1. Wat is uw favoriete boek/welk
boek geeft u graag cadeau?
Mijn favoriete boeken zijn -eerlijk gezegd- reeksen voor de jeugd zoals Miss
Pelegrine’s home for peculiar children van Ransom Riggs en De Hongerspelen van Suzanne Collins. En ik hoop dat Norse Mythology van Neil
Gaiman mijn favoriete boek wordt. Want daar ben ik nu in bezig.
Een mooi boek om cadeau te doen is De Cirkel van Dave Eggers: een
heerlijk en ook alarmerend verhaal. Het gaat over Mae Holland, die voor
een Facebookachtig bedrijf gaat werken. Het laat inzien dat transparantie,
macht en commercie een giftige cocktail zijn. Echt een aanrader!

2. Welke film wilt u nog een keer zien?
Eerst maar eens al die films bekijken die ik nog niet gezien heb, zoals Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri! Als ik een film nóg een keer zou kijken
zou dat voor een ontspannen avondje er een worden uit de categorie Four
weddings and a funeral, of de Nederlandse variant: Alles is liefde. En uit
nostalgie zou ik dan een film van Monty Python nog eens willen zien, zoals
Life of Brian of The Meaning of Life. Een nooit meer overtroffen hoop
humor.
Een film die vroeger veel indruk op me gemaakt heeft is Midnight Express,
over een toerist die zo stom is om drugs te smokkelen en in een Turkse
gevangenis terecht komt. Heel heftig, maar een monument voor kracht en
hoop in beroerde tijden.

3. Hoe omschrijft u uw partij?
GroenLinks is vóór!

Voor mij omschrijft dat waarom ik me zo thuis voel bij GroenLinks.
Het is de energieke, positieve en open houding: oplossingsgericht. Wij zijn
voor een beter milieu en willen daarom duurzame energie stimuleren,
fietsers en voetgangers voorrang geven en ruimte bieden aan groen.
Omdat wij voor gelijke kansen zijn, zetten we in op goed onderwijs, een
sterke lokale economie en zelfredzaamheid. We vertrouwen op de kracht
van de bewoners en ondernemers: hun vraag moet centraal worden
gesteld, hun inbreng moet worden gehoord.

De belangrijkste wens van GroenLinks voor Laren is dat het in de toekomst
net zo fijn is om in Laren te wonen als nu. En met alle ontwikkelingen is het
heel belangrijk mee te groeien en mee te ontwikkelen.

GroenLinks verbindt een bont gezelschap van progressieve, idealistische en
actieve mensen. Dat komt door onze geschiedenis, door de partijen waaruit
GroenLinks is ontstaan. En dat komt uit onze hoop op een toekomst die nog
beter en groener is in plaats van minder. GroenLinks kiest voor: voor Laren.

En tot slot een wens die de gemeente niet zelf kan vervullen: de energiecoöperatie Laren. Een flinke partij zonnecellen kopen, plaatsen op alle
platte daken en plekken in Laren die daarvoor geschikt zijn en de opbrengst
ten goede laten komen aan iedereen die meedoet.
Zouden we Laren energieneutraal kunnen krijgen?

4. Wat vindt u bijzonder aan Laren?
Waar ik ook ben in Nederland, als ik vertel dat ik uit Laren kom, weet
iedereen precies waar dat is en wat ze ervan vinden. Yep, dat dorpje met
die grote huizen, bekende Nederlanders, sjieke winkels en ook: dure auto’s
(als in: écht heel duur). En ik vind dat stiekem nog wel leuk ook, zo’n
reactie. Ja, Laren is bijzonder. Maar anders dan iedereen die er niet woont
denkt. Laren is bijzonder fijn wonen. Centraal in Nederland, omgeven door
groen, alle voorzieningen, actief en bruisend en toch alle rust. Voor jong en
oud. Laren is: vijf lagere en twee middelbare scholen. De scholieren en hun
ouders vormen het hart van het dorp. Laren is: hei, weilanden en bossen
om het dorp en veel groen in het dorp zelf. Laren is: Singer Laren, de bieb,
het Brinkhuis, de hockeyclub, voetbalclub en tennisverenigingen. En ja,
Laren is ook t’ Bonte Paard.

Wat ook een vurige wens van me is: dat iedereen in Laren op haar of zijn
manier invulling kan geven aan een zinvol bestaan. En de meeste van ons
kunnen dat. Voor degenen die daarbij hulp nodig hebben moeten we doen
wat nodig is. Voor allemaal.

https://hlb.groenlinks.nl/

De cirkel/Dave Eggers
Collecties Bibliotheek Brinkhuis Laren en Bibliotheek Huizen
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl

Midnight Express/Alan Parker (dvd)
Collectie Bibliotheek Brinkhuis Laren
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl

Norse mythology/Neil Gaiman
Aan te vragen (€ 0,75) via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl

5. Wat zijn uw twee belangrijkste
wensen voor Laren?
Hier moet ik toch even smokkelen: ik heb er drie.
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