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Michael Jonker
Als klein jochie bouwde hij hutten in de tuin van de
Warrekam. Nu, pakweg veertig jaar later, bouwt hij op
diezelfde plek aan een nieuwe toekomst voor het “Hart
van Laren”. Structurele veranderingen zijn noodzakelijk,
stelt Michael Jonker, directeur van het Brinkhuis. Samen
met het Larens Journaal blikt hij terug op een roerig
coronajaar. Én kijkt hij uit naar wat komen gaat

Hoe was 2020 voor het Brinkhuis?
‘We hebben een heftig jaar achter de rug. Door corona
moesten we in maart plotseling onze deuren sluiten.
Met name voor onze vrijwilligers was dat een hard gelag.
Een aantal van hen zag “een van de vaste prikken” van de
week wegvallen. Het Brinkhuis is namelijk voor velen een
plek waar ze graag komen en werken. Nog steeds doen we
ons uiterste best om zoveel mogelijk contact met hen te
onderhouden. Gelukkig mochten we in de zomer weer
open, maar helaas was dat maar van korte duur. Half
oktober moest het café weer dicht, op 15 december volgde
het hele Brinkhuis. We zijn nu dus alweer vier maanden
dicht. Natuurlijk hadden we liever niet in deze situatie
gezeten. Maar tegelijk is dit hét moment om na te denken
over onze toekomst. Want het is duidelijk dat we met het
“Hart van Laren”, wat niet alleen het Brinkhuis behelst
maar bijvoorbeeld ook de Schering & Inslag, gedeeltelijk
een andere koers moeten gaan varen.’

Hoe zit dat precies?
‘Onze financiële ondersteuning is in de afgelopen jaren
afgenomen. En zolang de anderhalvemeterregel van
kracht blijft, is er ook daadwerkelijk minder mogelijk.
Neem het theater. Van de 68 stoelen mogen we er maar
17 bemannen. Maar we moeten verder kijken dan alleen
naar het Brinkhuis. Het is tijd om keuzes te maken. Dat
is lastig, maar biedt ook kansen. Eén ding is zeker: deze
plek en dit instituut moet voor Laren behouden blijven.
Met elkaar zijn we nu hard bezig om te kijken hoe we dat
gaan vormgeven.’

Wat betekent het Brinkhuis voor Laren?
‘Veel mensen uit Laren komen hier graag. Toch zijn er ook
veel inwoners die deze plek nog niet kennen. Terwijl het
Brinkhuis een plek wil zijn voor álle Laarders. We krijgen
weleens de kritiek dat het Brinkhuis ‘elitair’ is. En eerlijk

is eerlijk: vergeleken met de oude Warrekam klopt dat ook
wel een beetje. Ik denk dat we soms ook wel ons doel voorbij zijn geschoten. Want Laren is maar een dorp, hè? Wij
hebben hier een hoog voorzieningenniveau. Dat maakt
Laren bijzonder, maar ook kwetsbaar. Het afgelopen jaar
heeft dat bewezen. Iets meer ‘dorps’ zou ook wel mogen.
En hoe fantastisch zou het zijn als het Brinkhuis daar een
rol in zou kunnen spelen?’

Hoe zou dat eruit kunnen zien?
‘Bijvoorbeeld door het sociaal-maatschappelijke veld een
veel prominentere plek te geven. Daar voeren we nu
gesprekken over. En wat zou het bijvoorbeeld betekenen
als het gemeentebestuur naar het Brinkhuis zou verhuizen? Wat zou er gebeuren als we raadsvergaderingen en
daarmee de democratie naar het Hart van het dorp zouden halen? Het komt deze plek wellicht ten goede. Alles
onder één dak, dat zou enorm gaaf zijn. De gemeente
moet daar uiteindelijk een ei over leggen.’

Hoe kijk jij naar de komende maanden?
‘Ik hoop natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer van het
slot mogen. Verder hoop ik dat deze situatie ons laat
beseffen dat we in dit dorp op veel meer fronten veel meer
samen moeten werken. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Ook in deze lastige tijd
proberen we als Brinkhuis zichtbaar te blijven en er
samen wat van te maken. Daarom zijn we, in samen
werking met Versa Welzijn, het project “Soep met soms
een praatje” begonnen. Elke vrijdag maakt ons team een
pan soep, waarna onze mensen en vrijwilligers, het dorp
in gaan om oudere en kwetsbare Laarders een bekertje
soep aan te bieden en een praatje aan te knopen. Jumbo
sponsort de ingrediënten; de reacties zijn geweldig. Het is
een heel dankbaar project.’
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hebben we over een jaar alweer de
gemeenteraadsverkiezingen.
We hopen met alle inwoners dat het
coronaspook ons snel verlaat en dat
wij elkaar kunnen ontmoeten op
een terras én Singer kunnen bezoeken. Het gemeentebestuur zit in de
tussentijd niet op zijn handen.
Wat kunt u de komende twaalf maanden van mijn kant
onder meer nog verwachten?
•	Nog dit jaar hopen we dat de raad onze voorstellen voor
belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen goedkeurt
(Rabobank, Harmen Vosweg, ligweide).
•	Vóór de zomer brengen we het bestemmingsplan voor
Crailo (595 woningen) ter goedkeuring naar de drie
betrokken raden van Hilversum, Gooise Meren en Laren.
•	De buurtbus gaat van start in de zomer: kleinschalig en
gratis vervoer voor inwoners met vervoerproblemen naar
tandarts, Brinkhuis, huisarts en dergelijke.
•	Het bouwproject ´ De Houtzagerij´ is nu zo goed als gereed.
Er staat sinds deze week een mooi informatiebord dat uitleg geeft over deze historische plek in het dorp.
•	Samen met Bijzonder Laren zijn collega-wethouder Peter
Calis en ik gestart met het ontwikkelen van een
Centrumplan, dat vóór de zomer aan de raad wordt aangeboden en dat de vitaliteit van de Larense dorpskern ná
corona zal versterken.
•	Voor SV Laren ’99 en scouting Maggy Lekeux maakt de
gemeente de bouw van clubhuizen dit jaar mogelijk. Het
past in onze overtuiging dat sport en scouting een vitale
en belangrijke maatschappelijke rol vervullen en steun
verdienen.
•	De wegreconstructie Steffenskamp e.o. is bijna gereed en
de renovatie Vredelaan is gestart. Er is met bewoners uitgebreid over wensen gesproken en veel is mogelijk
gemaakt. De voorbereiding voor de reconstructie van
Hein Keverweg en Hoefloo/Houtweg zijn/worden nu
opgestart en ook daar horen we graag de wensen van de
aanwonenden.
Ton Stam, wethouder
t.stam@laren.nl

Waterberging
Soms lijkt het erop alsof we met 17 miljoen Nederlanders
precies weten hoe het zit en welke kant we uit moeten. Of
het nu gaat over de coronapandemie, verduurzaming of
de toekomst van de landbouw. In Laren hebben we als een
van de belangrijke onderwerpen de wateroverlast. De
gemeente heeft een groot programma waar stapsgewijs
op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan maatregelen die met elkaar moeten voorkomen dat we bij plotselinge extreme regenval, onderlopen.
Met elkaar. Die maatregelen staan dus niet op zich. Met
elkaar betekent echter bij dit project ook nog iets anders.
We zullen het met elkaar eens moeten zijn dat de maatregelen die voorgesteld worden ook de juiste zijn en de
meest haalbare.
Ons college heeft nu een waterberging voorgesteld onder
de Coeswaerde. Geen goedkope oplossing, maar betaalbaar. En logisch, omdat de Coeswaerde vanouds ook de
laagste plek in het dorp is, waar het water vanaf verschillende kanten naartoe stroomt. Met deze plannen komen
er een soort moderne cisternen onder de vijver. De bomen
blijven gespaard, en na aanleg van deze infiltratiebuffer
is er qua beeld niets veranderd aan de vijver. De Brink
blijft wat hij is. Het enige wat straks in de aanleg gaat veranderen is dat er middels een soort geulen snelle afvoer
richting de vijver wordt gerealiseerd.

ee

Rond de Brink hopen alle omwonenden straks bij piekbuien droge voeten te houden. Daarnaast komen er andere straten aan bod, ook buiten het centrum, waar via
andere maatregelen ook wordt gewerkt aan afvoer en
afkoppeling. Als die samenhang
gerealiseerd is, is Laren echt
regenklaar.
Speciale aandacht voor kinderen
Eemnesserweg 19a Laren
035-5315894
www.tandartscentrumlaren.nl

Karel Loeff
Larens Behoud
Dit is een podium voor

Politiek

Met andere ogen

Roerige tijden

Sinds de oproep van het afvallige raadslid van Larens
Behoud, Bart Vos, ben ik verbonden aan Groen Laren, een
partij in oprichting. Met Groen Laren staan we voor zorg
voor mens, natuur en dier. Gelijke rechten voor iedereen, de
wereld beschermen en nog liever: gezonder maken. Wat we
voor de wereld willen, willen we ook voor Laren: beschermen maar waar nodig ook vernieuwen en vergroenen. Dit
voor onszelf maar zeker ook voor de generaties na ons.

Niet alleen in Den Haag, waar inmiddels 17 partijen
bakkeleien over de vorming van een nieuwe regering, of
in Limburg waar het complete College van Gedeputeerde
Staten is afgetreden, maar ook in ons prachtige Gooi
spelen tal van precaire kwesties.
Laren heeft met drie regionale en provinciale besturen te
maken. Allereerst natuurlijk de Provincie Noord-Holland. Daarnaast met de regio Gooi en Vechtstreek (G&V)
en sinds enige tijd ook met de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Bundelt de regio G&V de bovenlokale belangen van de gemeenten in het Gooi, de MRA gaat over een
veel groter gebied rondom Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Almere. Nu wil de MRA haar macht en invloed versterken. Vooral om een steviger rol te spelen op het nationale en internationale toneel. En zeker niet in de laatste
plaats in de hoop om forse geldsommen binnen te halen.
Op zich is daar niets op tegen, echter voor Laren zal het
weinig of niets betekenen. Maar het maken van mooie
plannen en het optuigen van een stevig ambtelijk apparaat kost veel geld. En dus moeten de gemeenten meer
bijdragen. Voor mijn VVD-fractie was dat aanleiding om
samen met de meeste andere raadsfracties een motie in
te dienen waarin staat dat Laren niet meer gaat betalen
en de MRA van onze gemeentelijke autonomie moet
af blijven. De motie kreeg brede steun.

Hoewel Laren een prachtig dorp is, zijn er dingen die beter
kunnen. Ook hier kunnen zaken anders om de natuur in
en om het dorp te verbeteren en onze bewoners gezonder
en gelukkiger te maken. Samen kunnen we hier veel aan
doen. Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen. Dat kan
met kleine dingen: gewoon een vriendelijke groet, de fiets
nemen naar het dorp of zwerfvuil prikken. Of groter: zet je
in als milieu-coach, wordt vrijwilliger bij je sportclub of ga
bij de brandweer.
We willen jullie uitdagen eens met andere ogen naar het
dorp te kijken. Daarom bieden we jullie onze “Geef te
denken”-wandelingen aan, te vinden op onze site: groenlaren.nl en via de code scan mij.
Onze eerste wandeling voert je langs 19 plekken in het
dorp. Over iedere plek vertellen we iets en we geven per plek
ook een zin. Een zin die een beetje schuurt of je juist vrolijk
maakt. Die in ieder geval iets bij je losmaakt en je stimuleert na te denken over Laren. We vinden het leuk als je wat
van je gedachten met ons wilt delen.
Geniet!

Jannie van den Brink
steunfractie Groen Laren

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn nog maar
net achter de rug of de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt al merkbaar. Binnen de gelederen
van de politieke partijen wordt het al roerig. Kandidaten
en beleidspunten dienen zich aan. Maar ook op het dagelijkse politieke toneel spelen belangrijke kwesties.
Waterberging op de Brink, de
goedkeuring van de RABO-
plannen en de woningen aan de
ligweide, en de bezuinigingen in
het sociaal domein. Voor raads
leden en inwoners een dynamische tijd.

Johan de Bondt
de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.
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Gemeentelijke
bekendmakingen digitaal
Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch
een melding ontvangen van de bekendmakingen?
Meld u dan aan voor de e-mailservice via
www.overheid.nl

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
• B urgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 7,
1251 KD, plaatsen van 2 cabins voor het uitvoeren
van coronatesten, ingekomen 27 maart 2021
• Noolseweg 6, 1251 GP, plaatsen van een zwembad,
ingekomen 26 maart 2021
• Lage Vuurscheweg 24, 1251 TT, verbouwen van de
woning, ingekomen 26 maart 2021
• Noolseweg 1, 1251 GN, vellen van 1 boom, ingekomen
29 maart 2021
• Vredelaan 45, 1251 GH, realiseren van een aanbouw
en verwijderen schuur, ingekomen 29 maart 2021
• Laren A 5415 nabij Dr. Albert Schweitzerweg, 1251 SV,
plaatsen van een blokkenwand ter afscheiding
tussen het Goois Natuurreservaat en openbare weg,
ingekomen 31 maart 2021
• Ericaweg 51, 1251 WK, vellen van 1 boom, ingekomen
2 april 2021
• Hein Keverweg 3, 1251 BT, plaatsen van een kunstwerk op het parkeerterrein, ingekomen 1 april 2021
• Jan Hamdorff laan 37, 1251 NL, realiseren van een
zijaanbouw en opbouw op de aanbouw achter,
ingekomen 2 april 2021
• Noolseweg 15, 1251 GN, realiseren van een aanbouw
aan de achterzijde, ingekomen 8 april 2021
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Zevenend 26, 1251 RN, plaatsen van 2 dakkapellen op
het zijdakvlak en intern constructief wijzigen van de
woning
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•	Sint Janstraat 6, 1251 LA, wijzigen van de gevel, intern
verbouwen en opsplitsen van het pand naar een
winkelruimte en een woning
•	Rijksweg-West 21, 1251 CJ, wijzigen van 5 naar 6
appartementen, dit betreft een wijziging op een reeds
eerder verleende vergunning, en vellen van 1 boom
•	Gooiergracht 199, 1251 VG, vellen van 1 boom,
verzonden 1 april 2021
•	Postiljon 66, 1251 TM, vellen van 1 boom, verzonden
1 april 2021
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Engelsjan 35, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel,
verzonden 25 maart 2021
•	Velthuijsenlaan 22, 1251 KL, vellen van 2 bomen
(herplantplicht), verzonden 25 maart 2021
•	Torenlaan 33B, 1251 HG, plaatsen van een gebouw aan
de bestaande schuur, verzonden 1 april 2021
•	Zevenend 26, 1251 RN, plaatsen van 2 dakkapellen op
het zijdakvlak en intern constructief wijzigen van de
woning, verzonden 1 april 2021
•	Naarderstraat 34, 1251 BC, realiseren van een muursparing op de begane grond, verzonden 30 maart 2021
•	Jordaan 17, 1251 PB, plaatsen van een zwembad,
verzonden 30 maart 2021
•	Ambachtstraat 7, 1251 PZ, uitbreiden van de eerste
verdieping, verzonden 1 april 2021
•	Veerweg 15, 1251 ZG, brandveilig in gebruik nemen van
clubhuis Maggy Lekeux, verzonden 1 april 2021
•	De Noolen 3, 1251 GT, plaatsen van een toegangspoort,
verzonden 1 april 2021
•	Noolseweg 6, 1251 GP, plaatsen van een zwembad,
verzonden 6 april 2021
•	Van Beeverlaan 2, 1251 ES, bouwen van een zwembad,
verzonden 6 april 2021
Larense zaken 16 april 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
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over
de bezwaarprocedure 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.

Overzicht besluiten
raadsvergadering
De besluitenlijst van de raadsvergadering op 31 maart kunt
u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad >
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie Ruimte
en Infrastructuur
De Commissie R&I vergadert woensdag 21 april om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes,
Zuidersingel 1. U kunt de vergadering live volgen via
laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegriffier. U kunt
op twee manieren gebruikmaken van het spreekrecht: zelf
aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal en dan één voor één
naar de raadzaal) of de reactie laten voorlezen door de commissiegriffier. Het is niet toegestaan plaats te nemen op de
publieke tribune. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen.
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie R&I d.d. 24 maart 2021
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Stand van zaken Omgevingswet
•	Bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg en
Beeldkwaliteitsplan
•	Waterberging Coeswaerde
•	Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo
•	Ontwerpbegroting 2022 en eerste begrotingswijziging
2021
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Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 22 april om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes,
Zuidersingel 1. U kunt de vergadering live volgen via
laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegriffier. U kunt
op twee manieren gebruikmaken van het spreekrecht: zelf
aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal en dan één voor één
naar de raadzaal) of de reactie laten voorlezen door de commissiegriffier. Het is niet toegestaan plaats te nemen op de
publieke tribune. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen.
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie M&F d.d. 25 maart 2021
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Presentatie Dashboard Sociaal Domein
•	Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
•	Uittredingsovereenkomst stichting Goois Natuur
reservaat (GNR) Amsterdam en Gooise gemeenten
•	Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021
t/m 2024
•	Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Laren
•	ENSIA verantwoordingen 2020

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert woensdag 28 april om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes,
Zuidersingel 1. De vergadering is live te volgen via
laren.notubiz.nl/live De publieke tribune is niet toegankelijk. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van
de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op
www.laren.nl
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering
d.d. 31 maart 2021
•	Vaststelling lijst ingekomen stukken
•	Bekrachtigen geheimhouding
•	Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo
•	Uittredingsovereenkomst stichting Goois Natuur
reservaat (GNR) Amsterdam en Gooise gemeenten
•	Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021
t/m 2024
•	Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Laren
•	ENSIA verantwoordingen 2020

•	Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
•	Ontwerpbegroting 2022 en eerste begrotingswijziging
2021
•	Waterberging Coeswaerde

Koninklijke Onderscheiding
voor Maria Klingenberg

Prijsuitreiking Nacht van de
Nacht fotowedstrijd
Tijdens de Nacht van de Nacht in oktober organiseerde Kinderboerderij het Spookbos een leuke fotowedstrijd met als
thema ‘BEL by Night’! Er kwamen veel mooie foto’s binnen.
De winnaar uit Laren kreeg van wethouder Ton Stam de
prijs. Zodra het kan, stellen we alle foto’s tentoon in het
BEL-kantoor.

Op woensdag 31 maart nam voormalig raadslid Maria
Klingenberg (Liberaal Laren) tijdens de raadsvergadering
officieel afscheid van de raad. Ook ontving ze uit handen
van burgemeester Nanning Mol een Koninklijke Onderscheiding. Dit om haar te bedanken voor haar jarenlange
inzet als raadslid voor de gemeente Laren.
Burgemeester Nanning Mol: “Maria Klingenberg is een
bestuurder die echt tussen de mensen staat. Vanaf 1991 is
mevrouw Klingenberg al politiek actief in Laren, als
gemeenteraadslid en ook als wethouder. Ze heeft zich vol
energie ingezet voor het dorp en voor het groen. En als een
onderwerp, groot of klein, het waard is om voor te vechten,
dan gaat ze ervoor. We gaan haar missen en wensen haar
veel succes en geluk in haar nieuwe functie.”

Coronanieuws
Steun aan ouders voor activiteiten kinderen
Het is fijn dat de scholen weer open zijn en er weer activi
teiten als buitensporten en scouting plaatsvinden. Helaas
kunt u als ouders/verzorgers door de coronacrisis in financiële problemen komen, waardoor er geen geld meer is om
uw kinderen te laten deelnemen aan de voetbalclub, scouting of dansles. Terwijl kinderen, juist nu, het ontzettend
hard nodig hebben om te bewegen, sporten, en mee te doen
met leeftijdgenoten. Het samenwerkingsverband ‘Sam&
voor alle kinderen’ kan bijspringen.

Familieberichten
Geboorten
08-12-2020 Beau Sophie Fleur Seen
08-01-2021 Sammi Hansje Loman
18-01-2021 Duuk Julius van Wagensveld
28-01-2021	jonkvrouw Alixe Elisabeth Ernestine
Marianne van Rappard
31-01-2021 Emilia Schaaphok
19-02-2021 Caspian Budik
20-03-2021 Samuel Frederik Duffels
Huwelijken/partnerschappen
18-12-2020 Henryk Bujak, en: Marga Auwema

Voor ouders die ook ondernemer zijn, kan het voorkomen
dat zij door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder te
besteden hebben. Dan is er een mogelijkheid om voor de
activiteiten van de kinderen een aanvulling aan te vragen
op de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig
Ondernemers)/TONK (Tijdelijke Ondersteuning Nood
zakelijke Kosten). Ook hiervoor kunt u terecht bij ‘Sam&
voor alle kinderen’. Ondernemers die het moeilijk hebben,
kunnen ook gratis advies krijgen van het Ondernemersklankbord: www.ondernemersklankbord.nl
Nadere informatie en aanvragen van ouders/verzorgers
voor voorzieningen voor kinderen op het gebied van
educatie, sport, cultuur en verjaardagen: www.samenvoor
allekinderen.nl, e-mail info@samenvoorallekinderen.nl,
tel. 010 - 307 59 09 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).
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Waterberging Brink
De gemeente Laren heeft een nieuw plan voor een water
berging op de Brink. Op 28 april aanstaande beslist de
gemeenteraad van Laren over de locatie hiervan.
De Brink is van nature een laag gebied. Regenwater stroomt
hier vanzelf naartoe. Als het hard en lang regent, kunnen
delen van de Brink daardoor overstromen. In het masterplan Laren Regenklaar is daarom vastgelegd dat er op of
rond de Brink een waterberging komt. In het nieuwe plan
komt de waterberging onder de Coeswaerde, de vijver op de
Brink, en ook deels onder de voetpaden en het grasveld
eromheen. Er verandert bij dit plan niets aan de inrichting
van de Brink en alle bomen kunnen blijven staan. Meer
informatie: www.larenregenklaar.nl/brink

Wethouder Stam: “Het is een project waar ik trots op ben en
ik kijk dan ook uit naar het moment dat de bus gaat rijden.
Met dit initiatief zorgen we ervoor dat ouderen en minder
mobiele inwoners actief aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. En het past helemaal binnen de traditie van
Laren om er dan ook een vrijwilligersproject van te maken
dat zichzelf kan bedruipen.”
Eric Hurink: “Naast het noodzakelijke vervoer, draagt het
ook bij aan een sociaal aandachtsmoment. Dat geldt zowel
voor de passagier als voor de vrijwilliger. Het is echt ‘voor en
door Laren’.”
Elektrisch voertuig
Het busje ziet eruit als een stevige golfkar en is in staat om
tot maximaal drie personen te vervoeren. Ook kan een rollator mee worden vervoerd. Het voertuig is elektrisch en
draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Laren.
Stichting oprichten
Nu het college heeft ingestemd met het initiatief, kan er
een stichting opgericht worden. De stichting zal in goed
overleg met de gemeente de verdere inrichting gaan organiseren. Met de eenmalige subsidie kan het voertuig aangeschaft gaan worden en kunnen de kosten voor het eerste
jaar worden gedekt. Daarna wil de stichting de nodige
gelden bij elkaar brengen via sponsoring en fundraising.

De waterberging met kelder die voor een deel onder het grasveld en
de voetpaden ligt.

Nieuw vervoer in de gemeente!
Er komt een extra vervoersvoorziening in Laren, bedoeld
voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts,
supermarkt, het Brinkhuis, et cetera. Het is vervoer van
deur tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in
Laren. Het kan gezien worden als buurtbus. De gemeente
verleent hiervoor een eenmalige subsidie van € 40.000,-. Die
is bedoeld voor de stichting die het vervoer gaat verzorgen.
Wethouder Ton Stam en raadslid Eric Hurink hebben nauw
samengewerkt om het initiatief voor kleinschalig vervoer
verder vorm te geven. Het is een uitwerking van het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat op
initiatief van wethouder Ton Stam in 2018 door de gemeenteraad is goedgekeurd.. Hierin staat onder andere dat het
vervoer kan helpen om de voorzieningen in de kern voor
alle inwoners toegankelijk te houden.
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Vrijwilligers gezocht!
De stichting gaat nu aan de slag met de voorbereidingen en
kan hierbij alle hulp goed gebruiken. Vindt u het leuk om te
rijden of bent u geïnteresseerd in administratieve werkzaamheden? Misschien kunt u op een andere manier bijdragen? Het kan allemaal! Stuur dan een e-mail naar: Eric
Hurink via eric.hurink@gmail.com

Financiële zelfredzaamheid
Huishoudelijke Hulp
Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aan
vragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het
aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het
gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het
huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van
deze Wmo-voorziening.
Inwoners met hogere inkomens kunnen de hulp bij het
huishouden namelijk veelal zelf betalen. Om ervoor te
zorgen dat een inwoner voldoende draagkracht behoudt
voor het inschakelen van particuliere hulp bij het huishou-

den, kunnen de zorgkosten worden afgetrokken van het
inkomen. Uitgangspunt is een inkomen van ten minste
150 procent van het minimumloon (eenentwintig jaar en
ouder) na aftrek van de zorgkosten. Bij schrijnende situaties
kan een uitzondering worden gemaakt.
Oproep VNG
De gemeenteraad van Laren heeft dit besluit genomen naar
aanleiding van een oproep van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Eind 2020 riep de VNG gemeenten op om nadere maatregelen te nemen gericht op beheersing van de kosten huishoudelijke hulp. Hierbij blijft zorgvuldigheid en
maatwerk het uitgangspunt. Het college heeft gehoor
gegeven aan deze oproep en gaat inzetten op het gesprek
met de inwoner en het toepassen van de financiële draagkrachtnorm.
Stijging aanvragen
Sinds de invoering van het abonnementstarief worden
gemeenten geconfronteerd met een sterke stijging van het
aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden van
inwoners die dit voorheen zelf hadden georganiseerd. Dit
heeft ertoe geleid dat de kosten voor hulp bij het huis
houden sterk zijn gestegen. Wethouder Jan den Dunnen:
“De zorg moet terechtkomen bij de mensen die de zorg
daadwerkelijk nodig hebben. We hebben te maken met
tekorten binnen het sociaal domein. Met deze maatregel
willen we vanuit de schaarste ervoor blijven zorgen dat de
mensen die hulp nodig hebben het ook krijgen. Daarbij verwachten we dat de rechter dit nieuwe beleid zal toetsen.”

Grootschalig regionaal
woonwensenonderzoek
Bent u tevreden met uw woning? Of denkt u eraan om te
verhuizen? En waar wilt u dan wonen en in wat voor soort
woning? Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) starten half april gezamenlijk een grootschalig
regionaal woonwensenonderzoek.
Met het onderzoek willen de gemeenten de woonsituatie,
woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van
de inwoners in beeld brengen. Maar ook onderzoeken wat
de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen.
Huishoudens die via een steekproef in het onderzoeksgebied zijn geselecteerd, ontvangen een enquête. In Laren valt
naar verwachting de enquête in de week van 19 april 2021 op
de mat. De vragenlijst kan per post of op internet worden
ingevuld. De resultaten worden anoniem verwerkt en eind
2021 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

Larens Journaal

Het is een grootschalig onderzoek: alle gemeenten in de
Metropoolregio Amsterdam doen mee. Regionaal en per
gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie,
verhuiswensen- en bewegingen van inwoners. Een rapportage met resultaten op zowel regionaal niveau als op lokaal
niveau geeft de gemeenten inzicht in de woonwensen van
de inwoners. Om voldoende betrouwbare resultaten te
krijgen is een hoge respons belangrijk. Heeft u een enquête
ontvangen? Doet u dan vooral mee, uw deelname is van
groot belang!

Onderzoek in de ondergrond
voor aardwarmte
Vanaf 26 april tot eind mei 2021 vindt er in de gemeente
onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in
opdracht van het ministerie van Economische Zaken &
Klimaat. Het vindt onder andere plaats op het grondgebied
van Laren en Blaricum. Bewoners en eventuele bedrijven in
de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief van EBN.
Wat houdt het onderzoek in?
De werkzaamheden zijn onderdeel van landelijk onderzoek
om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen, de
zogenaamde Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger te
kunnen inschatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het is een verkenning; het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel
van uit.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De geluidsgolven
worden opgewekt door gecontroleerd kleine seismische
ladingen te laten ontploffen op twintig meter diepte. Hierbij werkt EBN volgens strikte voorwaarden, zoals vastgesteld in de vergunning. Er is een filmpje gemaakt waarin het
werk wordt toegelicht, kijk hiervoor op www.laren.nl/scan
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Waarom is het onderzoek nodig?
Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van warm water dat
in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van ander
halve tot vier kilometer). Hoe dieper in de aarde, hoe w
 armer
het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen
naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glas
tuinbouw, lichte industrie). Het is een energiebron die je
steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee
een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame
energievoorziening in Nederland. Kijk vooral ook op
www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Informatieavond Energieregio’s
Noord-Holland
In de Regionale Energiestrategie (RES) staat op welke plekken en hoe we duurzame energie kunnen opwekken in
Noord-Holland. Deze plekken worden zoekgebieden
genoemd. Wat houdt zo’n zoekgebied in? Wat is de status?
Hoe kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden
hierover nog meepraten? Om die vragen te beantwoorden,
organiseert de energieregio een online informatieavond op
woensdag 28 april.
De definitieve RES’en worden eind april gepubliceerd. Tijdens de informatieavond op 28 april krijgt u van 20.00 tot
21.00 uur een rondleiding door de RES. De informatieavond
volgt u via een livestream op www.energieregionhz.nl/
informatieavond-res Vanaf 21 april staat de RES op
www.energieregionhz.nl

Gratis ontwikkelprogramma
Educentre
Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum,
Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt
gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van
Educentre.
Wat kunt u volgen?
•	Opleidingen, zoals Office 365, Excel, Word, LinkedIn,
Klantgericht schrijven, DigiD aanvragen, cv plaatsen
op werk.nl en VCA (basisveiligheid).
•	Competentietesten, om te kijken of een beroep bij u
past.
•	Leerroutes, waarmee u informatie kunt krijgen over
een specifiek onderwerp.

Hoe kunt u kiezen?
Bij elke opleiding, leerroute of test staat een moeilijkheidsgraad en waardering. Zo kunt u bekijken welke opleiding of
leerroute goed bij u past.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Ga naar www.hbel.educentre.nl/actie en meld u aan. Vul
uw gegevens in en gebruik de actiecode: HBEL-LEER-NU.
U ontvangt vervolgens een e-mail met uw inloggegevens.
Heeft u vragen? Stel ze via de contactknop op
www.hbel.educentre.nl Het ontwikkelprogramma is
beschikbaar tot 31 december 2022. Kijk voor de meest a ctuele
informatie op www.huizen.nl

Praktisch Verkeersexamen
officieel gestart
Woensdag 7 april gaf burgemeester Nanning Mol het
officiële startsein voor het VVN praktisch Verkeersexamen.
Aan dit examen doen de groepen zeven en acht van vier
Larense basisscholen mee.
Burgemeester Mol: “Laren is een druk dorp met veel verkeer. Daarom is het belangrijk dat we goed op elkaar letten
en allemaal de verkeersregels goed kennen! Echte verkeerservaring doe je op in de praktijk, zoals het stoppen voor verkeerslichten, het verlenen van voorrang en het aangeven
van richting. Tijdens het examen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Een belangrijk moment dus! Ik heb vertrouwen in alle
jonge deelnemers en wens hen ontzettend veel succes en
plezier!”

Jeugdbrandweerman Max de Bruin
verslaat leukemie voor tweede keer

Health Plus brengt klanten in
lentestemming

Even bijkomen bij Jansen

Een kleine miljoen voor het Goois Natuurreservaat
in de Larense schaapsstal
Loopt u ook het Papageno kunstommetje?

Fikkie steken op de hei

Museumdirecteur blij met aanhouding
dief, nu nog het schilderij

Nieuws in beeld

Paastraining voor de kids

Nest Rood winnaar ZigZag
editie maart 2021!

Julia Karssen wint jaarlijkse
voorleeswedstrijd

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.

TE HUUR

Mentorschap
Mick was een oude bekende. Dit keer had zijn
vraag niets te maken met zijn echtscheiding,
maar met zijn vader. Mick’s vijf broers en zussen hadden een conflict met de mentor van
hun vader. Een mentor houdt zich bezig met
medische- en verzorgingsaangelegenheden. Hij
of zij wordt vaak benoemd als mensen niet
(meer) in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Zijn koppige zus Wendy was voorheen
hun vaders mentor geweest, maar na een wel
heel eigenwijze actie van haar hadden de
kinderen een professionele externe mentor
laten benoemen. Wendy had dat nog steeds
niet geaccepteerd.
Dat de vader van Mick nu moest worden opgenomen, daarover was iedereen het eens. Maar
waar? De deskundigen van de instelling, waar
vader nu tijdelijk woonde, hadden een advies
gegeven. De mentor had de kinderen dit advies
gestuurd. Zoals altijd werd hij daarna bedolven
onder de diverse meningen van de kinderen,
maar hij had het advies toch zonder verder
overleg overgenomen. Laaiend waren Mick’s
broers en zussen daarover, vooral Wendy. Zij
had inmiddels aan de rechter verzocht de mentor te vervangen. Mick vroeg me of de mentor
inderdaad te ver was gegaan. Ik kon hem gerust
stellen. Niet de familie, maar de mentor beslist
nu eenmaal en hoeft geen verantwoording af te
leggen aan hen. Hij beslist zelfs wélke informatie over vader hij aan de familie geeft. Dat is
voor familie vaak moeilijk te aanvaarden. De
rechter kan een mentor vervangen, als die niet
in het belang handelt van vader, maar dat bleek
nu nergens uit. De rechter gaf de mentor dus
gelijk.
Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

Modern appartement, centrum Laren
Entree met groot balkon, hal met meterkast, werkkamer met toegang tot tweede
balkon, vaste trap naar de etage en toilet.
Woonkamer voorzien van eikenhouten
vloer en ramen met roedeverdeling.
Open moderne woonkeuken, veel berg en
afzetruimte en moderne inbouwapparatuur.
Vanuit de keuken eveneens toegang tot
een tweede klein balkon.
Etage, twee slaapkamers variërend in
grootte met dakkapel, open gewerkte
plafonds tot in de nok. Vanaf de overloop
een separaat toilet, een badkamer met
inloopdouche en dubbele wastafel.
Was, droog en bergruimte aan het einde
van de overloop. Gehele appartement
voorzien een eikenhouten vloer.

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Zorgen om het leefgebied
van vele broedende vogels in het Gooi
De grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen
voor problemen zorgen. Het Goois Natuurreservaat vraagt bezoekers om rekening te houden met de
kwetsbare dieren in de natuurgebieden. Het broedseizoen is in volle gang.
Op dit moment bouwen de vogels hun nest en zijn de
eerste eieren al gelegd. Als wandelaar heb je vaak geen
weet van al dat nieuwe leven in de natuur. De vogels zitten vaak heel goed verstopt. In kleine kuiltjes op de
heide en op de akkers of in een lage stuik broeden
bijvoorbeeld op dit moment boomleeuweriken, gras
piepers, fitis, tjiftjaf en nog vele andere soorten.
Honden zijn bij uitstek de grootste natuurverstoorders
Paul van der Poel is vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat en inventariseert al vele jaren de vogels in en
rondom de Tafelbergheide. Paul: “Heel veel vogelsoorten
die in de Gooise natuur voorkomen broeden op of iets
boven de grond. Het gaat slecht met onze grondbroeders
en dat komt voornamelijk door honden die de vogels
verstoren omdat ze dwars door de natuur lopen en niet
op de paden blijven. Vaak zelfs gewoon los waar het
absoluut niet mag. Ik zie ook dat er steeds meer paadjes
bijkomen die er eerder nooit waren.”

www.bol-an.nl

Regels in de natuur zijn er niet voor niets
Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –
onbewust – dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval
leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende
honden nam afgelopen jaar toe en boswachters zien
steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen.
Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen
omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen,
houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in
het ei of de jongen worden aan hun lot overgelaten en
verhongeren.
DAAROM
ONZE OPROEP:
Geniet van de natuur,
maar betreed het thuis
van de dieren en
planten met respect
en houd uw hond
aan de lijn!

IEDERE DAG VERS!

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Dolhuis
Volgens het planbureau van de leefomgeving moet er
in Den Haag nu snel actie worden ondernomen in de
nota van wonen/bouwen. Het te kort aan woningen
loopt maar op en op en diverse banken hebben ook
laten weten dat zij verwachtend dat in deze krappe
markt de verkoopprijzen van de woningen verder
zullen oplopen. In de huidige woningmarkt spreken
we wel eens over een gekkenhuis. Een gekkenhuis
was vroeger een inrichting búiten de stad, voor de opvang van geesteszieken, zwakzinnigen, asocialen,
verslaafden of dementerenden en ontstonden in de
15e eeuw om de steden min of meer te beschermen.
De huidige kopers die we nu in grote getale bij bezichtigingen tegen komen willen graag allemaal de
stad uit. Ruimte, licht, lucht, groen, sfeer en warmte
en instapklaar zijn de woorden die men gebruikt.
Hoe meer slaapkamers hoe beter. De rente is historisch laag. Velen van u zijn opzoek naar een andere
stek en mogelijk heeft u al te horen gekregen dat u
ergens niet meer kunt komen kijken omdat er zoveel
bezichtigingen gepland zijn en dat u op een wachtlijst geplaatst wordt. Wij als makelaar zien het graag
ook anders. Wat zou dan toch de oplossing kunnen
zijn? De recente regeling voor verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters en tegelijkertijd voor
verhoging van diezelfde overdrachtsbelasting voor de
belegger heeft ook niet veel geholpen. Meer bouwen?
Meer vraag gerelateerd bouwen? Een f lexibeler bestemmingsplan, f lexibelere gemeente of provincie?
Want als ik in ons dorp of onze regio kijk, wordt er
niet veel gebouwd. Verbouwd wordt er wel heel veel.
In iedere straat staat wel een container, werkmannenbusjes en chemische toiletten, maar echt concreet meer koopwoningen/appartementen bouwen
dat gebeurt niet, dit terwijl er echt wel locaties zijn
waar dit kan, maar er is altijd weer de “maar”. Een
gekkenhuis; voorlopig blijft de markt zo overspannen
en verhit en zijn we u toch graag behulpzaam bij het
vinden van uw nieuwe plek.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 51
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Maandagmiddag 18 april 1921 vertrok uit Hilversum
de Gooische stoomtram met bestemming Laren. Op
de bok stond machinist R. Fluitend reed hij Laren
binnen. Nabij de Houtweg sloeg hem de schrik om het
hart. Voor hem zag hij een klein kind zitten spelen
tussen de rails. Mogelijk was het kind even aan de
aandacht van de moeder ontglipt en was ze het hek
van de tuin uitgelopen. Nu zag hij het kind heerlijk
zitten spelen en het reageerde niet op zijn
doordringende bellen. En door te remmen kon hij ook
geen ongeluk voorkomen, daarvoor was de snelheid te
hoog. Wat moest hij doen? Duizend gedachten
schoten door zijn hoofd. Toen bukte R. zich zover
mogelijk uit de locomotief, zover, dat hij er bijna vanaf
viel. Hij greep het kindje bij een arm en wist zo een
dodelijk ongeluk te voorkomen. Dolgelukkig sloot hij
het kind in zijn armen dat onbedaarlijk was gaan
huilen. R. zette de tram stil en wandelde met het
kindje naar de woning waar hij het tuinhek open zag
staan. En inderdaad was daar de moeder aanwezig die
haar kind nog niet had gemist. Ze schok hevig van het
verhaal van de machinist en begon van vreugde te
huilen. Ze nam haar kind over van de machinist en
hield haar kindje stevig in haar armen. Ze bedankte
de machinist voor de geweldige manier waarop hij
haar kind had gered. Zonder deze heldhaftige daad
was de ellende niet te overzien geweest. Ze nam zich
dan ook voor om het hek voortaan goed gesloten te
houden. En de machinist? Zijn dag kon niet meer
stuk. Tenslotte had hij een leven gered en dat doe je
ook niet iedere dag.
En vrolijk stoomde de tram weer verder naar de halte
Laren station waar de passagiers al stonden te wachten
die er geen idee van konden hebben wat er een paar
honderd meter hiervandaan was gebeurd.
Bron: Het Larensch Nieuwsblad van 23 april 1919.
De Lindenhoeve van de Historische Kring,
Van Nispenstraat 29, Laren, is i.v.m. corona
voorlopig gesloten. Donateurs ontvangen het
Kwartaalbericht.

Vacatures
vrijwilligerswerk
Versa Vrijwilligerscentrale
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Toezichthouder studerende scholieren uit
Blaricum, Eemnes en Laren

Wil jij helpen om eindexamenkandidaten rustig te
laten studeren? Dan zijn wij op zoek naar jou voor het
project StudyShare. In de aanloop naar de eindexamens biedt Bibliotheek Gooi en Meer vestiging Eemnes scholieren extra ruimte waar zij geconcentreerd
kunnen studeren. De vrijwilliger zorgt voor een rustig en ordelijk verloop in deze ruimte. Ook verzorg je
drankjes tijdens de pauze en hou je het aantal deelnemers bij. Ben je beschikbaar in de periode van 28 april
tot en met 15 mei voor een tijdsblok van 3 uur (maandag t/m vrijdag) 14.00-17.00 uur? Kun jij 1 of meerdere
blokken aanwezig zijn? Neem dan contact op.

Is de boekhouding van het Parkinson Café
Laren bij jou in goede handen?

Als nieuw teamlid van het Parkinson Café Laren controleer je de inkomsten en uitgaven van het Parkinson
Café, verzorg je de jaarlijkse begroting en dien je
declaraties en subsidie in bij de Parkinson Vereniging.
Beschik jij over basiskennis boekhouden? Reageer dan
op deze vacature. Contactpersoon: Miriam Leenders:
miriam@parkinson-vereniging.nl; 030-6561369

Maatje voor gezelligheid en uitstapjes

Voor een jongeman van 37 jaar uit Laren is VVT op zoek
naar een maatje. Hij heeft een vriendelijk en rustig
karakter en vindt het fijn als een ander hem ook rustig
benadert. Het is een man van weinig woorden en
vindt het prettig om ook in stilte samen te kunnen
zijn. Hij is gediagnosticeerd met het Autisme Spectrum Stoornis. Hierdoor heeft hij soms tijd nodig om
dingen te verwerken, het is voor hem prettig als de
ander zijn tempo kan volgen, wat soms wat lager ligt.
Hij heeft behoefte aan een maatje die samen met hem
leuke dingen kan doen. Iemand die een stukje gezelligheid met zich meebrengt en wat met hem wil
ondernemen. Hij kan genieten van het bezoeken van
een museum en vindt hij het spelen van een (bord)spel
leuk. Verder luistert hij graag naar muziek en heeft hij
vioolles. Daarnaast heeft hij ook interesse in tennissen, wandelen en fietsen. Lijkt het je leuk om met deze
jongeman dingen te ondernemen? Of wil je eerst nog
wat meer informatie? Neem gerust contact met Versa
Vrijwillige Thuishulp op!

Contact

De VC BEL is bereikbaar via de coördinator Priscilla
van der Vegte. Per mail info@vcbel.nl en per
telefoon 06-82311097. Kijk voor alle vacatures op
www.versavrijwilligerscentrale.nl

INSTRUMENT
van de maand
DRUMSTEL…
Speel je slagwerk of wil
je slagwerk leren spelen?
Kom dan bij Muziekvereniging St Jan.
Klik op de QR-code en
luister naar de muziek
die wij spelen. Misschien
speel je deze muziek binnenkort wel met ons mee?
- Aretha!
- Highland Cathedral
Tot snel op de dinsdagavond
tussen 20.00 en 22.00 in
schering en inslag te Laren.
Voor meer informatie
of aanmelden neem contact
op met voorzitter
Coen Schimmel
06-53493153 of mail naar
info@stjanlaren.nl

Instrumen
maan

Het dru

Een prachtig instrument!
binnen onze fantastische
slagwerk of wil je slagwer
dan bij Muziekvere
Klik op de linkjes en luiste
wij spel
Misschien speel je deze m
met ons m

- Aret
- https://www.youtu
oOkRVp
- Highland C
- https://www.youtu
nRbAfx
Tot snel op de dins
20.00 en 22.00 in s
te La

Voor meer informatie o
contact op
Voorzitter Coen Schimm
mail naar info@

Pokemon Go of autospotten?

Rotaryclub Laren-Blaricum deelt
paaspakketjes uit aan senioren

Timo Smit erelid Larens Behoud

Vrijwiligers helpen secuur bij het tellen van de stemmen
Veilig stemmen bij SV Laren

Wethouder Peter Calis op werkbezoek

Heg in de fik op de Beijemansweg

Nieuws in beeld

Willy Mignot's schaapherder in de voorjaarsblommen

Wijnexpert Kees de Groot vertrekt
naar het Noorden

40 jaar in het vak en aan het werk bij
Rijkeboer op het Mauvezand

Herdenking voor de joodse kinderen 2021
Vanwege de coronamaatregelen is het ook dit jaar helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Gelukkig is de herdenking wel bij te wonen via een livestream op dinsdag 20 april a.s. om 15.00 uur.
Deze livestream kunt u vinden op onze website www.monumentbergstichting.nl onder HERDENKING
2021.
De leerlingen van scholengemeenschap Laar & Berg
hebben wederom een programma samengesteld dat
recht doet aan de herinnering aan de vermoorde
k inderen en staf leden van de Berg-Stichting.

bij het monument betrokkenen, zullen elk een hoofdstuk voorlezen.
Het luisterboek zal ook worden gepubliceerd op
www.monumentbergstichting.nl

Dankzij de inzet van vrijwilligers is ‘De slag om de BergStichting’ vertaald in het Engels. ‘The battle of the Berg
Foundation’ is als E-book te bestellen op Bol.com.
Voorafgaand aan de herdenking zal ‘De slag om de BergStichting’ te beluisteren zijn via Dorpsradio.nl Het
t ijdstip zal worden aangegeven op de website van
www.dorpsradio.nl
Oud Berg-Stichting bewoners Maurits Cohen en Femke
Roos-Meijer, burgemeester Nanning Mol, Bloeme Keilson, auteurs Teun Koetsier en Ineke Hilhorst en andere

Oproep aan alle kunstenaars in Laren
Vanuit het 4-5 mei comité is het idee ontstaan om, in samenwerking met Bijzonder Laren, een etalagetentoonstelling samen te stellen. Een tentoonstelling over bevrijding, vrijheid, over vrij zijn. Iets wat
wij heel normaal vinden tegenwoordig, maar waar wij speciaal op 4 en 5 mei, elk jaar, nog eens bij stilstaan. Het was namelijk ooit anders.
We nodigen alle Larense kunstenaars uit om mee te doen
aan deze etalagetentoonstelling. Tijdens de maand mei
is je werk is dan te zien in etalages van deelnemende
winkels in Laren.
Wil je meedoen? Dan ontvangen wij graag een reactie
voor 14 april op dit mailadres: Vrijzijn2021@outlook.
com.
Het thema is VRIJHEID in al zijn facetten. Dat is een
ruim thema, daar moet iets moois op te maken zijn!

Namens het 4-5 mei comité,
Elize van der Werff

Florencius Pre-School Laren is gestart!
Florencius is eind maart in het prachtige pand aan de Leemzeulder 29 in Laren gestart met een Pre-School
voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Florencius Pre-School is iedere dag geopend van 08.00 - 14.00 uur. Florencius biedt sinds 2008 hoogwaardig particulier basisonderwijs en individuele begeleiding aan leerlingen
en studenten van het Voortgezet Onderwijs, HBO en WO. In Laren profiteren iedere dag zo’n 140/150
kinderen en jongeren van het onderwijs dat door het bevlogen team van Florencius wordt a angeboden.
Naast deze initiatieven start Florencius nu dus ook met
voorbereidend onderwijs op de Pre-School. Van Kranenburg, directeur en bestuurder van Florencius vertelt:
“Door de start van onze Pre-School kunnen we nu kinderen vanaf 2,5 jaar tot aan het moment dat ze afstuderen
prachtig onderwijs en top begeleiding bieden op deze
prachtige plek in het Gooi. Met de start van de PreSchool voelt het alsof de cirkel rond is.” Onze Pre-School
gaat voorbereidend onderwijs bieden met hetzelfde
kwaliteitsniveau als ons basisonderwijs. Wij willen
k inderen spelenderwijs optimaal voorbereiden op de

overstap naar de basisschool. De vergunning is inmiddels door de gemeente verleend, plaatsingsgesprekken
met ouders zijn in volle gang en de eerste leerling is al
begonnen.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en een keer willen
komen kijken, maakt u dan gerust een afspraak met Lisa
Fafié- van den Hengel, manager Pre-School, tel.
06-14652638 of kijk op w
 ww.f lorencius.nl/preschool

MS collecteweek
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in Laren. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte
multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen
ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank
te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen
met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek
naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar.
En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de

zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden.
In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten
niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is.
Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS
Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek
onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen
met MS.

Singer Laren autopuzzeltocht

Activiteiten

Coaching in de natuur
Door de coronamaatregelen is Singer Laren voorlopig
nog gesloten. Maar dat is geen reden om bij de pakken
neer te zitten: er wordt alles aan gedaan om lief hebbers
van kunst en cultuur toch van Singer Laren te laten
genieten. Zo zijn er kunstlunchmanden, SingerTV, ‘Koffie tot go’ en is het mogelijk om op afspraak in de Singer
Shop te winkelen. Nieuw is de Singer Laren autopuzzeltocht.
Waar woonde kunstenaars als Anton Mauve en Jan Sluijters? Wat is dat toch met schilders en schapen? En wist u
dat Laren en Blaricum de plekken zijn waar Mondriaan
zijn eerste abstracte werken maakt? Stap in uw auto en
ga samen op kunstreis met de Singer Laren autopuzzeltocht! U start bij Singer, ontdekt de sporen van de kunstenaars en krijgt verrassende vragen en opdrachten.
Ieder heeft een rol, de bestuurder rijdt en luistert, terwijl
de bijrijder navigeert en de weetjes en vragen voorleest.
Samen beantwoordt u 15 opdrachten. Kinderen op de
achterbank kunnen de autobingo spelen. De route van
bijna 70 km, gaat door Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Bussum, Kortenhoef en Hilversum. U maakt uw
tocht compleet met een rallybox, voorzien van drankjes
en lekkernijen. Kijk op www.singerlaren.nl/autopuzzel voor meer informatie.

Wil je makkelijker en vrolijker door het leven gaan zonder stress? Zijn het steeds terugkomende patronen waar
je last van hebt? Loop je vast of wil je gewoon hulp bij een
aantal zaken? Maak dan een afspraak met Simone
Onland; zij kan je hierbij coachen. Buiten in de natuur
vinden de sessies van 1 uur plaats op een voor jou passend tijdstip en locatie. Je krijgt praktische tools aangereikt waarmee je fysiek, mentaal en emotioneel meer in
balans komt. Dit geheel op maat en afgestemd op jouw
wensen en doelen.
Tijdens deze sessies komen onder andere aan bod: het
verminderen van stress en het omgaan met tegenslagen,
helder krijgen van jouw sterke punten, effectiever en
efficiënter omgaan met energie, grenzen bewaken,
bewust worden van coping-stijlen en het vergroten van
zelfvertrouwen.
Dit alles met als doel: makkelijker en plezieriger door
het leven gaan.
Door haar jarenlange ervaring met het coachen van
mensen met stressgerelateerde klachten –
Simone werkt ook voor BoFit – het geven van mindfulnesstrainingen en yoga, kan zij je handvaten aanreiken
om beter met spanning om te kunnen gaan.
Geïnteresseerd of vragen? Bel: 06-10185117 of mail:
info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie ook op
www.qimare.nl.

Biologische zondagsmarkt
Samen met Slow
Food Amsterdam
en kookboeken
schrijver René Zanderink organiseert
De Groene Afslag
iedere 1e en 3e zondag van de maand
een
biologische
markt tussen 11.00
en 15.00 uur. Zondag 18 april wordt afgetrapt met de eerste editie. De
markt is eerlijk, biologisch, vegetarisch en superlokaal.
Nu nog bescheiden met een stuk of tien kramen, maar de
opmaat naar een grote jaarmarkt op zondag 30 mei: “De
Smaak van Morgen”. Locatie: De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117 te Laren.

Engelen Healing Avond
Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseert Lisette-Anne
Volker op donderdag 22 april weer
een Engelen Healing Avond in het
Brinkhuis. Breng je wensen in en
laat de engelen de healing voor
jou inzetten. De avond start om
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en duurt tot uiterlijk
21.30 uur.
In verband met Covid is van te voren boeken verplicht. Er
is beperkt plek en vol is vol. Mail naar info@lisetteanne.
com of boek meteen op www.lisetteanne.com

Kunst- en verkoopexpositie ‘Focus’
In Galerie de Beuken (Oude Naarderweg 14 in Laren)
vindt van 7 mei tot 27 juni de kunst- en verkoopexpositie
‘Focus’ plaats, met beelden van Alexandra Konstantinova en schilderijen van Philine van der Vegte.
Alexandra Konstantinovna: “In de kunst vind ik mijn
focus en inspiratie in mijn leven en dat van de ander. Ik
interpreteer de wereld vanuit het mens- zijn, dat is mijn
beeldtaal. Ik kan diep geraakt worden door een gebeurtenis. Vervolgens wil ik het gevoel in vorm vastleggen op
het intuïtieve niveau. Waarom vind ik mijn focus en
inspiratie in het leven? Het is net als in de liefde, ik weet
niet waarom ik juist van die ene persoon houd of door
ontroerd word. De keuze wordt niet door mezelf bepaald,
het overkomt me en daar moet ik dan iets mee doen!
Mijn werk maakt mij gelukkig en ik ben dankbaar dat ik
dit met anderen kan delen.”
Philine van der Vegte: “Op het moment ligt de focus van
mijn werk op het schilderen van vee. Boerderijdieren zijn

deel van ons cultureel erfgoed en van ons landschap, en
ook een economische factor. Het zijn geen huisdieren,
maar productiemiddelen. Leven en dood van deze beesten ligt in onze handen, hun af hankelijkheid en kwetsbaarheid zijn groot. De serie die op deze expositie te zien
is bevat alleen ezeltjes. Snelle schetsjes die ik maakte in
het weiland van de buurman, portretten en twee grote
schilderijen. Ook zitten er een paar werken bij die voortkomen uit mijn afschuw voor de handel in ezelhuiden: 5
miljoen ezels, vaak gestolen, worden per jaar geslacht
voor hun huid. Ejiao is gelatine, gemaakt van ezelhuid.
Het wordt gebruikt in traditioneel Chinees medicijn,
schoonheidsproducten en voedingssupplementen en is
ook in Nederland verkrijgbaar. De ezeltjes in gouache
zijn geschilderd over Amazon-advertenties.”
Voor een bezoek aan de expositie kunt u een tijdslot
reserveren via: van.den.wallbake@zonnet.nl. Kijk voor
meer info op www.galeriedebeuken.nl

Recreatief Volleybal Toernooi The Smashers 2021
Het Recreatief Volleybal Toernooi dat op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei a.s gepland stond gaat NIET door.
De overheid heeft wederom bepaald dat voorlopig geen
evenementen georganiseerd mogen worden. Weer een
domper en heel jammer voor al die honderden mensen
die graag deelnemen aan het toernooi en natuurlijk ook
een financiële strop voor de verenigingen S.V. Laren’99 en
V.V. The Smashers.
Volleybalvereniging The Smashers bestaat in 2022 ´ 70
jaar´. Dat zal gevierd worden op feestelijke wijze op
Hemelvaartsdag 26 mei met het 40e toernooi!!

Agenda
18 april	De Groene Afslag: Biologische
Zondagsmarkt
20 april	livestream: Herdenking joodse kinderen
15.00 uur
22 april	Brinkhuis: Engelen Healing Avond,
20.00-21.30 uur
27 april Koningsdag 2021

02 mei 	De Groene Afslag: Biologische
Zondagsmarkt
04 mei	Dodenherdenking – ‘na 75 jaar vrijheid’
programma volgt in LJ 307
05 mei
Bevrijdingsdag



Activiteiten


Dag beste mensen,
Na 22 jaar binnen
het ouderenwerk
en sociaal werk in
Laren en Blaricum
werkzaam te zijn
geweest, ga ik met
ingang van 1 mei
Versa Welzijn verlaten. Al die jaren
iedere dag met
plezier en goede
energie op pad gegaan om mensen die dat nodig
h adden voor langer of korte tijd een steuntje in de
rug te bieden. Ik heb genoten van alle contacten en de
mooie gesprekken met mensen in de dorpen. Ik kijk
uit naar een leven met een minder volle agenda en
tijd voor nieuwe uitd agingen en avonturen.
Ik wens u allen en ons geliefde Laren het allerbeste
toe!
Carla Resing sociaal werker
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer
308
310
312

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Materiaal
in huis
05-05-2021
02-06-2021
30-06-2021

Verschijningsdata
vrij. 14-05 en za. 15-05
vrij. 11-06 en za. 12-06
vrij. 09-07 en za. 10-07

Monuta is er voor u.
Ook in Laren en Blaricum.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager
T 035 - 691 65 76
I monuta.nl/bussum

De Jager

De Gouden Makelaar
NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving

TE KOOP: EERSTE MOLENWEG 40 BLARICUM

De Gouden Makelaar

Zevenend 33A Laren

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
advertentie@larensjournaal.nl

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

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

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het
Larens Journaal spoedig nabezorgd.

Cover: Spannend praktisch VVN verkeersexamen voor Ottelien (10)

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
per telefoon: 14 035
Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl



Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112
Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53,
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

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

