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Marcel Karssen

5 vragen aan 

Hoe is de nieuwbouw verlopen?
‘Toen ik als voorzitter voetbal aantrad, was de club huis
commissie al een paar jaar bezig met de nieuwbouwplan
nen. Ons oude clubhuis was na veertig jaar dringend aan 
vervanging toe. Om het project te f inancieren, hebben we 
een subsidie van de gemeente Laren ontvangen en een 
lening afgesloten. Ook hebben we onder onze leden ver
schillende acties uitgezet en onze sponsorcommissie 
nieuw leven ingeblazen. In het najaar van 2020 is aan
nemer Vreeswijk & Koebrugge met de bouw gestart en 
het eind is nu in zicht. De komende weken zetten we de 
puntjes op de i. Bij de entree en de tribune komen nog 
balu strades, van binnen wordt alles ingericht, de kleed
kamers worden geschilderd en rondom het gebouw pak
ken we de bestrating en groenvoorziening aan.’ 

Welke invloed heeft corona op jullie club 
gehad?
‘Corona heeft ons leven bijna anderhalf jaar beïnvloed. 
Het was fijn dat de jeugd grotendeels mocht blijven 
 trainen en dat we gebruik konden maken van verschil
lende compensatieregelingen. Toen de coronapandemie 
uitbrak, hebben we ons serieus afgevraagd of we de plan
nen voor een nieuw clubhuis wel moesten doorzetten. 
Maar we waren het er al snel over eens dat we toch wilden 
doorpakken. Dat is achteraf een goed besluit geweest. Als 
alles volgens planning verloopt, zijn we precies op tijd 
klaar voor het nieuwe seizoen, dat in het weekend van  
4 september van start gaat.’

Wat is er allemaal nieuw aan het clubhuis? 
‘Het is een fantastisch mooi en energiezuinig clubhuis 
geworden. De kantine oogt veel ruimer dan voorheen, 
hoewel de oppervlakte gelijk is gebleven. Er zijn nieuwe 
zitmeubels en tafels, de bar bevindt zich op een andere 

plek en ook de keuken is lekker groot. Zowel vanaf de 
 kantine, het nieuwe terras en de nieuwe tribune heb je 
straks een geweldig zicht op het hoofdveld. En om het 
gebouw zo duurzaam mogelijk te maken, komen op het 
dak zo’n tweehonderd zonnepanelen. We zoeken hiervoor 
nog sponsoren.’ 

Wat betekent SV Laren voor Laren?
‘Wij willen graag een plek zijn waar iedereen uit Laren, 
jong en oud, met plezier kan komen sporten en bewegen. 
Ons clubhuis bood al onderdak aan onder meer touw
trekvereniging Touwtje, het jaarlijks volleybaltoernooi 
van The Smashers, BSO Het Berenparadijs en de Gooische 
Wandelvierdaagse. Maar met ons nieuwe clubhuis, dat de 
club nieuw elan geeft en meer aantrekkingskracht dan 
ooit tevoren, hopen we straks ook andere sportgerelateer
de organisaties aan te trekken. Wij nodigen iedereen dan 
ook uit om op 4 september een kijkje te komen nemen.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Je doet altijd mensen tekort als je namen gaat noemen. 
Toch wil ik graag een paar mensen in het zonnetje zetten. 
Dop Bakker is onmisbaar voor de club. Al decennialang 
houdt zij zich bezig met het reilen en zeilen in de keuken 
en de kantine en daarnaast is ze ook nog eens druk met de 
administratie. Ook wil ik Jan en Willard noemen, die zich 
eveneens al tientallen jaren met hart en ziel voor ons 
inzet. En last but not least Frans Majoor, die meer dan vijf 
jaar intensief bezig is geweest met de nieuwbouw. Deze 
mensen zijn goud waard voor de club.’

Al meer dan vijftien jaar is Marcel Karssen actief bij de 
voetbaltak van SV Laren ’99. Hij begon als leider van het 
team van zijn zoon, sinds twee jaar is hij voorzitter voet-
bal en een jaar geleden kwam daar de rol van penning-
meester bij. De afgelopen maanden stonden voor de club 
– naast corona – vooral in het teken van de nieuwbouw 
van het clubhuis, dat op 4 september officieel wordt 
geopend.  



3

Inhoud

Nieuws in beeld 6, 12, 18 en 29

4

7
Mededelingen en 
andere Larense Zaken

4Politiek Platform

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

Uitgeverij van Wijland
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 035-6012100 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
•  Samenstelling Nieuws in Beeld:  

Leo Janssen www.bol-an.nl
•  Fotografie: Studio Kastermans, 

Leon van Rijn, Leo Janssen
•  Productie: 

Practicum Print Management BV, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

Laren bruist

De zomervakantie nadert en we 
ervaren met blijdschap dat corona 
ons iets meer met rust laat. Het 
dorp bruist. Horeca en detailhandel 
maken gelukkig weer wat goed van 
de opgelopen achterstanden en er is 
kermis. Laren als epicentrum van 
het Gooi!

Op 7 juli heeft de raad de door het college voorbereide Kader
nota ‘opmaat naar de begroting 2022’ behandeld en gaat 
daarna met reces tot september. 

Het Bestemmingsplan Crailo, sluitstuk van een lange proce
dure vanaf 2017, is eveneens op 7 juli in de drie betrokken 
gemeenteraden behandeld. Intussen gaan we in Laren verder 
met de nodige bouwactiviteiten: Van Erven Dorenspark (tien 
sociale woningen voor twintig bewoners) is gestart en gaat 
april 2022 open, Harmen Vosweg (acht sociale woningen) is 
procedureel klaar en de bouw start na de zomer, Golden River 
start eind augustus met sloop en bouw, het plan voor de 
Rabobank komt in september voor verdere behandeling naar 
de raad en eind van dit jaar keurt de raad naar verwachting 
het definitieve plan Ligweide goed. 

Sport
Het college heeft belangrijke besluiten genomen om de 
sportverenigingen, die een grote maatschappelijke rol in het 
dorp vervullen, ook dit jaar weer te subsidiëren. Zo krijgt SV 
Laren ’99 een sportcourt voor de jeugd waar straatvoetbal en 
basketbal kan worden gespeeld, ontvangt de hockeyvereni
ging geld voor het opknappen van het clubhuis, krijgt de 
LLTC de kans om de snelst groeiende sport van Nederland 
(padel) aan haar tennisactiviteiten toe te voegen, en worden 
Scouting Raboes en ‘t Laer niet vergeten. In september opent 
SV Laren ’99 haar schitterende nieuwe clubhuis, waaraan 
door de gemeente financiële steun werd gegeven.

Het college zit niet op zijn handen. We blijven ons actief voor 
alle inwoners inzetten!

Ik wens u een welverdiende en zorgeloze vakantie!

Ton Stam, wethouder, t.stam@laren.nl 
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Graag even voorstellen…
De rol van de overheid is “overmoedigen terug te dringen, 
de zwakkeren te beschermen, het risico te verdelen en 
zich in het haastig gedrang aan allen tot gids te stellen”, 
zo citeerde Rutte zijn beroemde liberale voorganger Cort 
van der Linden bij de toeslagenaffaire. Een overheid mag 
op deze vlakken geen onvoldoendes scoren, anders tast 
dat zijn bestaansrecht aan.  
Even voorstellen: Flip de Groot, politieke ervaring opge
daan in Muiden en Provinciale Staten NH o.m. als wet
houder en fractievoorzitter. Sinds zes jaar woonachtig in 
Laren, nu als D66lijsttrekker voorgedragen voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard kunt u 
rekenen op veel inzet voor “groene” ambities, verbetering 
van de positie van zwakkeren, kansengelijkheid en kli
maat, waarbij natuur beschermd wordt tegen “overmoe
digen”.
Voor dit alles zijn we natuurlijk aangewezen op de kracht 
van Laren en de regio. En bij Laren zit een zorg. Zelfs met 
de hoge lokale lasten (bijna 2x Gooise Meren) staat Laren 
qua financiën bijna onderaan in Nederland en dat ligt 
(dus) niet alleen aan kosten Jeugdzorg.
De Raad heeft terecht het College gevraagd om de finan
ciën structureel op orde te brengen. D66 heeft dit jaar 
constructieve voorstellen daartoe gedaan. Wij verwach
ten goede voorstellen van het College om ingrijpen van de 
Provincie te voorkomen, maar vooral voorstellen die niet 
de kwetsbaren en natuur raken en ruimte laten voor 
nieuwe ambities. Lastenverhoging ligt gevoelig, want 
niet iedereen is miljonair in Laren; verhogingen komen 
ook terecht bij mensen die moeilijk rond kunnen komen. 
Het is nu aan het College te laten zien dat zij voldoen aan 
Van der Linden’s opdracht. 

Flip de Groot
D66 Laren 

Flexible and simply elegant
Stretchy

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl



Politiek

Brinkhuis
Afgelopen week is er door de gemeenteraad uitgebreid 
gesproken om het Brinkhuis met de bibliotheek optimaal 
te gaan benutten. Tot op heden was dit cultuurhuis een 
veel te hoge kostenpost voor de gemeente. De oorzaken 
hiervan zijn op tafel gekomen en er zijn afspraken 
gemaakt intensief naar commerciële en maatschappelij
ke huurders te gaan zoeken. Er wordt een businessplan 
opgesteld met een gedegen onderbouwing. Er zal creatief 
en breed gekeken gaan worden naar mogelijkheden om 
de bezettingsgraad te verhogen met mogelijk meer diver
se huurders.

Mocht u als inwoner deel uitmaken van een organisatie, 
stichting of vereniging, die op zoek is naar een tijdelijke 
of vaste locatie voor activiteiten dan attenderen wij u 
erop om ook eens stil te staan bij deze mogelijkheid!

Raadhuis
Over het raadhuis met het gezondheidscentrum loopt er 
een discussie over verkoop door de eigenaar de gemeente 
aan een derde partij. Liberaal Laren zal hier heel kritisch 
naar kijken. De huidige huuropbrengsten van de maat
schappelijke instellingen in het pand geven onzes inziens 
geen aanleiding voor een belegger om veel neer te tellen 
voor deze locatie. In dat geval is het zonde om voor een 
eenmalige opbrengst een mooi pand op een strategische 
plek in ons dorp uit handen te geven. Mocht er wel een 
goede opbrengst te realiseren zijn en is de huur die de 
gemeente voor het eigen gebruik moet gaan betalen 
acceptabel, dan kunnen wij mogelijk wel akkoord gaan 
met verkoop.

Ook hier zullen wij de belangen 
van onze inwoners zo goed als 
mogelijk blijven behartigen.

Evert de Jong
Raadslid Liberaal Laren

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

Volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen  
& betaalbaar wonen op Crailo
De laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces 
was op 7 juli jl. Geagendeerd stonden de volgende onder
werpen:
1.  Vaststellingbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

Buurtschap Crailo
2. Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Laren
3. Kadernota 2022  2025
Over de jaarstukken 2020 en de Kadernota kunnen we kort 
zijn. Voor de gemeente Laren is het twaalf uur geweest. Met 
andere woorden onze gemeentelijke begroting staat onder 
grote druk zeker met alle verplichtingen (sociaal domein) 
die er aan de gemeente kleven en welke een fors financieel 
risico voor ons inhouden. Dat opgeteld bij een onvoldoende 
weerstandsvermogen en het is steeds hink stap sprong 
voorwaarts. De Kadernota moet om die reden voor het CDA 
Laren zo somber als mogelijk gehouden worden en zeker 
niet leiden tot verhogingen van gemeentelijke belastin
gen. Wel kosten besparen, daar waar dit nog mogelijk is. 
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en voor 
het CDA Laren zullen de gemeentefinanciën daarin een 
belangrijke rol gaan spelen. Heeft u interesse om voor ons 
CDA Laren actief te worden in de gemeentepolitiek: neem 
met mij contact op. De vaststelling van het bestemmings
plan Buurtschap Crailo is een mooie kers op de taart. Drie 
gemeentes die gezamenlijk bijna 600 woningen gaan 
 bouwen en ruimte voor ondernemers. Het CDA Laren heeft 
in samenspraak met Groen Links Gooise Meren en het CDA 
Hilversum een motie ingediend om in het segment betaal
baar wonen (sociaal) voor een evenwichtige verhouding 
tussen 1 en 2persoons huishoudens en gezinnen te 
 zorgen. Of dit in alle drie gemeenten wordt aangenomen is 
op dit moment nog even afwach
ten. Het CDA Laren heeft haar best 
gedaan. Nu nog een meerderheid 
in onze gemeenteraad. Rest mij u 
een fijne zomer toe te wensen.
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid CDA Laren

e.vandenberg@laren.nl 
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Nieuws in beeld

Eendjes voeren bij de Coeswaerde

Dorpsradio doet goede zaken met Violet Falkenburg

'Händel goes Tinder' opera scoort bij 
Groene Afslag

De bekende Larense tweeling geslaagd Beperkingen thuisbezoek vervallen

Eng bij Naarderstraat in volle bloei Golden River is niet meer, sloop gaat 
beginnen

Gemeenteraadslid Wim van der Zwaan 
viert 85ste verjaardag

17 september 500 jaar!

Biologische markt 1e en 3e zondag bij de Groene Afslag
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 9 juli 2021

Eendjes voeren bij de Coeswaerde

Beperkingen thuisbezoek vervallen

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  van Beeverlaan 4, 1251 ES, plaatsen van een jacuzzi in 
de tuin, ingekomen 19 juni 2021

•  Jan Hamdorff laan 5, 1251 NL, oude pannendak 
vervangen voor een rieten kap, ingekomen 22 juni 
2021

•  Kerklaan 7, 1251 JR, vellen van 1 boom, ingekomen  
23 juni 2021

•  Smeekweg 6, 1251 VJ, vellen van 1 boom, ingekomen 
23 juni 2021

•  Klaaskampen 2, 1251 KP, plaatsen van handels
reclame aan de gevel, ingekomen 23 juni 2021

•  van Beeverlaan 13, 1251 ES, vervangen van het oude 
leien dak voor nieuwe leien, ingekomen 24 juni 2021

•  Esseboom n.t.b. (kavel 6), 1251 CP, bouwen van een 
woning, ingekomen 24 juni 2021

•  Schoolpad 5, 1251 ZN, realiseren van een aanbouw 
aan achterzijde en plaatsen dakkapel, ingekomen  
24 juni 2021

•  Kerklaan 24, 1251 JT, plaatsen van een erfafscheiding 
middels een hekwerk en aanpassen van de poort aan 
de voorzijde, ingekomen 25 juni 2021

•  Klooster 3, 1251 WP, realiseren van een nieuwe inrit, 
ingekomen 25 juni 2021

•  Noolseweg 21B, 1251 GN, vellen van 2 bomen, 
ingekomen 28 juni 2021

•  Schietspoel 46, 1251 XV, realiseren van een dakop
bouw aan de achterzijde, ingekomen 28 juni 2021

•  Westerheide 6, 1251 ET, vellen van 11 bomen, 
ingekomen 27 juni 2021

•  Mauvezand 54, 1251 JG, wijzigen van de kozijnen in 
de voor en zijgevel, ingekomen 28 juni 2021

•  Eemnesserweg 19, 1251 NA, vellen van 1 boom 
(gemeentelijke kap), ingekomen 28 juni 2021

•  Wally Moesweg 18, 1251 AT, bouwen van een 
zwembad in de tuin, ingekomen 29 juni 2021

•  Oude Kerkweg 35, 1251 NX, vellen van 1 boom, 
ingekomen 30 juni 2021

•  Oude Kerkweg 23, 1251 NX, vellen van 1 boom, 
ingekomen 30 juni 2021

•  Tafelbergweg 13, 1251 AB, vellen van 1 boom 
(noodkap), ingekomen 30 juni 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver
gunningen 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 

•  Jan Hamdorff laan 35, 1251 NL, realiseren van een 
uitbouw inclusief kelder, plaatsen dakkapel en 
wijzigen van de gevels van de woning, verzonden  
23 juni 2021

•  Ambachtstraat 2A, 1251 PZ, realiseren van een inrit, 
verzonden 29 juni 2021

•  Zijtak 41, 1251 RR, realiseren van een nieuwe uitrit, 
verzonden 24 juni 2021

•  Boekweitskorrel 6, 1251 ZH, vergroten van de woning, 
verzonden 23 juni 2021

•  Stationsweg 6, 1251 KC, vervangen van rieten 
dakbedekking, verzonden 24 juni 2021

•  Slangenweg 24, 1251 RV, vellen van 1 boom, verzonden 
17 juni 2021

•  Sint Janstraat 21, 1251 KX, verbouwen van de woning 
en plaatsen dakkapel achter, verzonden 29 juni 2021

•  Herdersweg 1, 1251 EP, vellen van 7 bomen (herplant
plicht), verzonden 29 juni 2021

•  Ericaweg 51, 1251 WK, vellen van 1 boom, verzonden  
15 juni 2021

•  Barbiersweg 1, 1251 PA, vervangen van diverse 
gevelkozijnen, verzonden 1 juli 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het 
betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
in dienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.laren.nl/
bezwaarschrift



Larense zaken 9 juli 20218

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 MiddenNederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Herdershoeve 8, 1251 DE, de vergunning voor het 
vellen van 1 boom is geweigerd, verzonden 29 juni 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op www.laren.nl/bezwaarschrift

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 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 MiddenNederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Verleende APV vergunningen

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Voor het plaatsen van 3 (kinder)attracties op de Brink 

van 3 t/m 11 juli 2021, verzonden 25 juni 2021
•  Melkweg 51, 1251 PR, toestemming van een noodkap 

van 1 gemeenteboom nabij Melkweg 51, verzonden  
24 juni 2021

Besloten door de burgemeester en burgemeester en 
 wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
•  Voor het organiseren van het evenement de kermis 

Laren op Plein 1945 van 3 t/m 11 juli 2021, verzonden  
25 juni 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref
fende besluit  een ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar
procedure kunt u vinden 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 MiddenNederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Verleende omgevingsvergunning 
en besluit hogere grenswaarden 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat, met toepassing van artikel 2.12, lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevings
recht (Wabo), een omgevingsvergunning is verleend voor 
het planologisch mogelijk maken van twaalf apparte
menten en een ondergrondse parkeerkelder aan de 
 Stationsweg 1. Voorheen was op deze locatie een restau
rant met een bedrijfswoning aanwezig. De bestaande 
bebouwing wordt verwijderd. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
hebben, met toepassing van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder, voor bovengenoemde ontwikkeling hoge
re grenswaarden vastgesteld. 

Ter inzage
In de periode van 21 april 2021 tot en met 1 juni 2021 
 hebben de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn geen zienswijzen ingediend tegen (één van) 
de ontwerpbesluiten. De verklaring van geen bedenkin
gen is hiermee definitief afgegeven.

De verleende omgevingsvergunning en het besluit hoge
re grenswaarden Wet geluidhinder met de daarbij 
be horende stukken liggen vanaf de eerstvolgende werk
dag ná publicatie op www.overheid.nl gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan uit
sluitend op afspraak, tel. 14 035. 
Of lees de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (planidentificatie: NL.IMRO.0417.LRNStationsweg1UPVa01).

Beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf de dag na terinzageleg
ging binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen 
de omgevingsvergunning. Dit kan bij de Rechtbank 
MiddenNederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Degene 
die een beroepschrift indient kan, indien er spoedeisen
de belangen gelden, een verzoek om een voorlopige 
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Basisinformatie coronavaccinaties

Hieronder vindt u de belangrijkste basisinformatie 
rondom de coronavaccinaties op een rij:

Afspraak vaccinatie
  Wilt u een afspraak maken? Doe dat online  

via www.coronavaccinatieafspraak.nl
 U kunt ook bellen naar 0800  7070.
  Vakantie? Houd rekening met circa vijf weken 

 tussen uw eerste en tweede afspraak.
 Vervoer nodig naar uw afspraak? 
  Kijk op www.versawelzijn.nl/corona
  Of bel naar 035  623 11 00
  Of mail naar info@versawelzijn.nl 

Vaccinatielocaties
U kunt zich laten prikken in Naarden, Huizen en 
Hilversum. 

Gevaccineerd en niet fit? Wel testen!
Het blijft belangrijk dat u zich laat testen als u zich 
niet f it voelt. Dus óók als u al gevaccineerd bent! 

Informatie vaccinatie
  Heeft u vragen of twijfels, of wilt u meer informatie? 
  Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl
  Bellen kan ook: 0800  1351

Keuzehulp
Als u vragen of twijfels over het coronavaccin heeft, kunt 
u ook kijken op coronavaccinatiekeuzehulp.nl De keu
zehulp is ontwikkeld door TNO en het Radboudumc. 
Met deze keuzehulp kunt u voor uzelf op een rij zetten 
wat voor u belangrijk is en ontdekken wat u van het vac
cin weet. De keuzehulp is een objectieve ondersteunings
tool die mensen hulp biedt bij het maken van een keuze 
om wel/niet gevaccineerd te worden. 

Vakantie naar het buitenland?
  Gaat u met vakantie naar het buitenland? 

Informeer uzelf dan van tevoren goed via  
www.wijsopreis.nl

  Via www.testenvoorjereis.nl kunt u een gratis test 
inplannen.

GGD Gooi- en Vechtstreek
De GGD in onze regio voorziet dagelijks alle inwoners 
van actuele coronainformatie. 
Kijk hiervoor op www.ggdgv.nl

 voorziening indienen bij voornoemde rechtbank, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen. 
Belanghebbenden kunnen vanaf de dag na terinzageleg
ging binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen 
het besluit hogere grenswaarden. Dit kan bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Belanghebbenden zijn diegenen die:
•  een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp

besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver
weten geen zienswijze te hebben ingebracht, of;

•  bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit 
zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp van 
het besluit. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
afdeling Vergunningen & Handhaving, tel. 14 035.

Laren, 29 april 2021.

Larens Journaal

Familieberichten

Geboorten
27042021 Belle Anna Lena Marie Brands
29052021 Eva Liv Ellenbogen
09062021 Lotus Artemis van Harmelen
09062021 Fréya Maria Anna van Harmelen
15062021 Harm Willem Eduard Hendriks
17062021 Lily Nasim Zaman

Huwelijk/partnerschap
21062021  Martinus Gerardus Waltené, en: 

Karina Regina van Delft
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BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

Op zaterdag 26 juni was het Nederlandse Veteranendag. 
Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage 
aan vrede en veiligheid. Door de coronamaatregelen en 
de onzekerheid over de versoepelingen was het niet 
mogelijk een samenkomst te organiseren. Burgemeesters 
Joan de ZwartBloch, Roland van Benthem en Nanning 
Mol: “Toch is het belangrijk dat wij blijk van waardering 
geven voor hun inzet. Dat deden we dit jaar in stijl. Met 
legervoertuigen van Stichting ‘Het Gooi Bevrijd’ bezorg
den wij bij de veteranen Blaricum, Eemnes en Laren een 
traditionele Indische maaltijd thuis. Daarnaast werd er 
dit jaar ook de Veteranenvlag uitgehangen.”  
 

Waardering voor veteranen 
Met het organiseren van deze maaltijd willen de BEL
gemeenten hun waardering tonen voor de inzet tijdens 
oorlogs en vredesmissies van de veteranen. Dit jaar 
 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 76 jaar geleden 
eindigde. De veteranen hebben zich ingespannen voor 
vrijheid en vrede. Dat verdient alle aandacht en dank en 
daarom organiseren wij in ons land jaarlijks de Neder
landse Veteranendag. 

Eerste keer Veteranenvlag uithangen
De BELgemeenten hingen de Veteranenvlag uit op zaterdag 
26 juni. Er is een eigen vlag ontworpen voor en door de vete
ranen. Zo willen zij uiting geven aan hun gevoel van trots als 
veteraan, maar tevens respect betuigen aan andere vetera
nen. De vlag werd in de eerste jaren na haar ontstaan alleen 
uitgehangen door de veteranen zelf. Dit jaar mag de vlag 
voor de eerste keer ook uitgehangen worden door anderen. 
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Anjerperken als eerbetoon 
Speciaal voor de veteranen zijn er bloemenperken inge
richt met witte anjers in de BELgemeenten bij de oor
logsmonumenten. In Laren staan er twee bloemenper
ken op de Brink. In Eemnes staat er een bloemenperk op 
het Plantsoen. In Blaricum staat er een bloemenperk op 
de hoek Piepersweg/Noolseweg. Dit zijn plekken om de 
veteranen te eren en te waarderen. Hiermee geven de 
BELgemeenten gehoor aan de oproep van het Neder
lands Veteraneninstituut om voorafgaand aan de Neder
landse Veteranendag een perkje met witte anjers te laten 
bloeien. De Witte Anjer wordt al sinds 2005 gebruikt als 
uiting en waardering voor de Nederlandse veteranen.

Koninklijke Erepenning voor 
Toneelgezelschap De Papegaai

Burgemeester Nanning Mol reikte op vrijdag 25 juni een 
Koninklijke Erepenning uit aan het Larense Toneel
gezelschap De Papegaai. 

“De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat wordt 
verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. 
Het symboliseert het respect en de waardering die de 
Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvan
ger. En De Papegaai is heel bijzonder. Ik voel mij zeer 
 vereerd dat ik deze onderscheiding aan hen mocht uit
reiken. Ik ben een trotse burgemeester,” aldus Nanning 
Mol. 
 

In de afgelopen jaren heeft De Papegaai zich ontwikkeld 
tot een veelzijdig toneelgezelschap met maar liefst vijf
honderd leden. De bijdrage van het toneelgezelschap aan 
Laren gaat verder dan alleen het aanbieden van toneel en 
cabaret. De Papegaai is al meer dan honderd jaar een 
tweede thuis voor vele generaties vrijwilligers die op het 
toneel of achter de coulissen een bijdrage leveren. 

Verlenging overeenkomst 
particuliere beveiliging

De gemeente Laren verlengt de overeenkomst met Secu
ritas voor de particuliere beveiliging in het dorp. Deze 
beveiliging is aanvullend op de gemeentelijke hand
having en de politieinzet. Securitas kan op afroep extra 
worden ingezet. 
Burgemeester Nanning Mol: “De particuliere beveili
ging helpt mee om overlast, woninginbraken en een 
onveilig gevoel in de wijk tegen te gaan en draagt bij aan 
het veiligheidsgevoel in ons dorp.” 
De overeenkomst wordt tot en met 2022 verlengd. 
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Adopteer een stukje Larens Schoon!

De gemeente Laren werkt aan een mooie, schone en aan
trekkelijke omgeving. Zwerfafval past hier natuurlijk 
niet bij en we kunnen wel wat hulp gebruiken bij het 
opruimen. Vanaf vandaag kan iedereen zich opgeven om 
een stukje van Laren te adopteren en dit stukje zo schoon 
mogelijk te houden. Als beloning kunt u op gemeente
lijke kosten iets leuks gaan doen. Denk aan een activiteit 
voor de buurt of misschien wel een nieuwe televisie voor 
het clubhuis. Een schone omgeving én een beloning, dat 
klinkt toch goed! 

Hoe werkt het?
  Opgeven kan via www.laren.nl/larenschoon Opgeven 

kan persoonlijk, als vereniging of in een ander ver
band. 

  Geef daarbij aan welk gebied er wordt geadopteerd en 
aan welke beloning wordt gedacht (kan gaan tot een 
bedrag van vijf honderd euro). 

  Na aanmelding ontvangt u een welkomstpakket met 
alle benodigdheden om het geadopteerde gebied zo 
schoon mogelijk te maken en te houden, zoals afval
zakken, handschoenen en hesjes voor de veiligheid. 

 
Aan de slag dan maar!
  Als u aan de slag kunt, ontvangt u een bericht van de 

gemeente.
  Voer minimaal zes zichtbare acties uit in het geadop

teerde gebied en gebruik daarvoor de hesjes uit het 
welkomstpakket.

  Stuur leuke foto’s van de opruimacties naar de 
gemeente. De mooiste foto’s plaatst de gemeente op 
social media. Ook wordt onder de inzendingen nog 
een prijs verloot!

 
De gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk geadopteer
de gebieden verwelkomen, maar het kan zijn dat het 
budget dit niet toelaat. Wees er dus snel bij. OP=OP.

Meldingen jeugdoverlast

De gemeente ontvangt steeds meer meldingen van 
jeugdoverlast. Denk aan harde muziek of gillende jonge
ren tot laat in de nacht. Nu de mooie dagen zijn begon
nen en ook de coronamaatregelen zijn versoepeld, komen 
de overlastsignalen vaker voor.  

Overlast van jongeren is niet voor iedereen hetzelfde. 
Sommige bewoners hebben er weinig last van, anderen 
voelen zich er onveilig bij. Dat is vervelend. Ook jongeren 
zoeken een plek waar zij kunnen samenkomen. Zij zijn 
er niet op uit om overlast te veroorzaken. Als dat toch 
gebeurt dan willen we met hen hierover in gesprek. 

De gemeentelijke handhaving bezoekt veelvuldig plek
ken waar veel jeugd samenkomt. Zo willen we in contact 
komen met de jeugd. Ook het jongerenwerk gaat de 
straat op om te horen wat er speelt onder de jeugd en te 
voorkomen dat hun aanwezigheid in de wijk tot overlast 
zorgt. Zo investeren we deze zomer bijvoorbeeld in de 
organisatie van verschillende activiteiten, zodat zij zich 
kunnen vermaken. 

Melden 
Ervaart u overlast dan willen we dit graag weten. Dat 
kan via een online melding op www.laren.nl Deze mel
dingen worden niet acuut opgepakt, maar wel zo snel als 
mogelijk. U kunt ook altijd de politie bellen via 0900  
8844. In geval van spoed of een levensgevaarlijke situatie 
kunt u gebruikmaken van 112.  

Nieuwe samenstelling  
Sportraad Laren

De Sportraad Laren heeft een nieuwe samenstelling. De 
eerdere Sportraad had als doel om sport op de lokale 
agenda te zetten. Dat is gelukt! De nieuwe sportraad ver
tegenwoordigt de lokale sport: van, voor en door de 
sport. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven 
aan de gemeente. Tijdens de eerste bijeenkomst, waar 
wethouder Ton Stam bij aanwezig was, werden verdere 
afspraken gemaakt. De gemeente is geen deelnemer van 
de Sportraad.
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Nieuws in beeld

Le Bocque kondigt zich aan 21 augustus op de Brink

Larense kermis met gratis oliebollen geopend

Lionsclub doneert 4000 euro voor Papageno

Leerlingen Binckhorst-Sint Jan krijgen van echte 
kermisexploitanten les

Kermisintendant Karel Loeff en burge -
meester & partner in de 'Magic mouse' Klus voor de krant geklaard Lange rij voor Jumping circus op de Brink

Mmmm....Hollandse nieuwe.. aan de staart Oranjefeestje iets te snel voorbijNieuwe lantaarnpalen op het Mauvezand
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BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  
Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Activiteitenbegeleider bij mensen met 
geheugenproblemen
King Arthur zoekt voor het ontmoetingscentrum in 
Laren iemand die zich wil inzetten als assistent activi
teitenbegeleider voor het begeleiden van de deelnemers. 
De deelnemers hebben geheugenproblemen, vergeet
achtigheid en (beginnende) dementie. Ben jij een dag
deel beschikbaar? Ook zoekt King Arthur nog chauf
feurs voor een 9persoonsbus om mensen thuis op te 
halen en naar het ontmoetingscentrum te brengen. 

Bezoekvrijwilliger preventief huisbezoek
Als vrijwilliger bezoek je 80jarigen eenmalig thuis om 
te onderzoeken of er hulp of misschien een reparatie 
nodig is. Je geeft informatie en advies en signaleert  ver
betermogelijkheden en bespreekt deze met het team en 
de coördinator. Ga je graag met ouderen in gesprek en 
vind je het leuk om je eigen tijd in te delen? Dan is dit 
vrijwilligerswerk iets voor je. 

Amaris Theodotion zoekt gezelschap
Hou je van koffie schenken en praatjes maken of de vrij
dagmiddagborrel organiseren? Of misschien meer van 
wandelen? De bewoners van Amaris vinden het leuk als 
je komt. Heb je een moment in de week over en wil je 
iemand een leuke tijd bezorgen? Neem dan contact op. 

Organisatietalent met het hart op de goede plek
De vrijwillige thuishulp is een project waarbij je hulp
vragen van inwoners koppelt aan vrijwilligers en ervoor 
zorgt dat dit proces goed verloopt. Lijkt het je leuk om 
wat voor de kwetsbare inwoners van de BELgemeenten 
te betekenen en krijg jij er energie van om mensen te 
helpen, reageer dan snel!

Is de boekhouding van het Parkinson Café Laren 
bij jou in goede handen? 
Als nieuw teamlid van het Parkinson Café Laren contro
leer je de inkomsten en uitgaven van het Parkinson 
Café, verzorg je de jaarlijkse begroting en dien je decla
raties en subsidie in bij de Parkinson Vereniging. 
Beschik jij over basiskennis boekhouden? Reageer dan 
op deze vacature. 

Maatje voor Thomas van 21 in Blaricum
Thomas werkt in het restaurant van het Papagenohuis, 
het leukste vindt hij om gastheer te zijn. Hij is lief, zorg
zaam en grappig. Thomas heeft een lichte beperking en 
licht autisme. Thomas zoekt iemand om leuke dingen 
mee te doen, zoals sporten. Hij wil graag leren contac
ten te leggen. Ben jij misschien de leuke leeftijdsgenoot 
die er ook graag op uit gaat? 

Contact 
De inloopuren zijn weer gestart in Laren en Eemnes, ook 
in Blaricum is een afspraak mogelijk. Neem voor infor
matie over de vacatures of voor een afspraak contact op 
met Priscilla van der Vegte, coördinator VC BEL, 
0682311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl. 

Marimba, xylofoon, de 
buisklokken, vibrafoon, 
maar ook de pauken en 
ander klein slagwerk. 
Onmisbaar binnen muziek
vereniging St. Jan. Misschien 
speelt een van deze instru
menten binnenkort wel met 
ons mee?
Scan de QR codes
 Mallet Maniacs 
 Waltzing with Strauss

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 
0653493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

MELODISCH SLAGWERK

INSTRUMENT 
van de maand

Monuta De Jager
T 035 - 691 65 76
I monuta.nl/bussum De Jager

Monuta is er voor u.
Ook in Laren en Blaricum.

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

In de media wordt er op dit moment veel geschreven 

over de huizenmarkt; de makelaars; voorbehouden 

die niet meer worden gemaakt, anonieme klachten 

van teleurgestelde woningzoekenden en de alsmaar 

stijgende prijzen. 

Er worden in de Tweede Kamer vragen gesteld over 

onze werkwijze, oproep tot meer transparantie maar 

waar blijft een concreet en (snel) uitvoerbaar plan 

over het bouwen van woningen?  In 2001 is door de 

overheid de bescherming (de beëdiging) van de naam 

makelaar/taxateur afgeschaft en sindsdien kan een 

ieder zich makelaar noemen. 

Als NVM makelaar hebben wij een erecode, juist 

daarmee is beter gedrag en handhaving voor de com

plete branche gewaarborgd en kunnen de cowboys uit 

het zadel worden geworpen. “Want een beschermde 

titel met voorwaarden en waarborgen kun je tenslot

te verliezen”. In deze markt kunnen wij als makelaar 

niet iedereen blij maken met een nieuw huis en we 

snappen ook zeer zeker de teleurstellingen van de 

 koper. 

Voor ons als makelaar is het zeker ook niet altijd een 

prettig gevoel, het liefst wil je iedereen blij maken. 

Het is onze taak het proces goed te begeleiden, voor 

informatie overdracht te zorgen, maar het is de ver

koopopdrachtgever die aan de knoppen zit en bepaalt 

welke keuzes die maakt. En dat is vaak de maximaal 

haalbare opbrengst met daarbij de minst mogelijke 

(lees geen) voorbehouden. 

We gaan allemaal een lekkere en welverdiende zomer 

tegemoet, laten we hopen dat de zon schijnt en dat 

iedereen zijn rust krijgt.  

Uit het archief van de Historische kring Laren - 54
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Dinsdag morgen rond 5 uur ontdekte de landbouwer 
H.S. die op weg was naar het weiland om daar zijn 
koeien te melken, brand in het achterste gedeelte van 
het Distributiehuis aan de Torenlaan. Het 
Distributiehuis was een onderdeel van de Gemeente 
Laren, nabij de gemeentewerf, maar er was ook de  
sigarenfabriek van de heer Lensselink in gevestigd en 
woonde hier de Fam. De Leeuw. Nadat hij de bewoners 
van het aangrenzende gedeelte, de familie De Leeuw, 
had wakker gemaakt en gewaarschuwd dat hun huis 
in brand stond, waarschuwde hij de politieagent 
Frijters  die daar vlakbij woonde. Kort daarop werd de 
brandklok geluid. De brandweer was snel ter plaatse. 
Het blussen lukte niet al te best omdat de slang defect 
was. Toch wist de brandweer de brand te beperken tot 
het gedeelte van de sigarenfabriek, die geheel 
uitbrandde. Ook het woongedeelte en de schamele 
inboedel van de familie De Leeuw was geheel verloren. 
Er werd dan ook een beroep gedaan op de Larense 
inwoners. Als je wat te missen had om dit 
beklagenswaardige gezin te helpen zoals meubelen en 
beddengoed, dan zou dit gezin er erg mee geholpen 
zijn. Dit gezin had werkelijk alles verloren, zelfs hun 
kleding. De krant schreef dan ook: “Het is werkelijk 
heel erg nodig en het zou niet te verdedigen zijn als 
het luxueuze Laren dit gezin zó zou laten zitten”. De 
heer Lenselink was tegen brandschade verzekerd, de 
familie De Leeuw echter niet. De reacties kwamen een 
dag na de brand al op gang. Er kwamen veel 
schenkingen binnen. Het was nu te hopen dat de 
familie De Leeuw weer ergens onderdak kon krijgen. 
Want wat heb je aan veel spullen en geen onderdak. 
Maar, niet getreurd, daar zorgde de Gemeente weer 
voor. 

Bron: Het Larens Nieuwsblad van 4 juni 1921

Wie een bezoek wil brengen aan de Historische Kring 

is iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte 

welkom in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 29, 

Laren. Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.



De zomer is begonnen met 
een paar heerlijke zomerse dagen
Veel mensen trekken erop uit en genieten van ons prachtige dorp en de vele terrassen die ons dorp rijk is. 

Jammer genoeg wordt ons dorp regelmatig opgeschrikt, 
vooral in het weekend, door Sportwagens en motoren, 
die veel lawaai produceren.
Het Toegankelijkheidsteam ontvangt hier klachten 
over. Alhoewel wij ons hier ook zeer aan storen kunnen 
wij hier helaas weinig aan doen. Dit zijn klachten voor 
de gemeente en/of politie en de gemeente heeft al enige 
maatregelen genomen, zoals de verkeerscoaches. Naar 
wij hebben begrepen wordt regionaal gekeken naar de 
mogelijkheden om een geluidsnorm vast te leggen. 

Op ons terrein van de toegankelijkheid hebben wij wel 
succes met onze actiebrieven over overhangend groen. 
Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan de veilig
heid op de voetpaden in Laren voor alle inwoners en 
 speciaal voor onze mindervaliden en slechtzienden.
Als iedereen een steentje bijdraagt aan veiligheid en 
minder lawaai, is het dorp  voor alle inwoners een heer
lijke plek om er te zijn en te wonen.
Het Toegankelijkheidsteam Laren wenst u een heerlijke 
zomer.

Wij zien Laren 
wel zitten!
‘MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT’

Oproep aan alle kunstenaars, wereldverbeteraars, klus
sers, verzamelaars, schrijvers: kortom aan al die creatieve 
mensen uit LAREN. Het plan is om op zaterdag 11 sep
tember (Open Monumentendag) een exposite te openen 
in de oude Rabobank waar álle Laarders of Larinezen aan 
mee kunnen doen.  Wat kan uw inbreng zijn? Een 
STOEL en/of FOTO’S van Laren.

Het thema van Open Monumentendag 
2021 is ‘mijn monument is jouw monu
ment’. Door FOTO’S in te brengen van 
úw monument – en dat kan dus van alles 
zijn! – kijken we via al die ogen mee naar 
alle bijzondere plekjes of zaken in ons 
dorp. Alle maten zijn welkom, als er 
maar wel een ophangsysteem(pje) aan 
zit en een beschrijving. Daarnaast, vra
gen we STOELEN! Dat kan een stoel met 
historische achtergrond zijn, maar u 
kunt vooral ook losgaan en een eigen 
stoel ontwerpen: haal een oude stoel van 
zolder of bij de Kringloop en laat al uw 
creativiteit stromen: beplakken, beschil
deren, beschrijven, bespuiten … 

Deze stoelen komen óp een bureautafel te staan (als u 
wilt kunt u ze ter verkoop aanbieden). Maximum basis
maat is 75 x 1.90 cm (mag ook kleiner en/of hoger!).

Inbreng van zowel stoelen als foto’s medio augustus.   
Wij denken aan een maand of twee dat de expositie in de 
oude Rabobank zal zijn.

Wij zien het wel zitten! U ook?

Informatie en opgave via
bettiebruincalis@gmail.com of 
antoinettyvdbrink@icloud.com 

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02
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Nieuws in beeld

Repetitie voor schoolmusical

PowNed doet verslag

Stoerste oma Nel Bouwman (90) van Laren

Rien Franken wordt bedankt als Broedermeester bij bereiken  
max. leeftijd van 80 jaar

Papageno zomerconcert met online 
Sonny’s Inc

Plechtige (online) Eucharistieviering met  
Sint Jan

Pop-up politie informeert op weekmarkt

Vakantiebaantje bij Singer Zonnige meet-up van Groen Laren bij de 
Coeswaerde

Wethouder Stam trakteert zijn ambtenaren 
Ruimtelijke Ordening
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Stoerste oma Nel Bouwman (90) van Laren

Rien Franken wordt bedankt als Broedermeester bij bereiken  
max. leeftijd van 80 jaar

Pop-up politie informeert op weekmarkt

Zonnige meet-up van Groen Laren bij de 
Coeswaerde

Vier maanden Dorpsradio
Op 1 maart jl waren het Burgemeester Nanning Mol & radio coryfee Frits Spits die het startschot gaven 
voor Dorpsradio Laren. Het was het begin van een mooi initiatief dat al snel door de Larense bevolking 
werd omarmd. Ruim 35 Laarders maken nu wekelijks een programma, welke op hun beurt door duizen-
den Laarders en geïnteresseerden in Laren wordt beluisterd. Makers, die begonnen met een beetje radio-
ervaring, maar ook medewerkers die nog nooit, buiten luisteren naar, met het fenomeen radio te maken 
hadden gehad. Zij maken programma’s met veel Infotainment, Cultuur, Kunst, Interviews en Nieuwtjes 
& Wetenswaardigheden over Laren. 

Over dat laatste wil ik graag wat kwijt, zonder de andere 
programma’s tekort te doen: Iedere donderdag om 17.00 
uur maken Joke Kok, Erica van Dijk en Hanny Wijchers het 
programma “Groeten uit Laren”.  Toen de dames in maart 
begonnen met het Larense actualiteitenprogramma, 
waren er 6 medewerkers die interesse toonden om het met 
elkaar te maken. Alleen, de hoeveelheid uren inzet dat een 
nieuwsprogramma vergt was voor een aantal te veel. 
Daardoor kwamen de drie dames er alleen voor te staan. 
Maar de drie zetten zich nu in voor 6! Dus iedere week 
komt er een goed gevuld en informatief programma over 
Laren. Zo is er bijvoorbeeld iedere week plaats voor de 
 Politiek. Juist vanuit die groep komen vele complimenten 
over het programma en de makers binnen.

De inzet die de dames wekelijks geven heeft 
ook een keerzijde. Daar Dorpsradio louter 
door vrijwilligers wordt gemaakt mogen de 
radiomakers zelf de keuze maken of zij de 
zomer door produceren of even met zomer
stop gaan, zodat ze in september weer met 
frisse moed aan het nieuwe seizoen kunnen 
beginnen. Het team “Groeten uit Laren” heeft 
daarom besloten om na de “Kadernota” even 
pas op de plaats te maken.

Toch zijn er ook veel programmamakers die 
graag in de zomer doorgaan met hun pro
gramma. Voor u een mooie gelegenheid om 
ook op uw vakantieadres op de hoogte te 

 blijven van wat er in Laren gebeurt. Dorpsradio is name
lijk een internetradiostation en internet is op bijna de 
gehele wereld aanwezig. Dus neem Dorpsradio mee op 
vakantie!! Download de app voor uw telefoon of luister 
direct via dorpsradio.nl, Deezer.com of Juke.

Voor meer informatie over programma’s, adverteren en 
contactmogelijkheden verwijs ik u graag naar onze 
 website www.dorpsradio.nl . U kunt zich hier ook als 
 programmamaker aanmelden.

Fijne vakantie,
Eric Hurink

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 
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TheaTeragendaTheaTeragenda

Singer Laren
Oude Drift 1

035 539 39 39
receptie@singerlaren.nll

www. singerlaren.nl

Donderdag 12 augustus 
Niet wat je denkt - Beth en Flo
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 22,00 – Supporters € 19,50

In Niet wat je denkt bestormen Beth & Flo de theaterzalen 
met absurdistische scènes, virtuoos pianospel en spranke-
lende samenzang. Dit veelbelovende cabaretduo stort 
klassieke muziek als een waterval over je heen en maakt 
theater zoals je niet eerder beleefde!

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het 
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt 
u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voor-
stelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdag-
avond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donder-
dagavond verplaatst.

Donderdag 15 juli
3 miljoen voetstappen naar Sicilië - Nhung Dam
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 22,00 – Supporters € 19,50

‘Alles kan, alles mag, op deze 
reis. Ze komen overal, 
nemen ons mee, en onder-
tussen wordt de rugzak 
leger of zwaarder. De wil is 
er, de liefde is er. Want je 
kunt wel voor alles bang 
zijn. Maar dat gaan ze niet 
doen. Op zoek naar het 
geluk. Een voorstelling om 
je in onder te dompelen.

Donderdag 29 juli
Buiten spelen (zonder jas) - Guido Weijers, Andries Tunru 
en Ruud Smulders
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 32,00 – Supporters € 29,50
Dit onwaarschijnlijke gelegenheidstrio zorgt voor een 
comedy-cocktail vol humor, waar theater Singer Laren zelf 
het parapluutje in zet. Deze keer niet te zien op Oudejaars-
avond, in De Slimste Mens of bij De Vooravond, maar 
gewoon live in de buitenlucht.
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Laren en Respect
Ons mooie dorp kent een diversiteit in bevolking, bijvoorbeeld hier geborenen; de al vele jaren zich hier 
gevestigd hebbenden; de wat ik steeds lees “nieuwkomers” en de expats. Volgt men de sociale media (maar 
ook op andere wijze uitingen en geschriften) dan valt het op dat velen hierin toch graag onderscheid 
maken, net alsof men meent dat de één meer rechten heeft dan de ander. Op zich merkwaardig want 
 binnen onze gemeente zou er toch geen onderscheid mogen zijn, niet op ras, niet op sexe, niet op geloof 
en niet op positie in de maatschappij (als het gaat om leven, wonen en welbevinden). 

Ook merk je regelmatig dat mensen zich graag tot een 
bepaalde groep rekenen en vanuit die positie van alles “de 
ether” in slingeren met vooral het benadrukken dat juist 
die groep waartoe men behoort “hart voor het dorp heeft” 
of “het beste presteert”. Is dat nu juist niet wat vreemd 
wanneer ik dan ook lees dat we allemaal voor een fijn en 
leef baar dorp zijn en hier allemaal, ongeacht rang of 
stand, wonen? 
Sommigen hebben belangen en die stelt men graag boven 
de belangen van anderen en dat zal altijd wel zo blijven, 
maar dan rest mij maar één uitdrukking en dat is doe dit 
met “Respect voor elkaar”. 
Dit laatste laat best wel eens wat te wensen over, of we het 
nu over de pronkers en de spotters hebben; of we het nu 
over verschillend politiek inzicht hebben; of we het nu 
over het groenbeleid hebben; of we het nu over het 
gemeentebestuur hebben, enz.

Laren is aan het veranderen en of je nu wilt of niet, dat 
 proces gaat door. En of je nu wel of niet hangt aan tradi
ties: alles verandert. Maar wat niet behoeft te veranderen 
is “het respect voor en naar elkaar”.

Niemand, of je hier nu geboren bent of instromer, heeft 
recht op meer dan een ander en niemand heeft voor een 
ander te bepalen wat wel of niet passend is want dat is nu 
het recht van gelijkheid voor iedereen. Er zijn regels en 
wetten waaraan men zich heeft te houden en er zijn 
instanties om dat te bewaken en te handhaven en niet 
altijd gaat het zoals het gaan moet, maar accepteer de ver
anderingen. De wereld verandert en dus Laren verandert, 
het moet geen eiland worden. Probeer met elkaar het dorp 
zo aangenaam mogelijk te houden om ieder op diens eigen 
wijze te laten leven maar met RESPECT.

W.C. Paul van der Maas,
Inwoner van mooi Laren

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt welke brieven 
worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. De 
uitgever van het Larens Journaal en de gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven of bijdragen van externen.

 Ingezonden brief
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Sportautoprestaties met
de sensatie van motorrijden

www.vanderhallnederland.nl 
nfo@vanderhallnederland.nl

Kom swapshoppen  
bij De Groene Stijl 
Sinds een paar weken is één van de yurts op de Groene afslag het tijdelijke thuis van swapshop  
De Groene Stijl.

Bij deze swapshop mag je de portefeuille en kapitalistische ideeën thuislaten, want je koopt hier niets met geld. 
Bij De Groene Stijl lever je kleding in die mooi genoeg is voor een tweede ronde en hiervoor ontvang je ‘kuddo’s’. 
Met deze ‘kuddo’s’ kan je dan weer wat prachtigs ‘nieuws’ uitzoeken. Zo belandt kleding niet in de textielbak en 
hoeft er ook niets nieuws gekocht te worden. 

Dit geweldige initiatief is van de eveneens geweldige Floor Jansen. Binnen de regio Gooische Meren zorgt Floor 
ook voor de Ketting Kledingruil. Een initiatief waarbij tassen kleding door het Gooi reizen, waar je iets in kan 
doen en iets uit kan halen. Bij De Groene Stijl is iedere maat van ieder merk welkom. Hoe diverser, hoe beter! Het 
is belangrijk dat de kleding netjes en schoon is. Je kan zo vaak langskomen als je wilt, want door het ruilen 
hangt er dagelijks iets nieuws. Van ruilen komt bij De Groene Stijl echt geen huilen. Je gaat altijd weg met iets 
moois. 

Kom snel langs bij Floor en vergeet niet om nog even een kopje koffie bij ons te komen drinken.
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Kaartverkoop nieuw theaterseizoen  
Singer Laren gestart
In het Singer-magazine heeft u het al kunnen 
lezen: ook komend theaterseizoen staan er weer 
top artiesten bij Singer Laren op het podium. 

Zo gaat Singer Laren op 17 september van start met 
Simone Kleinsma, en worden artiesten als Igone de 
Jongh,  Diederik van Vleuten, Harrie Jekkers en Dominic 
Seldis verwelkomd. En natuurlijk mag Youp van ‘t Hek 
niet  ontbreken. Hij treedt maar liefst drie keer op! 

Op 9, 10 en 11 februari is hij te zien met zijn grote 
afscheidstournee De Laatste Ronde!

Youp van ‘t Hek - 9, 10, 11 februari 
Youp van ‘t Hek zegt met een grote afscheidstournee de 
theaterwereld voorgoed vaarwel. Nog een keer, nog een
maal: De Laatste Ronde! Verwacht geen best ofshow of 

terugblik, Van ‘t Hek maakt van De Laatste Ronde! 
gewoon een ‘normale’ voorstelling. “Het wordt een actu
ele show met veel grappen over mijn eigen leeftijd. En ik 
ben van plan te gaan ref lecteren op de grand canyon die 
inmiddels tussen mij en de jongere generatie gaapt.”

Ouderwets genieten tijdens 
eindvoorstellingen en musicals   
Binckhorst St. Jan
Alle leerlingen van basisschool de Binckhorst- St. Jan traden afgelopen week op tijdens de jaarlijkse 
eindvoorstelling.  

Dit jaar is er voor de eindvoorstellingen van de groepen  
1 t/m 7 uitgeweken naar het schoolplein. De groepen 8 
hebben de musical ‘Herrie op het eiland’ opgevoerd in 
het Singer theater. De leerlingen hebben gedanst, gezon
gen, gepresenteerd, toneel gespeeld in prachtige outfits 
passend bij het thema waarover zij leerden in de klas. In 
het kader van het speerpunt ‘What really matters’ waar
bij veel aandacht is voor de creatieve en brede ontwikke
ling van de leerlingen, hecht de school waarde aan het 
jaarlijkse optreden. 

Het was lange tijd spannend of de voorstellingen konden 
doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen, maar na alle ver
soepelingen konden ouders, leerlingen en leerkrachten 
genieten van al het talent binnen de school. Volgend jaar 
hoopt de school weer met alle leerlingen in het Singer 
theater te staan.
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Lindenhoeve weer geopend  
Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft 
besloten zijn historisch centrum de Lindenhoeve weer 
open te stellen voor het publiek. Daarmee is een eind 
gekomen aan de sluiting als gevolg van de coronabeper
kingen. De Lindenhoeve is sinds zaterdag 3 juli toegan
kelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren: zaterdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur.
De Lindenhoeve is afgelopen voorjaar voorzien van een 
geheel nieuwe rieten kap. Het bestuur is nog bezig met 
de herinrichting van het interieur. Zolang dat het geval 
is, zal de grote tafel in het midden van de ruimte staan, 
ook om te kunnen voldoen aan de coronamaatregen, zo 
lang deze nog gelden: afstand van elkaar houden op  
1,5 meter. 

Per 5 juli is de PC Helpdesk
BEL, gevestigd in Het Brink
huis in Laren, weer iedere 
werkdag geopend van 10.00
12.00 uur. Iedereen met vra
gen en/of problemen met 

Android, Windows of Applecomputer, tablet of  smart
phone kan dan als vanouds weer een beroep doen op de 
vrijwilligers van de PC HelpdeskBEL. Als het ‘Corona
beleid’ van het RIVM in juli nog van toepassing is, hand
haaft de Helpdesk de voorgeschreven maatregelen. Kijk 
voor meer informatie op www.pchelpdeskbel.nl.

Vanaf 1 juli is kinderboerderij Het Spookbos weer 
geopend voor publiek! De kinderboerderij is behalve 
maandag dagelijks geopend van 10:00 – 17:00 uur. U bent 
van harte welkom! Uiteraard vragen wij onze bezoekers 
1,5 meter afstand te houden. Het Spookbos is een bijzon
dere plek waar jong en oud met natuur, dier en milieu in 
aanraking komt. Er is een kinderboerderij, een leslokaal 
waar natuuronderwijs wordt gegeven en een professio
nele zorgafdeling. Het Spookbos is vernoemd naar het 
aangrenzende bos (‘t Spokebosje) en ligt op een prachtige 

PC Helpdesk weer open

Weer welkom in Het Spookbos 

plek op de grens van Laren en Eemnes te midden van de 
weilanden. De toegang voor de kinderboerderij is gratis 
voor gezinnen. Voor groepen vanaf 10 kinderen vragen 
wij een bijdrage van € 1,50 per kind. Toegang voor bege
leiders is gratis.

In het voormalige Rabobankpand aan de Burg. Van Nis
penstraat 6 zijn momenteel maar liefst drie exposities te 
zien. In de expositie VERHALEN OVER BOMEN vorm
den de opstellen uit 2010 van kinderen van groep 6 en 7 
het uitgangspunt. Zij schreven over hun lievelingsboom 
– echt of fantasie. Ruim vijftig verhalen zijn ‘opgeblazen’, 
zodat bezoekers kunnen meelezen en meeervaren. Ook 
is er een belevingsruimte waar je overal aan mag komen 
en ruiken. Vijf kunstenaars onderstrepen het onderwerp 
BOMEN.
De ODE AAN LENA EN TOON DE JONG is een beschei
den expositie met een aantal juweeltjes: ‘De biddende 
vrouwen op het kerkhof ’, geborduurd door Lena naar een 
ets van Toon, of ‘Lena in de boom’, niet eerder gezien. De 
gouachetekeningen van Toon van een spinner achter 
zijn wiel. Veel historische informatie ook.
En dan is er nog de expositie WIJ HANGEN TE KIJK! De 
BKRcollectie van de Gemeente Laren hangt op de eerste 
verdieping. Een prachtige plek met mooi licht. Deze wer
ken waren niet eerder te zien. Ze stonden te staan in het 
depot van gemeentehuis. Nu hangen ze gelukkig te kijk!
In verband met vakanties van velen (het kán weer) 
 hebben we geen vaste openingstijden meer. Vrienden, 
vriendinnengroepen, museumclubjes of ‘gewoon’ met 
zijn tweetjes al dit moois bezoeken: het kan! Maakt u een 
afspraak via antoinettyvdbrink@icloud.com. Wij leiden 
u met veel enthousiasme rond!

Eén locatie, drie exposities
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Activiteiten

Schrijvers en dichters uit Laren, Blaricum, Huizen en 
omgeving kunnen sinds zaterdag 26 juni na bijna een 
jaar weer terecht op het Open Podium in de Huiskamer 
van bibliotheek vestiging Huizen. Elke laatste zaterdag
ochtend van de maand kunnen ervaren én beginnende 
auteurs hier van 10.45 tot 12.00 uur voordragen uit eigen 
werk. Naast voordragen uit eigen werk kan ook het luis
teren naar de woordkunsten van anderen inspirerend 
zijn. Vanzelfsprekend is iedereen uit Huizen, Laren en 
Blaricum en omgeving dan ook van harte welkom om te 
komen luisteren naar de presentaties van de schrijvers 
en dichters.

Open Podium
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Het schrijvers gilde ver zorgt de verschillende presen
tatoren en samen met de bibliotheek realiseren zij de 
 pro  grammering. Schrijversgilde en biblio theek hopen 
met het Open Podium een netwerk voor schrijvers en 
dichters in het Gooi te realiseren. Heb je werk geschreven 
dat je graag aan een geïnteresseerd publiek wilt voordra
gen? Meld je dan aan voor Open Podium bij Cecile Koops, 
clckoops@gmail.com.

Bibliotheek Huizen | Plein 20001, 1271 KK Huizen | elke 
laatste zaterdag van de maand | 10.45 – 12.00 uur (inloop 
vanaf 10.30 uur) | gratis, reserveren aanbevolen via  
www.bibliotheekhlb.nl. 
De Huiskamer van bibliotheekvestiging Huizen is te 
vinden op de 2e etage.

Zomerconcerten in de Johanneskerk  
Ter gelegenheid van de viering van het 500jarig jubileum 
van de Johanneskerk is een mooie reeks zomerconcerten 
samengesteld die in de Johanneskerk worden uitgevoerd. 
Daarbij ligt de nadruk op het recent verworven histori
sche Titzorgel (1734) en de beiaard.  
De data van de concerten zijn:
zondag 11 juli, 15.00 uur  Barokhobo en orgel: Mario Top
per, barokhobo; Ko Zwanenburg, orgel
dinsdag 20 juli, 20.00 uur  Beiaard en orgel: Klaas de Haan, 
beiaard; Tjalling Roosjen, orgel
dinsdag 3 augustus, 20.00 uur  Beiaard en orgel: Rien Don
kersloot, beiaard en orgel
zondag 8 augustus, 15.00 uur  Duo Pageluza: Paulien van 
der Werff, sopraan; Gert de Vries, barok en romantische 
gitaar
dinsdag 17 augustus, 20.00 uur  Beiaard en orgel: Bob van 
der Linde, beiaard en orgel
zondag 12 september, 15.00 uur   Sweelinck & tijdgenoten: 
Pieter Dirksen, orgel en klavecimbel
De concerten op zondagmiddag duren een uur zonder 
pauze. 
Bij de avondconcerten op dinsdag wordt u ontvangen met 
koffie en thee, bij goed weer op het gazon naast de kerk. 
Na de  beiaardbespeling wordt de avond in de kerk voort
gezet met een orgelbespeling. De avondconcerten worden 
georganiseerd i.s.m. de Stichting Larense Beiaard.
In het jubileumjaar JK500 geldt voor alle concerten in deze 
serie: vrije toegang, een glas na af loop en een  collecte aan 
de uitgang.
De Johanneskerk kan deze zomer i.v.m. de huidige 
 beperkende maatregelen 30 bezoekers per concert 
 ontvangen, daarnaast zijn alle concerten live te volgen of 
terug te  kijken via YouTube: ‘Johanneskerk Laren’.
Raadpleeg voor de laatste informatie m.b.t. de toe
gankelijkheid tot de concerten de website  

www.johanneskerk500laren.nl, daar vindt u ook de links 
naar onze  Facebookpagina en YouTube.

Meer rust en minder stress
Mindfulness is te leren. Wil je makkelijker en vrolijker 
door het leven gaan zonder stress?
Schrijf je dan in voor de volgende mindfulnesstraining 
die vrijdag 27 augustus 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 wekelijks plaats op vrijdag van 10.20
11:50 uur in het Brinkhuis. De kosten bedragen € 175,. 
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Literaire fietstocht door Laren  
In het kader van het 
Erfgoedfestival 2021 
geeft Margriet de 
Koning Gans op zater
dag 28 augustus een 
inleiding op een door 
haar samengestelde 
literaire f ietstour 
door Laren. Zij publi
ceerde in 2011 een 
prachtig boekje 
 “Literair f ietsen langs 
schrijvers van Laren 

en Blaricum”, waarin ze deze f ietskaart opnam. 
Na de schilders die de schoonheid van Laren en Blaricum 
ontdekten, volgden generaties van schrijvers, dichters en 
musici. Zij hebben het culturele leven in Laren aan het 
begin van de 20e eeuw op een hoog en mondain niveau 
getild, en juist dat heeft de dorpen hun aantrekkings
kracht voor artistieke rijken en intellectuelen gegeven. 
Hotel Hamdorff werd het middelpunt voor chique bals 
en partijen, en voor alles wat mooi en kunstzinnig was.  
Als schrijversdorp dreigt Laren in de vergetelheid te 
raken. Met deze f ietsroute langs de huizen van de 
belangrijkste en bekendste literaire f iguren die in de 
twee buurdorpen hebben gewoond proberen we dit 
 tijdens het Erfgoedfestival 2021 enigszins recht te zet
ten. Op de f ietskaart met vijfentwintig korte schrij
versportretten en hun plaats in de Nederlandse litera
tuur. Door de ogen van mensen als Adriaan Roland 
Holst, Carrie van Bruggen, Annie RomeinVerschoor, 
Marten Toonder, Fritzi ten Harmsen van der Beek en 
Adriaan van Dis, is Literair f ietsen ook een kleine 
geschiedenis van de dorpen zelf geworden. 
Gedurende het Erfgoedfestival (26 mei t/m 12 september) 
is de f ietskaart gratis verkrijgbaar aan de balie van 
bibliotheek vestiging Laren aan de Brink 29. Op zaterdag 
28 augustus wordt de f ietsroute ingeleid door de auteur, 
Margriet de Koning Gans. Ontvangst met koff ie en zoet
je om 09.30 uur in de foyer van het Brinkhuis. De 
in leiding start om 09.45 uur tot 10.30 uur. Entree € 5,00 
(inclusief koff ie & zoetje), reserveren via www.biblio
theekhlb.nl.
Kijk voor meer informatie over het Erfgoedfestival op 
www.visitgooivecht.nl/nl/ziendoen/erfgoedfestival

Mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als je 
mindfulness meer eigen maakt neemt stress af en neemt 
rust toe, slaap je beter, ontstaat een positiever beeld van 
jezelf en de omgeving, ga je makkelijker door het leven. 
In de training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt het 
accent op het doen en beleven van verschillende oefenin
gen. Op deze manier wordt het makkelijker voor je om na 
de training ook echt mindful te zijn.De lessen worden ver
zorgd door Simone Onland, yogadocent, coach en mind
fulnesstrainer. Geïnteresseerd? Bel: 0610185117 of mail: 
info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.
qimare.nl. Een privé mindfulness cursus behoort ook tot 
de mogelijkheden. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Theater ZomerWorkshops  
De Larense Theaterschool KarakterZ organiseert deze 
zomer de Theater ZomerWorkshops voor kinderen vanaf 
10 jaar. Tijdens deze workshop in het Brinkhuis leer je de 
basistechnieken van acteren, presenteren en improvise
ren. We gaan durven, lachen, samenwerken en  spelen. 
Theaterdocent Gideon helpt je loslaten doormiddel van 
superleuke en hilarische improvisatie en theater
oefeningen! Meer weten? Stuur een mailtje naar gideon@
karakterz.nl zodat Gideon je laatste info kan sturen. 
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Creatief Atelier  

‘t Creatief Atelier gaat 27 augustus weer starten in het 
Huis van Eemnes! Veel mensen zijn al jaren creatief 
bezig, alleen of door lessen te volgen. Door dit samen te 
doen kun je elkaar stimuleren, inspireren en van elkaar 
leren. ‘t Creatief Atelier wordt gevormd door een groep 
enthousiaste en kunstminnende mensen die een keer 
per week samenkomen en dan actief bezig zijn. Er wordt 
gewerkt met olie of acrylverf, aquarel, klei, was of 
 plasticine. Maar ook werken met hout, speksteen of 
andere materialen is mogelijk. Ook als je weinig  ervaring 
hebt ben je van harte welkom.

maandag: Plein 1945, Laren
zaterdag: Uilenbord, Blaricum

www.oosterom-kersen.nl

Kom deze zomer Kom deze zomer 
kersen eten!kersen eten!

In het Huis van Eemnes wordt atelierruimte g e huurd. Het 
is de bedoeling dat iedereen zijn eigen materialen en 
gereedschap meeneemt. Er zijn werk tafels, staande en tafel
schildersezels, en een paar beeldhouwbokken aan wezig.
Er zijn docenten benaderd die bereid zijn een dag deel 
een workshop te geven. Dit naar de wens van welk disci
pline, data, en in overleg met de groep. Dit zijn vaak zelf
standig kunstenaars, opgeleid om op ieder niveau les te 
geven. Er is een vrijdagochtendgroep, van 9.30 u tot 13.00 
u, en een vrijdagmiddaggroep van 13.30 u tot 17.00 u. 
Vanaf 27 augustus tot en met 24 december 2021 (als coro
na het toelaat) zijn er 18 vrij werken atelierdagen. Voor 18 
dagdelen zijn de kosten €90,00. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar, voornamelijk bij de middaggroep. 
Voor docenten inhuren is een deel subsidie beschikbaar 
en wordt er per aantal aanmeldingen een kleine ver
goeding gevraagd.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun 
je contact opnemen met M. Elise Does. Via email: 
doeshi56@gmail.com of via 0641400323.
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Nieuws in beeld

Meyer & Meyer wordt drankwinkel

Jaimie, judokampioen in wording?

Sfeervolle opening zomer(orgel)concerten in Johanneskerk

Ook Hamdorff Eten & Drinken heeft bij goed weer een zonnig 
terras

Chique vakantiemelding van team Modici Eindelijk mag Madelijne weer Geslaagd!

Trainen met team 65 voor de RopaRun tegen 
kanker Iedereen een hele prettige vakantie!De Speuit zingt bij opening Kermis
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Agenda

9 jul  Film aan de Brink: Saturday Night 
Fever, 14.30 uur

11 jul  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
12 jul  Film aan de Brink: Fishermans’s 

Friends, 14.30 uur
13 jul  Film aan de Brink: Hair, 14.30 uur
14 jul  Film aan de Brink: Black Swan, 14.30 uur
15 jul  Singer Laren: 3 miljoen voetstappen 

naar Sicilië, 20.15 uur
19 jul  Film aan de Brink: Hair, 14.30 uur
20 jul  Film aan de Brink: Black Swan, 14.30 uur
20 jul  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
21 jul  Film aan de Brink: Kapsalon Romy, 14.30 

uur
23 jul  Film aan de Brink: Black Swan, 14.30 uur
29 jul  Singer Laren: Buiten spelen (zonder jas), 

20.15 uur
3 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
8 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
17 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
21 aug  Singer Laren: Niet wat je denkt, 20.15 

uur
27 aug  Brinkhuis: Start training mindfulness 

(6 sessies), 10.2011.50 uur
27 aug  Huis van Eemnes: start Creatief Atelier, 

9.3013.00 en 13.3017.00 uur
28 aug  Brinkhuis: Inleiding literaire f ietstocht 

door Laren door Margriet de Koning 
Gans, 9.4510.30 uur

12 sep Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
315 25-08-2021 vrij. 03-09 en za. 04-09
317 22-09-2021 vrij. 01-10 en za. 02-10

•  vrijdag 9 juli 14.30 
Saturday Night Fever Drama/muziek

•  maandag 12 juli 14.30 
Fisherman’s Friends Komedie/Drama

•  dinsdag 13 juli 14.30 
Hair Muziek/Komedie

•  woensdag 14 juli 14.30 
Black Swan Drama/Thriller

•  maandag 19 juli 14.30 
Hair Muziek/Komedie

•  dinsdag 20 juli 14.30 
Black Swan Drama/Thriller

•  woensdag 21 juli 14.30 
Kapsalon Romy Kinderfilm:    
 alle leeftijden

•  vrijdag 23 juli 14.30 
Black Swan Drama/Thriller

Kijk voor het filmprogramma in augustus op  
www.hartvanlaren.nl

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.0011.30 uur
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.0012.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.4512.00 uur

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

De redactie De redactie 
van het Larens Journaal van het Larens Journaal 
wenst u een fijne vakantiewenst u een fijne vakantie
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
28 juli 2021

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

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

 De Gouden Makelaar Zevenend 33A Laren  

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  

 NIEUW TE KOOP:  HEIDEVELDWEG 62  LAREN 

Cover: Annelies Gehring 30 jaar Larense Boekhandel 


