijk moeten 
worden opgevangen. En nog veel meer.
U weet dat het besluit over de Biezem voor CDA Laren en 
de andere oppositiepartijen onaanvaardbaar was: dat 
gaat niet gebeuren!
 Resultaat is dat door aanmoediging door vele, vele inwo-
ners en door samenwerking met de BEL-partners er defi-
nitief een modern en betaalbaar BEL-bad komt. Natuur-
lijk, dit is uiteindelijk door de hele raad besloten en daar 
zijn we gelukkig mee. En de drie miljoen van het thea-
ter? Dat geld is er niet ,” geen geld –niet doen” zeggen wij 
maar dat gaat wellicht  toch gebeuren. En het plan voor 
de houtzagerij? Zullen we kritisch beoordelen of het echt 
in het belang is voor onze inwoners. Die vraag is voor ons 
leidend , altijd, op alle onderwerpen 
en daarom is raadswerk de moeite 
meer dan waard. We zien uit naar 
uw stem.

CDA Laren,
Erwin van den Berg

terug in politiek voor sociale domein
Na de verkiezingen in maart breken er spannende tijden 
aan! De gemeenten krijgen meer taken voor arbeid, zorg 
en jeugd. Want juist de gemeente staat dicht bij de bur-
ger. Hier kunnen we optimaal aansluiten op wat er 
nodig is om iemand te helpen. En we krijgen er extra 
geld voor.
Als Partij van de Arbeid zien we dat als een kans om het 
sociaal te regelen. Sociaal betekent niet dat iedereen die 
hulp wil van de overheid dat zomaar krijgt, maar wel dat 
iedereen die het nodig heeft erop kan rekenen. We willen 
het slim en sterk doen in Laren, waarbij we beginnen bij 
de eigen kracht, helpen vanuit de vraag en zorgen voor 
resultaten.  
Maar we maken ons ook zorgen. Want het geld dat we 
erbij krijgen is niet zomaar voldoende. De bezuinigin-
gen op deze gebieden lopen op tot 25%! Het zal dus niet 
alleen slim en sterk kunnen, maar ook goedkoper moe-
ten. Gelukkig zijn de ambtenaren van de BEL-Combina-
tie en van de regio en de wethouder van der Zwaan al 
keihard bezig met de voorbereidingen. 
Als Partij van de Arbeid willen we ons graag sterk maken 
om het sociale domein heel goed te regelen. Niemand 
aan de kant, niemand eenzaam of onverzorgd. Zeker niet 
in Laren! Jeugdproblemen vanuit één plan aanpakken. 
Iedereen een zinvol en zo zelfstandig mogelijk bestaan, 
in een dorp waar we er voor elkaar zijn.
Deze uitdaging is mijn drive om weer voor de politiek te 
kiezen. Wellicht kunnen we hierover 
verder praten op de bijeenkomst die 
de PvdA organiseert op 13 februari 
om 20.30 in de Hilt over (sociale) 
huurwoningen, met Tweede Kamer-
lid Jacques Monasch.

Patriek Kerkhoff
Kandidaat-raadslid PvdA (nr. 2)
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Burgemeester tijdens Nationale Voorleesdagen

2 Colleges B & W op werkbezoek bij True and Pure 
Pilates op Torenlaan 1c

Barbara Kluiver gaat voor stofkunst i.p.v. kunststof Nieuws in beeld

Basisschool De Scheper dol op tablets in de klas

Wereld Winkel Laren neemt afscheid van Ria Le Blanc

Informatiebijeenkomst BEL-raden over nieuw BEL-bad

Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum exposeert in 
het BrinkhuisKunstcafé Laren van start in Brinkhuis



Verleende kapvergunningen

Voornemen tot verlenen 
omgevingsvergunning 

Informatiebijeenkomst BEL-raden over nieuw BEL-bad

Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum exposeert in 
het Brinkhuis

•  Derkinderenlaan 15, 1251 EK, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 17 januari 2014;

•  Grintbank 7a, 1251 EE, het wijzigen van de gevel door 
2 garagedeuren te vervangen voor vaste kozijnen, 
ingekomen 20 januari 2014;

•  Klein Laren 16, 1251 LP, het wijzigen van een erfschei-
ding, ingekomen 20 januari 2014;

•  Weversweg 8, 1251 XC, het plaatsen van een dakop-
bouw aan de achtergevel, ingekomen 20 januari 2014;

•  Zevenend 87a, 1251 RM, het plaatsen van een dakka-
pel op de achterzijde van de woning (legalisatie), 
ingekomen 21 januari 2014;

•  Ooghout 9, 1251 ZC, het plaatsen van een erfscheiding 
met een hedera haag, ingekomen 21 januari 2014;

•  Eemnesserweg 55, 1251 NB, het vellen van 3 bomen, 
ingekomen 22 januari 2014;

•  Kloosterweg 48, 1251 WG, het wijzigen van 2 kozijnen 
in de voorgevel, ingekomen 22 januari 2014;

•  Pastoor Hendrikspark 72, 1251 MD, het vellen van  
1 boom, ingekomen 22 januari 2014;

•  Schoutenbosje 3c, 1251 LE, het afschermen van de bui-
tentrap, ingekomen 23 januari 2014;

•  Zevenenderdrift 25, 1251 RA, het plaatsen van 2 dakka-
pellen aan de achterzijde, ingekomen 23 januari 2014;

•  Frans Langeveldlaan 25, 1251 XW, het plaatsen van een 
dakopbouw, ingekomen 24 januari 2014;

•  De Leemkuil 13, 1251 AR, het intern verbouwen van de 
woning, ingekomen 24 januari 2014;

•  Melkweg 68b, 1251 PT, het plaatsen van 2 dakkapellen 
(legalisatie), ingekomen 26 januari 2014;

•  Eemnesserweg 19, 1251 NA, het plaatsen van een 
luchtbehandelingskast, ingekomen 27 januari 2014;

•  Krommepad 8, 1251 HP, het plaatsen van 2 dakkapel-
len in de linker zijgevel, ingekomen 27 januari 2014;

•  Velthuijsenlaan 12, 1251 KL, het plaatsen een toe-
gangspoort, ingekomen 30 januari 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien bij de balie Ver-
gunningen. Het indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. 

Het college heeft het voornemen om de gevraagde omge-
vingsvergunning voor de volgende activiteit te verlenen:
•  Leemzeulder 35, 1251 AM, het brandveilig gebruiken 

van monument 2.

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken liggen vanaf 
de eerstvolgende werkdag na datum van deze publicatie 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur 
schriftelijk, zijn zienswijzen over de aanvraag kenbaar 
maken bij burgemeester en wethouders.

reguliere voorbereidingsprocedure
• Heideveldweg 49a en 49b, 1251 XL, het verbou- 

  wen van een woning tot 2 woningen met een prak-
tijkruimte en stalling alsmede het vellen van 1 boom, 
verzonden 27 januari 2014;

•  Heideveldweg 49a, 1251 XL, het aanleggen van een 
uitbreiding van een bestaande uitrit, verzonden  
28 januari 2014;

•  Grintbank 7a, 1251 EE, het wijzigen van de gevel door  
2 garagedeuren te vervangen voor vaste kozijnen, ver-
zonden 31 januari 2014;

•  De Leemkuil 13, 1251 AR, het intern verbouwen van de 
woning, verzonden 31 januari 2014;

•  Van Beeverlaan 12, 1251 ES, het plaatsen van een erfaf-
scheiding en poort, verzonden 31 januari 2014.

• Vredelaan 6, 1251 GE, het vellen van 1 ruwe 
berk, verzonden 27 januari 2014;

•  Engweg 15, 1251 LK, het vellen van 1 bruine beuk (her-
plant), verzonden 28 januari 2014;

•  Jan Hamdorff laan 3, 1251 NL, het vellen van 1 zome-
reik, verzonden 28 januari 2014.

Ieder jaar controleert de gemeente Laren haar bomen en 
stelt een kaplijst samen met bomen die door verschil-
lende oorzaken niet kunnen blijven staan. Het gaat om 
bomen die ziek zijn, kwijnen, dood zijn, gevaarlijk zijn 
door instabiliteit, breukgevoeligheid of takbreuk, de 
verharding opdrukken door boomwortels, de uitgroei 
van meer duurzame bomen in de weg staan (dunning), 
schade aan gebouwen of kabels en leidingen veroorzaken 
of door hun omvang of blad- en vruchtverlies ernstige 
overlast veroorzaken.

Larense zaken
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Ook dit jaar heeft de gemeente Laren een kaplijst opge-
steld. Het betreft op dit moment 11 bomen.

De gemeente hanteert hierbij het beleid dat voor iedere 
te kappen boom in beginsel een nieuwe wordt geplant. 
In de praktijk blijkt dit echter niet altijd mogelijk te zijn. 
Er is soms geen ruimte voor een boom om zich te kunnen 
ontwikkelen (boven- of ondergronds), er staan soms te 
veel bomen dicht bij elkaar waardoor ze elkaar belem-
meren in hun groei of het kan gewenst zijn te wachten 
met herplant in verband met een ruimtelijke ontwikke-
ling. 

Gemeentelijke kaplijst ten behoeve van de groen-
renovatie, verzonden 4 september 2013
•  4 rode pruimkersen op het Schepeltje (1251 SB);
•  1 meelbes ter hoogte van Vredelaan 20-22 (1251 GG);
•  3 sparren naast Kostverloren 16 (1251 TP);
•  2 zomereiken voor Mauvezand 23 en 27 (1251 JD);
•  1 ruwe berk voor Zevenenderdrift 59-61 (1251 RB);
Voor informatie over de te kappen bomen kunt u contact 
opnemen met dhr. B. Roodhart, Opzichter Buitendienst 
(groen), BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035.

door burgemeester en wethouders
• het innemen van een ideële standplaats door 

   het CDA op het Plein 1945 aan de zijde van het Zeven-
end op 14 maart 2014 van 08.00 tot 18.00 uur ten 
behoeve van de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen, verzonden 27 januari 2014;

•  het innemen van een ideële standplaats door de PvdA 
op het Plein 1945 aan de zijde van het Zevenend op  
14 maart 2014 van 08.00 tot 18.00 uur ten behoeve van 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
verzonden 27 januari 2014;

•  het innemen van een ideële standplaats door Liberaal 
Laren op Plein 1945 aan de zijde van het Zevenend op 
14 maart 2014 van 08.00 tot 18.00 uur ten behoeve van 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
verzonden 27 januari 2014;

•  het innemen van een ideële standplaats door de VVD 
op het Plein 1945 aan de zijde van het Zevenend op 7, 8, 
14 en 15 maart 2014 van 08.00 tot 18.00 uur, verzonden 
27 januari 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 6 weken na bekendmaking van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur-
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gemeester en wethouders. De datum van bekendmaking 
is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende 
stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 

Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een 
verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

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

Het college heeft op 21 januari 2014 besloten om artikel 
1.7.1.2 van de Legesverordening 2014 te verplaatsen van 
het A-deel naar het B-deel van de genoemde verordening. 
Dit betreft een redactionele wijziging en heeft geen 
invloed op het vastgestelde tarief. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met team Heffen en Waarderen 
van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. 

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste gemeentelijke nieuws? 
 Volg ons dan op twitter:  
@Gem-Laren.

De Commissie R&I vergadert dinsdag 18 februari om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier.

1. Opening, vaststelling agenda
2.   Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergade-

ring commissie R&I d.d. 10 december 2013 
3.  Mededelingen 
4.  Verkennende bespreking Concept-Raadsvoorstel inza-

ke Stedenbouwkundige visie Houtzagerij/Bibliotheek
5.   Raadsvoorstel: Beleids- en beheerplan Openbare Ver-

lichting 2015-2014
6.  Rondvraag

Vergadering Commissie 
Ruimte & Infrastructuur

Overige vergunningen 

BS

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Collegebesluit

Gemeente Laren op twitter
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Ook u praat mee over zorg en hulp van uw gemeente! 

Wmo staat voor: Wet maatschappelijke onder-
steuning. Deze wet regelt – als de gemeente dat 
goed vindt – dat mensen ondersteuning kun-
nen krijgen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, 
een rolstoel, taxipas of aanpassingen in huis. 
Doel van de Wmo is dat mensen zo lang moge-
lijk kunnen blijven meedoen aan de samenle-
ving. De Wmo raakt jongeren, ouderen, man-
telzorgers, opvoeders en vrijwilligers, kortom 
alle inwoners van de gemeente. 

In de afgelopen jaren heeft u misschien al een beroep 
gedaan op de Wmo, via het loket van de gemeente 
Laren of via de consulent. Dan weet u wat de gemeen-
te nu al in het kader van de Wmo doet. In 2015 worden 
de taken van de gemeente in het kader van de Wmo 
aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten moeten nu gaan 
bepalen hoe ze die nieuwe taken gaan uitvoeren. De 
Larense Wmo-raad adviseert de gemeente Laren daar-
bij. De raad praat en denkt mee met ambtenaren, col-
lege en raden, en geeft gevraagd én ongevraagd 
advies. 

In de Larense Wmo-raad zitten mensen die vanuit 
hun eigen ervaring of beroep weten wat het betekent 
om te leven met beperkingen, ouderdom, chronische 
ziekten en overbelasting bij mantelzorg. De Wmo-
raad adviseert niet alleen uw gemeente, maar vervult 
ook een ombudsfunctie voor vragen van burgers over 
de Wmo. 

Dus heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan 
gerust contact op met de Wmo-raad. Dat kan via de 
voorzitter Joke de Ruiter (telefoon: 035 - 538 38 38, 
e-mail: jruiterzwanikken@gmail.com) of via de 
secretaris René Calis (telefoon: 035 - 531 55 15, e-mail: 
renecalis@online.nl) 

De Commissie M&F vergadert donderdag 20 februari om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier.

1. Opening, vaststelling agenda
2.  Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergade-

ring commissie M&F d.d. 12 december 2013 
3. Mededelingen 
4. Commissievoorstel: Actualisatie evenementenbeleid
5.  Raadsvoorstellen:
 5.1 Verordening winkeltijden Laren 2014
 5.2  Strategische Visie Laren
 5.3  Communicatienota 2014-2017
 5.4  Opheffen Stg. RPGO
 5.5  1e Wijziging Verordening voorzieningen wet-

houders, raads- en commissieleden 2008
 5.6  1e Wijziging Legesverordening 2014
6.  Rondvraag

De gemeenteraad vergadert woensdag 5 maart om  
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar.

1.  Opening en vaststelling agenda
2.  Mededelingen 
3.  Vragenuur
4.  Voortgang grote projecten
5.   Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ring d.d. 18 december 2013
6.   Bekrachtiging geheimhouding van de vertrouwelijke 

memo d.d. 20140116 inzake f inanciële administratie 
7.  Raadsvoorstellen:  
 7.1  Functiebeschrijving en –waardering griff ie Laren
 7.2  Verordening winkeltijden Laren 2014
 7.3   Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 

2015-2014
 7.4  Strategische Visie Laren
 7.5  Communicatienota 2014-2017
 7.6  Opheffen Stg. RPGO
 7.7   1e Wijziging Verordening voorzieningen wethou-

ders, raads- en commissieleden 2008
 7.8  1e Wijziging Legesverordening 2014
8.   Motie (vreemd aan de orde) Larens Behoud: convenant 

bij-vriendelijk handelen
9.  Ingekomen stukken en mededelingen
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In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Laren met 3% 
toegenomen ten opzichte van 2012. Daarentegen is het 
aantal woninginbraken met 37% gedaald. Zo blijkt uit de 
cijfers van het Veiligheidsbeeld Midden-Nederland. Het 
aantal geweldsdelicten (+50%) en autokraken (+54%) is 
fors toegenomen. Regionaal is er respectievelijk sprake 
van een afname met 7% en 5%. 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken laat voor het derde jaar op 
een rij een daling zien. In 2013 is dit met 37% afgenomen. 
In de regio daalde het met 9%. 

Veelvoorkomende criminaliteit
In een jaar tijd is het aantal auto-inbraken met 54% toe-
genomen. Met name in de eerste acht maanden van 2013 
werden veel inbraken gepleegd. Regionaal zijn de auto-
inbraken met 5% licht gedaald. Het aantal f ietsendief-
stallen is in 2013 met 3% gedaald ten opzichte van vorig 
jaar. Het aantal vernielingen is in deze periode met 6% 
afgenomen. 

Geweld
Het aantal geweldsmisdrijven is in 2013 met 50% toege-
nomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De absolute 
aantallen zijn echter relatief laag (van 26 naar 39). 

Jeugd
Ten opzichte van 2012 is het aantal meldingen van jonge-
renoverlast met 27% toegenomen (van 26 naar 33). Dat 
betekent dat de bewoners de politie vaker hebben gebeld.

Veiligheidsplan 2014
De cijfers van het Veiligheidsbeeld Midden-Nederland 
dienen als input voor het jaarverslag veiligheid 2013. Op 
basis van onder andere dit jaarverslag wordt een veilig-
heidsplan voor het komende jaar opgesteld. In april 
wordt het veiligheidsplan 2014 in de raadscommissie 
besproken. 

Op donderdag 13 februari wordt om 17.00 uur een nieuwe 
BEL-Art expositie geopend in de hal van de BEL Combina-
tie. Tot en met 26 maart kunt u werken zien van de kunst-
schilders Maja Boot en Angeline Rijkeboer en beelden van 
Els de Graaf. Informatie vindt u op www.laren.nl
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Veiligheidsbeeld Laren  2013 Wegreconstructies 2014

In 2014 gaat de gemeente Laren een aantal straten 
opnieuw inrichten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van 
de wegen, riolering en het groen daar matig tot slecht is. 
Het gaat om drie plangebieden: 
•  de Diepenbrocklaan en een deel van de Derkinderen-

laan (gedeelte tussen Diepenbrocklaan en Rijksweg 
West); 

•  de Legrasweg (gedeelte Noolseweg tot Oud Blaricum-
merweg) ;

•  en de Slangenweg/Schuilkerkpad (gedeelte Slangen-
weg tot sportcomplex). 

 
In januari 2014 zijn de plannen voor deze drie plangebie-
den vastgesteld. Bij elk plan zijn de wensen en ideeën van 
bewoners zo goed mogelijk meegenomen. In het voorjaar 
van 2014 hoopt de gemeente te starten met de uitvoe-
ring. Op www.laren.nl (Actueel / Projecten) vindt u meer 
informatie over de plangebieden.

De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 
Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren zetten 
de samenwerking met Wecycle voort. Alle afgedankte 
elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) die 
inwoners inleveren op de milieustraat worden afgegeven 
aan Wecycle. Deze verzorgt vervolgens het recycle-tra-
ject. Wecycle is de stichting die in Nederland de inzame-
ling en recycling van e-waste organiseert.

Door de samenwerking met 
Wecycle, kunnen de gemeen-
ten en haar inwoners erop ver-
trouwen dat de inzameling en 
recycling van e-waste veilig en 
verantwoord gebeurt. Oude 
elektrische apparaten worden voor meer dan 75 procent 
gerecycled, spaarlampen zelfs voor meer dan 90 procent. 
Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen 
schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. 

nieuwe overeenkomst 
Alle gemeenten in Nederland werkten de afgelopen 
jaren samen met Wecycle. De huidige overeenkomsten 
lopen per 14 februari 2014 af. Dat komt door veranderin-
gen in Europese wetgeving. De nieuwe overeenkomst 
heeft een looptijd van twee jaar, met een optie om daar-
na nog eens met twee jaar te verlengen.

Gemeente zet samenwerking 
met Wecycle voort

Nieuwe BEL-Art expositie
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Rechtswinkel op maandagavond in Brinkhuis groot succes

Nieuws in beeld

Ploegmaatjes voeren aktie voor het vergeten kind

Kunstschilder Bob ten Hoope herdacht in Singer Laren
Larense Madeleine Kool speelt thuiswedstrijd 
‘Theater in de kamer’

Nationaal voorleesontbijt bij peuterspeelzaal Binckie

Lionel Gallery Verkoopvierdaagse Picasso

Overvolle theaterzaal bij opening Mauve tot Mondriaan

Veel belangstelling bij 2e lijsttrekkersdebat in Brinkhuis
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Informatiebijeenkomst Natuurbrug Laarderhoogt
Op dinsdag 18 februari houdt Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de aanstaande werkzaamheden voor de 
Natuurbrug Laarderhoogt. Tussen 19.00 en 21.30 uur krijgt u in basisschool Florencius (Leemzeulder 29) een 
toelichting op het ontwerp van de natuurbrug met de beide ecoducten, de werkzaamheden in de komende periode en 
mogelijke hinder. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u ook meer horen over de procedure voor de bouwvergunningen 
en de inrichting van de natuurbrug. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de gemeenten, Goois Natuurreservaat en 
aannemerscombinatie Strukton-Ooms zijn aanwezig om u te woord te staan.

Gemeente 

Wegafsluitingen
Om de natuurbrug te kunnen bouwen, zijn wegafslui-
tingen onvermijdelijk. Van zaterdagmiddag 1 maart tot 
en met woensdagochtend 4 maart wordt de Naarderstraat 
in beide richtingen afgesloten om een waterleiding te 
kunnen vervangen. Het verkeer wordt omgeleid via de 
A1, afrit 9. In de zomer van dit jaar wordt ook de A1, in 
beide richtingen, afgesloten gedurende twee nachten 
om de liggers van het ecoduct A1 te plaatsen. Ten slotte is 
op de Naarderstraat in september enige hinder te ver-
wachten als de liggers van het ecoduct Naarderstraat 
worden geplaatst. Het verkeer wordt dan meerdere 
malen gedurende enkele minuten stil gelegd.

natuurbrug Laarderhoogt
Met het oog op de diversiteit van dier- en plantensoorten 
wil de overheid natuurgebieden in Nederland met elkaar 
verbinden. In het geval van de Natuurbrug Laarderhoogt 
maken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, 
het Goois Natuurreservaat en de gemeente Laren en Bla-
ricum zich sterk om natuurgebieden in het Gooi aan 
elkaar te knopen. Met twee ecoducten, over de A1 en 
Naarderstraat, krijgen plant en dier meer ruimte en 
krijgt de mens een aaneengesloten natuurgebied van de 
Blaricummerheide naar de Bussumer- en Westerheide.
Over de Natuurbrug Laarderhoogt verschijnt een digi-
tale nieuwsbrief. U kunt via www.rijkswaterstaat.nl/
abonneren aangeven dat u deze wilt ontvangen.

Bron: Landschappartners
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Distinguished PartnerSearch
Kees Schiferli c.s.

 kijken meer naar wie dan wat je bent
Vijzelstraat 26  

1017 HK Amsterdam 
   020 6205320 0654304122

www.dpspartnersearch.nl   info@dpspartnersearch.nl

August Macke - Promenade (1913)

Een nieuwe liefde die uw 
leven weer verrijkt...

U bent daaraan toe? Dan zijn wij er voor u! 
Ons doel is mensen nieuw, bestendig  

levensgeluk te bezorgen door primair uit te gaan 
van wat mensen bindt, zoals achtergrond, sociale  

omgeving, interesses en levensstijl.

Rectificatie
In de vorige editie van Larens Journaal riep Tom Pouw, 
kandidaat-raadslid van VVD Laren, in zijn stuk “Stoplich-
ten Brink zijn ergernis” lezers op om ergernissen of wat 
beter kan in Laren te e-mailen. Hierbij stond een ver-
keerd e-mailadres. Het juiste e-mailadres is: tom_
pouw@hotmail.com. Dus mocht u een ergernis hebben, 
schroom niet te e-mailen! Immers, Laren zo prettig en 
leefbaar mogelijk houden, dat doen wij met zijn allen!

Pleegouders
Jeugdzorgaanbieder Youké is op zoek naar nieuwe 
pleegouders in regio ´t Gooi. Iedereen met een ruim 
hart en een stabiel leven kan pleegouder worden. Of u 
nu alleenstaand bent, jong of wat ouder, een ervaren 
opvoeder of kinderloos….wij zoeken zoveel mogelijk 
verschillende pleeggezinnen om de beste match te 
kunnen vinden voor een kind. Pleegzorg is mogelijk 
voor in het weekend, bij crisis of voor langere tijd.  
Youké begeleidt en behandelt kind en jongere van 0 tot 
23 jaar en hun gezin bij uitdagingen rond opgroeien 
en opvoeden. Onze cliënt is daarbij onze belangrijkste 
samenwerkingspartner. We bieden de best passende 
hulp, ook bij meervoudige problematiek. Zo kort als 
kan, zo lang als nodig en om instroom naar zwaardere 
hulp te voorkomen. Youké is ontstaan uit Zandbergen 
jeugd & opvoedhulp en Trajectum.Wilt u meer weten 
over pleegzorg? Neem dan contact op met: Nelly 
Hoofs, n.hoofs@zandbergenjeugd.nl, T 035 624 05 41

Zadeldief gesignaleerd
De medewerkers in het 
Raadhuis van Laren heb-
ben een dienstfiets. Met 
deze f iets kunnen zij zich 
“groen” en verantwoord 
verplaatsen naar hun cli-
enten. Deze f ietsen heb-
ben ze aan kunnen schaf-
fen vanuit gemeenschapsgeld. Nu staan de f ietsen 
onbruikbaar omdat hun zadels van de f ietsen zijn 
gehaald. Zij zijn op zoek naar de vinder van deze zadels 
en zouden het erg f ijn vinden als de zadels weer in hun 
bezit komen. En mocht jij degene zijn die bij wijze van 
leuke grap de zadels verwijderd heeft, kom ze gerust 
terug brengen, zij nemen ze graag weer in ontvangst. 
Informatie bij: Beheerstichting Hart van Laren 7513268. 
Versa Welzijn BEL t. 656 52 86
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en beiden zijn gefascineerd voor 
de gedragingen van mensen. Els 
ter Horst (Delft 1953) kreeg haar 
opleiding aan de Academie 
Minerva in Groningen en toont 
naast schilderijen en tekenin-
gen enkele beeldboeken. Zo 
maakte zij een bomenboek, een 
boek over taal en het leporello-
boek On both sides. Daarin verwerkte zij haar oorspron-
kelijke gedachtes over de gedragingen van de mens, 
diens privé versus de anonieme buitenwereld. Liesbeth 
Pallesen (Beverwijk 1955) studeerde aan de Rietveld Aca-
demie, waar zij als docent aan verbonden is, en laat 
ruimtelijk werk zien bestaande uit onder meer kleine, 
meestal zwarte sculpturen waarvan de meeste gebaseerd 
zijn op haar waarnemingen in het landschap. Sommige 
beelden zijn meer verhalend van karakter. Binnen iedere 
sculptuur speelt zij een spel met bekende en met een 
door haar zelf gevonden beeldtaal. Haar bedoeling is dat 
de kijker haar werk op verschillende manieren kan 
bekijken en interpreteren en dat hij er zelf zijn eigen 
invulling aan kan geven. De opening van de tentoon-
stelling wordt verricht door Jenneke ter Horst, ‘allesont-
werper’, en muzikaal omlijst door Maartje ’t Hart, gitaar 
en zang. U bent van harte welkom, de opening in het 
Larense kunstenaarshuis is om 15.30 uur. De tentoon-
stelling loopt tot en met 6 april en is iedere dag te bezich-
tigen tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer info op www.rosa-
spierhuis.nl 

Tot en met 18 mei toont Singer Laren 
het beste dat in Laren en omgeving 
gemaakt is door kunstenaars als 
Jozef Israëls, Anton Mauve, Albert 
Neuhuys, Hein Kever, Max Lieber-
mann, Ferdinand Hart Nibbrig, Jan 
Sluijters, Piet Mondriaan, Bart van 
der Leck en Gustave de Smet.  Laren 
was in de periode 1880-1930 een 

bruisende kunstenaarskolonie. Haagse Schoolschilders 
trokken naar het pittoreske Laren en Blaricum om het 
onbedorven boerenbestaan vast te leggen. Het grote suc-
ces van deze schilderijen trok kunstenaars uit binnen- 
en buitenland naar het Gooi. De schilderijen van bij-
voorbeeld Anton Mauve waren zeer succesvol in Amerika. 
Zo ontstond de term ‘Made in Laren’. Ook de wereldbe-
roemde impressionist Max Liebermann schilderde gedu-
rende vele zomers in Laren en maakte er talrijke impo-
sante werken. Tegelijkertijd werd de kunstenaarskolonie 
vanaf 1900 ook een broedplaats van vernieuwing. Kun-

Singer: Mauve tot Mondriaan

Vanaf 5 februari is er een nieuwe 
serie danslessen gestart bij De 
Gooische Muziekschool. Kinderen 
tussen de 3 en 12 jaar kunnen op 
de dinsdagmiddag deelnemen aan 
verschillende danslessen. Een gra-
tis proef les is altijd mogelijk. De 

lessen die gevolgd kunnen worden zijn Peuterdans (2 / 3 
jaar), Kidsdance (4 / 6 jaar), Song & Dance (7 / 9) en Hip-
hop les (8+ jaar). De lesserie wordt afgesloten met een 
spetterend optreden in Theater Spant! te Bussum op 
zaterdag 14 juni. De lessen worden gegeven door Jenni-
fer Leijendekkers. Jennifer is afgestudeerd aan de 
Utrechtse Dansacademy. Naast de lessen in Laren ver-
zorgt Jennifer lessen bij Dansstudio van Harten en Tou-
chée in Utrecht. De lessen worden gegeven in Muziek-
centrum Schering en Inslag, Eemnesserweg 15. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij De Gooi-
sche Muziekschool 035-6936596 of per mail info@
degooischemuziekschool.nl

De maandelijke groeps-
wandeling van de stichting 
Wandelvierdaagse Het Gooi 
voert de lopers op zondag 9 
februari via het nieuwe 
f ietspad langs het Laarder 
Wasmeer naar de Vuursche bossen. Op de terugweg van 
de 19 km lange tocht leidt de route door het kasteelpark 
Groeneveld in Baarn. Onderweg wordt er gepauzeerd 
voor koff ie en koek. Verzamelpunt is de clubkantine van 
SV Laren aan het Schuilkerkpad, waar de koff ie om 9 uur 
klaar staat en het gezelschap vanaf 9.30 uur op pad gaat. 
Deelname is gratis. Honden mogen niet mee. Gaarne 
aanmelding via groeps@wandelvierdaagsehetgooi.nl. 
De wandeltochten worden steeds populairder. In janua-
ri meldden zich maar liefst 150 lopers aan de start.

In het Rosa Spier Huis vindt op zondagmiddag 9 febru-
ari de opening plaats van een tentoonstelling met werk 
van twee veelzijdige kunstenaressen, Els ter Horst en 
Liesbeth Pallesen. Twee vrouwen die f iguratieve beelden 
scheppen. Beiden wonen en werken in Amsterdam, de 
stad waar ze elkaar in de jaren 80 hebben leren kennen 

Start nu met danslessen 

Wandeling naar Vuursche bossen

Rosa Spier Huis: Tentoonstelling figuratieve 
beelden

Activiteiten
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stenaars als Jan Sluijters, Gustave de Smet, Bart van der 
Leck en Piet Mondriaan verbeeldden de traditionele 
onderwerpen op een geheel nieuwe en verfrissende wij-
ze. Achtereenvolgens wisselden symbolisme, pointillis-
me, luminisme, expressionisme en uiteindelijk totale 
abstractie elkaar af. Dit alles vond plaats op één plek 
gedurende een betrekkelijk korte periode. De kunste-
naarskolonie Laren-Blaricum bevond zich op een schar-
nierpunt in de Nederlandse kunstgeschiedenis waar de 
traditionele, f iguratieve schilderkunst razendsnel werd 
ingehaald door de avant-garde. De bezoeker van de ten-
toonstelling krijgt een helder beeld van deze fascine-
rende ontwikkeling aan de hand van het beste dat er in 
de kunstenaarskolonie is gemaakt. Vandaag de dag is de 
vraag naar Mondriaans werk zo groot, dat het niet 
mogelijk bleek om voor deze tentoonstelling een abstract 
schilderij uit zijn Larense tijd te lenen. Daarom wordt de 
ontwikkeling van zijn werk tussen 1915 en 1920 hier 
getoond met behulp van fotoreproducties op ware groot-
te, contemporaine citaten en informatieve teksten. 
Foto’s van de huizen waar de schilder verbleef tonen de 
plaatsen waar Mondriaans ‘Nieuwe Beelding’ in Laren 
en Blaricum tot stand kwam. Zondag 9 februari van13.00-
15.00 uur: maak kennis met Mondriaan Workshop voor 
alle leeftijden. Maandag 10 februari, 20.15 uur Lezing: 
Mauve tot Mondriaan door conservator Anne van Lien. 

Op maandag 10 februari, aan-
vang 20.15 uur, geeft het Prazák 
Quartet, bestaande uit Pavel 
Hula viool, Vlastimil Holek 
viool, Josef Kluson altviool en 
Michal Kanka cello, een concert 
in het Rosa Spier Huis. Een unie-
ke kans dit wereldberoemde 

ensemble te horen, bovendien in een overwegend Tsje-
chisch programma dat deze musici op het lijf is geschre-
ven. Janácek componeerde zijn tweede strijkkwartet aan 
het einde van zijn leven en gaf het als ondertitel Intieme 
brieven, een verwijzing naar de talloze brieven die hij 
schreef aan zijn 40 jaar jongere, onbereikbare geliefde 
Kamila Stosslova. Mozart Strijkkwartet in Bes-groot KV 
589, Janácek Strijkkwartet nr. 2 “Intieme brieven”, 
Dvorák Strijkkwartet in C-groot op. 61. 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 vragen wij een vrijwillige bijdrage in de kos-
ten. Rosa Spier Huis, Esseboom 2. Tel. 5386797 en www.
rosaspierhuis.nl

Rosa Spier Huis: Prazák Quartet 

Op dinsdag 11 februari komt Maurice de Hond spreken 
op basisschool De Scheper. Het thema van de avond is 
waarom het onderwijs drastisch moet veranderen. De 
visie van Maurice de Hond op het onderwijs van nu, 
digitaal leren en het ontstaan van de Steve Jobsscholen 
in Nederland. Interessant, kom ook! Deur is open vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree aan de Ruiterweg.

Op vrijdag 14 februari en 
zaterdag 29 maart wordt 
de workshop Verwacht 
niets, ontvang alles geor-

ganiseerd door Annelies de Wilde van Praktijk de Aarde 
en Helena de Jong van Praktijk Mi Sento. Binnen deze 
workshop gaan we kijken naar wat vergeving wel en wat 
het niet is. We bieden handvaten om in de praktijk daad-
werkelijk verwachtingen los te laten. Vergeving is een 
innerlijk schoonmaakproces en een geschenk aan jezelf. 
Met het loslaten van verwachtingen vind je jezelf terug 
en daarmee vind je alles. Inschrijving via de mail: prak-
tijkdeaarde@gmail.com of  mailto:info@misento.nl

Zondag 16 februari om 
14.00 uur geeft Prof.Dr. 
Jelle Reumer, directeur 
van het Natuurhisto-
risch Museum in Rotter-
dam, tevens hoogleraar 
vertebraten paleontolo-

gie in Utrecht, auteur van diverse boeken en schrijver 
van een wekelijkse column in een landelijk dagblad in 
Geologisch Museum een lezingmet als titel meegekre-
gen: ‘De vis die aan land kroop’. De evolutie van de 
gewervelde dieren is een lang verhaal, dat een half mil-
jard jaar geleden begon met een klein lancetvisje, en dat 
voorlopig is geëindigd met wat wel beschouwd mag wor-
den als het hoogste evolutiestadium: een dinosaurus die 
slechts enkele grammen weegt en die dankzij f lapperen 
met zijn voorpoten kan stilstaan in de lucht om met een 
lange snuit nectar uit bloemen te zuigen. Daar tussenin 
vinden we allerhande vissen, amfibieën, reptielen en 
zoogdieren, waaronder de mens, die in de systematiek 
eigenlijk tot de vissen behoort... De lezing begint om 
14.00 uur, duurt ongeveer een uur en is vrij toegankelij 
voor de bezoekers van het museum aan de Hilversumse-
weg, geopend van dinsdag t/m zondag van 13.00-16.30 
uur. Toegangsprijs museum voor volwassenen (18 jaar en 
ouder) € 5,50. Donateurs en museumkaarthouders gra-
tis.

Thema-avond met Maurice de Hond

Workshop: Verwacht niets, ontvang alles

‘De vis die aan land kroop’.



Iedere maand organiseert een 
groep creatieve vrijwilligers 
ondersteund door Versa Welzijn 
een gezellige creatieve zondag-
middagworkshop van 14.00 – 16.00 
uur in het atelier van het Brink-
huis. U kunt zich per activiteit 
inschrijven. De kosten zijn  
€ 10,00 per keer inclusief materi-
aal en koffie en thee. Op 16 februari wordt de workshop 
“Sieraden maken” gegeven. U maakt een ketting/of arm-
band van leren veters en leert hoe u een veterklem, kra-
len, ringetjes en een slotje moet monteren. Voor infor-
matie en inschrijving kunt u contact opnemen met 
Nelly Bleijenberg tel. 035 531 58 39 of mail naar blei2707@
planet.nl

Op maandag 17 februari is er 
een lezing in de bibliotheek 
Laren-Blaricum in het 
Brinkhuis over de populaire 
huizen uit de jaren 30. Vra-
gen als: Waarom spreken de 

architectuur en het woonmilieu nog altijd zoveel men-
sen aan? En waarom wordt de jaren ‘30 stijl veelvuldig 
nagevolgd in moderne buitenwijken? En wanneer is een 
nieuwbouwkopie succesvol? komen aan de orde. De 
lezing wordt verzorgd door Joost Kingma die promoveer-
de op dit onderwerp. Ook voorbeelden uit Laren Blari-
cum en Eemnes worden besproken. Tijd: 20.00 -  22.00 
uur. Entree € 10,-. Reserveren is gewenst.

Op donderdag 13 februari 
organiseert de PvdA-BEL 
een thema-avond over 
(sociale) huurwoningen in 
Blaricum, Eemnes en Laren 
in de Hilt, Eemnes. Als 
gastspreker is de heer Jacques Monasch, Tweede Kamer-
lid voor de PvdA en woordvoerder Wonen aanwezig. 
Daarnaast is er een forumdiscussie met vertegenwoordi-
gers met alle aanbieders van huurwoningen in de drie 
dorpen en worden vragen uit de zaal beantwoord. De 
huren worden weer hoger en steeds minder mensen 
komen in aanmerking voor een sociale huurwoningen 
waar huurtoeslag voor kan worden aangevraagd. Hoe 
lossen we dat op in Blaricum, Eemnes en Laren samen 
met onze woningverhuurders? Zijn er genoeg sociale 

Sieraden maken

Magie van het jaren 30 huis

Thema-avond over (sociale) huurwoningen 
Jacques Monasch 

16

Afgelopen jaar stond 
hij voor het eerst in 
zijn carrière in het 
Mogador, dé theater-
tempel van Parijs. Zel-
den heeft een theater-
voorstelling tot zoveel 
discussie achteraf 

geleid. Die nooit verwachte commotie gaf Ivo inspiratie 
voor een geheel nieuwe show met onder andere geestige 
anekdotes van wat zich allemaal buiten beeld afspeelt. 15 
februari in Singer wordt het een zeer persoonlijke, muzi-
kale, humoristische en emotievolle avond. Daartoe 
neemt Ivo u mee naar de stad van de liefde waar hij onder 
andere Carla Bruni, Charles Aznavour en Edith Piaf 
tegenkomt, maar vooral ook zichzelf... Een voorstelling 
over een voorstelling? Veel meer dan dat. Want ook deze 
keer laat hij u niet naar huis gaan voordat er f link is 
gelachen en hij u, zoals altijd, een aantal waardevolle 
levenslessen heeft meegegeven. Voor kaarten à  
€ 25,00, Supporters € 22,50 kunt u bellen met de thea-
terkassa 035 - 539 39 33 of stuur een e-mail naar 
mailto:theaterkassa@singerlaren.nl,of via ons bestelfor-
mulier: http://bestelling.singerlaren.nl/.

Ivo Niehe met ‘Die avond in Parijs’

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren 

www.fredvansprang.nl
Tel:035-5314167

Wh=te.

info@city-time.nl
T 075 670 70 75



huurwoningen in de drie dorpen en hoe gaan we om met 
veranderende omstandigheden? Deze en veel andere vra-
gen worden behandeld tijdens de thema-avond die voor 
iedereen toegankelijk is. Het programma duurt van 
20.00 – 22.00 uur. Gespreksleider is Wim Kozijn.

De dames Steff ie Luif en Thea 
de Leeuw organiseren op  18 
februrari, de derde dinsdag 
van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur een gezellige bingo, 
ondersteund door Versa Wel-
zijn. Al jarenlang favoriet bij 

vele bezoekers. De bingo vindt plaats in de aanbouw van 
de sportzaal van college de Brink tegen over het Muziek-
centrum. De kosten zijn € 3,00 p.p. per keer.

Op 20 februrari zal Dance for Health & parkinson een 
dansworkshop geven. “Onze lessen combineren dansbe-
wegingen uit moderne dans, klassiek ballet en improvi-
satie. Het vertellen van verhalen, inbeeldingsvermogen 
en het uiten van emotie worden gekoppeld aan specif ie-
ke aandachtsgebieden zoals balans, f lexibiliteit, coördi-
natie en isolatie. De lessen bieden echter meer dan alleen 
beweging. Het gaat om een creatief proces, waar plezier, 
ontmoeting, ontplooiing en hernieuwd vertrouwen in 
het eigen lichaam net zo belangrijk zijn als de beweging 
zelf.” U kunt zich voor deze workshop opgeven bij Ineke 
(inekevandeheijden@casema.nl ) Locatie: Theodotion. 
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang workshop 14.30 uur.  

Op vrijdag 21 februari om 20.00 
uur is er weer een prachtig piano-
recital van Weltklassik am Klavier, 
Aleksandra Mikulska speelt Chop-
in. Zij geldt als een van de beste 
Chopin-vertolkers van dit 
moment. In de kleine sfeervolle 
zaal van het Theater aan de Brink, 
kunt u van zeer nabij dit toprecital beleven. Aleksandra 
Mikulska, geboren in 1981 in Warschau, begon haar 
opleiding aan het Muzieklyceum Karol Szymanowsky in 
Warschau. Op 23-jarige leeftijd, in 2005, ontving zij al de 
prijs voor  ‘Beste pianist van Polen’. Ze vervolgde haar 
opleiding tot concertpianiste in Mannheim bij Erich 
Eicher, in Imola bij Lazar Berman en Michael Dalberto 

Bingo

Parkingson Café: Dansworkshop

Aleksandra Mikulska speelt Chopin
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en tot slot in Hannover bij Arie Vardi. In haar spel hoor je 
de muzikale tradities van Polen, Duitsland en Italië 
terug, gecombineerd met een heel eigen persoonlijke, 
sensitieve speelwijze. Mikulska speelt Polonaises van 
Chopin. Kaarten bestellen: reserveren@hartvanlaren.nl 
of via tel: 035 751 3991. Volwassenen € 20,- Studenten  
€ 15,- Jeugd tot 18 jaar gratis

De PC Helpdesk BEL organi-
seert op maandag 24 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur een 
themabijeenkomst voor 50+ 
inwoners uit de BEL gemeen-
ten in het Brinkhuis. Via 
Internet kunt u alvast een 
voorproefje krijgen in welke omgeving uw hotel of uw 
bungalow ligt. Heeft u nog niet geboekt maar wilt u 
vakantiereizen vergelijken, of lezen hoe andere bezoe-
kers voor u, de bestemming hebben beoordeeld, Internet 
is “the place to be”. Alleen vraagt u zich misschien af hoe 
u aan relevante informatie komt. Misschien bent u wel 
eens jaloers op andere gasten, die tijdens hun vakantie 
hun laptop/Smart Phone of internet in het hotel gebrui-
ken om ter plekke over allerlei relevante informatie over 
bijvoorbeeld restaurants, bus tijden te kunnen beschik-
ken. Op onze themabijeenkomst wordt gedemonstreerd 
hoe u deze hulpmiddelen kunt gebruiken. U kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen, voorzien van uw 
naam en telefoonnummer naar: themabijeenkomst@
pchelpdeskbel.nl. De kosten, inclusief koff ie/thee zijn  
€ 6,- per persoon.

Annejet van der Zijl,komt 25 febru-
ari vertellen over haar spiksplin-
ternieuwe boek ‘Gerard Heineken; 
de man, de stad en het bier’, de 
grondlegger van het Heineken-
imperium. Het initiatief voor het 
boek komt van Heineken, meer 
specif iek van de Stichting Heine-
ken Collection, die waakt over het 
erfgoed van het bedrijf.  Zij hebben twee en een half jaar 
geleden zelf Annejet van der Zijl benaderd. De auteur 
kreeg toegang tot de familiearchieven, maar wist niet 
wat ze daar kon verwachten. Het werd volgens de uitge-
vers uiteindelijk een verhaal vol lef, daadkracht, passie, 
jaloezie, schandaal en chantage. De avond begint om 
20.00 uur, kaarten (€ 10,-) zijn verkrijgbaar bij de Larense 
boekhandel en in het Brinkhuis, reserveren kan via de 
website en per telefoon 035 5257410.

Vakantie plannen via Internet!

Schrijversontmoetingen: Annejet van der Zijl 



Vind jij koken ook leuk? Doe dan donderdag 27 februari 
mee aan het Kinderkookcafé van 10.00 – 16.00 uur bij BSO 
Berenparadijs op het terrein SV Laren ’99. We gaan gezon-
de hapjes bereiden en doen diverse activiteiten zoals o.a. 
een kookestafette, een proefquiz en we knutselen place-
mats, schorten en kookboekjes! Natuurlijk gaan we 
smullen van onze eigen hapjes en ook ouders mogen 
meeproeven. De kindervakantie activiteiten worden 
door Versa Welzijn georganiseerd in samenwerking met 
de stichting Kinderopvang Humanitas. Reservering is 
wenselijk in verband met in te schatten capaciteit. De 
activiteit is voor kinderen van 6 – 12 jaar. De kosten zijn 
€ 5,00, graag een lunchpakketje meenemen. Aanmel-
den kan door naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en adres te mailen naar scwlaren@versawelzijn.nl of bel 
naar tel. (035)- 526 29 02

Al meerdere malen zijn er 
geluiden gehoord om  een cen-
trale plek in Laren te creëren, 
waar kunstenaars elkaar kun-
nen ontmoeten. Welnu, het 
initiatief is genomen om op 
iedere laatste donderdag van 
de maand het Kunstcafé Laren 
vóór en dóór kunstenaars te 
organiseren. Zowel amateurs als professionals, galerie-
houders, kunstverzamelaars en kunsthistorici. Jong en 
oud zijn van harte welkom om met elkaar in contact te 
komen in Het Kunstcafé Laren. Meerdere kunstgroepen 
in Laren samenbrengen, elkaar treffen, verbinden. Met 
elkaar in gesprek komen, stimuleren en elkaar inspire-
ren is het doel van deze bijeenkomsten.  Het Hart van 
Laren, Het Brinkhuis wil dit initiatief graag ondersteu-
nen en is een uitgelezen plek om  in contact te komen, te 
netwerken en om een drankje  te drinken en zo een ont-
moetingsplek te creëren voor gelijkgestemden. Het 
tweede Kunstcafé is 27 februari van 19.30 - 22.00 uur in 
het Brinkhuis. Meer info: Janine Boot, tel. 062 220 3270 en 
Ineke Vaasen, tel. 065 055 7515 en www.faceboek.com/
kunstcafe.laren   

Kinderen ontwikkelen op 
een actieve manier hun 
kracht en vaardigheden. In 
de weerbaarheidstraining 
die dinsdag 4 maart van 
16.00 – 17.30 uur start in het 
Muziekcentrum Schering 

Kinderkookcafé in de voorjaarsvakantie

Kunstcafé Laren 

Weerbaarheidtraining voor groep 7 en 8

18
Larens JournaaL

Adverteren in het Larens Journaal?
advertenties@larensjournaal.nl

en Inslag, Eemnesserweg 15a, leren kinderen het beste 
uit zichzelf te halen, voor zichzelf op te komen, zich 
zeker te voelen, in respect om te gaan met zichzelf en 
anderen. Ze leren onveilige en lastige situaties inschat-
ten en oplossen. Bewust worden van eigen grenzen en 
die van anderen waardoor ze meer mogelijkheden krij-
gen om ruzies op te lossen, om te gaan met conf lictsitu-
aties en groepsdruk. De training wordt gegeven door 
Abby Berkeveld, bestaat uit 10 lessen, kost € 120,- en is 
ook mooie voorbereiding op de middelbare school. Op 
dinsdag 11 maart vind er van 19.30-20.30 uur een voor-
lichtingsavond plaats voor ouders. Dit zodat ouders op 
de hoogte zijn van wat de kinderen doen, leren en hoe u 
thuis kunt helpen bij het oefenen. Meer info en aanmel-
den (tot 25 februari) bij Irene Vos: ivos@versawelzijn.nl 
06-33103836 of www.jongversa.nl/laren 

Zo’n stille zondagmiddag zoals er 
al velen zijn geweest en ook nog 
zullen volgen… maar … onderbro-
ken door een bijzondere, nieuwe 
activiteit in het Brinkhuis. Kom 
luisteren naar de Het Interview 

van Loeff & Cattel, een duo dat alleen voor Bomen op de 
Brink samenwerkt om bijzondere antwoorden te krijgen 
op prikkelende vragen. Hun gasten zijn geselecteerd uit 
bekenden van Laren; omdat ze er wonen en/of werken. De 
verhalen zullen vaak over Laren gaan maar uitstapjes 
naar andere onderwerpen worden niet geschuwd. Loeff &  
Cattel gaan altijd het gesprek aan met twee gasten die 
zakelijk en/of privé met elkaar verbonden zijn. Op 9 
maart zijn dat Jan Rudolph de Lorm, directeur Museum-
zaken en Evert van Os, algemeen directeur, vanaf 1 maart 
vormen zij samen de directie van Singer Laren. De locatie 
is het Theater aan de Brink, in de sfeervolle theaterkapel 
wordt voor Bomen op de Brink een speciaal decor gecre-
eerd om volop te genieten van dit zondagmiddag inter-
view. Bomen op de Brink kwam tot stand met dank aan 
Hansje Terlingen, Magali de Frémery, Conny Stoel, Robert 
Aberdingk Thijm, Carla Janssen Höfelt, Astrid Cattel en 
Karel Loeff. 9 maart, Theater aan de Brink, Brinkhuis 
Laren Aanvang 14.30, entree 7,50 inclusief een consump-
tie. reserveren@hartvanlaren.nl Meer informatie: Brink-
huis Laren/Christien Kuysters, 035 751 3991

Bomen op de Brink



Op donderdag 13 februari opent 
Joan de Zwart-Bloch, burge-
meester van Blaricum,  de nieu-
we tentoonstelling in het BEL-
Kantoor. Tijdens de 
tentoonstelling zijn werken te 
zien van de kunstschilders Maja 
Boot en 

Angeline Rijkeboer en beelden 
van Els de Graaf. Kunstenares 
Maja Boot laat haar onstuimige 
karakter zien in haar schilderij-
en. Het is de wereld van ‘dromen 
en vergankelijkheid’ die ze wil 
vangen op haar doeken die altijd 
in beweging lijken te zijn. Haar 
laatste serie ‘Drooggevallen 
Boten op het Wad’ is een bijzon-
der robuuste collectie schilderijen die letterlijk door zilt 
en roest lijken te zijn aangevreten. Angeline Rijkeboer 
schildert voornamelijk dieren en landschappen, aanvan-
kelijk in aquarel, de laatste tien jaar vooral in acryl op 
doek. In de loop der jaren heeft zij een eigen stijl ontwik-
keld: realistisch, maar nét even anders, waarbij de krach-

tige kleuren kenmerkend 
zijn.  Beelden maken is 
haar lust en leven voor 
beeldhouwer Els de Graaf. 
Wat de meeste beelden 
gemeen hebben of ze f igu-
ratief of abstract zijn, is 

geborgenheid. Ze hebben een grote aaibaarheidsfactor.  
Zij werkt in steen, brons en hout. De tentoonstelling is 
te zien tot en met 26 maart 2014 tijdens kantooruren van 
het BEL-Kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

BEL-Art expositie
Agenda

T/m   5 apr  De Lindenhoeve: Tentoonstelling  
40 jaar Warrekam

T/m  18 mei   Singer: Tentoonstelling: Mauve tot 
Mondriaan

9 feb  Groepswandeling Wandelvierdaagse  
Het Gooi 

9 feb  Rosa Spier Huis: Opening tentoonstelling 
figuratieve beelden

10 feb  Brinkhuis: Rechtswinkel, juridische  
vragen snel beantwoord 19.30 uur

11 feb  De Scheper: Thema avond met maurice de 
Hond

10 feb Rosa Spier Huis: concert Prazák Quartet 
13 feb  Thema-avond (sociale) huurwoningen in 

De Hilt
13 feb  BEL-Art kantoor: expositie Maja Boot, 

Els de Graaf en Angeline Rijkeboer
14 feb  Praktijk de Aarde: Workshop verwacht 

niets, ontvang alles
15 feb  Singer: Ivo Niehe met ‘Die avond in Parijs’
16 feb  Museum Hof land: ‘De vis die aan land 

kroop’ door Prof.Dr. J. Reumer
16 feb  Brinkhuis: Zondagmiddagworkshop 

sieraden maken
17 feb  Brinkhuis: Lezing Magie van het jaren  

30 huis
18 feb  Sportzaal College De Brink: Bingo 14.00 uur
18 feb   Raadhuis: Vergadering Commissie Ruimte 

& Infrastructuur 20.00 uur
20 feb  Theodotion: Parkinson Café: 

Dansworkshop
20 feb  Raadhuis: Vergadering Commissie 

Maatschappij & Financiën 20.00 uur
21 feb Brinkhuis: Pianorecital 
23 feb  Dickenstheater: Verkiezingskoorts  

aanvang 14.00 uur
24 feb  Brinkhuis: Themabijeenkomst: Vakantie 

plannen via Internet!
25 feb  Johanneskerk: Schrijversontmoetingen: 

Annejet van der Zijl
27 feb  SV laren ‘99: Kinderkookcafé van  

10.00 – 16.00 uur 
27 feb  Brinkhuis: Kunstcafé Laren 19.30 uur
5 mrt  Raadhuis: Raadsvergadering 20.00 uur
10 mrt  Brinkhuis: Politiek café met het 

lijsttrekkersdebat
19 mrt Gemeenteraadsverkiezingen 
21+ 22 mrt     NLdoet
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Wij leveren al 21 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd!

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl



Redactie
redactie@larensjournaal.nl
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Het Larens Journaal is een uitgave 
van Uitgeverij van Wijland B.V., te 
Laren, in opdracht van de Gemeente 
Laren. De uitgave verschijnt twee-
wekelijks. Kopij voor het volgende 
nummer moet binnen zijn op  
Vrijdag 14 februari 2014

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

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

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

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

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

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

Cover: opening van ‘Mauve tot Mondriaan’, de nieuwe expositie in Singer Laren
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