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Lydia de Jong en
Ellen van Dorst
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uit
voering van taken in het sociaal domein. Deze taken
bestaan uit de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, de
Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeenten zijn verplicht
om hierbij een burgeradviesraad te consulteren. Daarom is
er in vrijwel iedere gemeente een Adviesraad Sociaal Domein
actief. De gemeente Laren heeft samen met Huizen, Blari
cum en Eemnes de Adviesraad Sociaal Domein HuizenBlaricum-Eemnes-Laren (HBEL) ingesteld. Lydia de Jong
en Ellen van Dorst zijn de vertegenwoordigers voor Laren.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Ellen: ‘Als Adviesraad geven wij de Colleges van B&W
gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij gaat het om alle
beleidsaangelegenheden op het terrein van deze wetten.
We adviseren ook over de manier waarop deze in de
praktijk worden uitgevoerd. Met onze adviezen willen
we eraan bijdragen dat alle inwoners zo goed mogelijk
mee kunnen doen in de maatschappij.’
Lydia: ‘Concreet betekent dit dat wij de beleidsplannen
van de gemeente met een kritische, open blik bekijken.
Als we dingen onduidelijk vinden of denken dat iets
anders of beter kan, dan geven we dat aan. We kaarten ook
onderwerpen aan die we van inwoners of professionals in
het sociaal domein doorkrijgen. Het gaat daarbij altijd
over groepsbelangen, niet over individuele gevallen.’

We zitten er in de Adviesraad?
Ellen: ‘De Adviesraad Sociaal Domein HBEL bestaat uit
een onaf hankelijke voorzitter en twaalf leden: zes uit
Huizen, twee uit Blaricum, twee uit Eemnes en twee uit
Laren. Het zijn allemaal vrijwilligers die kennis en/of
ervaring hebben in het sociaal domein. Iedereen brengt
zijn eigen expertise mee. Mijn speerpunt is onder andere
jeugdzorg, doordat ik in de huisartsenpraktijk van mijn
man 37 jaar officemanager was. Ook mijn ervaringen bij
het vluchtelingenwerk in het AZC Crailo en als actieve
ouder op school kan ik hierbij inzetten.’
Lydia: ‘Ik richt me vooral op het onderwerp participatie.
In mijn loopbaan heb ik veel te maken gehad met de
Participatiewet en de Wmo. Onder meer als manager bij
de stichting Lezen en Schrijven en bij Vluchtelingenwerk
Nederland.’

Wat voor adviezen geven jullie zoal?
Ellen: ‘Vorig jaar werd er een folder gedrukt met nieuwe
regels voor huishoudelijke hulp via de Wmo. We hebben
toen een aantal aanpassingen voorgesteld om de tekst
begrijpelijker te maken. Dat advies is opgevolgd.
Momenteel buigen we ons over de nieuwe inburgeringswet, die veel veranderingen met zich meebrengt. Op een
aantal punten proberen we het beleid aan te scherpen.
Daarbij hebben we het College gevraagd om ons de
komende tijd hierover op de hoogte te houden.’
Lydia: ‘We kijken naar de uitvoering en resultaten van de
bezuinigingen die afgelopen jaren een rol speelden en
geven daar feedback over. We werken ook graag samen
met maatschappelijke organisaties. Zo hebben we Irmy
Vos van het Toegankelijkheidsteam Laren in januari van
dit jaar uitgenodigd om tijdens onze vergadering een
presentatie te geven. Haar mooie aanpak wordt nu ook
uitgerold in Eemnes en Blaricum.’

Wat is jullie motivatie om dit te doen?
Ellen: ‘Een groot deel van de gemeentelijke uitgaven gaat
naar het sociaal domein. Openheid en transparantie zijn
dan ook essentieel: inwoners hebben er recht op om te
weten wat er met het geld gebeurt. Daaraan lever ik vanuit mijn kennis en ervaring graag een bijdrage.’
Lydia: ‘Het sociaal domein is enorm breed en complex.
Daarom is het belangrijk dat verschillende mensen vanuit diverse disciplines daar onaf hankelijk over adviseren. Ik vind het belangrijk dat ik daaraan een bijdrage
kan leveren, op een constructief-kritische manier.’

Wat betekent Laren voor jullie persoonlijk?
Ellen: ‘Ik woon hier meer dan veertig jaar met veel
plezier. Laren is een open, sociale gemeenschap, waar
veel mensen elkaar persoonlijk kennen. Het leuke vind
ik dat er zoveel verschillende mensen samenleven. Ik
hoop dat dat zo zal blijven. Dat maakt Laren bijzonder.’
Lydia: ‘Ruim acht jaar geleden ben ik naar Laren verhuisd.
Het is hier heerlijk, dit is de plek waar ik oud wil worden.
Daarom ben ik blij dat ik vanuit mijn kennis en ervaring
een bijdrage kan leveren aan een Laren met goede sociaal
domein-voorzieningen waar het nóg prettiger wonen is.’
De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en vinden
plaats in de verschillende HBEL-raadhuizen. Geïnteresseerden
– zowel burgers als professionals in het sociaal domein – zijn
van harte welkom om te komen luisteren, mee te denken en
v ragen te stellen. Kijk voor de vergaderdata en meer informatie
op www.adviesraadsociaaldomeinhbel.nl
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De gemeenteraadsverkiezingen
naderen met rasse schreden, na 16
maart is er een nieuwe raad. Nou
ja nieuw, erg vernieuwend lijkt
het niet. De gemiddelde leeftijd
van de raadsleden zal weer zestig
plus zijn. Ook is er een beperkt
aantal vrouwen in de raad. Is dat
representatief voor Laren?
De enige reactionaire partij in het dorp is tegen verandering, er moet een weldadige rust zijn, vóór en na de verkiezingen. Stilstand is achteruitgaan, de dood in de pot.
Gelukkig heeft deze wethouder dat niet als uitgangspunt
genomen. Anders hadden we niet een derde sociale
woningen kunnen bouwen, waren er niet zestien betaalbare woningen op de Houtzagerij gebouwd, en hadden
we op de Ligweide niet tien betaalbare hofjeswoningen
kunnen voorstellen. Dankzij vrijgevige inwoners hebben
we meer dan vijf ton kunnen ophalen om de Johanneskerk in oude glorie te laten schitteren en hebben we SV
Laren ’99 en Scouting Maggy Lekeux geholpen met een
nieuw clubhuis. Met de verkoop van de ambtswoning is
het Coronafonds gefinancierd en de Vredelaan is mooi
opgeknapt. Crailo was nooit gekocht als we op onze handen hadden gezeten. Er zijn nu 590 woningen - waarvan
een derde sociaal - in een groene, circulaire en energiepositieve omgeving.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel zaken zijn de
afgelopen vier jaar gerealiseerd. ‘Stillstand gibt es nicht’.
Is alles goed gegaan? Natuurlijk niet. De komende vier
jaar zijn er ook mooie uitdagingen om het dorp beter,
aantrekkelijker en veiliger te maken.
Ondernemend besturen en je nek uitsteken hoort ook bij
dit dorp. Dat doen we voor dit prachtige dorp, dat altijd in
beweging is en hopelijk blijft.
Verkiezingen zijn belangrijk, ga vooral stemmen. Sport
en bewegen hebben we niet voor niets op de politieke
kaart gezet: op naar het stemlokaal! Blijf in beweging!
Ton Stam,
Wethouder VVD
t.stam@laren.nl

VVD BEL-gemeenten: ZORG SAMEN!
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk
en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De
portefeuille sociaal domein is daarmee een van de grootste gemeentelijke opdrachten geworden waar in de
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren meer dan 30% van
de gemeentelijke inkomsten aan wordt uitgegeven.
Belangrijk is dat iedere inwoner van de BEL kan blijven
rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de
toekomst. Met een vergrijzende bevolking, het langer
thuis wonen van ouderen en de explosieve vraag naar
jeugdhulp is dat geen eenvoudige opgave. En dat dwingt
ons om kritisch te blijven kijken naar het zorgaanbod, de
eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van
onze inwoners naast de aandacht voor preventie en het
voorkomen van eindeloze wachtlijsten. We werken al
intensief samen met de gemeente Huizen, die het beleid
van de BEL-gemeenten uitvoert. De jeugdzorg in Eemnes
valt nu onder de regio Amersfoort, en wij denken dat dit
ook beter in de HBEL geïntegreerd kan worden.
Het gaat over Doen wat nodig is in een specifieke situatie.
En het zoeken naar duurzame oplossingen voor soms zeer
complexe situaties. De opgave voor de komende jaren
wordt dan ook om het Sociaal Domein in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen waarbij
kwalitatief goede zorg kan worden gegarandeerd.

ee

Daar gaan wij ons als VVD in Blaricum/Eemnes/Laren
(BEL) gezamenlijk hard voor maken!
Met vriendelijke groet,

Christien Dobber-Spruijt
Gemeenteraadslid VVD
Gemeente Blaricum

Speciale aandacht voor kinderen
Eemnesserweg 19a Laren
035-5315894
www.tandartscentrumlaren.nl

Désirée Niekus
Gemeenteraadslid VVD
Gemeente Laren
Monique van der Linde
Gemeenteraadslid VVD
Gemeente Eemnes
Dit is een podium voor

Politiek

Ons Brinkhuis blijft van de inwoners

Een natuurlijk centrum

Rond het besluit dat ons college naar het Brinkhuis gaat
verhuizen is discussie geweest. Wat gebeurt er met ons
dorpshuis? Is er nog wel voldoende ruimte voor alle maatschappelijke activiteiten? Sommige collega-raadsleden
lieten zich in zware bewoordingen uit over rampspoed
die het Brinkhuis door dit besluit ten deel zou vallen.

Het dorp wordt regenklaar gemaakt, staat er op grote
borden op verschillende plekken in het dorp. Het heeft al
een tijdje niet meer zo heel hard geregend dus er lijkt
geen haast te zijn. Maar dat het weer een keer gaat
gebeuren dat half Laren onder water staat, is niet denkbeeldig. Denk maar aan wat er afgelopen zomer in
Valkenburg en omgeving is gebeurd.
De grootste uitdaging in het dorp als het om de water
opvang gaat wordt echter volkomen genegeerd; de Brink
en directe omgeving. Als het weer gaat storten staan de
bewoners van de Brink, Kerklaan en andere straten in die
buurt weer tot hun knieën in het water.
Er lag een onzalig plan van het college bij de raad om een
kelder onder de Coeswaerde te maken om grote hoeveelheden water op te vangen. De raad haalde dit idee terecht
van de agenda. Maar daarmee is het probleem en de
dreiging niet opgelost.
Wij willen onze mooie en natuurlijke oplossing zo snel
mogelijk weer voorleggen aan de Laarders: een echte vijver met begroeiing aan de rand, ruimte voor dieren en
uitermate geschikt om grote hoeveelheden water op te
vangen als dat nodig is. Terug naar de oorspronkelijke
natuurlijke vorm en functie.
Naast het herstellen van de natuurlijke situatie van de
Coeswaerde is het verder ontstenen van het dorp een van
de andere aanvullende maatregelen waar wij op aan
willen dringen.
Aanpassen van de vijver en de Brink past goed in de verder
door ons voorgestelde ideeën om het centrum veel
aantrekkelijker te maken. Meer weten?
Kijk op groenlaren.nl.

De verkiezingen zijn in aantocht, dat zal er mee te maken
hebben. Maar, wat is er nu écht aan de hand? De gemeente Laren moet, om zelfstandig te blijven en uw woonlasten niet onevenredig te laten stijgen, alle financiële zeilen bijzetten. Daarom is onder andere het besluit
genomen om het huidige Raadhuis te verkopen met de
harde afspraak dat de koper(s) op die plek medische voorzieningen voor onze inwoners huisvesten. De huisartsen
en therapeuten blijven en andere diensten zijn welkom.
Met de huisvesting van ons college in het Brinkhuis is het
gemeentebestuur dichter en meer betrokken bij de inwoners. Grote kans dat u onze burgemeester of wethouders
bij een bezoekje aan het Brinkhuis tegen het lijf loopt.
Dat hoort bij een dorp, zo vindt Larens Behoud. Met dit
besluit verminderen de lasten voor het Brinkhuis door
een efficiënter gebruik van ruimten. De bibliotheek
krijgt een efficiëntere indeling waarbij lezingen en lessen kunnen plaats vinden in ruimtes beneden. De begane
grond wordt tevens uitgebreid met extra ruimten. Het
Brinkhuis kan bovendien ook eerder open en waar nodig
later sluiten waardoor zalen beter benut kunnen worden.
Het resultaat: een bruisender volwaardig Brinkhuis met
meer activiteiten en een betere functie voor de inwoners
van Laren, want dat is het belangrijkste.

Karel Loeff
Fractievoorzitter

Sabine Schimmel
Kandidaat Groen Laren

de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.
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De Larense schaapskudde is druk aan het bevallen

Eindelijk kunnen we elkaar weer
ontmoeten op het terras

Laren wint streekderby tegen
Hilversum 1-4

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Houtweg 21, 1251 CS, uitbreiden van het hoofd- en
bijgebouw, ingekomen 29 januari 2022
•	Zevenenderdrift 78, 1251 RD, vellen van 1 boom,
ingekomen 2 februari 2022
•	Graafland 7, 1251 NH, vellen van 1 boom, ingekomen
2 februari 2022
•	Raboes 8, 1251 AL, vernieuwen van de bestaande
uitbouw, ingekomen 1 februari 2022
•	Torenlaan 68, 1251 HL, vernieuwen van de toegangspoort, ingekomen 2 februari 2022
•	De Schout 1, 1251 BN, realiseren van een kap met
dakkapel op aanbouw, ingekomen 3 februari 2022
•	Raboes 19, 1251 AK, vellen van 1 boom, ingekomen
31 januari 2022
•	Houtweg 8, 1251 CT, vellen van 1 boom, ingekomen
1 februari 2022
•	Breeweg 12, 1251 DX, realiseren uitbouw achter- en
zijgevel en plaatsen dakkapellen, ingekomen
4 februari 2022
•	Breeweg 14, 1251 DX, plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde, ingekomen 7 februari 2022
•	IJsbaanweg 7, 1251 VT, vellen van 1 boom, ingekomen
8 februari 2022
•	Nieuweweg 19, 1251 LG, vellen van 1 boom, ingekomen
4 februari 2022
•	Co Bremanlaan 24, 1251 HV, plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak, ingekomen 9 februari 2022
•	Eemnesserweg 33A, 1251 NB, plaatsen van een
tijdelijke Vodafone antenne-installatie, ingekomen
10 februari 2022
•	Oude Kerkweg 44, 1251 NZ, realiseren van een uitbouw
aan de achtergevel en plaatsen van een dakkapel op de
tweede woonlaag, ingekomen 31 januari 2022
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.
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Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Groeneweegje 2, 1251 RW, bouwen van een woning,
verzonden 4 februari 2022
•	Sint Janstraat 65, 1251 LC, bouwen van een woning,
verzonden 7 februari 2022
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
•	’t Zijdveld 8, 1251 CZ, (voorheen gepubliceerd als De
Noolen 7), bouwen van een woning en realiseren van
een inrit, verzonden 1 februari 2022
•	Sint Janstraat 61, 1251 LC, verbouwen woning, plaatsen
dakkapellen, vervangen uitbouw, realiseren kelder en
aanleggen inrit, verzonden 1 februari 2022
•	Schoolpad 5, 1251 ZN, uitbreiden dak achterzijde en
plaatsen van een dakkapel, verzonden 1 februari 2022
•	Kloosterweg 41A, 1251 WD, aanpassen van de dakkapel
(legalisering), verzonden 1 februari 2022
•	Sint Janstraat 70, 1251 LD, vervangen kozijnen, intern
wijzigen constructie en plaatsen dakkapellen op
achterdakvlak, verzonden 3 februari 2022
•	Mauvezand 41, 1251 JD, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 2 februari 2022
•	Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 39,
1251 KG, plaatsen van een dakkapel, verzonden
3 februari 2022
•	Lage Vuurscheweg 19A, 1251 TS, vellen van 2 bomen
(herplantplicht), verzonden 7 februari 2022
•	Zevenenderdrift 53, 1251 RB, realiseren van een
uitbouw aan de woning, verzonden 7 februari 2022
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betrefLarense zaken 18 februari 2022

fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift
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.

Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van gemeente Laren blijkt dat de onderstaande betrokkenen niet meer wonen op het adres waar
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze betrokkenen op te schorten per 12 januari
2022. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op
dat adres staan ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters
Adres
Woonplaats
Datum besluit

van der Gulik, M
Melkweg 2A
Laren
18-02-2022

Geslachtsnaam en voorletters
Adres
Woonplaats
Datum besluit

Willigenburg, W.A.C.
Beijemansweg 10
Laren
18-02-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de
Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn is
ingegaan op 18 februari 2022.
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval uw naam en
adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent,
waarom u het niet eens bent met dit besluit, uw hand
tekening.
Stuur het bezwaarschrift naar het college van burge
meester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
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Herontwikkeling voormalige
Rabobanklocatie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
maken bekend dat het bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie (NL.IMRO.0417.BPRA
BO-Va01) op 26 januari 2022 gewijzigd is vastgesteld.
Het bestemmingsplan betreft het realiseren van woningen, appartementen en commerciële ruimten op het perceel Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 6. Op de
locatie staat nu het voormalige kantoor van de Rabobank.
Het kantoor wordt gesloopt. De wijzigingen ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan betreffen onder meer:
het aangeven van de inrit naar de parkeergarage op de verbeelding, de parkeernormering en aanvullingen op enkele
onderzoeken.
Periode van terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 15 februari tot
en met 28 maart 2022 ter inzage in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan uitsluitend op
afspraak, telefoonnummer 14 035. Of bekijk het plan via
www.ruimtelijkeplannen.nl Vul hier in de locatie, de
naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer:
NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01.
Beroep
Belanghebbenden en niet-belanghebbenden die tijdig een
zienswijze kenbaar hebben gemaakt op het ontwerp
bestemmingsplan, kunnen gedurende de termijn van
terinzagelegging tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Raad van State. De voorwaarden om beroep in te stellen leest u op de website van
de Raad van State. Daarnaast kan een niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze heeft
ingediend ook beroep instellen. Zie hiervoor:
www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-
toegang-beroep
Stuur het beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het
vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het vaststellingsbesluit op te
schorten, moet een voorlopige voorziening aangevraagd
worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe dient u in bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Tenzij binnen deze termijn naast een
beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voor
ziening is ingediend.
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Geen beroep betreffende het beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan kan aangemerkt worden als aanvulling op de welstandsnota en bevat het beleid van de
gemeente. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.

Goede inbreng tijdens (digitale)
bewonersavond participatie
De gemeente is benieuwd naar hoe zij haar inwoners het
beste kan betrekken bij ontwikkelingen in het dorp. Hierover meedenken en invloed uitoefenen op deze ontwikkelingen noemen we participatie.
Bewonersavond
Om met inwoners over dit onderwerp te spreken, organiseerde de gemeente op donderdagavond 3 februari jl. een
digitale bewonersavond participatie. Vijfentwintig bewoners dachten mee en gaven hun mening over hoe participatie in Laren zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.
Burgemeester Nanning Mol: “Het bestuur heeft genoten
van het levendige gesprek en de input van inwoners. Veel
goede ideeën kwamen ter sprake.”
Timing en verwachtingen
Timing is heel belangrijk. Wanneer betrek je inwoners bij
ontwikkelingen in het dorp? Doe je dat als gemeentelijke
plannen al door het college zijn vastgesteld of betrek je
inwoners eerder? Inwoners gaven aan dat ze het prettig
vinden om tijdig en regelmatig geïnformeerd te worden
over plannen. Zodat er ruimte is om mee te denken. Een
participatiekalender op de gemeentelijke website met
onderwerpen waarover inwoners kunnen meedenken, kan
hiervoor een handig middel zijn. Ook regelmatig communiceren over de stand van zaken van gemeentelijke plannen en over waar inwoners precies over kunnen meedenken, werden benoemd als belangrijke punten.
Usual Suspects
Vaak zie je dat dezelfde inwoners, in veel gevallen inwoners
van vijftig jaar of ouder, deelnemen aan participatietrajecten. Hoe bereik je ook jongere inwoners? De keuze van het
middel om inwoners te laten meedenken, is hierbij van
belang. Een deelnemer gaf aan: “Misschien bewoners
avonden organiseren waarvoor specifiek vijftig minners
worden uitgenodigd.”

Talenten
In Laren wonen veel talenten. “Laten we gebruikmaken
van onze eigen talenten en hen aanschrijven om mee te
denken over bepaalde onderwerpen, in plaats van dure
bureaus in te huren,” opperde een deelnemer van de
bewonersavond.
Participatienota
De input van de bewonersavond wordt gebruikt voor de
nieuwe participatienota. Zo bepalen we samen hoe we
participatie in Laren het beste kunnen vormgeven.

Familieberichten
Geboorte
25-11-2021 Lucas Nils Havekotte
03-02-2022 Kate van Boven

Inzameling huisvuil onder druk
Begin dit jaar is de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffendienst) gestart met nieuwe wijken, routes en inzamel
frequenties. Dat was ook zonder een coronapandemie al
een pittige klus geweest.
Helaas heeft de GAD als gevolg van de pandemie sinds het
najaar veel te maken gehad met uitval van medewerkers.
De bezetting is een enorme puzzel en wisselt van dag tot
dag. Gelukkig zijn er ook dagen waarbij de planning
volledig gehaald kan worden. Wanneer de GAD in de knel
komt met de inzameling dan berichten zij hier tijdig over.
Meer informatie vindt u op www.gad.nl/pittigetijden

Larense zaken 18 februari 2022

Brinkbus voor korte ritjes
in het dorp

Vrijwilligers zijn altijd welkom
De stichting kan nog steeds helpende handen gebruiken.
Vindt u het leuk om te helpen als chauffeur, telefonist(e) of
op een andere manier? Stuur dan een e-mail naar Pim
Sitter via pim@sitter.nl

Contactgroep Mantelzorgers
Dementie/NAH

Sinds 14 februari rijdt de Brinkbus in Laren! Het vervoer is
bedoeld voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de
(huis)arts, Brinkhuis, supermarkt, et cetera. Het is gratis
vervoer van deur tot deur voor ouderen en minder mobiele
inwoners in Laren.
Waarom een buurtbus?
Het initiatief voor vraagafhankelijk en sociaal vervoer is
een uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP). Hierin staat onder andere dat het
vervoer kan helpen om de voorzieningen in de kern voor
alle inwoners toegankelijk te houden.
Wethouder Stam: “Met dit initiatief willen we inwoners
ondersteunen om actief aan de samenleving te kunnen
blijven deelnemen en dat er ook kan worden voorzien in
een sociaal moment, zowel voor de passagier als de vrij
williger. Voor en door Laren!”
Nieuwe naam
Vorig jaar werden inwoners opgeroepen om een naam voor
het voertuig te bedenken. Dat leidde tot veel mooie
inzendingen. Stichting Dorpsbus Laren koos de inzending
van de heer Driessen tot winnende naam.
Walter van Baars, voorzitter stichting Dorpsbus Laren: “Er
waren nog meer inzendingen van hoge kwaliteit. Dat maakte de keuze enorm lastig, maar de naam Brinkbus vonden
wij het best passend bij deze mooie Larense voorziening.”
Rit boeken?
Voor wie gebruik wil maken van de Brinkbus, kan bellen
met 06 - 28 93 40 13. Het gaat om ritjes in Laren, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de markt of aan een activiteit in
het Brinkhuis. Maar ook voor inwoners die met iemand
anders willen afspreken of die een afspraak hebben bij de
dokter of de tandarts. In eerste instantie wordt er op
maandag tot en met vrijdag vooral in de ochtenden
gereden. In een later stadium kunnen de ritten eventueel
uitgebreid worden.
Larense zaken 18 februari 2022

Voor mantelzorgers van een naaste met (beginnende)
dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) organiseert Versa Welzijn vanaf maandag 7 maart een contactgroep. Tijdens de contactgroep kan er veel steun worden
gevonden en kunnen deelnemers ervaringen met elkaar
delen.
Het is van 10.00 tot 11.30 uur in Wijkcentrum De Malbak
(Burgemeester Tydemanplein 3 in Blaricum) en daarna
elke eerste maandag van de maand. Deelname is gratis.
Als u meer wilt weten of als u zich wilt aanmelden neem
dan contact op met Serena Stad van het Sociaal Wijkteam.
Telefoonnummer: 06 - 31 99 56 56 of
mail: sstad@versawelzijn.nl
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Leuke spullen te koop op
Erfgooiersweg

Lisa Staal druk in de weer met haar
theaterprogramma

Lunch op zijn corona's

Puck Andriesse (OBS de Ploeg) winnares
voorleeswedstrijd
Mooie tentoonstelling Corrie Pabst afgesloten in Brinkhuis
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Nieuws in beeld

Sylvana Calis werkt mee aan project om molenaarsters
en hun molen beter te leren kennen

Stickerboek vult zich steeds meer

YOU & ME store feestelijk geopend
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INSTRUMENT
van de maand
BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS
Een grappig misverstand
Enige tijd geleden waren
mijn vriendin en ik al wandelend in het Crailose Bos
terecht gekomen. Op een
vijfsprong zeiden we dat we
maar eens naar huis moesten gaan want we moesten
nog boodschappen doen. We stonden dus te overleggen hoe we naar de Blaricumse hei moesten lopen
en van daar naar de Leemzeulder om via het bos van
Larenberg thuis te komen. Op dat moment kwamen
er twee dames aan waarvan je al op afstand kon zien
dat ze in het onderwijs zaten. Het lag dus voor de
hand dat ze ons vroegen of ze ons konden helpen. Wij
zeiden dat we naar het Rosa Spier Huis in Laren wilden. “Woont U daar?”, vroegen ze verschrikt. Toen wij
dat bevestigden was het antwoord: “Maar dan bent
U veel te ver van huis, wel anderhalf uur lopen. We
brengen U even met de auto terug.” We zeiden, onder
dank, dat we wilden lópen en vroegen hun welke van
de vijf lanen naar de Blaricumse heide leidt. Zij antwoordden met enige tegenzin; ze dachten kennelijk
dat we een soort weggelopen patiënten waren. Niettemin wezen ze ons de juiste weg.
Bij de receptie bleek men al te weten dat we in het
Crailose Bos waren geweest. De dames hadden namelijk opgebeld naar het RSH dat ze ons ontmoet hadden en dat ze zich zorgen maakten. De receptioniste
vroeg om een signalement van de “vluchtelingen”.
Dat was niet zo moeilijk te geven en dus konden de
dames gerustgesteld worden. Jammer genoeg had de
receptioniste hun telefoonnummer niet bewaard en
konden we hen dus niet bedanken voor hun bezorgdheid.
Kennelijk weet men niet algemeen van het bestaan
van onze vier appartementengebouwen en dat
daar veelal mensen wonen die nog niets van hun
autonomie kwijt zijn. Vaak, als je zegt dat je in het
(nieuwe) RSH woont, vraagt men: “Wat heb je dan?”
Dat is toch een grappig misverstand, nietwaar?
Jan van Daal

KLARINET
Speel je klarinet of wil
je klarinet leren spelen?
Kom dan bij Muziek
vereniging St. Jan.
Misschien speel je deze
binnenkort wel met ons mee?
Scan de QR codes
- Beatles in concert
- Paris montmartre
Tot snel op de dinsdagavond tussen 20.00 en
22.00 in schering en inslag
te Laren.
Voor meer informatie
of aanmelden neem contact
op met voorzitter
Coen Schimmel
06-53493153 of mail naar
info@stjanlaren.nl

Monuta is
er voor u.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager
Nieuwe Hilversumseweg 59
1406 TR Bussum
T 035 - 691 65 76
E bussum@monuta.nl
I monuta.nl/bussum

De Jager
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Inwoners van Laren, ga stemmen!

Uw stem telt!
Maar eerst moet u een besluit nemen! Namelijk welke
leden u in de gemeenteraad gaan vertegenwoordigen.
Elke stemt telt, zeker in een kleine gemeente zoals Laren.
Door te stemmen hebt u invloed op de samenstelling
van de gemeenteraad en daarmee op uw dorp. Op wie u
ook stemt, alle kandidaten verdienen onze waardering
dat zij bereid zijn de komende vier jaar veel tijd en
energie te steken in het besturen van ons mooie dorp.
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraad. Dan kiest u de mensen die namens u de
komende vier jaar de gemeente Laren besturen. Ik vind
het ontzettend belangrijk dat u gaat stemmen. Waarom?
Hoogste bestuursorgaan in Laren
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de
gemeente Laren. De leden van de gemeenteraad nemen
alle beslissingen die voor ons dorp van belang zijn.
Bijvoorbeeld over de bouw van nieuwe woningen,
het onderhoud van het groen of de hoogte van de
belastingen.
Elk raadslid is een volksvertegenwoordiger
Leden van de gemeenteraad stellen het beleid van de
gemeente vast. En zij controleren of het college van
burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.
Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger.
Daarom is het belangrijk dat hij of zij ook contact met u
heeft om te weten wat er speelt. Zo kunnen de raads
leden goed uw belangen afwegen bij het nemen van
besluiten.

Verkiezingsprogramma’s
In deze editie van het Larens Journaal leest u wat de
plannen zijn van de politieke partijen die meedoen aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Elke partij heeft een
visie op Laren en eigen punten die zij wil realiseren.
Op www.laren.nl/verkiezingen vindt u meer informatie
over de p artijen en hun standpunten.
Eén stembureau eerder open
Om drukte in coronatijd te spreiden, is er op maandag
14 maart en dinsdag 15 maart alvast een stembureau open.
Dit stembureau bevindt zich in de Oude Rabobank aan
Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 6 in Laren.
U kunt hier stemmen van 07.30 tot 21.00 uur. Kijk voor een
overzicht van alle stembureaus op www.laren.nl/
verkiezingen Uiterlijk 2 maart ontvangt u thuis uw stempas.
Vragen
Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact op met het
team Publiek via verkiezingen@belcombinatie.nl of
telefonisch via 14 035. Of kijk op www.laren.nl
Nanning Mol, burgemeester
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Larens Behoud - Lijst 1

Karel Loeff, Larens Behoud Lijst 1:
“We doen het samen”
Laren is een van de fijnste dorpen van Nederland om in te leven. Dat wordt niet alleen bevestigd door tests in diverse
tijdschriften, maar u, als inwoner van Laren, moet dat zelf ook ervaren. Met de prachtige omgeving waarin we fijn
kunnen wandelen of fietsen. Met een gezellig centrum waar gewone én bijzondere winkels te vinden zijn, met veel
sportaccommodaties, een toonaangevend museum en vele stichtingen en verenigingen. Maar bovenal: met een
bruisend dorpsleven.
Een dorp bestaat niet alleen dankzij een fijne woon
omgeving, maar vooral door wat wij, de inwoners, samen
organiseren en doen. Met en voor elkaar. Larens Behoud
doet dat vanuit een grote betrokkenheid voor het dorp.
Of het nu gaat om onze kinderen, waarbij we ons inzet
ten als ijsmeester op de ijsbaan, de organisatie van de
traditionele kermis, of het dirigeren van het mannen
koor bij festiviteiten: de kandidaten van Larens Behoud
doen mee. Ze draaien bardiensten bij de tennisvereni
ging of zetten Dorpsradio Laren op. Ze zijn actief in de
Historische Kring Laren, om zo de historie van ons dorp
levend te houden. Ze publiceren boeken over ons dorp,
zijn vrijwilliger in het Brinkhuis en Singer of dragen
met acties bij aan een gezonde leefstijl voor ons allemaal.
Onze historie als kunstenaarsdorp zetten we voort met
exposities en we geven les aan kinderen op onze basis
scholen. Ook zijn we actief voor onze ouderen als ze een
extra handje of zorg en aandacht nodig hebben. Dat is
ook Larens Behoud!

LIJST

1

Veilig, vitaal en vertrouwd
Van… en voor het dorp

Ja, ik ben trots op wat onze mensen op onze kandidaten
lijst allemaal doen in en voor Laren. Vrijwillig. Omdat ze
passie hebben voor ons dorp. Omdat ze gedreven zijn in
wat zij belangrijk vinden om te behouden en om door te
geven aan een volgende generatie.
Larens Behoud is meer dan politiek. Ook in de
gemeenteraad: met elkaar willen wij de kwaliteit
van ons dorp behouden:
• Een veilig, vertrouwd en vitaal dorp.
•	Betaalbare (experimentele) woningbouw voor star
ters en jonge gezinnen.
• Zorg ‘meer dan netjes’ geregeld voor onze ouderen.
• In het centrum is ‘de auto te gast’.
• Jeugd krijgt zeggenschap in Jeugdraad.
• Versterking verenigingsleven.
Karel Loeff is fractievoorzitter en politiek leider van
Larens Behoud, architectuur historicus, oud-voorzitter
van de Historische Kring en is onderscheiden met de ere
penning van de gemeente Laren. Hij is directeur van de
Erfgoedvereniging Heemschut, een van de oudste parti
culiere verenigingen voor bescherming van cultuur
monumenten: zijn grote passie. Daarnaast is Karel als
vrijwilliger actief als kermisintendant van de jaarlijkse
kermis in ons dorp. Bij Karel gaat het raadswerk om
meer dan politiek. Zonder altijd op de voorgrond te
staan, maar in alles wat hij doet is hij ‘Van… en voor het
dorp’.
De kandidaten van Lijst 1 Larens Behoud:
1. Karel Loeff 2. Hans van Goozen 3. Thijmen Jacobse
4. Eric Hurink 5. Wim van der Zwaan 6. Marielle Bax
7. Nicole van Oort 8. Marina Ferrante 9. Gerard Westen
burg 10. Antoinetty van den Brink.

www.larensbehoud.nl
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Liberaal Laren - Lijst 2

Liberaal Laren, als Laren je lief is
We leven in het mooiste dorp van Nederland. Een dorp dat zo mooi kon blijven, omdat vroeger bestuurders zuinig op
het dorp waren. Laren had als eerste gemeente een welstand en een ‘niet-kappen-tenzij’ beleid om ons dorp onge
schonden door te geven aan toekomstige generaties. Liberaal Laren is zestien jaar geleden opgericht om de instandhouding van ons dorp te continueren en veilig te stellen. En dit met de inwoners te doen en niet over te laten aan
projectontwikkelaars en dure externe bureaus zoals de laatste jaren het geval is.
Als je écht luistert naar wat onze inwoners willen, is het
maken van een verkiezingsprogramma niet zo moeilijk.
Er is een grote behoefte aan ‘rust in het dorp’. Niet steeds
opgeschrikt worden door een plan van een project
ontwikkelaar of een ‘buro voor stadsontwikkeling’ dat
ons dorp niet eens kent en ons handenvol geld kost.
Afgelopen jaren kwamen zo de gekste plannen voorbij,
zoals een hotel aan de Brink of een foodcourt naast de
basiliek. Als klap op de vuurpijl een wadi op de Brink
waarvoor alle bomen moesten wijken.
Gelukkig reageerde het dorp, steeds als wij dit naar
buiten brachten, massaal. Door vijfduizend hand
tekeningen die betrokken inwoners in korte tijd ver
zamelden, staan de bomen op de Brink er nog. En koos de
coalitie eieren voor haar geld. Dat is kracht van een dorp;
we zijn trots op al die betrokken inwoners!

Klimaatdoelstellingen kunnen met bomen en ander
groen voor een belangrijk deel al worden gehaald. Met
aanvullend een actief beleid voor woningi solatie kun
nen we als Laren de komende jaren aan al deze doelstel
lingen voldoen. Maar dan moeten we wel ‘kappen met
kappen’!
Zelfredzaamheid van onze inwoners staat hoog in ons
vaandel, ongeacht financiële positie. Dat betekent wél:
voldoende zorg voor iedereen, Latax terug als ouderen
vervoer. En behoud van huisartsen in het gemeentehuis
en huidige sociale functie van het Brinkhuis.
Als klein dorp is de verkeersdruk al snel te hoog.
S luipverkeer, vrachtverkeer en geluidsoverlast dienen nu
echt aangepakt te worden.
Niet praten maar doen. Daar staan we voor!

Burgerparticipatie staat hoog op de politieke agenda,
maar is vaak niet meer dan een ‘groen vinkje’ dat moet
worden afgekruist. Wij gaan voor de continue inbreng
van onze inwoners. Er is genoeg kennis, kunde en
enthousiasme bij onze inwoners aanwezig, maar ze moe
ten wel gehoord en betrokken worden. Vanaf het begin,
niet pas op het moment dat de politiek al besloten heeft.
Waar ook behoefte aan is, is bouwen voor Laarders.
Wonen is een grondrecht. Betaalbaar wonen, gunnen we
iedereen. Daar moeten we als gemeente actief voor zor
gen. Miljonairswoningen zijn er intussen genoeg. Wij
zetten de komende jaren volop in op de onderkant van de
markt en zien bijvoorbeeld mogelijkheden op het Calis
kampterrein, in De Scheper of achter het gemeentehuis.
Zo voorkom je verdere verstening van het dorp, want we
moeten zuinig zijn op de natuur, zowel in het centrum
als er omheen.
Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor ons volledige programma zie www.liberaallaren.nl

VVD Laren - Lijst 3

VVD Laren stelt haar elftal op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een divers en evenwichtig team om
met onze ambitie van een Gezond, Ondernemend en Bruisend Laren succesvol te zijn, aldus lijsttrekker Jan van Midden.

Van beneden naar boven: Desirée Niekus (#2), Jan van Midden
(lijsttrekker), Stef Merckx (#4), Erik Koldenhof (#3), Ellis de
Brouwers (#7), Niels Westendorp (#5), Johan de Bondt (#10),
Hans Faas (#9) en Ton Stam (lijstduwer). Op de foto ontbreken
Elsemieke Havenga (#6) en Bert Barkmeijer (#8).
De 10 belangrijkste punten om voor de VVD Laren
te kiezen:
1.	VVD Laren steunt woningplannen voor alle
generaties en elke portemonnee
	Wij willen dat alle inwoners een passende woning kun
nen vinden om ons dorp bruisend te kunnen houden.
2.	VVD Laren wil dat de inwoners van Laren
gezond zijn en blijven
	Wij willen een gezonde levensstijl van onze inwoners sti
muleren en faciliteren sport en bewegen voor jong en oud.
3.	VVD Laren wil helpen voorkomen dat onze
kwetsbare inwoners in de problemen komen
	Wij willen de Wmo en kortdurende zorg zo dicht
mogelijk bij de inwoners thuis organiseren.
4.	VVD Laren wil een ondernemende gemeentepolitiek die past bij onze ondernemende
inwoners en bedrijven
	Wij pleiten voor een positieve grondhouding bij
nieuwe lokale initiatieven en regionale samen
werking; we nemen daarin zelf verantwoordelijkheid
en voorkomen regelzucht.

5.	VVD Laren wil dat Laren schoon en netjes blijft
en dat het groen er tiptop uitziet
	Wij willen de achterstand in het onderhoud in de
groenvoorziening inlopen en zorgen voor een beter
beheer voor het opruimen van zwerfvuil en het
groen- en huisafval.
6.	VVD Laren wil het drukke verkeer in het
centrum van het dorp aanpakken
	Wij willen werken aan innovatieve en creatieve
parkeeroplossingen en willen onderzoeken of wij het
dorp in de weekenden autoluw kunnen maken.
7.	VVD Laren wil ons dorp duurzaam doorgeven
aan toekomstige generaties
	Wij geven op een praktische wijze invulling aan
duurzaamheidsinitiatieven voor energiebesparing
en energieopwekking met respect voor de historische
omgeving.
8.	VVD Laren wil dat onze kinderen goed en
gezond onderwijs krijgen
	Wij willen dat de scholen voor basis- en middelbaar
onderwijs een grote onderhoudsbeurt krijgen en
investeren in gezonde luchtventilatie, schoon
sanitair en moderne schoolklassen.
9.	VVD Laren wil dat de inwoners goed in het
dorp kunnen ontspannen en plezier beleven
	Wij stimuleren een goed winkelaanbod, goede
( horeca) voorzieningen en gezellige evenementen die
passen bij de schaal van ons dorp.
10.	V VD Laren wil dat de huidige voorzieningen,
zoals het zwembad, cultureel aanbod en de
bibliotheek, in ons dorp behouden blijven
	Wij streven naar een gezonde financiële huishouding
van ons dorp voor de lange termijn om dit te kunnen
blijven betalen.
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CDA Laren - Lijst 4

Laren onder curatele?
Als het over Laren gaat, gaat het al snel over de hoge inkomens van de inwoners: een rijk dorp. Nauwelijks bekend is dat
de gemeente Laren er financieel beroerd voorstaat. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geeft in haar jaarlijkse beoordeling Laren een magere vijf voor de financiële conditie. Dat oordeel is gebaseerd op de cijfers van 2020,
toen Laren een negatief begrotingsresultaat had van 24 duizend euro. Voor 2022 begroot het gemeentebestuur een
negatief begrotingsresultaat van 450 duizend euro. En dan is er tussen 2018 en eind 2022 ook al ruim 6 miljoen euro uit
de reserves gehaald. Op deze manier stevent Laren in sneltreinvaart af op de financiële curatele die hoort bij de status
van een artikel 12 gemeente. Als dat gebeurt, is de gemeente haar zelfstandigheid kwijt.
De zittende coalitie heeft de afgelopen jaren onvoldoen
de gedaan om dit gevaar af te wenden. Kritische vragen
vanuit het CDA over oplopende tekorten werden stelsel
matig weggewoven.
Het is ook een feit dat de Rijksoverheid een grillig beleid
voert met haar bijdragen uit het Gemeentefonds en het
Sociaal Domein. Maar waar er ruimte was voor zelfstan
dig initiatief, heeft de zittende coalitie die gelegenheid
niet benut.
Tijd voor actie
Wat binnen het beleidsgebied van de gemeente ligt,
moet dringend worden aangepakt. Het CDA Laren wil
daarbij het voortouw nemen.

We hebben een plan dat werkt: de inkomsten van de
gemeente verhoogt het CDA structureel met 3 miljoen
euro per jaar. Een miljoen daarvan komt beschikbaar
door kostenbesparing op alle bovengemeentelijke
samenwerkingsorganen, en 2 miljoen vloeit voort uit
vergunningen bij nieuwe economische activiteiten.
Het CDA wil daartoe het centrum autoluw maken met
een ondergrondse parkeergarage onder het Herten
kamp, een overdekte versmarkt op Plein 1945, elektrisch vervoer voor toe- en af levering van goederen,
betaald parkeren binnen de gemeente met vrijstelling
voor bewoners, het vrijmaken van locaties voor betaalbare woningbouw en het realiseren van tenminste
twintig betaalbare woningen per jaar. Daardoor
kunnen ook jongeren in Laren blijven wonen.
De financiën moeten op orde worden gebracht, de
reserves allereerst. Dat vergt al 6 miljoen euro. Daarnaast
moet het begrotingsresultaat structureel met 2 miljoen
euro per jaar verbeteren om verloren gegane beleids
ruimte terug te veroveren. Alleen zo kunnen inwoners
van Laren hun eigen gemeentelijke toekomst vormge
ven. De opbrengst uit de verkoop van het raadhuis zijn te
bescheiden gezien de omvang van het probleem.
Aan de slag met elkaar
Door alle bestuurlijke drukte en formaliteiten kwam de
huidige gemeenteraad niet toe aan een serieus debat.
Daarom pleit CDA Laren voor een Burgerraad die deels
bestaat uit gemeenteraadsleden, bewoners en vertegen
woordigers van bedrijven en instellingen – om het echte
gesprek over de ontwikkeling van ons mooie dorp aan te
gaan. Vóór LAREN.

Erwin van den Berg, lijsttrekker CDA Laren
Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leen van der Pols,
Secretaris CDA Laren

D66 Laren - Lijst 5

D66 Verkiezingen 2022,
‘DER OP OF DER ONDER’!
Onze slogan is niet voor niets ‘Laren kan nog beter’. Na vele jaren van oppositie staan we te popelen om mee te (be)sturen bij
de vele uitdagingen die Laren en zijn bevolking te wachten staan bij het:
• nú oppakken van de lange termijn klimaat- en natuurissues;
• op middellange termijn streven naar passende woonruimte voor ouderen én jongeren;
• op korte termijn bestrijden van de gevolgen van corona, verkeersoverlast en veiligheidsrisico’s.
Een team kandidaat-raadsleden staat klaar met een
groot scala aan talent en ervaring waar het in de gemeen
tepolitiek om draait: van sociale betrokkenheid tot
financieel inzicht, van veiligheidszaken tot onderwijs,
van sportieve en culturele activiteiten tot de daarbij
horende organisaties met of zonder subsidies. Ook door
daadwerkelijk actie te ondernemen, zoals bij de voedsel
bank, de gehandicaptenzorg en het energie-initiatief
Hut van Mie.
Onze goede voornemens en inzet zijn uitgewerkt in een
verkiezingsprogramma, voor een ieder beschikbaar op onze
website www.D66Laren.nl. In dat programma als thema’s:
•	bestuurlijk regionaal (hoe en met wie werken we
samen in de regio)
•	bestuurlijk qua stijl (wie wanneer participeert,
besluit en controleert - en dat alles transparant en
integer)
• sociaal (welke zorg wel en niet)
•	financieel (hoe tekorten en wanbeheer aanpakken en
beheersen)
• verkeer en parkeren organiseren
• (gevoel van) veiligheid versterken
•	cultureel en sportief (wie wel en niet steunen en
subsidiëren)
• wonen (waar, hoe, wanneer en voor wie)

Wij zijn er voor u en voor jullie:
Team Laren D66-GR2022
1. Flip de Groot, lijsttrekker
2. Ellen van Dorst-Brakel
3. Yvonne Berghorst
4. Frédérique Fontaine
5. Ton Schutte
6. Ronald Spaans
7. Paul van der Maas
8. Jim Juffermans
9. Gerben Everts
10. Jaap Kamp
11. Nico Wegter

Wij roepen álle inwoners van Laren op:
•	Kom van 14 tot en met 16 maart in elk geval stemmen,
op wie dan ook!
•	Maak kennis met ons team van vijf zeer betrokken en
ervaren kandidaten: Flip, Ellen, Yvonne, Frédérique
en Ton, of één of meer van de zes lijstduwers. Zij staan
allen voor u klaar via mail, app of op de Brink.
•	Geef D66 straks de kans in Laren mee te (be)sturen, zoals
we ook landelijk onze nek uitsteken als progressief –
vooruitkijkende - middenpartij met bestuurservaring.
Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Groen Laren - Lijst 6
Toekomst voor Laren; een natuurlijk, levendig, fiets- en voet
gangers vriendelijk en sociaal dorp met ruimte voor iedereen
Voor de eerste keer neemt Groen Laren deel aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart aanstaande gehouden
worden. Groen Laren heeft een duurzaam, sociaal voelend en energiek team van acht zeer verschillende kandidaten op
de been weten te brengen.
Een lijst met namen van ervaren en minder ervaren,
maar wel zeer deskundige en karakteristieke Laarders.
Daaronder onder andere de klimaatburgemeester
Andreas Grunwald, de geboren en getogen Larense en
voormalig bevelvoerder van de brandweer Ron de
Schouwer, innovatieve ondernemer Jos Jansen. Gemeen
teraadslid Bart Vos is lijsttrekker van de door hem opge
richte partij. Bijzonder is dat een nieuwe partij toch al
een lijstduwer heeft. In dit geval namelijk Hanny Meu
lenkamp-van Dijk die jarenlang het progressieve geluid
in de raad liet horen.

Wat maakt Groen Laren bijzonder en nodig?
De tijd vraagt om herbezinning op ons doen en laten.
We vragen ons af hoe lang we met de huidige consumptie
maatschappij, met alle plezierige maar helaas ook verspil
lende en vervuilende effecten van dien, nog voortkunnen.
Hoe lang wil men nog met de huidige behoudende poli
tieke partijen als hoeders van winstmaximering en onge
breidelde economische groei en dus uitputting van onze
natuur en vervuiling van het klimaat in zee gaan?
Volgens Groen Laren is nu het moment om vanuit een
brede progressieve visie deze vraag te beantwoorden en te
handelen. Als platform voor progressieve denkers en
doeners met een brede achtergrond en kennis.
Onder het motto ‘Natuurlijk, Groen Laren!’ willen we
duurzaam en inclusief beleid maken voor jong en oud.
Beleid dat dicht bij de mensen staat, vanuit de kern
waarde van ons brinkdorp: samen verantwoordelijk,
samen beslissen, samen doen.
Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Toekomst voor Laren:
1. Natuur voorop
• ontstening en ruimte voor groen
•	Coeswaerde een natuurlijke vijver met leven
in en om de vijver
• Laren is voortrekker in de energietransitie
2. Een duurzame economie
•	kleinschalige, economische en innovatieve
initiatieven bevorderen
•	gebruik van fairtrade en duurzame producten
door de gemeente
• ruimte voor biologische en duurzame bedrijven
3. Welvaart én welzijn
• iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft
•	initiatieven die sociale samenhangen bevorderen
ondersteunen
•	Brinkhuis als sociaal en cultureel middelpunt van
Laren; activiteit voor jong en oud en jong met oud
4. Politiek van en voor iedereen
•	Participatie: Larense bewoners denken mee en
beslissen over ons dorp
• begrijpelijke en bereikbare informatie
•	de gemeente en de raad in het centrum van een
zelfstandig Laren
5. Iedereen voelt zich thuis
•	passende woningbouw voor starters en jongeren,
maar ook voor ouderen
•	de doorstroming op de woningmarkt bevorderende
maatregelen
• wonen én werk in Laren
6. Schoon en veilig vervoer
•	Laren wordt fiets- en voetgangersvriendelijk
‘Fietsstraat – auto te gast’
•	toegankelijk voor ouderen, kinderwagens en
gehandicapten
• goed, schoon en bereikbaar OV
7. Ruimte voor de jeugd
• goede en toegankelijke kinderopvang
• aanbod van sportverenigingen ontwikkelen
•	eigentijds bewegings- en verblijfsaanbod voor jongeren

Larense jongens
vragen aandacht
voor het klimaat
Twee Larense jongens, Cooper (9) en Luuk (8) uit
groep 5A van Basisschool De Binckhorst - St. Jan,
vroegen in december aandacht voor het klimaatprobleem bij burgemeester Nanning Mol en
wethouder Ton Stam.
Zij lazen in de raadzaal een zelfgeschreven brief voor
waar ook in stond dat het erg belangrijk is dat er meer
bomen in Laren geplant worden. Zo wordt namelijk de
CO2-uitstoot verkleind. “Wij kunnen helpen, maar niet
alle wereldproblemen oplossen. In Laren, ons mooie
dorp, kunnen we wel wat betekenen. Mogen wij meer
bomen planten in Laren? ” aldus de jongens.
Luuk en Cooper hebben de titel ‘bomen-ambassadeurs
van Laren’ gekregen van de burgemeester en wethouder.

Deze titel houdt in dat de jongens de belangrijke taak
hebben om zoveel mogelijk aandacht te vragen bij klasgenoten, vrienden, familie en hun omgeving zodat
Laren nog groener kan worden gemaakt. De twee jongens hebben ook afgesproken met wethouder Stam dat
zij en de rest van hun klas tijdens de Nationale Boomfeestdag (voorlopig gepland op 16 maart) tien nieuwe
bomen gaan planten in Laren. Voor deze bomen is minimaal 3000 euro nodig. Om dit te bekostigen vragen de
jongens inwoners van Laren om een donatie. Groot of
klein, elke euro wordt gewaardeerd.
Via deze link kunt u een steentje bijdragen: www.
doneerdoel.nl/actie/3905/de-bomen-ambassadeurs-laren

Een jaartje erbij voor Willeke; Van Harte!
Daan Kikkert alweer 59 jaar postbode

De nieuwe lentekleuren?

Nieuws in beeld

Ikebana workshop in Papageno Huis

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.

ikwileentaxatie.nl

Geboorteakte
De laatste tijd is er veel te doen over de geboorteakte, met name over de aanduiding van het
geslacht van een kind. De geboorteakte wordt
opgemaakt zodra er aangifte is gedaan van een
geboorte. Op de akte staat tenminste hoe het
kind heet, wanneer en waar het geboren is, wat
het geslacht van het kind is en wie de moeder is.
Gegevens over de vader en daarbij soms ook de
nieuwe achternaam van het kind worden soms
later toegevoegd, bijvoorbeeld als een kind later
wordt erkend. Dat vermeldt de ambtenaar dan
in ‘latere vermeldingen’: nieuwe akten die een
geheel vormen met de geboorteakte. De geboorteakte zelf, die bij de aangifte is opgesteld, wordt
niet meer veranderd. Als je dan je geboorteakte
ergens moet tonen zal men dus altijd kunnen
zien, dat je pas later bent erkend. Soms is een
kind eerst erkend door een vader, maar is die
erkenning later ongedaan gemaakt en is het
kind daarna door een ander erkend. Ook dat
is allemaal te zien voor degene aan wie je je geboorteakte moet tonen. Niet iedereen vindt dat
prettig. Sommige familieverhalen wil men liever
voor zichzelf houden.
Alleen de rechter kan bepalen dat de geboorteakte zelf moet worden veranderd. Dat gebeurt
alleen bij hoge uitzondering. Een voorbeeld uit
de praktijk: de ambtenaar had een fout gemaakt
en het geslacht van het kind verkeerd genoteerd.
Hij was natuurlijk bereid om zijn fout te herstellen, maar kon dat alleen door een ‘latere vermelding’. De ouders wilden – heel begrijpelijk – dat
er een hele nieuwe geboorteakte zou worden
opgemaakt. De rechter gelukkig ook. Die vond,
dat het geslacht van een kind een dermate gevoelig onderwerp was, dat momenteel bovendien
extra onder de loep ligt, dat het belangrijk is dat
dit ook correct op de geboorteakte staat.
Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

Een taxatie nodig?
Meer dan twintig jaar
ervaring in het Gooi en
sinds 1999 beëdigd als

NVM RegisterMakelaar-Taxateur

NWWI gevalideerde
taxaties voor:
- Aankoop financiering
- Herfinanciering
- Financiering van
verbouwing
- Aangifte successie

Plan uw taxatie:

035-5312843

Vacatures
vrijwilligerswerk
Versa Vrijwilligerscentrale
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Licht- en geluidtechnicus voor Rosa Spierhuis
Heb je kennis van digitale licht- en audiotechniek en
interesse in het begeleiden van de techniek bij voor
stellingen en concerten op gebied van licht en geluid?
Ben je ook bereid de handen uit de mouwen te steken bij
diverse op- en afbouwwerkzaamheden? En flexibel
beschikbaar? Het Rosa Spierhuis zoekt vooral in de
avonduren en op zondagmiddagen een vrijwilliger die
dan 3 tot 6 uur betrokken is bij een voorstelling.

Technici voor Theodotion
Ben je een beetje handig en graag bezig? De huis
meesters van Theodotion kunnen jouw hulp goed
gebruiken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
Denk aan lampen vervangen, tv/telefoon aansluiten,
hand- en spandiensten, meubels opknappen, buitenboel schoon houden en onderhouden. Alles is in overleg
mogelijk, alleen binnen of alleen buiten is ook te
bespreken. De startdatum is per 1 april.
Theodotion zoekt ook nog iemand die een terras kan
aanleggen, waar het straks heerlijk zitten is in het
voorjaarszonnetje.

Horeca vrijwilliger Papagenohuis
Je organiseert het dagbestedingsprogramma. Belangrijk is dat de cliënt een plezierige en zinvolle ochtend of
middag heeft. Als horecavrijwilliger ondersteun je de
cliënt bij zijn/haar leerweg in de keuken en in de bediening van het restaurant. Het Papagenohuis zoekt
vrijwilligers op dinsdagochtend en op dinsdag-,
donder- en vrijdagmiddag.

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte,
coördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk
op www.vcbel.nl. Op de oneven donderdagen ben ik in
het Brinkhuis van 10.00 tot 11.30 uur.

Bibian Mentel –
een voorbeeld voor
Luke Ruijter
Vrijdag 4 februari was een bijzondere dag. Het was
de openingsdag van de Olympische Winterspelen in
China, de dag dat Luke Ruijter precies twee jaar
geleden een gouden medaille won met snow
boarden tijdens de Special Olympics in Zweden en
de dag dat dezelfde Luke een tekening van Bibian
Mentel overhandigt aan Merijn van de Mentelity
Foundation.

Links Merijn
Koek, rechts
Luke Ruijter
Wie is Luke Ruijter?
Luke is 22 jaar, woont in het Papageno Huis in Laren en is
vooral een fervent snowboarder. Hij stond op zijn twaalfde
voor het eerst op een snowboard, eerst gewoon omdat het
leuk was, maar vanaf zijn zeventiende echt fanatiek. Het
vele trainen werd in 2020 beloond met een gouden medaille
op de Special Olympics in Zweden. Snowboarden is dus zijn
lust en zijn leven. ‘Ik kan dan helemaal mezelf zijn’.
Tekenen is een tweede passie van Luke. Voor de Papageno
expositie ‘Vrouwelijke grensverleggers’, hoefde Luke niet
lang na te denken wie hij zou portretteren. Bibian Mentel.
Zij is in alles een groot voorbeeld voor hem. ‘Als ik aan
Bibian denk, dan denk ik aan een enorme doorzetter en een
te gekke snowboarder. Als zij snowboardt dan doet haar
handicap er niet toe.’ zo vertelt Luke. Doorzetten is ook
Luke niet vreemd. ‘Als het fout gaat met snowboarden,
probeer ik het direct opnieuw. Kort gezegd is een val met
snowboarden als een tekening die ik uitgum.
Mentelity Foundation
Na het voltooien van de tekening van Bibian Mentel wist
Luke meteen dat hij dit werk wilde schenken aan de Mentelity Foundation. Vrijdag 4 februari jl. was het zover.
Merijn Koek, projectmanager en snowboardleraar bij de
Mentelity Foundation kwam naar het Papageno Huis om
de tekening in ontvangst te nemen. Merijn bedankte Luke
voor het fantastische werk en zei dat dit werk vanaf nu een
mooie plek op het kantoor van de Foundation zal krijgen.

Happy Healthy
Smile Award

Op 16 februari is bij tandartspraktijk Dental Art aan
de Eemnesserweg 45 de Happy Healthy Smile Award
uitgereikt aan de patiënten met de hoogste leeftijd
en de beste (mond)gezondheid. Tandarts Eva Muller
heeft de award in het leven geroepen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de praktijk.
“Met deze award willen wij benadrukken hoe belangrijk een gezonde leefstijl en preventie zijn voor het
behoud en onderhoud van een goede (mond)gezondheid,” vertelt de initiatiefneemster. Bij een goede
mondgezondheid gaat het niet alleen om de conditie en
het aantal aanwezige tanden en kiezen, maar ook om de
conditie van het tandvlees en het onderliggende bot.
Blauwe Zone
Er zijn bepaalde gebieden in de wereld waar mensen
langer, gezonder en gelukkiger leven, weet Muller.
“Deze streken worden in de leefstijlgeneeskunde de
‘Blauwe Zone’ genoemd. De inwoners van deze Blauwe
Zones vertonen veel dezelfde kenmerken. Ze eten bijvoorbeeld vaak gezonde voeding op basis van veel
groenten of een mediterraan dieet. Daarnaast eten ze
regelmatig voedsel uit eigen bodem. Ook bewegen in de
natuur en sociale invulling en zingeving zijn kenmerken die je bij deze mensen vaak terugziet.”
Gezonde leefstijl
Muller vervolgt: “Daarom vinden wij het bij tandartspraktijk Dental Art belangrijk om onze patiënten te
wijzen op deze leefstijlgerelateerde aspecten van de
mondgezondheid. Temeer ook omdat we weten dat
inwoners van Laren bovengemiddeld oud worden.” Met
de uitreiking van de Happy Healthy Smile Award wil zij
mensen dan ook oproepen om meer inzichten van
gezonde leefstijl toe te passen in hun dagelijks leven.
Boeiende voordrachten
Tijdens de uitreiking van de award stonden verschillende boeiende voordrachten en gezonde inspiraties
voor oud en jong op het programma. Sprekers waren
onder meer wethouder Jan den Dunnen en oud-wethouder Karin van Hunnik. Ook andere bekenden uit de
gezondheidswereld kwamen aan het woord.
Meer over de “Happy Healthy Smile Award” is te vinden op
www.dentalart.nl en op de Facebookpagina van de
tandartsenpraktijk.

Ingezonden brief
Op bladzijde 2 van het Larens Journaal nr. 324 van 21
januari worden 5 vragen aan mij Andreas Grunwald,
in mijn hoedanigheid als Klimaatburgemeester van
Laren gesteld. Op bladzijde 3 de bespiegelingen van
wethouder Peter Calis over de winter. Maar het
grootste gedeelte van deze column gaat over de Klimaatburgemeester en zijn artikel over klimaatarmoede in de Gooi en Eemlander. Goed te lezen dat
ik als Klimaatburgemeester inmiddels een geaccepteerde gesprekspartner ben voor de gemeente.
Klimaatarmoede staat nu op de Larense agenda.
Dankzij het interview in het Larens Journaal weten
Laarders mij nu ook nog beter te vinden. Van hen ontvang
ik opmerkingen en adviezen over hoe we als gemeenschap,
ook al is het maar met kleine stapjes, toch kunnen bij
dragen aan een beter klimaat. Hier twee gratis adviezen
voor betrokkenen om over na te denken:
1. Laren is een sportief dorp met relatief veel sportvelden
en -accommodaties. Sport is in velerlei opzichten een
gezonde bezigheid. In de winter verlichten we onze
sportvelden om ook in de late uren nog lekker actief te
kunnen zijn. De vraag is wel, moeten de sportvelden ook
verlicht zijn als er een tijdje niet of helemaal geen activiteiten meer op plaats vinden? Goede vraag dus aan onze
sportclubs die mede aangewezen zijn op subsidies van
de gemeente. Daar waar mogelijk energie besparen is
goed voor het klimaat, de clubportemonnee en voorkomt onnodige lichtvervuiling voor omwonenden.
Think about it!
2. I n het Larens Journaal nr. 321 van 26 november 2021
wordt in de rubriek Larense Zaken onder de titel ‘Voorkom rookoverlast naar de buurt, stook veilig!’ een lans
gebroken voor goed stookgedrag betreffende de open
haard of allesbrander. Het is heel verstandig van de
gemeente eenieder op de spelregels die hierbij in acht
genomen moeten worden te wijzen. Zoals we nu stoken
doen we dit nog lang niet volgens deze spelregels, hetgeen toch tot overlast en irritatie (en dit niet alleen van
ogen en luchtwegen) van dorpsgenoten leidt. Blijkbaar
heeft nog niet iedereen de spelregels kunnen lezen of
gewoon niet meer op het netvlies. Eigenlijk is een open
haard stoken ronduit slecht voor ons klimaat en onze
gezondheid, dus voor wie nadenkt uit den boze. Voor
wie het niet kan laten: houd je tenminste aan de afspraken. Gemeente Laren: nog eens de spelregels onder de
aandacht brengen?
Andreas Grunwald
Klimaatburgemeester Laren

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.

Macht der gewoonte
De macht der gewoonte is vaak groter dan je jezelf
kan voorstellen. Vooral de mensen die zich nog steeds
vasthouden aan de goede gewoontes die zij met zichzelf op 1 januari hebben afgesproken, voelen dat de
gewoonte vaak sterker is dan het hoofd zou willen.
Als makelaar heb je ook zeer zeker gewoonten, je doet
je werk iedere dag met veel energie, inlevingsvermogen, zakelijke accuratesse, transparantie en oprechtheid. In de media worden wij geregeld gezien als
diegene(n) die de huizenprijzen bepalen, worden we
beticht van dubbele petten en deals sluiten. Ja iedere
transactie doe je vol overgave voor joúw opdrachtgever; de ene keer vertegenwoordig je de koper de andere keer de verkoper, maar je bent altijd duidelijk wie
je vertegenwoordigt. Wij bepalen de huizenprijzen
niet, maar door de marktwerking, vraag en gebrek
aan aanbod, zijn de prijzen zo explosief gestegen. Politici die nu gaan zeggen “er mag maar maximaal x
boven een vraagprijs geboden moeten worden” komen mijns inziens niet uit deze tijd of voelen zich
meer thuis in een ander land met een rode vlag. Dit
jaar moeten alle makelaars studeren en ook velen een
examen maken. Duurzaamheid, nieuwe regelgeving
(de nieuwe omgevingswet), ethiek, bouwkunde dát
staat op het programma. Vanuit Brussel worden er
heel veel nieuwe regels op ons afgevuurd. Om een
voorbeeld te noemen: wanneer je vanaf 1 februari je
huis grondig gaat verbouwen (meer dan 25% vernieuwen, vergroot of verandert) is het ook verplicht om
verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals een
warmtepomp of zonnepanelen. Er is ook een wetsvoorstel, dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om
woningen af te sluiten van het aardgasnet.
Ik vraag me toch vaak af of wij in Nederland toch niet
het braafste jongetje/meisje in Europa willen of moeten zijn?

Vernieuwd
Kwartaalbericht HKL
Er zijn mensen die van veranderingen houden en er zijn
mensen die er weinig tot niets van moeten hebben.
Maar veranderingen gebeuren, als natuurverschijnsel
en als menselijke ingreep. Een groter formaat voor het
Kwartaalbericht, met een nieuwe layout, is zo’n ingreep.
Afstappen van iets vertrouwds ‘het boekje’, is een grote
stap, ook voor de lezers. Daar staat tegenover dat de letters klein waren, evenals de foto’s, waardoor die lang niet
altijd tot hun recht kwamen. De artikelen kunnen nu
veel beter en mooier gepresenteerd worden. Vormgever,
Hans Schaapherder, heeft aansluiting gezocht bij de
bestaande layout, zodat het blad ook in de nieuwe opzet
meteen herkenbaar is als ‘Kwartaalbericht HKL’. In het
gedrukte Losse nummers kosten slechts € 4 en als lid
bent u nog goedkoper uit.

Theateragenda

Dinsdag 22 februari

Koefnoen live – Try-Out - 20.15 uur –
Singer Theater - Prijs € 35,00 – Supporters
€ 32,50
Na zestien succesvolle seizoenen op televisie trekken de mannen van Koefnoen met hun persiflages,
types en imitaties het theater in. In rake, herkenbare en confronterende sketches, songs en scènes brengen Owen Schumacher, Jeremy Baker en Paul Groot met Ruth Sahertian en
Jeske van de Staak een scherpe, wervelende satirische theaterrevue over vernieuwen of vastroesten. Want de wereld
verandert razendsnel, dingen kunnen of mogen soms
ineens niet meer. Hoe verander je een beetje soepeltjes
mee? En wil je dat, durf je dat, kun je dat? Dat wordt genieten van vernieuwd en fonkelnieuw materiaal, met vertrouwde types als happy single Ipie, stijl en klasse-icoon
Nesrin, de luidruchtige corpsstudentes Fleur en Madelon,
recreatief gebruiker slash sekswerker Annet en het onverwoestbare ANWB-koppel Okko en Eus.

Woensdag 23 februari

Kikker zingt en leest voor - 10.30 uur –
Theater aan de Brink - € 8,50
Beleef de avontuurlijke wereld van Kikker! Kikker zingt de leukste liedjes uit zijn eigen musicals en
vertelt over de avonturen die hij beleeft met zijn vriendjes.
Naar de bekende boeken van Max Velthuijs, voor iedereen
vanaf 3 jaar. Kikker wil graag lezen, net als Haas. En taarten
bakken, net als Varkentje. Maar als het begint te regenen, en
de huizen van zijn vriendjes onder water lopen, kan Kikker
als de beste zwemmen. Kikker is moedig, en dát maakt Kikker echt Kikker! Na de voorstelling is een meet & greet met
Kikker.

Woensdag 23 februari

Het Huwelijk – Huub Stapel (Reprise) 20.15 uur – Singer Theater - Prijs € 32,50
– Supporters € 30,00
Huub Stapel speelde eerder onder meer de zeer succesvolle
solo ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus’, een
theaterhit waarvoor de kaartjes nauwelijks aan te slepen
waren. Zijn nieuwe onemanshow is geschreven door Haye
van der Heyden. Het Huwelijk is een pijnlijk grappige voorstelling, die geschikt is voor iedereen die getrouwd is of
(nooit) van plan is dit te gaan doen, die gescheiden is of
altijd ongehuwd gebleven.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de actuele
coronamaatregelen. Controleer altijd bij de organiserende
instantie of een activiteit doorgaat!

Singer L aren

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

Vrijdag 25 februari

Drie finalisten AKF Sonneveldprijs 2022 20.00 uur – Rosa Spier Huis - € 5,00 incl.
consumptie
Na drie spannende voorrondes presenteert het Amsterdams Kleinkunst Festival
drie van de zes halvefinalisten van de AKF Sonneveldprijs
2022: Britt van Tooren, Thom Gerrits, Valentina Tóth. Deze
cabaret- en kleinkunsttalenten bereiden zich voor op de
finales in de Kleine Komedie. In deze tournee polijsten en
perfectioneren zij hun theaterprogramma. Ontdek de
nieuwe talenten in de Halvefinalistentournee van het
Amsterdams Kleinkunst Festival. Deze voorstelling wordt
mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation.

Zondag 27 februari

De Sneeuwkoningin (3+) – Het Kleine
Theater - 15.00 uur – Singer Theater Prijs € 15,00 – Supporters € 12,50 – Kind
€ 10,00
Twee meisjes vertellen een verhaal. Of nee, ze spelen het.
Het is hun lievelingsverhaal. Het gaat over twee vriendinnen; Kaja en Gerda. Op een dag is Kaja ineens verdwenen,
de Sneeuwkoningin heeft haar meegenomen naar haar
IJspaleis in het koude Noorden. Gerda gaat naar haar op
zoek. Ze gaat een barre, lange tocht tegemoet. Na vele
dagen en spannende avonturen vindt ze haar eindelijk,
maar Kaja herkent haar niet meer... haar hart is bevroren.
Gerda is de enige die haar hart weer kan ontdooien, hopelijk is ze niet te laat.

Zondag 27 februari

Concert met composities van Jasper
Bon - 15.30 uur – Rosa Spier Huis € 15,00
Nieuwe composities van Jasper Bon worden uitgevoerd
door hemzelf en muzikale vrienden. Voor de violisten Adriaan Bedner en Kees Hilhorst schreef hij een pianotrio. Tijdens dit concert worden twee blaaskwintetten uitgevoerd
door het Markus Blaaskwintet en twee pianotrio’s.

Vrijdag 11 maart

Jules Baeten & Elisabeth Rikken - 20.00
uur – Rosa Spier Huis - € 5,00 incl.
consumptie
Het spel van de Belgische klarinettist Jules Baeten wordt
beschreven als ‘soeverein, integer, overtuigend en toch
bescheiden’. Hij is verbonden aan het Youth Orchestra Flanders en het Nationaal Jeugdorkest. Elisabeth Rikken begon
op zesjarige leeftijd met pianolessen en sloot 2008 haar
Bachelor af met een negen. Momenteel volgt zij lessen bij
de vermaarde pianiste Polina Leschenko. Deze voorstelling
wordt mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation.

Brinkhuis Theater
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

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

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de actuele
c oronamaatregelen. Controleer altijd bij de organiserende
instantie of een activiteit doorgaat!

Activiteiten

Belgische meesters in het museum en thuis
Heeft u de tentoonstelling Belgische meesters
al gezien? De prachtige
expositie in Singer Laren
biedt een overzicht van
de Belgische klassiek
moderne kunst, van
James Ensor tot René
Magritte. En natuurlijk
gaat er niets boven een
bezoek aan het museum,
maar ook thuis is het mogelijk om van de schilderijen
van de Belgische meesters te genieten. Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm en conservator Anne van Lienden maakten speciaal voor SingerTV een serie over de
diverse stijlen en werken die in de tentoonstelling te
zien zijn. U vindt de verschillende af leveringen op www.
singerlaren.nl/singertv.

Expositie affiches Stichting Gifted Art
In het Rosa Spier Huis is tot en met 20 maart de expositie
met affiches uit de eigen collectie van Stichting Gifted
Art van Christo (1935-2020), Roy Lichtenstein (1923-1997),
Indiana Robert (1928-2018) en Andy Warhol (1928-1987). De
expositie is dagelijks gratis te bezichtigen van 10.00 tot
17.00 uur. Het Galeriecafé is tevens een horecagelegenheid waar u een drankje of een hapje kunt nuttigen van
onze kleine kaart (geopend tot 20.00 uur). Het Rosa Spier
Huis is gevestigd aan de Hector Treublaan 97 te Laren.
Stichting Gifted Art (2006) bevordert onderzoek naar
beeldende kunst en de presentatie ervan. Naast het stimuleren van kunsthistorisch onderzoek en publicaties
ondersteunt de stichting musea bij de aankoop van
belangrijke kunstwerken.

Opening jubileumjaar St. Jan

Lezing Belgische Meesters
Conservator Anne van Lienden presenteert in Singer Laren de hoogtepunten
uit de collectie van het Brusselse Museum van Elsene. Laat u meevoeren langs
de belangrijkste ontwikkelingen in de
klassiek moderne kunst uit België van
symbolisme, impressionisme en neoimpressionisme, via fauvisme en
expressionisme tot surrealisme. Na
af loop van de lezing kunt u ook de tentoonstelling bezoeken. Zondag 20
februari om 11.00 uur. Prijs € 21,00
– Met museumkaart € 9,00

‘Peter Vos. Getekende vogelboeken’ in Singer Laren
Tot en met t/m 28 februari is in de Van den Brink Galerij
van Singer Laren Peter Vos. Getekende vogelboeken te
zien. De tentoonstelling is samengesteld door kunsthistoricus Jan Piet Filedt Kok en geeft een overzicht van de
unieke handgetekende vogelboeken van Peter Vos (19352010). Aanleiding voor de tentoonstelling is de publicatie van
een facsimile-uitgave van het
mooiste vogelboek van Peter Vos:
De 333 vogels uit 1980-‘82.

Met een grootse tentoonstelling in de Lindenhoeve, centrum van de Historische King Laren (HKL), en een mooi
digitaal concert start Muziekvereniging St. Jan op 19 februari om 14.00 uur de viering van haar 100-jarig bestaan. De
vereniging is dan exact 100 jaar en 4 dagen oud!
Na een valse start, door de noodgedwongen afgelasting
van het voorgenomen Nieuwjaarsconcert, wordt nu de
smet weggepoetst met een mooi digitaal concert en de
opening van de tentoonstelling ‘100 jaar Muziekvereniging St. Jan’.
Place to be is de thuishaven van de HKL, de Lindenhoeve
aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29 te
Laren. Op 19 februari zal de officiële opening op het
genoemde tijdstip plaats vinden. De tentoonstelling loopt
met verschillende thema’s tot medio september 2022.

De oudste muziekvereniging van Laren heeft haar flexibiliteit moeten tonen door het geplande Nieuwjaarsconcert in Singer Laren te annuleren en toch een mooie opening van haar 100-jarig bestaan in te luiden. “En dat is
gelukt,” zegt bestuurslid Linda Kleijer. “De tentoonstelling was al gepland in samenwerking met de Historische
Kring, maar een muzikale opening mocht niet ontbreken.
Door ons netwerk aan te spreken van locaties, technici en
eigen orkestleden hebben we een mooi digitaal openingsconcert waar we trots op zijn,” besluit Linda Kleijer.
Het digitale concert wordt gelanceerd op zaterdag 19
februari met de première in de Lindenhoeve. De tentoonstelling 100 jaar Muziekvereniging St. Jan is samengesteld in samenwerking met de HKL.

Expositie Laura Blömer

De (h)Artgalerij van het Brinkhuis exposeert van 21
februari t/m 4 april werk van Laura Blömer.
Laura Blömer wil in haar werk de essentie van haar
onderwerpen weergeven. Zij werkt naar de waarneming
en legt beelden vast die haar raken. Door observerend te
werken, wil ze haar respect voor de eigenheid en schoonheid van haar onderwerpen tonen.
Dieren nemen een aparte plaats in binnen haar werk, in
haar verleden als dierenarts en nu als beeldend kunstenaar. Onze relatie ten opzichte van dieren houdt haar
bezig. Een relatie waarin wij het dier op de eerste plaats
vanuit de mens zien. In haar werk wil ze het dier zelf in
beeld brengen.
Daarnaast is zij geboeid door aspecten als handschrift, textuur of uitstraling van een materiaal. Onderzoek hoe zij dit
kan toepassen in haar werk fascineert haar. Laura Blömer
studeerde in 2018 af aan de Wackers kunstacademie in
Amsterdam. In de (h)Artgalerij worden recente olieverfschilderijen, grafiek en pastels van haar getoond.
Kijk voor werk van Laura Blömer op www.laurablomer.com.

Koffiedrinken met lijsttrekkers
BasBEL organiseert op donderdagmiddag 3 maart in het
Brinkhuis een bijeenkomst waar kiezers in een ongedwongen sfeer vragen kunnen stellen aan de lijsttrekkers
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Seniorenvereniging

BasBEL hecht aan haar
politieke onafhankelijkheid. Maar zij weet ook
dat de lokale politieke van
grote invloed is op de leefsituatie van ouderen.
Denk bijvoorbeeld aan de keuzes die gemeenteraad
maakt op het gebied van het sociaal domein, de bouw
van seniorenwoningen, het openbaar vervoer, of de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Daarom organiseert de seniorenvereniging een eigen
verkiezingsbijeenkomst. Niet een gebruikelijk debat,
waar vooral gediscussieerd wordt tussen kandidaatraadsleden onderling. Maar juist een bijeenkomst in
ongedwongen sfeer waar iedereen al zijn vragen kan stellen. Er zijn tafels met kleine groepjes kiezers, waar na een
ongeveer een kwartiertje steeds een nieuwe lijsttrekker
aanschuift. Niet voor niets heet de bijeenkomst Koffiedrinken met Lijsttrekkers.
Secretaris Ellen de Valk licht toe dat de bijeenkomst vooral is voor BasBEL-leden en andere senioren. “Maar het is
openbaar en iedereen is welkom”. Verder is het, zo zegt
ze, “zo’n typische Basbel-middag: informatief én gezellig.” De middag is op donderdag, 3 maart in het Brinkhuis om 14.30 uur ’s middags. Na af loop is er een glaasje.
In Blaricum en Eemnes zijn er net zulke middagen, ook
om 14.30 uur, op 2 maart in de Bongerd, Jhr. Roell-laan,
Eemnes) en op 1 maart in de Blaercom, Schoolstraat, Blaricum).

Taxatie- en innamedag
Op dinsdag 8 maart
organiseert Zuydwal
Veilingen van 11.00 tot
14.00 uur een gratis
taxatie- en innamedag in het Brinkhuis.
Schilderijen, bronzen,
zilver, juwelen, Chinees porselein, exclusieve tassen en
horloges en design van (hedendaagse) nationale en internationale kunstenaars zijn welkom. Voor de voorjaarsveiling kunt u kunst inbrengen. Onze experts adviseren
u graag. Wij zijn vooral geïnteresseerd in werken van
Willem Dooyewaard, Rudolf Bonnet, Leo Gestel, Jan
Sluijters, Lou Loeber, Willy Sluiter, Piet van der Hem,
M.C. Escher, Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol,
Jan Schoonhoven, Kees van Bohemen, Charlotte van Pallandt, Henk Helmantel, Peter Struycken en Armando. En
in design van Eames, glas van Copier, tassen van Hermès,
Dior, Vuitton, Gucci, horloges van Patek Philippe, juwelen van Cartier en Chinees porselein. Als u verhinderd
bent kunt u ook foto’s met een korte beschrijving mailen.

Na ontvangst van de foto’s zullen we contact met u opnemen. Wij komen desgewenst ook bij u aan huis. Kijk voor
meer info op www.zuydwalveilingen.nl of mail naar
info@zuydwalveilingen.nl.

Activiteiten

Meer rust, minder stress

Meer rust, minder stress op een eenvoudige manier. Dit
kan door mindful te zijn. Wil je makkelijker en vrolijker
door het leven gaan zonder stress? Schrijf je dan in voor
de volgende mindfulness- & ademtraining die vrijdag 10
maart gaat starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe je
op een eenvoudige wijze mindful door het leven kan
gaan. De sessies vinden plaats 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15
april van 10.20 tot 11.50 uur in het Brinkhuis, Brink 29 te
Laren. Met je adem kan je direct rust ervaren. Dit is te
leren. En 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.
Geïnteresseerd? Bel 06-10185117 of mail naar info@qimare.nl.
Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. Een
privé-mindfulnesscursus behoort ook tot de mogelijkheden. Je bent van harte welkom!

‘Bergetappe’ wandelclub
Maar liefst vier ‘bergen’ moeten er worden bedwongen tijdens
de
eerste
groepswandeling van
2022 van de Stichting
Wa n d elv ie rd a a g s e
Het Gooi op zondag 13
maart. De 18 km lange tocht voert de wandelgroep naar
landgoed Larenberg (achter het Tergooi-ziekenhuis), de
Tafelberg, het Huizerhoogt en de Woensberg. Halverwege is er een koffiestop bij de handbalclub SDS’99 te Blaricum. Via Mauvezand, Gooiergracht en Postiljonheide
keert het gezelschap terug naar start- en finishplaats SV
Laren aan het Schuilkerkpad in Laren. Aanmelden kan
tussen 8.45 en 9.15 uur in de kantine van SV Laren, waarna de groep om 9.30 uur op pad gaat. Deelname kost 4
euro. Dit is inclusief de koffie met koek! Honden mogen
niet mee.
Raadpleeg voor het laatste nieuws de site www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Daar kan ook worden ingeschreven voor de 12e editie van de Gooise Wandelvierdaagse,
die dit jaar van 22 tot en met 25 juni wordt gehouden. De
eerstvolgende groepswandeling is op zondag 10 april.

Verkoopexpositie Ida van Mourik-van Veen
In Laren kende men haar als ‘’het
beschermde dorpsgezicht”: zij vormde een herkenbaar deel van het flamboyante straatbeeld van het kunstenaarsdorp. Een ware verschijning.
Met opgeheven hoofd, kaarsrecht op
haar fiets, lange jas, hoge laarzen,
breedgerande hoed, gitzwarte haren,
rood gestifte lippen en een afstandelijke ietwat hautaine
blik maakte zij op velen een onuitwisbare indruk.
Haar charisma was tegelijkertijd soms haar valkuil. Niet
iedereen kende haar zoals ze werkelijk was: een heel bijzondere sociale vrouw.
Ida beschikte over vele talenten: een ervan was tekenen.
Modeltekenen leerde de ze op de Gooische Academie bij
Humphrey Bennet. Prachtige tekeningen van vrouwentorso’s van grote schoonheid en in perfecte harmonie.
Ook wonderbaarlijk mooie lijven van mannen en kleurrijke dierenkoppen. Zelden liet ze haar kunst zien. Ze
was enorm bescheiden. Ida is ons nu bijna jaar geleden
ontvallen, op 17 maart 2021.
In de laatste levensdagen die Ida gegeven waren, gaf ze
aan te willen doneren aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. De erfgenamen hebben besloten om een verkoopexpositie te houden en de opbrengst hiervan te
schenken aan het AVL, voor nader onderzoek naar de
ziekte, die Ida’s leven verkortte. De tekeningen die Ida
heeft nagelaten, worden geëxposeerd op 18, 19 en 20
maart tussen 11.00 en 17.00 uur op het Krommepad 5 te
Laren. U bent van harte welkom!

Lijsttrekkers in debat
in Politiek Café
Filmagenda
Brinkhuis
•	
dinsdag 22 februari
Druk
•	woensdag 23 februari
The Father
•	donderdag 24 februari
The Father
•	dinsdag 1 maart
The Courier
•	dinsdag 8 maart
The Father
•	woensdag 9 maart
The Courier
•	dinsdag 15 maart
Envole-Moi
•	donderdag 17 maart
The Father
•	dinsdag 22 maart
Supernova
•	dinsdag 29 maart
Envole-Moi
•	woensdag 30 maart
Supernova

14.30
Drama/Komedie
19.30
Drama
19.30
Drama
14.30
Biografie/Drama
14.30
Drama
19.30
Biografie/Drama
14.30
Komedie
19.30
Drama
14.30
Drama/Romantiek
14.30
Komedie
19.30
Drama/Romantiek

-Te koopbij de Larense boekhandel
en de BRUNA

De gemeenteraadsverkiezingen vinden dit voorjaar op 14-15-16 maart plaats. Het onaf hankelijk
politiek café ‘t Gooi confronteert maandagavond
7 maart de lijstrekkers van de verschillende
politieke partijen en verenigingen met elkaar en
vooral met de Larense kiezer!
De meeting in het Brinkhuis begint om 20.00 uur en
zal worden gepresenteerd door dorpsgenoot Erik de
Zwart. Iedereen is meer dan welkom en vol is vol!
Deelnemers aan het debat zijn Karel Loeff Larens
Behoud, Jacqueline Timmerman Liberaal Laren, Jan
van Midden VVD, Erwin van den Berg CDA, Flip de
Groot D66 en Bart Vos Groen Laren.
Ook zullen de debatten live worden gestreamd via de
Dorpsradio Laren en te volgen zijn via
https://youtu.be/6EVo612XQOS.
Er kunnen ongeveer 100 toeschouwers aanwezig zijn.
Voor het publiek is er volop gelegenheid vragen te
stellen en met de lijsttrekkers in debat te gaan.

Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
●
●

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van
10.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van
10.30-15.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag
oneven weken van 10.00-11.30 uur
Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere
donderdag van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van
de maand van 10.00-12.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van
10.30-12.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van
13.00-14.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere
donderdag 14.00-16.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen
van 10.00-11.30 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van
10.00-12.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste
maandag van de maand, 14.00-16.00 uur
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van
10.00-11.30 uur

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer
Materiaal
Verschijningsdata
in huis
328
09-03-2022
vrij. 18-03 en za. 19-03
330
06-04-2022
vrij. 15-04 en za. 16-04

Agenda
t/m 19 feb	(h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie
privécollecties Corrie Pabst
t/m 27 feb	Singer Laren: Tentoonstelling
‘Belgische meesters’
t/m 27 feb	Singer Laren: Tentoonstelling ‘Peter Vos.
Getekende vogelboeken’
t/m 20 mrt	Rosa Spier Huis: Expositie affiches
Stichting Gifted Art, 10.00-17.00 uur
19 feb	Lindenhoeve: Opening jubileumjaar
Muziekvereniging St. Jan met
tentoonstelling en lancering digitaal
concert, 14.00-16.00 uur
20 feb	Singer Laren: Lezing Belgische Meesters,
11.00 uur
21 feb
t/m 4 apr	(h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie
Laura Blömer
22 feb
Film aan de Brink: Druk, 14.30 uur
22 feb
Singer Theater: Koefnoen live, 20.15 uur
23 feb	Theater aan de Brink: Kikker zingt en
leest voor, 10.30 uur
23 feb
Film aan de Brink: The Father, 19.30 uur
23 feb	Singer Theater: Het Huwelijk-Huub
Stapel, 20.15 uur
24 feb	Theater aan de Brink: Thijs van de
Meeberg – Meer dan mogelijk
25 feb	Rosa Spier Huis: Drie finalisten AKF
Sonneveldprijs, 20.00 uur
27 feb	Singer Theater: De Sneeuwkoningin,
15.00 uur
27 feb	Rosa Spier Huis: Concert met composities
van Jasper Bon, 15.30 uur
3 mrt	Brinkhuis: Koffiedrinken met
lijsttrekkers, 14.30 uur
11 mrt	Rosa Spier Huis: Jules Baeten & Elisabeth
Rikken, 20.00 uur
13 mrt	Wandelvierdaagse Het Gooi: ‘Bergetappe’,
9.30 uur
18 - 20 mrt	Verkoopexpositie Ida van Mourik-van
Veen, Krommepad 5, 11.00-17.00 uur

Uiteraard zijn alle activiteiten onder voorbehoud van
de dan geldende coronamaatregelen. Raadpleeg
voordat u eropuit gaat altijd de website van de
organiserende instantie!

De Gouden Makelaar
NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving

Voor diverse cliënten zijn wij op zoek naar;
#1 Vrijstaande woning Laren, perceel globaal 900 –1400m²
#2 Vrijstaande woning, gedateerd, Laren, Blaricum, perceel 1500 – 2000m²
#3 Twee onder een kapwoning, woonoppervlak > 150m²,
gedateerd / achterstallig onderhoud geen probleem
#4 Hoekwoning met garage, eigentijds of
gedateerd / achterstallig onderhoud
#5 Villa eigentijds, Laren, Blaricum, Turn-key, woonoppervlak > 200m²
deze zomer leverbaar, indicatiekoopsom 2 - 2.4M
#6 Garages Laren, Blaricum, Eemnes

#6 Huurwoning, periode 0,5 jaar vanaf maart
#7 Bouwkavel centrum Laren, voor levensloop bestendig wonen,
perceel globaal <1000m²

De Gouden Makelaar

ZEVENEND 33A Laren

BEL VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 035 - 538 48 10

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
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
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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: Een eerste biertje in de voorjaarszon

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

