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5 vragen aan 

Hoe werd uw zwemtalent destijds 
opgemerkt?
‘Op advies van de dokter ging mijn zusje zwemmen en ik 
ging met haar mee. De zwemjuf zag al snel een wedstrijd-
zwemmer in mij. Op mijn dertiende werd ik vijfde van 
Nederland. Twee jaar later zwom ik een wereldrecord op 
de tweehonderd meter vlinderslag en plaatste ik mezelf 
voor de Olympische Spelen in Rome, waar ik zilver won. Ik 
was net drie dagen zestien, nog echt een meisje. Het 
drong allemaal niet goed tot me door. Ik ben nog vier jaar 
doorgegaan met wedstrijdzwemmen. Daarna ben ik vijf-
tig jaar lang actief geweest als trainer. Drie jaar geleden 
vond ik ook dat mooi geweest.’ 
  
Hoe bent u ertoe gekomen om 
pakketbezorger te worden?
‘Na mijn scheiding moest er geld in het laatje komen, ik 
weigerde mijn hand op te houden. Ik solliciteerde bij 
Selectvracht en merkte al snel dat ik het werk erg leuk 
vond. Sinds twaalf jaar werk ik als zzp’er voor PostNL, wat 
me ontzettend goed bevalt. De sfeer onder collega’s is uit-
stekend en ook met de twee senior managers en de andere 
leidinggevenden heb ik fijne contacten. Ondanks mijn 
leeftijd dénk ik er niet over om te stoppen. De laatste 
maand van het jaar is het altijd extra druk, maar 150 tot 
220 pakketjes op een dag rijd ik makkelijk weg. Zolang ik 
het volhoud, blijf ik dit werk doen.’ 

Wat vindt u het leukst van dit werk?
‘Het houdt me gezond: ik loop, ik til, ik blijf in beweging. 
Maar de gezelligheid en de gesprekjes met mensen zijn 

mijn belangrijkste drijfveren. Ik rijd door het hele Gooi, 
maar hoofdzakelijk in Laren. Omdat ik er al veertig jaar 
woon, ken ik het dorp op mijn duimpje. En ik ken er 
zoveel mensen, dat ik op een werkdag algauw vijf hon-
derd keer mijn hand opsteek om iedereen gedag te zeg-
gen. Daarnaast houd ik altijd een oogje in het zeil. Een 
vreemde auto op een onverwachte plek bijvoorbeeld, dat 
meld ik aan de politie. Ik zie dat als mijn plicht.’

Wat heeft u met Laren?
‘Laren is een fantastische plaats om te wonen. Een echt 
dorp, waar iedereen elkaar nog gedag zegt. Met een 
prachtige natuur, mooie historische panden en niet te 
vergeten de poffertjeskraam, voor mij een van de hoogte-
punten. Ook de inwoners van Laren zijn ontzettend lieve, 
f ijne mensen. Laren is een zalig dorp waar ik voorlopig 
niet meer weg wil.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
Lachend: ‘Daar heb ik over nagedacht! Ten eerste: Ton 
Stam, omdat hij zoveel voor Laren betekent. Dan de heer 
De Boer, van de Ericaweg: een oude Laarder die heel veel 
voor de gemeente heeft gedaan. Met politiek bemoei ik 
me niet, dat heb ik nooit gedaan. Maar iedereen die zich 
inzet voor Laren en alle mensen die Laren Laren laten 
zijn, verdienen wat mij betreft een dikke pluim.’  

Voor veel inwoners van Laren is Marianne Heemskerk een 
bekend gezicht. Zes dagen per week rijdt ze met haar 
witte bestelbus door het Gooi om namens PostNL 
pakketjes af te leveren. Voor tweehonderd adressen op één 
dag draait ze haar hand niet om. En zware pakketten 
sjouwen? Ook geen probleem. ‘Twintig kilo kan ik 
makkelijk hebben. En anders is er altijd wel iemand die 
wil helpen.’ Dat Marianne zestig jaar geleden een 
sportieve prestatie van een heel ander kaliber leverde, 
door Olympisch zilver te behalen op de honderd meter 
vlinderslag, is iets wat lang niet iedereen weet.

Marianne HeeMskerk
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Kerst
Laren is in kerststemming! Op steeds meer plekken zijn 
feestlichtjes te zien en etalages zijn rood gekleurd. 
Ondanks de coronabeperkingen proberen we er een fees-
telijke maand van te maken. Met vooral veel knusse 
gezelligheid thuis. En we zijn er dit jaar vroeg bij alle-
maal. Ook Erwin en ik hebben de kerstboom iets eerder 
in huis gehaald.

Mooie initiatieven
We vieren kerst veilig en anders, maar proberen elkaar 
toch de hand te reiken. Daarvoor zijn mooie activiteiten 
opgezet. De gemeente heeft samen met Dorpsfonds Bij-
zonder Laren en heel veel vrijwilligers bij alle inwoners 
van tachtig jaar of ouder een kerststol bezorgd. Er zijn 
winterwonderdorp-activiteiten voor kinderen in voor-
bereiding. Bij het oude Rabobankgebouw staat een kerst-
wensboom en op kerstavond wordt een speciaal kerst-
programma ‘Kerst in Laren’ via Youtube uitgezonden. 
Hier doen heel veel mensen aan mee. De link wordt nog 
gecommuniceerd. Met dit alles kunt u thuis toch nog 
genieten van een heerlijk Larens kerstgevoel. Alle inwo-
ners van Laren die meewerken aan deze activiteiten wil 
ik hierbij bedanken voor hun inzet!

Donkere dagen
Als het ‘s avonds eerder donker is, gaan niet alleen de 
kerstlichtjes aan. Ook inbrekers worden dan actief. En 
niemand wil te maken krijgen met een woninginbraak. 
De schade is groot en je voelt je niet meer veilig. Dat wil-
len we dus zoveel mogelijk voorkomen in ons dorp. Daar 
maakt de gemeente zich sterk voor, samen met de politie 
en de buurtpreventieverenigingen. Zo houden wij hot-
spots, waar vaak wordt ingebroken, extra in de gaten. 
Nog belangrijker is ons eigen gedrag. Want we moeten 
de inbrekers geen kans geven om in onze woning of auto 
te komen. Dat kan al door alle deuren en ramen goed te 
sluiten als we niet thuis zijn, een bewegingsmelder bij 
de deur te plaatsen en door de buren te informeren als 
we een paar dagen weg zijn. En als u personen in uw 
buurt ziet die verdacht gedrag vertonen, kunt u daar 
altijd melding van maken door 112 te bellen. 

Larens Journaal

Politiekeurmerk Veilig Wonen
U kunt ook uw woning beveiligen met het Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW). De kans op een geslaagde 
inbraak in een woning met een PKVW-certif icaat ligt 
gemiddeld 90% lager dan in een woning zonder keur-
merk. Inbrekers slaan een woning met goede beveili-
gingsmaatregelen graag over! Gespecialiseerde PKVW-
bedrijven helpen de woningbezitter om het keurmerk te 
behalen. Kijk daarvoor op www.politiekeurmerk.nl

De kerstquiz
Weet u al wat u gaat doen tijdens de kerstdagen? Wij 
hebben alvast een tip voor u. Deze editie van het Larens 
Journaal bevat een geweldige quiz, opgesteld door nie-
mand minder dan Leo Janssen! Het is een echte kerstkra-
ker met allerlei leuke vragen over Laren. Ik hoop dat u er 
voor gaat zitten en er veel plezier mee heeft. De antwoor-
den kunt u sturen naar RSVP@Laren.nl De hoofdprijs is 
een Theateravond Singer voor twee personen. Verder ver-
loten wij onder tien winnaars een, door schrijver Wiet de 
Boer gesigneerd, exemplaar van het jubileumboek ‘Stra-
ten en personen in het oude Laren’ van de Historische 
Kring Laren. Of een door schrijver Leo Janssen gesig-
neerd exemplaar van ‘Bol An’ over Larense burgers, ver-
dwenen boeren en sjieke buitenlui.

Omzien naar elkaar
Samen genieten van elkaar en ons mooie dorp is dit jaar 
moeilijker dan anders. Maar toch kunnen we allemaal 
iets doen. Stop juist deze kerst een extra lief kaartje bij 
iemand in de brievenbus of hang ook een lekkere kerst-
stol bij uw buurman of buurvrouw aan de deur. Elk 
gebaar wordt juist nu extra gewaardeerd. Ik wens u hele 
f ijne kerstdagen!

Nanning Mol
Burgemeester
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Creatief met corona
Het is even wachten tot we weer stapjes mogen maken 
richting het oude normaal, dat wil zeggen naar Laren 
van voor maart 2020.
Iedere crisis zorgt voor narigheid, ontwricht het norma-
le leven en geeft volop beperkingen. Maar tegelijkertijd 
is het een impuls voor vernieuwing, innovaties en creati-
viteit. Ik zie het op mijn werk maar ook thuis in mijn 
directe omgeving.
Op mijn hogeschool heeft de leiding jarenlang aange-
moedigd tot een digitale evolutie. Die heeft een ongelo-
felijke boost gekregen en Teams, Zoom en Hangout heb-
ben geen enkel geheim meer.
De digitale sprong voorwaarts en het digitale werken 
zullen vast geworteld raken in het oude/nieuwe nor-
maal. Dat heeft zeker positieve gevolgen, al was het 
alleen maar voor de verminderde uitstoot van allerlei 
nare gassen. 
Ook in mijn directe nabijheid zie ik goeie bijvangst: 
Ineens een foodtruck op de Vredelaan? Creatieve manier 
om de eventcateraars aan het werk te krijgen en gesteund 
door de buurt! En ook een mooie lege Brink, minder f iles, 
geen vuurwerk, veel minder opgejaagde mensen en meer 
aandacht voor de omgeving en elkaar.
Jammer genoeg is er ook de narigheid: toenemende een-
zaamheid bij ouderen en niet te vergeten omvallende 
bedrijven en organisaties. Heel goed dus dat de gemeen-
te in actie komt. Aandacht en actie gericht op bestrijding 
van de eenzaamheid en steun aan bedrijven d.m.v. het 
instellen van het coronafonds. Mocht ik in mijn vorige 
bijdrage oproepen tot omdenken, misschien is hiermee 
een eerste kleine aanzet gedaan op weg naar een mooier 
2021.
Goed en gezond het nieuwe jaar in!

Bart Vos
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EINDEJAARSPUZZEL

Vul de antwoorden in volgens de omschrijvingen. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling 
ontstaat in de verticale balk de oplossing. 
De oplossing is een slogan.

Stuur uw oplossing samen met uw naam en adres naar 
redactie@larensjournaal.nl of naar Uitgeverij van 
Wijland, Slangenweg 39, 1251 RT Laren. Onder de 
goede inzendingen worden 6 boeken verloot: Schieten 
op de maan (2x), Laren in Vervlogen tijden (2x) en 
Oog op Laren I en 2 (2x). Uiterste inzend datum 
zondag 10 januari 2021. De oplossing en de winnaars 
worden bekend gemaakt in Larens Journaal nr. 300.

1) Nieuw culinair restaurant in Laren
2) Postduivenvereniging
3) Voorlopig uitgesteld
4) Pleisterplaats voor de wereld van morgen
5) Bestaat in 2021 vijfhonderd jaar
6) Vaste adverteerder Larens Journaal 
7) Entreeweg van ons dorp
8) Nieuwe wijk aan de Zijtak
9) TV-programma over Laren
10) Hofleverancier aan de Nieuweweg
11) Verzamelnaam Larense kunstenaars
12) Gerestaureerd kunstwerk
13) Weg tussen Gooiergracht en Zevenend
14) Tandarts in Raadhuis
15) Hier ging onze burgemeester de strijd mee aan
16) Nieuwe politieke partij in Laren
17)  Nieuwe site over Larense burgers, verdwenen boeren 

en sjieke buitenlui
18) Tijdelijk kunstcentrum
19) Vertrokken wethouder
20) Winkel, wijnbar en restaurant 

21) Culturele ontmoetingsplaats
22) Thuis voor jongeren met autisme
23) Fotopagina’s in Larens Journaal
24) Auteur van een nieuw boek over Laren
25) Op zoek naar vrijwilligers
26) Bouwt een nieuwe kantine

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

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

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960 

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

Samenstelling  
Leo Janssen www.bol-an.nl

•  Fotografie: Leo Janssen,  
Nathalie Rooze

•  Productie: 
Practicum Print Management BV, Soest

• Oplage: 5.675 exemplaren   Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.
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Politiek

Een nieuw jaar!
Terugkijkend in deze periode kijk ik als ‘ jonkie’ in de 
politiek van dit dorp terug op een bewogen jaar. Aller-
eerst had COVID-19 voor iedere inwoner direct grote 
gevolgen, al was het maar in de vaak lang vooruit 
geplande reizen en ontmoetingen, maar soms ook in 
persoonlijk lijden. 

Niemand had gedacht dat de pandemie zo lang zou 
duren en de hoop die ik uitspreek is dat we in de loop van 
2021 weer terug kunnen naar ‘normaal’, waarbij we 
hopelijk een aantal positieve gevolgen van het anders 
organiseren van ons werk en leven zullen meenemen.
In politieke zin was er de discussie over de Brink welke 
na een eerste initiatiefvoorstel van onze fractie uiteinde-
lijk resulteerde in rust voor de plek die ons allen zo dier-
baar is. Vorige maand gaf onze wethouder Karin van 
Hunnik aan te stoppen. Vanaf deze plek wil ik haar dan-
ken voor haar inzet voor de portefeuilles die zij onder 
zich had, te weten kunst en cultuur, onderwijs en het 
sociaal domein.

Laatstgenoemde portefeuille is een zware, maar ik kan u 
melden dat Larens Behoud bij het schrijven van dit stuk-
je in vergaande gesprekken is om een krachtige opvolger 
voor te dragen. Het sociaal domein betreft de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, maar ook de uitvoering 
van de Jeugdwet. Beiden drukken onevenredig zwaar op 
onze gemeentelijke begroting. We kijken in het nieuwe 
jaar uit naar oplossingen om grote tekorten terug te 
dringen, en tegelijkertijd diegenen die zorg te blijven 
bieden als die ook werkelijk nodig is.

Voor nu wens ik u mooie kerstdagen en een voorspoedig 
2021!

Karel Loeff
Larens Behoud

December 2020  in Laren
Alweer December. Wat is het jaar snel gegaan! En wat een 
veranderingen, die begonnen in maart met de corona. 
Het hele jaar corona, elk tv-programma, krant en tijd-
schrift die je openslaat, weer corona. Iedere inwoner van 
Laren heeft er wel mee te maken, misschien een ziek 
familielid, of na een positieve test thuis, 10 dagen in qua-
rantaine. Niet meer naar je werk, de hele dagen thuis 
met of zonder kinderen om je heen. Vergaderen online 
met Teams of Zoom. Contacten worden anders, vaak 
minder intensief. December is juist de maand dat je veel 
contact wilt, met familie en vrienden. Dat wordt dit jaar 
echter mondjesmaat. Helaas, maar met de regels in acht 
nemend en respect voor elkaar, wordt deze maand op een 
andere manier gevierd.

Laren doet zijn best. De bomen op de Brink weer mooi ver-
licht. Geen ijsbaan dit jaar. Voor sommige mensen is dat 
jammer, maar voor een andere groep inwoners is dat juist 
weer fijn. De huizen en de tuinen verlicht. De winkels 
hebben weer prachtig versierde etalages! Toch is het stil in 
Laren met de gesloten horeca en restaurants. Een vreemde 
maand december, elk jaar  bracht zij gezelligheid, maar 
nu toch anders. Sint zonder intocht zoals andere jaren, 
ontvangen door de MCC en de Burgemeester.
Er zijn initiatieven van inwoners om een mooie route uit 
te zetten langs verlichte tuinen. Er zijn initiatieven om 
eenzame mensen kaartjes te sturen. Zo zijn de inwoners 
van Laren toch met elkaar bezig. Maak het gezellig, en 
vergeet niet daarbij de inkopen bij de lokale Larense 
ondernemers te doen. De ondernemers maken ons dorp 
tot een levendig dorp en dat willen wij graag zo houden. 
2020 een verloren jaar…? Zonder evenementen… Konings-
dag, bijeenkomst Dodenherdenking, het witte diner…, 
het einde van het jaar vieren zonder vuurwerk…

Blijf gezond, maak er met de 
familie mooie Kerstdagen van en 
namens de Lokale VVD een goede 
start in 2021!

Désirée Niekus
VVD Gemeente raadslid                                           

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

Burgemeester opent als eerste wensboom

Druk in de weer voor een sfeervolle verlichting

La Place is weer open Gevonden voorwerpen De Eng in de namiddagzon

Gezellig winkelen in Bijzonder Laren I Modici met nog in een mooie traditionele 
Sinterklaassfeer

Hangende kerstboom

Herfst in het hertenkamp
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Burgemeester opent als eerste wensboom

De Eng in de namiddagzon

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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 e-mailservice via 
www.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Grintbank 20, 1251 EE, wijzigen nieuwbouw op de reeds 
verleende vergunning, ingekomen 19 november 2020

•  Noolseweg 32, 1251 GP, vellen van 1 boom, ingekomen 21 
november 2020

•  Schapendrift 36, 1251 XH, plaatsen van dakkapellen en 
realiseren van een wanddoorbraak, ingekomen 20 
november 2020

•  Smeekweg 41, 1251 VH, vellen van 1 boom, ingekomen 24 
november 2020

•  Tabakspaadje 9, 1251 PM, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde, ingekomen 24 november 2020

•  Esseboom ntb kavel 7, 1251 CP, bouwen van een woning, 
ingekomen 24 november 2020

•  Caliskamp 1, 1251 XJ, plaatsen van een dakkapel, ingeko-
men 9 november 2020

•  Oosterend 11, 1251 HM, plaatsen van een erfafscheiding, 
ingekomen 25 november 2020

•  Lantentijmen 5, 1251 RG, realiseren van een uitbouw en 
plaatsen van een dakkapel, ingekomen 28 november 2020

•  Verlengd Rozenlaantje 5, 1251 BZ, vellen van 13 bomen, 
ingekomen 2 december 2020

•  Veerweg 15, 1251 ZG, bouwen van een clubhuis, ingeko-
men op 3 december 2020

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. 
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas moge-
lijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Langsakker 14, 1251 GB, vellen van 1 boom, verzonden 24 
november 2020

•  Blaricummertollaan t.o. 12, 1251 LX, toestemming voor 1 
noodkap, verzonden 23 november 2020 

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. 
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas moge-
lijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Jordaan 21, 1251 PB, vergroten van de woning, verzonden 
24 november 2020

•  Naarderstraat 5, 1251 AW, aanpassen van het interieur 
(plaatsen van een orgel en gebrandschilderde ramen) van 
de kerk, verzonden 24 november 2020

•  Sint Janstraat 13, 15, 17, 1251 KX, vervangen van de dakka-
pellen aan de voor- en achterzijde van de woningen, ver-
zonden 24 november 2020

•  Plein 1945 35 en 35a, 1251 MA, bouwen van een kantoor-
ruimte aan de woning, verzonden 24 november 2020

•  Herdersweg 13, 1251 EP, plaatsen van een houten poort, 
verzonden 24 november 2020

•  Caliskamp 1, 1251 XJ, plaatsen van een dakkapel, verzon-
den 24 november 2020

•  Herdersweg 18, 1251 ER, vellen van 1 boom, 1 december 2020
•  Rozenlaantje 12a, 1251 BW, toekennen van een noodkap 

voor 1 boom, verzonden 1 december 2020

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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
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Geweigerde 
omgevingsvergunningen

•  Lingenskamp 11, 1251 JJ, vellen van 1 boom, verzonden 3 
december 2020 

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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

Verleende APV vergunningen

Besloten door de burgemeester:
•  innemen van een tijdelijke standplaats op de Brink t.o. 

Nieuweweg ten behoeve van de verkoop van koekjes, 
taarten, schilderijen en keramiek van 11.00 tot 17.00 uur 
van 20 november tot en met 31 december 2020 verspreid 
over 12 dagen

•  innemen van een standplaats aan De Rijt 12 ten behoeve 
van verkoop van oliebollen gedurende openingstijden 
winkel van 27 november tot en met 31 november 2020 ver-
spreid over 10 dagen 

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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. 

Bestemmingsplan Herinrichting Kruispunt 
N525, Oude Postweg – Westerheide

De gemeenteraad heeft op 25 november 2020 het bestem-
mingsplan ‘Herinrichting Kruispunt N525, Oude Postweg – 
Westerheide’ gewijzigd vastgesteld. Veel fietsers, waaronder 
scholieren van scholengemeenschap Laar & Berg, gebruiken 
de aanwezige tunnel niet maar steken de N525 gelijkvloers 
over bij het kruispunt. Dit maakt de aanleg van een ‘officiële’ 
gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer dan ook nood-
zakelijk om zodoende een verkeersveilige situatie te creëren. 
Om dit mogelijk te maken is een geringe aanpassing van het 
geldende bestemmingsplan noodzakelijk.

Terinzagelegging
U kunt het plan vanaf 7 december 2020 op afspraak inzien in 
het BEL-kantoor in Eemnes of op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0417.BPN525HilvWeg-Va01).

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die niet in staat waren een zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te die-
nen, kunnen tot 18 januari 2021 beroep instellen bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift indienen betekent 
niet dat het bestemmingsplan niet in werking treedt. Om dit 
op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd 
worden bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na af loop 
van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. Dan wordt de inwerkingtreding 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 25 november 
2020 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeente-
raad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert woensdag 16 december 2020 om 
20.00 uur digitaal via Teams. De vergadering is niet te bezoe-
ken, maar wel live te volgen via laren.notubiz.nl/live . Om 
gebruik te maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij 
de commissiegriffier. De agenda op de volgende pagina geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
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Ze mist de sociale contacten die zijn weggevallen door het 
stopzetten van al haar clubjes, geeft ze grif toe. Maar er zijn 
nog steeds genoeg dingen die ze wel kan. “Ik ga er iedere dag 
even uit, wandelen of fietsen of boodschappen doen.”
Bij die uitjes let ze op, maar wandelt ze niet met angst. “Ik 
wandel op de hei, daar krijg je het niet. En vanaf de hei ga ik 
langs het kerkhof, even mijn man gedag zeggen, daar krijg je 
het ook niet.”

Daarnaast geniet ze van haar fietstochten, via La Place en het 
Gebed zonder End naar Ankeveen of Weesp. “En wandelen 
naar Bluk, voor een borreltje of een kop koffie, maar ja dat 
kan niet meer hè, of, nòg niet. Maar inmiddels hebben ze bij 
Bluk wel coffee to go.”

De Zeegers’ zijn niet door één pandemie te vangen. Donder-
dagavond is het bij Mia ‘restaurant Zeegers’. Kookt ze wat 
meer dan anders en komen haar zus en dochter eten. Vaste 
prik. Haar drie kinderen komen ook iedere week langs, “ze 
wonen allemaal om de hoek, heerlijk hè.”

En de vakanties die niet doorgingen? Ook opgelost. “Sardinië 
in mei werd fietsen langs de Nederrijn. We zaten in Ooster-
beek, prachtig gebied om te fietsen.” Zelfs het traditionele 
voorjaarweekendje met moeder en de drie kinderen Zeegers 
ging door. “Ik had gezegd dat ik niet mee zou gaan, maar ik 
ben er toch heen gebracht. In dat huisje in Schoorl is geen 
corona hoor, daarmee ben ik overgehaald.”

Zelfs toen corona hoogtij vierden bleven de Zeegers’ creatief. 
“Mam, zei mijn dochter, als jij kussens meeneemt neem ik 
koffie mee, gaan we op de fiets naar Lage Vuursche. Daar 
waren alle wegen afgesloten voor auto’s, het was er uitgestor-
ven. Zaten wij daar met z’n tweeën op een bankje, met Pasen, 
zo had ik de Lage Vuursche nog nooit meegemaakt, zó stil!”

En de toekomst? “In mijn geval is iedere dag eentje er bij. 
Natuurlijk wens ik een toekomst waarin we op korte termijn 
corona-vrij zijn. Verder wacht ik wel af, ik maak in ieder geval 
even geen vakantieplannen”. Behalve dan voor het gezins-
weekeinde, komend voorjaar gepland op Texel. “Maar ja, als 
corona er nog is, ga ik niet mee hoor.”
En oh ja, deze maand moeten voor De Zonnebloem de kerst-
pakketten worden weggebracht. Klusje voor met de auto. 
“Verder wens ik iedereen sterkte in deze tijd.”

• Herontwikkeling Stationsweg 1
•  Stedenbouwkundige visie en grondexploitatie locatie 

(voormalige) Ligweide
•  Derde tussenstand koersdocument regio Gooi en Vechts-

treek
•  Grondbeleid 2021-2031
•  Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio G&V
•  Actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening 

(APV)
•  Beleidsregels Coronafonds/begrotingswijzigingen 2020
•  Legesverordening 2021 Laren
•  Belastingverordeningen 2021 Laren
•  RRE: subsidieregeling kleine maatregelen

Geboorte

28-11-2020 Berend Willem Onno de Bel

Hoe gaat het met…

In deze interviewreeks spreken we met een aantal Laarders 
over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.

Hoe gaat het met Mia Zeegers (85)?

Mia Zeegers is niet door één pandemie te vangen
Niet aquajoggen wel kerstpakketten rondbrengen

Mia Zeegers - ja inderdaad, van voorheen herenmode Zee-
gers op de Brink - moet veel missen deze corona-dagen; geen 
zangkoor, geen aquajoggen, geen koffie na het sporten bij 
fysio Van Straten, geen vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem, 
geen fietsclubje. “Vervelend ja, maar ik zit niet te treuren 
hoor. Ik heb geen bedrijf achter me, voor die mensen is het 
veel erger.”

Een leven lang Laren is op Mia Zeegers zeker van toepassing. 
Geboren en getogen. Het huis waar ze al zestig jaar woont 
heeft ze zien bouwen. “Ik ben van ’35 dus reken maar uit.”
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Gewijzigde openingstijden 
BEL-kantoor en gemeentewerf

Vanwege de feestdagen zijn het BEL-kantoor en de gemeen-
tewerf gesloten op:
•  Op donderdag 10 december 2020 om 16.00 uur
•  donderdag 24 december BEL-kantoor vanaf 16.00 uur, 

gemeentewerf vanaf 15.00 uur
•  vrijdag 25 december 
•  donderdag 31 december BEL-kantoor vanaf 16.00 uur, 

gemeentewerf vanaf 15.00 uur
•  vrijdag 1 januari
•  maandag 4 januari tot 10.00 uur

Voor spoedeisende zaken betreffende de burgerlijke stand 
(geboorten of overlijden) kunt u tijdens deze dagen een mail 
sturen naar midoffice.burgerzaken@belcombinatie.nl

Gewijzigde openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het 
Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in de kerst-
periode. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en 
welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 
De loketten zijn in verband met corona gesloten tot en met  
1 januari 2021.

Telefonische bereikbaarheid:
•  Donderdag 24 december vanaf 15.00 uur gesloten
•  Vrijdag 25 december gesloten
•  Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten
•  Woensdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 tot 

17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info
 U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.

Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? Dat kan 
via het contactformulier op de website www.adviesinforma-
tie.nl U kunt ook telefonisch een gesprek aanvragen.

Wijzigingen in de 
afvalinzameling

Vanwege de feestdagen is er een aantal wijzigingen in de 
afvalinzameling. Het gaat om:
•  Restafval wordt op donderdag 24 december in plaats van 

vrijdag 25 december opgehaald. De inzameling van  
18 december is ongewijzigd (deel van Laren).
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•  Pmd wordt op maandag 28 december in plaats van vrij-
dag 1 januari opgehaald en op donderdag 24 december in 
plaats van vrijdag 25 december (deel van Laren).

•  Gft(e) afval wordt op donderdag 24 december in plaats 
van vrijdag 25 december opgehaald.

Kerstbomen worden huis-aan-huis ingezameld op donder-
dag 7 en 14 januari 2021.
Let op: in de maanden december, januari en februari wordt het gft(e) 
eens in de twee weken opgehaald. Vanaf 1 maart is dat weer elke 
week. De app en de (digitale) inzamelkalender zijn up-to-date. De 
inzamelkalander is te vinden via inzamelkalender.gad.nl

Weekmarkt Laren op woensdag 
23 december

De weekmarkt in Laren van vrijdag 25 december is vanwege 
Eerste Kerstdag verplaatst naar woensdag 23 december. De 
markt is van 11:30 uur tot 17:00 uur op Plein 1945 te bezoeken.

Denk ook aan uw veiligheid 
tijdens de feestdagen!

 December is een maand met veel gezelligheid. Maar ook een 
periode met ongelukken zoals met omvallende kaarsen, 
kerstversiering die vlam kan vatten en brandwonden bij het 
gourmetten. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldin-
gen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen 
zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. 

Hieronder een paar tips voor een gezellig én veilig eindejaar.
•  Cadeautip: nog geen werkende rookmelders opgehangen 

in uw huis? Doe uzelf een rookmelder én een kolmonoxi-
demelder cadeau! 

•  Gebruik alleen goedgekeurde elektrische apparaten en 
stekkerdozen met een CE en KEMA keurmerk. 

•  Sluit op een stekkerdoos niet een extra stekkerdoos aan 
maar gebruik uw wandcontactdoos. 

•  Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan 
lopen.

•  Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is.
•  Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
•  Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
•  Zet kaarsen in een goede onbrandbare houder op een ste-

vige ondergrond en houd kinderen uit de buurt van de 
kaarsen en de open haard.

Meer tips? Kijk op www.brandweer.nl of volg de wijkbrand-
weerman Hans Schotsman op social media. Twitter: @
WBW_Laren en op Facebook: Wijkbrandweer Laren NH. 
Uw wijkbrandweerman Hans Schotsman wenst u veilige 
feestdagen en een goed 2021!
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Bedankje voor vrijwilligers in 
Laren!

7 december was het ‘Nationale Vrij-
willigersdag’ en dit jaar willen we de 
vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet via een tegeltje. Bent u vrijwil-
liger of kent u een vrijwilliger? Geef 
u dan op en ontvang een tegeltje. 
Versa Welzijn coördineert en bege-

leidt de bedankjes. Aanmelden kan via onze website: www.
laren.nl/vrijwilligers Lukt het aanmelden niet via de web-
site? Geen probleem, u belt dan met Claudia Bleijerveld van 
Versa Welzijn: 06 - 82 84 80 05.

Snoeiwerkzaamheden  
op de Brink

Bomen hebben regelmatig onderhoud (zoals het snoeien van 
takken) nodig. Dit is nodig om de bomen veilig en gezond te 
houden. Begin 2021 ondergaan de bomen op en rond de Brink 
een onderhoudsbeurt.
De onderhoudswerkzaamheden zouden tegelijkertijd met 
de eventuele herinrichting van de Brink plaatsvinden. Nu 
dat plan de komende jaren geen uitvoering krijgt, voeren we 
de onderhoudswerkzaamheden op korte termijn alsnog uit.

Uitvoering
Het onderhoud wordt uitgevoerd door Quercus, een erkend 
boomverzorgingsbedrijf, in opdracht van onze groenaanne-
mer SIGHT. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de 
direct omwonenden en de winkeliers via een brief geïnfor-
meerd. Ook worden er informatieborden geplaatst.

Gezocht: stembureauleden

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De 
gemeente is op zoek naar stembureauleden. De mini-
mumleeftijd voor het zitting nemen als stembureaulid 
en/of teller is 18 jaar.

Stembureauleden
Er wordt gewerkt in 2 ploegen:
• 1e ploeg van 07.00 tot 14.00 uur;
• 2e ploeg van 14.00 tot 21.00 uur.
Het wordt gewaardeerd als u blijft tellen, als u dat wilt.

Tellers
Als teller bent u een belangrijke schakel voor het vast-
stellen van de uitslag. Het stembureau verwacht u om 
20.45 uur en u blijft tot het einde van de telling.

Larense zaken 11 december 2020

Corona
Uiteraard worden op de stembureaus alle coronamaatre-
gelen in acht genomen. Belangrijk: vraag uzelf af of u 
gezond bent en niet tot een risicogroep behoort.

Training
De gemeente vraagt alle stembureauleden en tellers om 
een verplichte digitale training te volgen. Het is name-
lijk belangrijk dat u op de hoogte bent van het hele ver-
kiezingsproces.

Aanmelden
Nadat alle aanmeldingen zijn ontvangen, krijgt u op tijd 
bericht of u wel of niet op een stembureau geplaatst kunt 
worden. Dit is af hankelijk van het aantal aanmeldingen.
Kijk op www.blaricum.nl hoe u zich kunt aanmelden.

Kerstwensboom Laren

De Kerstwensboom 
Laren, bij de voorma-
lige Rabobank aan de 
Burgemeester van 
Nispen van Seve-
naerstraat, staat er. 
Inwoners van Laren 
kunnen een mooie 
wens voor elkaar in 
de boom hangen.

Zelf kerstwens ophangen?
Dat kan door de wens op te schrijven op houten kaartjes 
die klaarliggen bij de Larense Boekhandel en bij de voor-
malige Rabobank. De kaartjes liggen er op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Zater-
dag 5 december om 11.00 uur hing burgemeester 
 Nanning Mol de eerste kerstwens in de boom. 

Meest bijzondere wensen online gepubliceerd 
De meest bijzondere wensen worden gepubliceerd op de 
website bol-an.nl en de Facebookpagina’s van ‘Je bent 
een echte Laarder als’, ‘Als inwoner van Laren Praat je 
mee’ en ‘Laren Ditjes & Datjes.’ De kunstenaars van SKIL 
zullen de boom uitbundig versieren. 

De kerstwensboom is een initiatief Ineke Hilhorst, met 
medewerking van Gemeente Laren, Bijzonder Laren, 
bestuur en kunstenaars SKIL, Side Landscaping Gert 
Prosman, Wilco Prosman Verrijder Verhuur, beheer 
DDBG, Eric Hurink, Monique Kropman, Valentijn 
 Zwanikken en de Larense boekhandel.
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Nieuws in beeld

Larens oudste kroeg

Krijgt u al trek?

Johanneskerk geschilderd in de Van den 
Brink galerij

Johanneskerk uitgelicht; tegen geweld 
tegen vrouwen Kerstbomen vliegen de Sint Janstraat uit

Nieuw kunstwerk Louise Babel op 
electriciteitskastje over Larense zomerkermis

Ook de jongsten van de Gooise School worden 
verwend  met 'Aap & Mol in Laren'

Mooie exposities in Singer tijdens de Kerstdagen

Mondkapje verplicht in alle openbare en 
overdekte ruimten

Nieuweweg in kerstsfeer



Uit het hoofd of om op te zoeken

100 exclusieve multiplechoicevragen voor gezellig bij de boom. 

Over brave burgers en sjieke buitenlui 

in het op één na mooiste dorp van Nederland. 

Over wat was en wat komt, over echt en nepnieuws.

Ga ervoor zitten – zonder mondkapje! - 

en maak kans op leuke prijzen.

Door Leo Janssen

DE GROTE LARENSE 
KERST en 

OUD & NIEUW 

QUIZ
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Hoe heet de ambtswoning van burgemeester  Nanning Mol?

a. Arbeid adelt

b. Werk en Rust

c. Vrijheid  blijheid

Dorpsgenote Willeke Alberti viel onlangs een nieuwe 

onderscheiding ten deel. Welke?

a. De ‘Frans Banninck Cocq Penning’

b. Edison oeuvre award

c. Oma van het jaar

Wie was ‘de ontdekker’ van Laren?

a. Jozef Israëls

b. Wally Moes

c. Anton Mauve

In de theaterzaal van Singer Laren zitten 400 bezoekers. 60 % ervan is vrouw. 17 heren vinden de voorstelling helemaal niks en vertrekken in de pauze.  Hoeveel heren blijven erover?
a.223
b.160
c.143

Een nieuwe schooldirecteur in Laren zette meteen de toon dat leerlingen in het nieuwe schooljaar langer mogen uitslapen. 
Het eerste uur start om negen uur.
a. Particuliere Florenciusschool
b. College de Brink
c. Laar & Berg 

1

5

3

2
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Wethouder van Sport Ton Stam en burgemeester Nanning Mol 

huldigden in maart het zaalhockeyteam van Laren Dames 1 van de 

Larense Mixed Hockey club, omdat zij zaalkampioen van Nederland 

werden. 
Met hoe veel speelsters, inclusief wisselspeelsters, speel je een 

zaalhockey wedstrijd?

a.18   b.22   c.24

Hoeveel luiken heeft ’t Bonte Paard?

a.16
b.17
c.18

Het aantal auto-inbraken in Laren steeg in 2019 met 56,5%. 

Om hoeveel autokraken ging het?

a.46
b.51
c.72

Max Liebermann, de beroemde Duitse impressionis-tische schilder, werkte en woonde tijdelijk eind 
negentiende, begin twintigste eeuw in Laren. Waar?
a.Villa Ariëtte   
b.Vlasschuur   
c. Hotel Hamdorff

Het Spaanse restaurant Vida in Laren werd tijdens de sluiting vanwege de corona-uitbraak stilletjes omgetoverd tot een kip restaurant: Gooische Kip. Wat was het vroeger?
a. Apotheek
b. Gemeentehuis
c. Postkantoor

8

6
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Dit jaar gaat Wintervillage, het schaatsbaantje op de Brink wegens 

de strenge coronamaatregelen niet door. Wie opende de eerste editie?

a. Gordon
b.Jeroen van der Boom

c. René Froger

De meest (wereld)beroemde inwoner van 

Laren is de meesterpianist Alexander 

Gavrylyuk. Waar is hij geboren?

a.Wit-Rusland   

b.Litouwen   

c.Oekraïne

Laren is overlast autospotters en scheurende ’pronkauto’s’ spuugzat: 

wie snoeihard optrekt in het centrum riskeert een boete van ….?

a. 95 euro
b.125 euro
c.395 euro

Waar sta ik?
a. Mauvezand
b. Jagersweg
c. Co Bremanlaan

Na af loop van de jaarlijkse Sint Jansprocessie die op de zondag hetdichtst bij 24 juni plaatsvindt, wordt het traditionele Sint Janslied gezongen in een overvolle basiliek. Hoeveel coupletten telt het?a.10
b.11
c.12

11
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In Laren betaal je volgens artikel 226 van de gemeentewet 

hondenbelasting. Sinds wanneer bestaat die hondentax?

a. Middeleeuwen

b. Napoleonistische tijd

c. Na de Tweede Wereldoorlog

Wijnen, wijnen, wijnen! Sinds 1932 was wijn handel 

slijterij J.W.H. van Huystee aan de Sint Janstraat 

16-18 een begrip. Astrid en Ignace van Huystee 

stopten er drie jaar geleden mee. Inmiddels kent 

Laren vele wijnhandels. Hoeveel?

a. 4   b. 5   c. 8

Wie is de schrijver van: ‘Ik ben een Gooiers kind, vervallen in Gods toren’?

a. Joost van den Vondel

b. Roland Holst

c. Gabriel Smit

De ‘Larenschen dennenkoek’ wordt voor het eerst vermeld in 1928. Citaat: ‘deelnemers wordt een kop thee aangeboden met een ‘Larenschen Dennenkoek’. Hoe noemt men de leer van de banketbakkers?a.Antropologie
b.Pistorologie
c.Pemmatologie

Tot en met 10 januari is er in Singer Laren de tentoonstelling ‘Geschil-derde kerk’. Volgend jaar september bestaat de Johanneskerk 500 jaar. De gemeente, de provincie Noord- Holland en vooral particuliere giften van de Larense dorpsbewoners en leden van de PGLE gemeente subsidieer-den en haalden de benodigde  gelden op voor de restauratie en renovatie van Larens oudste rijksmonument. Hoeveel was dit bedrag?a. 400.000 euro   b.5 00.000 euro   c. 600.00 euro

18
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Wie woont niet in Laren?

a. Anita Witzier 

b. Violet Falkenburg

c. Mireille Bekooij 

Daan Kikkert’s collega van Post.nl Marianne Heemskerk (76) ,

 woont in Laren en is pakketbezorger. Als zwemster haalde zij zilver 

op de Olympische Spelen in Rome. Op welk onderdeel?

a.Schoolslag

b.Vlinderslag

c.Rugslag

Piet Mondriaan (1872-1944), de wereldberoemde grondlegger van de 

(geometrisch) abstracte kunst die in Laren zijn eerste abstracte doeken 

schilderde, stond algemeen bekend als een ‘first class womanizer’. 

Wat was zijn bijnaam?

a. De versierder

b. De dansende Madonna

c.  De slijper

De wethouders Financiën Peter Calis  en Ruimtelijke Ordening Ton Stam stoppen iedere maand dat de ‘r’ in de maand zit samen 100.000 euro in de algemene reserve. Daarin zat aan het begin van hun termijn als bestuurder 6 miljoen.  Hoeveel hebben zij gedurende hun ambstperiode in de pot gelegd?a. 5.200.000 euro
b. 6.800.000 euro
c. 9.200.000 euro

Hij zag Mies Bouwman vier keer verhuizen, leverde goudbaren af bij juwelier Van der Schaal, zette de burgemeestersvrouw op haar nummer en was getuige hoe een sexpakket bij af levering meteen werd uitge-probeerd. Hoelang brengt Daan Kikkert al de post rond in Laren?a.58 jaar
b.59 jaar
c.60 jaar
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Hoe vaak komt in de maand december de 1 voor?

a. 14x
b.   4x
c.  10x

Als u zich niet aan de coronaregels houdt, kunt u een boete van € 95 

krijgen. De komende tijd handhaven politie en buitengewoon 

 opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger en sneller op de maatregelen. 

Hoe hoog was  de boete aanvankelijk?

a. 250 euro
b. 390 euro
c. 460 euro

Om ramkraken te voorkomen, heeft men het aantal paaltjes, ‘ Laarder-

tjes’, rond Match aan de Torenlaan verhoogd en dichter tegen elkaar 

gezet. Hoeveel staan er nu?

a.25
b.26
c.27

Wat was het beroep van de 
vader van de kunstenaar 
William Singer jr.?
a.Gouverneur Kansas
b.Staalmagnaat
c. Oliebaron  

De Heilige Corona wordt aangeroepen bij rugklachten, financiële aangelegenheden en voor geluk bij loterijen. (‘Corona’, Latijn voor ‘kroon’, vrij geïnterpreteerd als ‘geldstuk, geld’). Evenals  bij noodweer, watersnood en epidemieën. Corona is de patrones van grafdelvers, schatgravers en…slagers!
a. Waar
b. Niet waar
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Scouting Maggy Lekeux krijgt van Laren subsidie voor de bouw van een 

nieuw clubhuis aan de Veerweg. 

Eemnes legt een zelfde bedrag op tafel. Hoeveel?

a. 65.000
b. 130.000
c.  260.000

Het afgelopen jaar overleed op 96-jarige leeftijd de legendarische 

Theo Christenhuis, de illustere kapelmeester van ….?

a. De Dorsvlegels

b.De Klepperman van Elleven

c.De Onaf hankelijken 

Het nieuwe appartementencomplex dat in de plaats komt 

van het inmiddels gesloten Chinees Indisch restaurant 

‘Golden River’ heet?

a. Le Tronc
b. Le Parc
c. La Gare

Twee jaar geleden mocht bakkerij Tetteroo, opgericht in 1949, zich met een indrukwekkende 9,5 als rapportcijfer, de beste oliebollenbakker noemen van …?
a. Nederland
b. Het Gooi
c. Noord-Holland

Hoeveel is D gedeeld door L en dat maal XV?
a. CL
b. X
c. M
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Hoe hoog is de boete als je je ID niet bij je hebt?

a. 90 euro
b. 100 euro
c. 140 euro

Wilt u uw kleding laten repareren, uw maatpak herstellen of trouwjurk 

innemen? Het kan allemaal bij de Larense Kleding reparatie van vader en 

zoon Endrit en Arsim Shuki.  Hoe lang al?

a. 7 jaar
b. 15 jaar
c. 19 jaar

Mevrouw Els Blokker-Verwer werd dit jaar onderscheiden voor haar 

bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur.

Zij kreeg de…..?

a. Koning Willem 1 prijs

b. Zilveren Anjer, Prins Bernhard Cultuur Fonds

c. Appeltje van Oranje

De nieuwste trend op (kerst) interieurgebied is om de boom omgekeerd op te hangen.
a. waar
b. nepnieuws

Helaas stortte de coronacrisis veel ondernemers in een…?a.faillissement
b.failissement
c.faillisement
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Caps werden echt populair vanaf 1990 toen bekende rappers in de VS ze 

gingen dragen, om aan te geven uit welke buurt ze kwamen. Bij wie 

hoort deze cap?

a. Beo
b. Brink 20
c. Maximiliano

Stel dat in de Sint Jansbasiliek het kerstconcert op Tweede Kerstdag  wel 

zou doorgaan en er 800 mensen aanwezig zouden zijn, hoe lang duurt  

het dan voordat alle mensen de kerk hebben verlaten als per 30 seconden 

50 parochianen weggaan?

a. 8’00”
b. 6’00”
c. 12’00”

Met Driekoningen brandde Gijs Duurland drie kaarsjes boven de deur van Café Wilhelmina. 

Als in het streekverhaal ‘Waar de sterre bleef stille staan’van Felix Timmermans.’ De Vlaming 

had het net zo goed voor een authentiek straatje in ons dorp geschreven kunnen hebben.

a. Tussendoor

b. De Pijl
c. Molenweg

Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Uit hoeveel personen bestaat het college van B&W in Laren als ze gezamenlijk aan het kerstdiner zitten?
a.3
b.4
c.5

Het zat Singer Laren niet mee. Eerst moesten ze het 
museum sluiten vanwege de coronacrisis, vervolgens gingen inbrekers er vandoor met een Van Gogh. 
Welk schilderij?
a. De lentetuin
b. De wintertuin
c. De zomertuin
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Aan de Hector Treublaan ligt de men’s club Boccaccio. 

Wie was Hector Treub?

a. Professor in de verloskunde

b. Directeur Rijksacademie

c.  Journalist 

Vijftig jaar lang lagen werken van BKR-kunstenaars te verstoffen in het 

kunstdepot van het gemeentehuis. Waar werden ze onlangs geëxposeerd?

a.Brinkhuis

b.Voormalige RABObank

c.Singer Laren in de Van den Brink Galerij

Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. 

Een eerbetoon aan meesterschilder Anton Mauve die de laatste vier jaar 

van zijn leven in de villa woonde  aan de Naarderstraat. Hoe heet die 

villa?
a.Ariëtte
b.Juliëtte
c.Mariëtte

Al meer dan 50 jaar creëert  Paul de De Lussanet een expressief, poëtisch en kleurrijk oeuvre.  Het pure schildersplezier spat er vanaf.  Vorig jaar exposeer Larens laatste bohémien schilder 15 doeken in het prestigieuze museum voor modern realisme. Welk?
a. MORE  Gorssel
b. Voorlinden Wassenaar
c.  Stedelijk museum Amsterdam

De  BEL-Combinatie, de 
ambtelijke samenwerking tussen 
Blaricum, Eemnes en Laren is 
wanneer ingegaan?
a. 1 januari 2008
b. 1 januari 2009
c.  1 januari 2010
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Bij welk Larens garagebedrijf leerde Max Verstappen autoracen? 

 a. Van Amersfoort

b. Van Wees

c.  Bouwman

Laarders betalen dit jaar te veel ozb en daarvan krijgen ze niets terug . 

Gemiddeld hoeveel euro per woning? 

a. 13 euro
b.130 euro
c. 1300 euro

Hoe heet de erepenning van de 40 jaar bestaande Historische Kring 

Laren?
a. Schaap met de vijf poten

b. De Wally Moesprijs

c.  De gouden Breiertje

Welke beroemde striptekenaar tekende de Watertoren?a.  Toon van Driel
b.  Joost Swarte
c.  Jan Kruis

Talpa betekent.....?
a.  10
b.  mol
c.  45 
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Ir.Vincent van Gogh was oprichter van de Montessorischool in 

Laren, de Openbare Leeszaal, de Volksuniversiteit, en 

voorzitter van het Studentensanatorium. Soms organiseerde 

hij in de leeszaal een Van Gogh-expositie die in verband met 

de verzekering slechts één avond duurde. Hij was van de 

schilder Vincent van Gogh een…?

a. Zwager   b. Neef   c. Broer

De Stichting Laren Klassiek organiseert jaarlijks de Matthäus 

Passion in de Sint Jansbasiliek. De Stichting is opgericht

In 2006. Hoeveel uitvoeringen zijn er inmiddels geweest?

a. 13
b. 14
c. 15

Wie is de fotograaf van de Sint Jansprocessie begin 1900?

 a. Jacob Olie

 b. William Singer

 c.  Anton Kiek

De meer dan succesvolle componist John Ewbank ( Marco Borsato) woont in Laren. Hij deed ooit mee aan het nationale Songfestival!a. Waar
b. Nepnieuws

Politiek Laren bekommerde zich om het Hertenkamp. Aanvankelijk waren er wat – inmiddels opgeloste- aanloopproblemen bij het sociaal werkbedrijf Tomin die de beesten verzorgt. Bij welke partij zaten de zorgen?
a.Liberaal Laren
b.CDA
c.D66
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Larense jongeren barsten van het talent.  Dans, rap, film, theater. Hoe 

heet de stichting van jongerenwerker Sean Bogaers waar de jeugd zich 

creatief kan uiten?

a. Dynamic Dance

b. Dynamic Arts

c. Dynamic Young

Laren telde de vorige eeuw vele beroemde ateliers van o.a. Mauve, Liebermann, Mondriaan, Pieters, 

Mendes da Costa , Hart Nibbrig, Breman, te veel om op te noemen. Een van de meest bijzondere 

ateliers was die van de vermogende Amsterdamse schilder jonkheer Sigisbert Chrétien (Gijs) Bosch 

Reitz. Aan de Wally Moesweg 1 liet hij in 1893 zijn atelier bouwen dat bestemd was om modellen bij 

regen of koud weer quasi in de open lucht te kunnen schilderen. Twintig jaar later 

werd het stenen woonhuis tegen het atelier gebouwd. Wat is de naam ervan?

a. De Lindenhof   b. Laarenberg   c. Pruikenburg

Wie maakte het beeld van Sint Jan op het plein voor de Sint Jansbasiliek?

a.  Pépé Grégoire

b.  Leo Brom
c.  Daphne du Barry

De voormalige Larense ambtswoning op de Stationsweg 3 is inmiddels verkocht. Door wie?
a. Bob Saegaert makelaars
b. Voorma en Walch makelaardij
c. De gemeente zelf

In het kerstverhaal schenken ‘de drie wijzen uit het Oosten’ ….?a. Een kameel, een os en een ezel
b. Mirre, wierook en goud
c. Kleding en voedsel
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1 april van dit jaar vierde de Larense pessimistenclub

 ‘Dat redden we nooit’ haar eerste lustrum. 

Hoeveel dagen bestonden ze toen?

a.1825
b.1826
c.1827

Het ondernemingsfonds ‘Bijzonder Laren’ investeert volgend jaar 

opnieuw in het televisieprogramma ‘Mooi in het Gooi’ van Ineke 

Hilhorst op RTL4.  Wie verzorgt de rubriek ‘Ontdek je plekje’?

a. Leen van der Pols

b. Bep de Boer

c.  Karel Loeff

Krachtpatser Wim Eggenkamp nam in januari afscheid van de 

brandweer. Hij was ook een sporticoon  en won ooit goud op de 

Worldgames in Taiwan? Welke sport beoefende hij?

a. Tafeltennis

b. Touwtrekken

c.  Taekwondo

Is de Larense korenmolen…
a.  4-kantig
b.  6-kantig
c.  8-kantig 

Geen traditionele Larense zomerkermis door corona dit jaar. Naast de oliebollenkraam waren er voor de allerkleinsten begin juli toch 3 kermisattracties. Welke waren er?
a. Eendjes vissen, draaimolen, snoepkraam
b. Eendjes vissen, ballen gooien, draaimolen
c. Eendjes vissen, snoepkraam, touwtje trekken
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In een Larense woonboerderij aan de Torenlaan brak het afgelopen jaar brand  

uit. Al snel sloeg het vuur in het rieten dak. De Larense vrijwillige brandweer 

kreeg daarbij naast het riettteam van Blaricum ook assistentie van…

a. Hilversum

b. Utrecht
c. Flevoland

‘It’s Christmas time’ bij Walter en 

Roland op de Naarderstraat. 

Hoeveel tuinkabouters staan er 

buiten?
a.2
b.3
c.4

Welk beroemd jazz-radioprogramma werd donderdag ‘s avonds rechtstreeks 

vanuit Nick Vollebregts Jazzcafé

uitgezonden?

a.  NOS Jazz

b.  TROS Sesjun

c.  VPRO Jazz-live 

 De Hut van Mie, dat begeerlijk meertje dat aan het 
Mauvezand mooi ligt te zijn, werd bewoond door Mie Rigter. Door wie werd het bouwval gesloopt?
a. Goois Natuur Reservaat
b. De gemeente Laren
c. Woningbouw vereniging Laren

In Laren worden 230 huurwoningen verduurzaamd. Energiebesparing is het resultaat. Zittende huurders krijgen daarvoor geen huurverhoging doorberekend. Welke woningbouwvereniging is dit?
a. Gooi en Omstreken
b. Woningbouwvereniging van Erfgooiers
c. Woningbouwvereniging Laren
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Het ecoduct Laarderhoogt is een uitzonderlijk kunstobject. 

Bij de provincie en Rijkswaterstaat destijds door mij afgedwongen,  

als wethouder R.O en Cultuur. Wie is de ontwerper?

a.  Tamar Frank

b.  Peter Alexander

c.  Pépé Gregoire

Een indrukwekkende laatste berg puin en aarde is al wat restte van 

het oude Rosa Spier Huis in Laren. Het gebouw aan de Esseboom 

2 werd op 11 oktober 1969 geopend door ……..?

a. Marga Klompé

b. Erica Terpstra

c. Gerdi Verbeet

De gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren gaven groen 

licht voor bouwplannen op Crailo

Hoe heet dit kaarsrechte pad dat Laren met Hilversum verbindt?

a. Gebed zonder end

b. Laarder Hoogt

c. Crailose baan

Anderhalf jaar cel kreeg de dader voor zijn poging tot doodslag op een agent bij een vechtpartij in ‘t Bonte Paard. Waar kwam deze herrie-schopper vandaan?
a. Laren
b. Marknesse
c. Almere

Waar bevindt zich het kleinste Victoriaanse Dickenstheater?a.  Brink
b.  P.C. van den Brinkweg
c.  Kleine Brink
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De Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, district West 

kwam dit jaar bij elkaar op uitnodiging van de Larense dansgroep die het 

cultureel katholiek erfgoed uit begin  20 ste eeuw beschermt en behoudt. 

Wat is de naam?

a. Klepperman van Elleven

b. Klepperman van Elleve

c. Klepperman van Elve

Aan de rafelrand van het dorp staat de mooiste speeltuinvereni-

ging van Nederland: Ons Genoegen. Hoelang bestaat

de speeltuinvereniging in 2026? 

a.  50 jaar
b. 75 jaar
c. 100 jaar

Wie ontwierp op de Brink de Mauvepomp, onthuld op 18 september 1907 

voor meesterschilder Anton Mauve en de van Wulfenbank, onthuld op  

25 mei 1905  voor Johannes, de dorpsonderwijzer met een eigen leesmethode?

a. Eduard Jacobs

b.  Joseph Mendes da Costa

c.  Frank De Miranda

SV Laren ’99 krijgt een nieuw clubhuis aan het Schuilkerkpad. In welke competitie speelt het eerste elftal van de Larense voetbalclub?a. Zaterdag afdeling derde klasse amateurvoetbal 
b. Zondag afdeling derde klasse amateurvoetbal
c. Vierde klasse zaterdag afdeling amateurvoetbal 

Groot rumoer rond het Brinkplan. Laarders liepen te hoop tegen een kap van 41 bomen. Hoeveel handtekeningen werden er door Carla Voorn en anderen opgehaald?
a. 2675
b.3675
c. 4675
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‘Straten & personen in het oude dorp Laren’ is het nieuwe boek van …..? 

a. Karel Loeff

b. Wiet de Boer

c. Wim Jordaan

Hoeveel hele kippen gaan er in de grill buiten bij Spoelder op de 

Nieuweweg?

a. 4
b. 5
c.  10

‘Door de Bank Genomen 3’ DBG3, is een nieuwe expositie 

tot 21 januari van S.K.I.L., de Stichting Kunst In Laren in 

het voormalige Rabobankgebouw.  Wat is de naam van 

de verkooptentoonstelling?

a. Win-win
b. Aandeel in kunst

c. Kunst rendement

Negen oliebollen en twaalf appelf lappen kosten samen € 8,40. Eén  appelf lap kost 25 eurocent. Wat kost een oliebol?
a.0,80
b.0,60
c.0,70

Hét burgemeestersportret van het jaar werd getekend in een nieuwe versie van ‘Aap & Mol in Laren’ door…?
a.Gitte Spee
b.Annemarie Bitter
c.Elize van der Werff
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Rond Koningsdag werden twee Laarders Teun Koetsier en 

Alexander Henny benoemd in de Orde van Oranje Nassau 

tot…?
a. Officier en Ridder

b. Ridder en Ridder

c. Officier en Officier

Gelukkig ging de poffertjeskraam toch open conform de corona-regels. 

Wanneer is de poffertjeskraam van Corn. De Haan opgericht?

a. 1837
b. 1873
c. 1738

De nieuwe wethouder in het sociale domein krijgt ongetwijfeld te maken 

met vele af kortingen? Wat betekent WMO?

a. Wet Maatschappelijk Ondernemen

b. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

c. Wet Maatschappelijke Ondermijning

Laren (-491k) en Eemnes (-185k) gaan financieel f link gebukt onder de coronacrisis, terwijl Blaricum deze f luitend lijkt te doorstaan. Hoeveel houdt Blaricum over?
a. 68k
b. 98k
c. 108k

Wie is het langst zittende 
raadslid? 
a. Maria Klingenberg 
b. Wim van der Zwaan
c. Jacqueline Timmerman

91

95

93

92

94



33

Winkeliers moeten zich in het nieuwe ‘uitstallingsbeleid’ houden aan 

het vrijhouden van de stoep. Hoeveel meter?

a.1,5 meter
b.2,0 meter

c.2,5 meter

Laren kwam afgelopen juni in de Top 10 van duurste gemeenten. 

Op welke plek?

a.Eerste
b.Vierde
c. Achtste

Burgemeester Nanning Mol en zijn partner Erwin Lunshof hebben een 

hond aangeschaft, Finn, Over zes jaar is deze Field Spaniël het kwadraat 

van de leeftijd die hij nu heeft. Hoe oud is Finn nu?  

a. 0
b. 3
c.  9

Laren werd eerder dit jaar uitgeroepen tot een na beste gemeente van Nederland. Hoe vaak won ons dorp de competitie van Elsevier Magazine?
a.1x
b.2x
c.3x

Tekenleraar Hans van Deuren redde het smeed-
ijzeren kunstwerk ‘Laren van weleer’ van Cees Snoey en Jacques de Wit aan de muur van Albert Heijn. 
Hoeveel euro bood hij de slopers om hun werk te 
staken?
a. 100 euro   b. 200 euro   c. 500 euro
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www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 

De oplossing van deze quiz komt in het volgende 
nummer van het Larens Journaal af levering 300,  
dat verschijnt op 22 januari 2021. Daarin worden  
ook de prijswinnaars bekend gemaakt. Bij 
meerdere winnaars wordt er geloot. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Stuur uw antwoord met het aantal goede a’s, b’s 
en c’s naar RSVP@laren.nl  en vermeldt daarbij 
uw naam, adres en telefoonnummer.

HOOFDPRIJS 
 
VOOR TWEE PERSONEN:
‘Een avond met mij’ met cabaretier Ronald Snijders in 
het Singer Theater op zaterdag 17 april

‘Omdat een mens nu eenmaal moeilijk verandert, gaat 
Ronald Snijders in zijn vijfde cabaretprogramma voort op  
de ingeslagen weg van swingende verhandelingen, 
indrukwekkende versprekingen, kortstondige liedjes, 
normale humor en een exclusief interview met de allereerste 
mens op aarde: welkom in het gekantelde universum van 
Ronald Snijders. ‘Een avond met mij’ waar je deelgenoot 
van wilt zijn.’ 

Verder zijn onder de hoogst 
 scorenden vijf boeken te winnen:

‘Straten & personen in het oude dorp Laren vanaf  
1850 tot 2020’ , gesigneerd door  Wiet de Boer
    en
‘Bol an’, over Larense burgers, verdwenen boeren  
en sjieke buitenlui, gesigneerd door Leo Janssen

VEEL PLEZIER EN SUCCES!
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Larens oudste kroeg

Kerstbomen vliegen de Sint Janstraat uit

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

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.

Beschermengelen
We houden altijd ons hart vast als een gezin de hulp 
van de Raad voor de Kinderbescherming of de 
Jeugdzorg nodig heeft. In dit geval waren het de 
grootouders die door hun liefdevolle vasthoudend-
heid uiteindelijk het verschil hebben gemaakt. Tien 
jaar geleden bleef Basje, destijds zes jaar oud, na de 
scheiding bij zijn moeder wonen. Moeder bleek 
verslaafd en Jeugdzorg werd door zijn bezorgde 
school ingeseind. Ze gaf vaak geen gehoor aan uit-
nodigingen voor een afspraak, ze deed ook meestal 
niet open als er iemand van Jeugdzorg langskwam. 
Toch werd Basje niet bij zijn moeder weggehaald, 
want hij wilde niet weg; hij voelde zich verantwoor-
delijk voor zijn moeder. Een ondertoezichtstelling 
volgde en Basje ging bij zijn vader wonen. Hij bloei-
de op en kon op school weer goed meekomen. 
Maar al snel hertrouwde zijn vader en trok zijn 
nieuwe vrouw bij hen in, in een plotseling veel te 
klein huis, met haar kinderen en een kersverse ‘lief-
desbaby’. Basje adoreerde de baby en vond het best 
gezellig, maar het werd het nieuwe echtpaar teveel. 
Basje werd steeds meer een Bas, die zich niet meer 
wilde wegcijferen en verlangde naar tijd met zijn  
vader. Tijd die zijn vader niet had, met alle mensen 
die aan hem trokken – inclusief moeder, die Basje 
bleef terugeisen – en een drukke baan. Daarmee 
dreigde ook een burn out. 
De grootouders van vaderskant waren Basje’s toe-
vluchtsoord. Zij bleven alles op gepaste afstand vol-
gen, maar zagen het gezin richting een schipbreuk 
koersen. Op het beslissende moment namen ze de 
teugels in handen en zorgden ervoor dat Basje bij 
liefdevolle kennissen kon gaan wonen. Eindelijk 
kreeg hij een plek waar hij kind mocht zijn en de 
aandacht kreeg, die hij zo lang tekort was gekomen. 
Eigenlijk een echt Kerstverhaal. k

Column Clasien_71X220mm_dec_2020.indd   1 30-11-2020   15:27

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Internationaal beeldhouwster Marianne Houtkamp  
neemt afscheid van Larens atelier

Vrachtwageninfarct op het Mauvezand

Verrassende expositie bij voormalige 
Rabobank

Heden, verleden en toekomst 
van het Rabo-pand
Als Loenense projectontwikkelaar werkt Mark 
Voer man nauw samen met Laarders aan een nieuw 
plan voor het oude Rabobank-gebouw. Hij kijkt 
goed wat hij voor de buurt en ons dorp kan 
 betekenen.

Wat betekent kerst voor jou in Laren?
Schaatsen met mijn kinderen op de ijsbaan op De Brink 
en de Charles Dickens-achtige optocht op Lichtjesavond, 
die samenhorigheid en warmte. Jammer dat dat nu door 
Corona anders zal zijn. Die verbondenheid hoop ik toch 
te creëren door het oude Rabo-pand in de wintermaan-
den in handen van de gemeenschap te geven: 40 Larense 
kunstenaars exposeren daar hun mooiste werken.

Een expositie in het oude Rabobank-gebouw?
Een unieke samenwerking van kunstenaarscollectief 
‘Door de bank genomen’ en de Stichting Kunst in Laren. 
Bijna alle denkbare kunstdisciplines zijn vertegenwoor-
digd. Sommige kunstwerken zijn echt museumwaardig én 
te koop. Grote prijzen, kleine prijzen: er is voor ieders beurs 
wel een passend kunstwerk te vinden, dus loop gerust even 
binnen. Het zou mooi zijn als Laarders zo een schilderij 
aan de muur hangen van hun eigen kunstenaars.

Eerder was daar ook al een veiling voor het goede doel?
De Larense kunstenaars Bettie Bruin en Antoinetty van den 
Brink hadden bedacht om het oude meubilair te veilen. In 
plaats van dat ik alles aan een opkoper heb meege geven zit-
ten er nu bijvoorbeeld zes caissières van de Jumbo op een 
stoel van hier. Veel leuker en duurzamer. De opbrengst van 
ruim zesduizend euro hebben we aan de burgemeester 
overhandigd voor de restauratie van de Johanneskerk.

Mooi zo’n expositie en veiling, maar wat gaat er nu 
eigenlijk gebeuren met dat pand?
Nadat we de oude plannen in de prullenbak moesten 
gooien hebben we twee plenaire participatieavonden 
gehouden met de vraag: als dit pand ontwikkeld moet 
worden, hoe kunnen we dat zo doen dat het dorp er ook 
wat aan heeft? En moet dat dan in het bestaande gebouw 
of moet er nieuw duurzaam gebouw komen? Naast 
woningen willen we nu een publieke ruimte creëren, een 
soort hotellobby, waar mensen uit Laren elkaar kunnen 
ontmoeten of werken. Actieve ondernemers die interesse 
hebben in de exploitatie kunnen me mailen. Hopelijk 
krijgen de Larense kunstenaars daar dan ook een plek.

Wat heeft die participatieprocedure opgeleverd?
Na die twee avonden is een select gezelschap van 
om wonenden, winkeliers en andere bevlogen Laarders 
met twee verschillende architectenbureaus aan de slag 
gegaan. Uit vier ontwerpen heeft er één de voorkeur en 
die wordt nu uitgewerkt. Het plan is geïnspireerd op het 
postkantoor uit 1900, een hartstikke charmant gebouw 
dat op deze plek stond voor het door de Rabo werd 
gesloopt. Begin van het nieuwe jaar gaan we het nieuwe 
plan in de raad presenteren.

Hoe is het voor iemand uit Loenen aan de Vecht 
om met echte Laarders samen te werken?
Ik ben ze heel dankbaar. Al lopen de belangen soms uit-
een, ze dragen enorm bij, waardoor het plan veel beter 
wordt. De een zit erin als buurman die geen overlast wil, 
de ander is ondernemer die let op de aansluiting met de 
winkels en een volgende kijkt vooral naar de architec-
tuur, maar bovenal zijn het Laarders die kijken naar wat 
goed is voor de gemeenschap. Ik voel veel positieve ener-
gie om samen iets moois te ontwikkelen. Door deze 
samenwerking leer ik het dorp en haar bewoners steeds 
beter kennen.

Voor vragen: info@markvoerman.nl
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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.

Cijfers 
In het dagelijks leven worden we om onze oren “gesla-
gen” met nummers, cijfers, combinaties hiervan en 
tegenwoordig ook allerlei bijzondere tekens om op 
die manier een sterk wachtwoord te maken. Iedereen 
heeft wel een cijfer waarvan hij/zij denkt dat deze ge-
luk brengt. De oudejaarsloterij vaart er wel bij. In het 
vliegtuig ontbreekt vaak stoelrij nummer 13, evenals 
in een f latgebouw of in een hotel, men heeft het bij-
geloof dat dit nummer ongeluk brengt. Echter als je 
ene 13e maand van je werkgever mag krijgen is dit 
nummer opeens geen ongeluksgetal meer. 

Huisnummers daarentegen kan je niet kiezen, kiest 
het huis jou of kies jij het huis? Ik heb als makelaar 
nog nooit meegemaakt dat men een huis niet koopt 
omdat er een “verkeerd” huisnummer opzit. Wel ma-
ken we een enkel keertje mee dan men weer zijn of 
haar oude huis wil kopen, danwel koopt. De goede 
herinneringen komen tot leven, de mooie momenten 
die daar hebben plaats gevonden, de tuin die toch wel 
erg f ijn was en de oude buurtjes stonden met open 
armen en waren een warm welkomstcomité. Heel 
menselijk is dat mensen allemaal verschillende asso-
ciaties hebben bij nummers, maar ook bij tekens of 
geuren. Soms achtervolgt een nummer je; je nieuwe 
huis heeft toevallig het zelfde huisnummer als een 
vorig huis. Of in het kenteken van je nieuwe auto zit 
hetzelfde nummer als je oude auto. 2020 is voor me-
nig mens een jaar dat we snel willen voorbij willen 
laten gaan. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 2021 staat te trap-
pelen, we kijken er met zijn allen naar uit. Wij hopen 
u in 2021 weer te mogen zien, allen in goede gezond-
heid en staan u graag bij in uw zoektocht naar een 
nieuw (t)huis of gaan graag aan de slag bij verkoop 
van uw huidige plekje.

Uit het archief van de Historische kring Laren – 30
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)

In de nacht van woensdag 7 april 1920 is in de kliniek 
van Professor Winkler te Utrecht overleden Professor 
Hector Treub. Over zijn overlijden schreef De Telegraaf : 
“Met diepe ontroering zal alom in den lande van den 
bekenden hoogleeraar Hector Treub worden vernomen. 
Hij toch was meer dan de beroemde obstetricus 
(verloskundige) en gynaecoloog, hij was ook een man 
die groot belang stelde in het maatschappelijk 
gebeuren, dat hij nauwgezet volgde en naging. Treub 
was geen dorre figuur, was geen professor met 
schichtige verstrooide gebaren. Neen, hij was niet het 
type van den professor, zoals men zich dien denkt. Geen 
professoriale deftigheid, geen tentoonspreiding van 
droge geleerdheid, neen, Treub was een frissche, 
gemoedelijke figuur in zijn eeuwig colbertje”. Hector 
Treub werd geboren te Voorschoten op 1-8-1856, hij 
studeerde aan de Leidse universiteit geneeskunde en 
was vanaf 1886 hoogleraar verloskunde in Leiden en 
vanaf 1896 in Amsterdam waar hij de leiding kreeg over 
de toen nieuwe Vrouwenkliniek. Hector Treub trouwde 
met de kunstenares Corry Boellaard. In 1916 gingen zij 
in Laren wonen. Tijdens het overlijden van Treub 
woonden zij op adres Hein Duvel 43. Dat is nu 
Rozenlaantje 13, villa “Oud De Braey”. Op 10 april 1920 
werd Hector Treub begraven op de Algemene 
begraafplaats te Laren. Tussen de Lange Wijnen en 
Rijksweg West vinden we de Hector Treublaan. Wie een 
bezoek aan de Historische kring wil brengen is van 
harte welkom iedere zaterdag van 14 – 16 uur in de 
Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 in Laren.

Bronnen: De Telegraaf 1920, Het Larensch Nieuwsblad 
1920 , Mw. K. Beumer, Wikipedia.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren. 
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.
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EINDEJAARSPUZZEL

Vul de antwoorden in volgens de omschrijvingen. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling 
ontstaat in de verticale balk de oplossing. 
De oplossing is een slogan.

Stuur uw oplossing samen met uw naam en adres naar 
redactie@larensjournaal.nl of naar Uitgeverij van 
Wijland, Slangenweg 39, 1251 RT Laren. Onder de 
goede inzendingen worden 6 boeken verloot: Schieten 
op de maan (2x), Laren in Vervlogen tijden (2x) en 
Oog op Laren I en 2 (2x). Uiterste inzend datum 
zondag 10 januari 2021. De oplossing en de winnaars 
worden bekend gemaakt in Larens Journaal nr. 300.

1) Nieuw culinair restaurant in Laren
2) Postduivenvereniging
3) Voorlopig uitgesteld
4) Pleisterplaats voor de wereld van morgen
5) Bestaat in 2021 vijfhonderd jaar
6) Vaste adverteerder Larens Journaal 
7) Entreeweg van ons dorp
8) Nieuwe wijk aan de Zijtak
9) TV-programma over Laren
10) Hofleverancier aan de Nieuweweg
11) Verzamelnaam Larense kunstenaars
12) Gerestaureerd kunstwerk
13) Weg tussen Gooiergracht en Zevenend
14) Tandarts in Raadhuis
15) Hier ging onze burgemeester de strijd mee aan
16) Nieuwe politieke partij in Laren
17)  Nieuwe site over Larense burgers, verdwenen boeren 

en sjieke buitenlui
18) Tijdelijk kunstcentrum
19) Vertrokken wethouder
20) Winkel, wijnbar en restaurant 

21) Culturele ontmoetingsplaats
22) Thuis voor jongeren met autisme
23) Fotopagina’s in Larens Journaal
24) Auteur van een nieuw boek over Laren
25) Op zoek naar vrijwilligers
26) Bouwt een nieuwe kantine
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•  vrijdag 11 december 14.30 
Fisherman’s Friends Komedie/Drama

•  maandag 14 december 14.30 
Parasite Drama/Komedie

•  dinsdag 15 december  19.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 16 december 14.30 
Kinderfilm: Kapsalon Romy alle leeftijden

•  woensdag 16 december 19.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  donderdag 17 december 14.30 
Out Stealing horses Drama

•  vrijdag 18 december 14.30 
Fisherman’s Friends Komedie/Drama

•  maandag 21 december 14.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  dinsdag 22 december 14.30 
Out Stealing horses Drama

•  woensdag 23 december 14.30 
Kinderfilm: Ella Bella Bingo  alle leeftijden

•  donderdag 24 december 14.30 
Fisherman’s Friends Komedie/Drama

•  maandag 28 december 14.30 
Out Stealing horses Drama

•  dinsdag 29 december 14.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 30 december 14.30 
Kinderfilm: Kapsalon Romy alle leeftijden

•  dinsdag 5 januari  19.30 
Black Swan Drama/Thriller

•  woensdag 6 januari  14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  woensdag 6 januari  19.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  donderdag 7 januari  14.30 
Evita Biografie/Muziek

•  donderdag 7 januari  19.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  vrijdag 8 januari  14.30 
Fame Muziek/Drama

•  maandag 11 januari  14.30 
Black Swan Drama/Thriller

•  dinsdag 12 januari  19.30 
Saturday night fever Muziek/Romantiek

•  woensdag 13 januari  14.30 
Hair Muziek/Comedy

•  woensdag 13 januari  19.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  donderdag 14 januari  14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  donderdag 14 januari  19.30 
Evita Biografie/Muziek

•  vrijdag 15 januari  14.30 
Fame Muziek/Drama

•  maandag 18 januari  14.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  dinsdag 19 januari  19.30 
Evita Biografie/Muziek

•  woensdag 20 januari  14.30 
Saturday night fever Muziek/Romantiek

•  woensdag 20 januari  19.30 
Fame Muziek/Drama

•  donderdag 21 januari  14.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  donderdag 21 januari  19.30 
Hair Muziek/Comedy

•  vrijdag 22 januari  14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  maandag 25 januari  14.30 
Evita Biografie/Muziek

•  dinsdag 26 januari  19.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  woensdag 27 januari  14.30 
Black Swan Drama/Thriller

•  woensdag 27 januari  19.30 
Saturday night fever Muziek/Romantiek

•  donderdag 28 januari 14.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  donderdag 28 januari 19.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  vrijdag 29 januari 14.30 
Hair Muziek/Comedy

Filmagenda Brinkhuis 

Filmhuis Laren

WE ALL

Dance

Movies
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TheaTeragenda

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

Woensdag 16 december
Jan Beuving & Patrick Nederkoorn 
- De andere oudejaars
20.15 uur – Singer Laren
Prijs: € 25,00 / Singer Supporters:  
€ 22,50 / CJP/BankGiro Loterij VIP: 
€ 22,50 (Excl. € 3,50 
transactiekosten per bestelling)
Wordt 2020 een extreme piek in de wereldgeschiedenis? 
Of een niet te onderscheiden knikje in de curve van de 
tijd? Over 100 jaar zullen we het antwoord weten. Maar 
daar kunnen Jan Beuving en Patrick Nederkoorn natuur
lijk niet op wachten. Dus leggen zij het jaar nu vast aan 
de beademing. Wie verdient een standbeeld en wie trekt 
het weer omver? Alle tijd die de geest gaf, komt nog één 
keer langs. Jan Beuving en Patrick Nederkoorn maakten 
in 2018 en 2019 samen een programma over de Belas
tingdienst. Het resultaat was volle zalen, een Annie M.G. 
Schmidtprijs en het ontslag van de staatssecretaris van 
financiën. Nu nemen Jan en Patrick, met Tom Dicke weer 
aan de piano, 2020 onder handen. U mag dus ver
wachten dat ook daar geen seconde van overblijft.

Vrijdag 18 december
Madelijne Kool - Hahahandleiding 
We moeten ergens beginnen
18.30 uur EN 21.00 uur – Singer 
Laren
Prijs: € 22,00 / Singer Supporters: 
€ 19,50 / CJP/BankGiro Loterij VIP: 
€ 19,50 (Excl. € 3,50 
transactiekosten per bestelling)
Madelijne Kool is heel erg goed in beginnen. Afmaken, 
dat is een ander verhaal. Maar vanaf nu gaat alles 
anders. Het is één voor twaalf: de wereld gaat eraan. 
Dus begint Kool een reddingsoperatie. Met plantaardig 
eten, kakkervrij denken, schermloze dagen, klimaatneu
trale seks, ontspullen en een instapcursus circulaire eco
nomie probeert Kool er het beste van te maken. Dat valt 
allemaal niet mee. Maar we moeten ergens beginnen. 
Hoogste tijd dus voor een avondje duurzaam cabaret vol 
muziek en recyclebare grappen. 
“Madelijne neemt ons weer op humoristische wijze mee 
door het in ’t Gooi zo bekende wereldje. Een duurzaam 
en herkenbaar avondje uit.”  Evert van Os

Vrijdag 22 januari
Jim van der Zee – Starting The 
Engine – 2
19:00 uur & 21:00 uur –  
Singer Laren
Prijs: € 25,00 / Singer Supporters: 
€ 22,50 / CJP/BankGiro Loterij VIP: 
€ 22,50 (Excl. € 3,50 transactiekosten per bestelling)
Ons land telt een aantal fantastische singersong
writers. Jim van der Zee mag je zeker tot die categorie 
rekenen. Vorig jaar bracht de winnaar van ‘The Voice 
2018’ zijn tweede album uit, het uitstekend ontvangen 
‘Starting The Engine’, dat het startschot vormde voor 
een nieuw theateravontuur. 
In deel 2 van de gelijknamige tournee brengt Jim samen 
met zijn band en pianist Reinout Douma nieuwe covers 
van legendes die hem inspireren, nieuwe verhalen, 
maar vooral eigen werk. “Jim van der Zee bewijst met 
zijn nieuwe album dat we hier met een zeer getalen
teerde blijver te maken hebben. (…) Een singersongwri
ter van grote klasse.” (Blues Magazine)

Dinsdag 26 januari
Renée van Wegberg – 
Renée van Wegberg doet 
de dames (Première)
20:15 uur – Singer Laren
Prijs:€ 27,50 / Singer 
Supporters: € 25,00 / CJP/
BankGiro Loterij VIP: € 25,00 (Excl. € 3,50 
transactiekosten per bestelling)
Na haar met vier en vijfsterrenbekroonde solopro
gramma ‘List, Shaffy & Piaf’ brengt Renée van Weg
berg een ode aan Nederlandse zangeressen. ‘Renée 
doet de dames’ is het vervolg op de succesvolle voor
stelling ‘Hadewych doet de dames’. Het hart op tafel. 
Dat is wat Renée van Wegberg zich ten doel stelt, in 
deze opmerkelijke tijd waarin voor haar alles tot stil
stand kwam en ruimte ontstond voor bezinning. 
Nummers van kleinkunst iconen als Conny Stuart, Jen
ny Arean, Karin Bloemen, maar ook pop en rockdiva’s 
als Trijntje Oosterhuis en Anouk komen voorbij. Een 
speciaal eerbetoon is er voor Liesbeth List, de chanson
nière die Renée vertolkte in de gelijknamige musical.

I.v.m. met de verscherpte corona maatregelen zijn de 
koffieconcerten en andere activiteiten in het Papageno  
Huis tot nader order afgelast.
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De kunstenaars van de Stichting Kunst in Laren expose-
ren tot 21 januari in het voormalig Rabobankgebouw. 
Deze expositie met de werken van maar liefst 40 kunste-
naars is tot stand gekomen door een unieke samen-
werking tussen de organisaties ‘Door de Bank Genomen’ 
en ‘Stichting Kunst in Laren’ die, om in banktermen te 
blijven, samen voor een echt WIN-WIN-resultaat hebben 
gezorgd. Stichting Kunst in Laren was blij verrast met de 
uitnodiging om een expositie te mogen organiseren voor 
haar leden in het voormalig Rabobankgebouw aan de 
Burg. van Nispen van Sevenaerstraat 6 in Laren. De afge-
lopen twee weken is er keihard gewerkt aan deze exposi-
tie en … met een fantastisch resultaat. Bijna alle denk-
bare kunstdisciplines zijn hier vertegenwoordigd en nog 
leuker: ook te koop! Grote prijzen, kleine prijzen, er is 
voor ieders beurs wel een passend mooi kunstwerk te 
vinden. Het gebouw is al helemaal in de kerstsfeer en wij 
hopen dat veel bezoekers komen genieten van deze bij-
zondere tentoonstelling, waarbij uiteraard de voorge-
schreven coronarestricties worden gehandhaafd. 
De expositie is geopend op vrijdagmiddag van 14.00-
18.00 uur  en op zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.

Kunstexpositie ‘Helder’
Er is een lichtpuntje in donkere 
kersttijden, de nieuwe kunstex-
positie “HELDER” in Galerie de 
 Beuken kan doorgaan! Kunste-
naars Monique de Meyere en Hel-
een Boersma maken schilderijen 
en kunst op en met glas. Valentijn 
Bouwmeester showt de door hem 
ontworpen en bekroonde Pop-up 
chair. Reserveren bij Corien van 
den Wall Bake: tel. 06 22795069, 
mail naar van.den.wallbake@
zonnet.nl of 
via  www.galeriede beuken.nl. 

Expositie WIN-WIN Het is ook mogelijk om een privébezichtiging te boeken.
De expositie is te bezichtigen van 11 december tot  
1 februari 2021. Opening: 12 en 13 december van 11.00 tot 
17.00 uur. De galerie is elke vrijdag open van 12.00 tot 
17.00 uur. 
Kijk voor verdere informatie op www.galeriedebeuken.nl.

Johannesbeeld in Singer Laren
Het Johannesbeeld uit 
de Johanneskerk in 
Laren maakt, na een 
fraaie restauratie, deel 
uit van een expositie in 
Singer Laren over de 
Johanneskerk die 
volgend jaar 500 jaar 
bestaat. De expositie, 
waar vele schilderijen 
van de kerk gemaakt 
door bekende Larense schilders tentoon zijn gesteld, is 
tot 10 januari 2021 te bezichtigen. 
De restauratie van het beeld is verzorgd door Suzanne 
Peters, zelfstandig houtrestaurator. Zij stelde na onder-
zoek vast, dat het zelfs ouder is dan de kerk.
Deze 16de-eeuwse sculptuur van Johannes de Evangelist 
(er is nog enige twijfel onder deskundigen of het moge-
lijk Johannes de Doper is), werd in 1954 teruggevonden 
tijdens bouwwerkzaamheden in de kerk. In 1566 woedde 
in Europa de Beeldenstorm waarbij religieuze beelden 
en liturgische voorwerpen in katholieke kerken werden 
verwoest. Ook het Larense kerkje, het oudste gebouw van 
Laren, viel ten prooi aan de woede van de calvinisten. In 
1581 ging het kerkje over naar de Protestanten.
Het Johannesbeeld heeft de storm, weliswaar f link 
beschadigd, doorstaan. Eeuwenlang functioneerde het 
als steunbalk in de houtconstructie van de kerktoren. In 
2003 werd het beeld in ere hersteld en in processie door 
de pastoor van de RK parochie Laren en de dominee van 
de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, teruggebracht 
naar het kerkje. Het 
kreeg een vaste plaats 
in de kerkzaal, tegelijk 
met de herbenoeming 
tot “Johanneskerk”. 
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ActiviteitenDe geschilderde kerk
Ter gelegenheid van het 
500-jarig bestaan van de 
Johanneskerk aan de 
Naarderstraat in Laren 
toont Singer Laren een 
tiental geschilderde 
gezichten op het gebeds-
huis. Tijdens de bloeiperi-
ode van de Larense 
kunste naars kolonie is het 
pittoreske kerkje in het 

oude centrum van Laren een geliefd onderwerp. De 
expositie is nog te zien t/m 10 januari. Let op: het is 
noodzakelijk om een online tijdslot te reserveren.
Beeld: Lou Loeber, kerkje in Laren, 1925

Schilders van licht 
Van zonovergoten landschappen tot scènes in felle 
spotlights, Schilders van licht. Monet tot Sluijters 
presenteert in diverse thema’s hoe kunstenaars rond 
1900 licht weergeven. De tentoonstelling Schilders van 
licht. Monet tot Sluijters is nog te zien t/m 10 januari 
2021 in Singer Laren.

De kunst van het weglaten
Ontdek de veelzijdig-
heid van de Singer-
collectie! In de tuin-
zalen toont Singer 
Laren t/m 10 januari 
2021 een selectie van 
kunstwerken uit de 
museumverzameling van kunstenaars die de 
werkelijkheid vereenvoudigd weergaven. Door de nadruk 
te leggen op kleur, lijn en vorm vinden Chris Beekman, 
Bart van der Leck en Lou Loeber een eigentijdse beeldtaal 
om de moderne tijd te verbeelden. 

Lunchpauzeconcert Duo Ebano
Op donderdag 19 
december verzorgt Duo 
Ebano een lunchcon-
cert in het Huis van 
Eemnes, Noordersingel 
4 in Eemnes. Het Duo 
Ebano bestaat uit Mar-
co Danesi (klarinet) en 
Paolo Gorini (piano). 
Beiden hebben elkaar 
ontmoet op het Conservatorium  ‘’Guiseppe Verdi di 
Milano’’. Inmiddels wonen beiden in Amsterdam. In 
2017 wonnen zij op het Storioni Festival de Storioni 
Toonzaal competitie de publieksprijs en de Omroep Max 
Jong Talent-prijs. Zij waren f inalisten op het Dutch Clas-
sical Talent 2019/2020 concours. Duo  Ebano doorbreekt 
met hun programma de traditionele grenzen van het 
repertoire voor klarinet en piano met nieuwe composi-
ties en arrangementen. Uitgevoerd worden o.a. Sonata 
op. 120 nr 1 van Johannes Brahms.
De toegangsprijs bedraagt 12 euro (inclusief een broodje 
en koffie). Maximaal 30 bezoekers. Reserveren is ver-
plicht via www.scarbomusica.nl/bespreking.php of per 
e-mail: info@scarbomusica.nl. Het concert start om 12.30 
uur, de zaal is open vanaf 11.30 uur, af loop rond 13.30 uur. 
NB. In de zaal kan 1,5 m afstand gehouden worden.
Voor wie met de bus wil komen: Uitstappen op halte 
Patrijzenhof.
Meer informatie over Duo Ebano: www.duoebano.com.

Uw Zorg Mijn Zorg
Dé zorg die ontzorgt

Stop met zoeken
•  Wij leveren een totaalpakket: 

persoonlijke verzorging, 
 verpleging en begeleiding

•  U bepaalt wie zorgt en op welk 
tijdstip van de dag zorg nodig is

•  Van korte uren tot 24-uurs zorg
•  Aanvraag indicaties, inkoop zorg
•   Slechts enkele vertrouwde 

 gezichten
•  Thuiswonen tot het laatste 

 moment
•  Alles in 1 pakket z.s.m. door  

ons geregeld
•  Wij bieden betaalbare zorg  

van hoge kwaliteit
• Wij regelen en ontzorgen
•  Uw Zorg Mijn Zorg is dé 

 oplossing!

Maak nu een afspraak met
UwZorgMijnZorg

Groen van Prinstererlaan 37
1271 GB Huizen

Andrea Roskam
Mirjam van Schoonhoven

Tera Houting-Joosen
06-30214331

info@uwzorgmijnzorg.nl
www.uwzorgmijnzorg.nl

Zorggids voor ouderen
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Meer rust, minder stress
Wil je op eenvoudige wijze 
leren om je rustiger en f ijner 
te voelen en minder stress te 
ervaren? 
Kom dan naar deze cursus van 
4 sessies van 1 uur waarin je 
tools aangereikt krijgt die je 
direct in de praktijk kan brengen. Je wordt je onder 
 andere bewuster van je adem; leert daarmee de rust te 
vinden en stress te verminderen. Je leert je lichaam beter 
voelen, je hoofd leeg te maken en je gevoel meer te vol-
gen. Kortom: je leert makkelijker en met meer plezier 
door het leven te gaan.
Wanneer? Woensdagavonden 6, 13, 20 en 27 januari van 
19.30 - 20.30 uur.
Waar? OBS de Ploeg, Melkweg 42 in Laren.
Kosten? De cursus bedraagt slechts € 95.
De cursus wordt gegeven door Simone Onland. Zij is al 
jaren gecertif iceerd yoga leraar, mindfulnesstrainer en 
adem- en wandelcoach. Ze coacht ook mensen met 
stressgerelateerde klachten. Voor meer informatie of 
vragen, kijk op www.qimare.nl of bel of mail haar gerust 
op 06-10185117 of info@qimare.nl. Je bent van harte 
 welkom!

Filosofiebijeenkomsten
Begin volgend jaar organiseert Michiel Korthals vijf 
f ilosofiebijeenkomsten in de Groene Afslag. In de 
bijeenkomsten staat de vraag centraal: hoe zullen en 
moeten we omgaan met feiten, planten (natuur), dieren, 
landbouw en medemensen? “De vijf onderwerpen zijn 
allemaal hoogst actueel,” aldus Korthals. “Want in de 
huidige samenleving zijn hier zeer controversiële 
opvattingen over, die vaak te vuur en te zwaard worden 
verdedigd of aangevallen.” 
Korthals behandelt deze vijf onderwerpen aan de hand 
van belangrijke posities in de recente f ilosofie. 
De cursusdata zijn:
Zondagmiddag 10 januari; 24 januari; 7 februari;  
21 februari; 7 maart. Aanvang: steeds om 15.00 uur.
Rekening houdend met corona is er een koffie/thee-
arrangement inbegrepen in het cursusgeld.
Aanmelding is definitief na betaling van 150 euro cur-
susgeld op rekening
IBAN NL20TRIO 0781486580, tnv M. Korthals, Laren.

Cursus mindfulness 
Wil je makkelijker en vrolijker door het leven gaan 
 zonder stress?
Schrijf je dan in voor de mindfulnesstraining die op 
 vrijdag 15 januari 2021 gaat starten. 

In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe je op een eenvoudige 
wijze mindful door het leven kan gaan. De kosten zijn 
slechts € 175,-. De sessies vinden plaats vanaf 15 januari, 
zes keer wekelijks op vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur in 
het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren.
Mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag.
Als je mindfulness meer eigen maakt neemt stress af en 
neemt rust toe, slaap je beter, ontstaat een positiever 
beeld van jezelf en de omgeving, en ga je makkelijker 
door het leven.
Geïnteresseerd? Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.
nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. 
Een privé mindfulnesscursus behoort ook tot de moge-
lijkheden. Wacht niet te lang, want vol is vol. Je bent van 
harte  welkom!

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl
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Agenda

t/m 10 jan  Singer Laren: De geschilderde kerk
t/m 10 jan  Singer Laren: Schilders van Licht. Monet tot 

Sluijters
t/m 10 jan  Singer Laren: De kunst van het weglaten
11 dec Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
14 dec Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
15 dec  Film aan de Brink: De Beentjes van St. Hildegard, 

19.30 uur
16 dec  Film aan de Brink: Kinderfilm – Kapsalon Romy, 

14.30 uur
16 dec  Film aan de Brink: De Beentjes van St. Hildegard, 

19.30 uur
16 dec  Singer Theater: Jan Beuving & Patrick 

Nederkoorn - De andere oudejaars, 20.15 uur
17 dec Film aan de Brink: Out Stealing Horses, 14.30 uur
17 dec Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00 uur
18 dec Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
18 dec  Singer Theater: Madelijne Kool - 

Hahahandleiding We moeten ergens beginnen, 
19.30 uur EN 21.00 uur

21 dec  Film aan de Brink: De Beentjes van St. Hildegard, 
14.30 uur

22 dec Film aan de Brink: Out Stealing Horses, 14.30 uur
23 dec  Film aan de Brink: Kinderfilm - Ella Bella Bingo, 

14.30 uur
24 dec Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
28 dec Film aan de Brink: Out Stealing Horses, 14.30 uur
29 dec  Film aan de Brink: De Beentjes van St. Hildegard, 

14.30 uur
30 dec  Film aan de Brink: Kinderfilm – Kapsalon Romy, 

14.30 uur
10 jan  De Groene Afslag: start serie 

f ilosofiebijeenkomsten door Michiel Korthals, 
15.00 uur

31 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
300 13-01-2021 vrij. 22-01 en za. 23-01
302 10-02-2021 vrij. 19-02 en za. 20-02

Terugkerende activiteiten
PC Helpdesk BEL, Brinkhuis,  
iedere werkdag van 10.00-12.00 uur

SV Laren ’99, Walking Football,  
iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur

Dagje Hart van Laren, Schering & Inslag,  
iedere woensdag van 10.00-15.30 uur

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur

Geef en neemtafel, Brinkhuis,  
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl
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www.fredvansprang.nl

Fred van Sprang
EDELSMID
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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  
13 januari 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

Cover: Wethouders Peter Calis en Tom Stam ontsteken de Wensboom van Laren

 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  

 TE KOOP: ’S- GRAVENWAARDE 17 LAREN   


