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Paul de Haan

5 vragen aan 

met het maken van pentekeningen. Mijn broer zat op de 
horlogemakersvakschool en had een heel mooie tekenset. 
Die leende ik regelmatig van hem! Mijn opa noemde me 
altijd Potter, naar Paulus Potter. Toen is iedereen dat gaan 
overnemen. Eigenlijk noemt niemand me Paul.’ 

Hoe ben je op het idee gekomen om 
wenskaarten te gaan maken?
‘Het is begonnen met twee pentekeningen die ik afgelo
pen winter maakte, van een schaatsende familie en een 
eenzame schaatser. Die stuurde ik als kaart naar mijn 
schoonmoeder en schoonzusje. Ze vonden het zo’n leuk 
idee, dat ze me zeiden: Waarom bied je die kaarten niet te 
koop aan? Zo is het balletje gaan rollen. Ik richtte een 
eenmanszaak op en de dochter van een vriendin hielp me 
met het bouwen van een website. Daarna ben ik het 
assortiment gaan uitbreiden. Onze huisarts in Bussum 
was een van de eersten die een setje kocht. Ze stuurt haar 
patiënten soms een kaartje en was meteen heel enthousi
ast. Langzaam begint het nu een beetje te lopen. Maar 
het is natuurlijk niet eenvoudig om op te vallen, de con
currentie is groot.”
 
Hoe maak je jouw kaarten?
‘Alle kaarten zijn handgetekend. Eerst maak ik met pot
lood een schets, die ik vervolgens met pen inteken. Daar
na scan ik de tekening in, zodat ik een digitaal bestand 
heb. Op de computer corrigeer ik eventuele kleine onef
fenheden. Dan print ik de tekening uit en kleur ik hem 
op papier in met aquarelverf. Ten slotte scan ik de inge
kleurde tekening weer in, om het bestand in het juiste 
formaat naar de drukkerij in Eemnes te kunnen sturen. 
Daar drukken ze er op stevig papier mooie dubbele kaar

ten van. Die zijn via mijn webshop in setjes van tien ver
krijgbaar. De bestellingen pak ik mooi in en ik stuur 
altijd een persoonlijk briefje mee. Zo zijn de kaarten ook 
leuk om cadeau te doen.” 
 
Waar haal je de ideeën vandaan?
‘Mijn onderwerpen zijn heel divers. Meestal teken ik wat 
er in me opkomt. Ik ben bijvoorbeeld gek op treinen, vroe
ger had ik een eigen spoorbaan. Die herinnering leidde 
tot een kaartje met een locomotief. Ook komen wij graag 
in Frankrijk en zo kwam ik op het idee om bootjes in een 
Frans haventje te tekenen. En tijdens het Songfestival 
speelde mijn nichtje viool, midden op een brug in Rot
terdam. Ook daar maakte ik een tekening van. Zo vertelt 
elke kaart zijn eigen verhaal.’ 

Is Laren voor jou ook een inspiratiebron?
‘Zeker. Wij wonen met veel plezier in dit heerlijke dorp. 
Laren heeft zoveel moois te bieden: de boerderijen, de 
Brink, de akkers, de heide... Ik denk zeker dat Laren het 
volgende onderwerp wordt voor een serie wenskaarten. Ik 
zou zeggen: houd mijn website in de gaten, want er 
komen regelmatig nieuwe sets bij.’  

Meer info: www.eenbijzonderekaart.nl

In zijn werkzame leven was hij actief in de automatise-
ring. Maar nu hij met pensioen is, kan Paul de Haan zich 
volledig richten op dat wat hij het allerliefste doet: teke-
nen en schilderen. Sinds enkele maanden maakt hij van 
zijn creaties unieke wenskaarten, die hij via zijn webshop 
verkoopt. 

Wanneer ben je begonnen met tekenen?
‘Ik teken al mijn hele leven. Op de lagere school zat ik 
liever stiekem onder mijn bankje te tekenen dan dat ik 
meedeed met de les. Op de middelbare school begon ik 
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Larense mbo-ambassadeur!

Op 27 mei ontvingen burgemeester 
Mol en ik, als wethouder onderwijs, 
Louise Babel. Louise woont in Laren 
en is de nieuwe landelijke ambas
sadeur mbo. Een geweldige pres
tatie! 

De taak als mboambassadeur is 
om Nederland bewust te maken 
van het belang en de waarde van het mbo voor de Nederland
se economie en samenleving. Kortom: jongeren en ouders 
laten zien hoe leuk, inspirerend en veelzijdig het mbo is en 
wat een mbodiploma kan betekenen. 

We hadden een uitvoerig gesprek en Louise vertelde hoe zij 
het mbo het komende jaar op de kaart gaat zetten. Een har
tenkreet kwam al snel op tafel: hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat er ook in Laren meer stageplaatsen voor mbo komen?  
De burgemeester en ik zegden toe om dit bij verschillende 
gelegenheden bij ondernemers onder de aandacht te 
b rengen.

Iets waar de afgelopen tijd ook aandacht voor is geweest, zijn 
de enorme financiële tekorten bij de jeugdzorg. Landelijk 
gaat het over een bedrag van 1,7 miljard. Gemeenten hebben 
met hulp van de VNG dit tekort aangekaart bij de staats
secretaris. Zij vonden hier onvoldoende gehoor en er is arbi
trage ingezet. Dat zijn wijze mannen die ook om een uit
spraak worden gevraagd. Deze uitspraak is semibindend. 
Op 28 mei brachten zij verslag uit aan de staatssecretaris. 
Conclusie: de gemeenten hadden gelijk en de staatssecretaris 
is geadviseerd de tekorten aan te vullen. Dit zou voor Laren 
een grote opluchting zijn om de begroting beter sluitend te 
maken. Ik ben alleen nog niet zo positief gestemd. Want de 
staatssecretaris noemde de uitkomst “geen dictaat, maar een 
zwaarwegend advies”. Ook zal de Tweede kamer zich hierover 
moeten buigen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Jan den Dunnen,
Wethouder

17Drie jaar Toegankelijk Laren
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19Stichting Beat Batten
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Laren Leeft!
Op de laatste dag van de frisse meimaand zit ik  
’s middags even op een terrasje… Voor me de Brink, de 
groene long van Laren.
Achter me het Brinkhuis, gelukkig opnieuw op weg het 
bruisende hart van Laren te worden! Een bijzondere 
 locatie in rijke traditie.
Ontmoetingsplaats voor Laren’s jong & oud, bibliotheek, 
theater, leesplek/koffietafel, studio van Radio Laren en de 
verborgen tuin!
En nu inmiddels een terrasje, recht aan de Brink… Geluk
kig is er volop beweging in het dorp, na alle rust en regel
maat tijdens de lockdowns. Ons dorp ademt weer, onder
nemers zetten alles op alles, de horeca gaat open, stap 
voor stap, buiten t/m binnen.
De terrassen van o.a. Mauve, Loetje, t’ Bonte Paard, Maxi
miliaan en niet te missen onze unieke Poffertjeskraam 
draaien volle bak.
Ik mijmer over ons mooie dorp… niet alleen ’t Laren van 
weleer maar juist ook: waar gaan we met elkaar naar toe? 
Normaal…?
Kracht na kruis; leve de liefde… Laren lééft! Op weg naar 
een heropende samenleving, in ons eigen “Bruto Laren’s 
Geluk”!
Larens Behoud wenst U goede gezondheid, véél plezier en 
een heerlijke zomer!

Thijmen Jacobse
commissielid M&F

Larens Behoud

André’z Hairshop 
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 
8.30 - 17.30 uur

zaterdag 7.30 - 15.00 uur

Bellen voor een afspraak 
035 533 55 15

Zevenenderdrift 7A, Laren



Politiek

Mei
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” had hier eigenlijk 
moeten staan. Het is echter al juni maar er is wel een nieuw 
geluid!
Aan het einde van het verregende koude voorjaar lijkt alles 
goed te komen. Naast de corona, de zonneschijn en het 
grondwater komt het nu ook helemaal goed met de poli
tiek.
De aanpak van de corona lijkt succesvol en er mag gelukkig 
steeds meer en alles wordt weer wat leuker en het dorp wat 
levendiger. Een zonnetje op het terras is echt plezieriger.
Na drie droge jaren is de grondwaterstand weer f link geste
gen, zonder grote overlast. Mocht er weer zo’n enorme 
plensbui komen dan heeft Groen Laren al een natuurlijk, 
duurzaam en bijzonder alternatief voor het Laren Regen
klaar plan. 
Sinds maart vorig jaar had Groen Laren alleen betrekking 
op mijzelf maar in de loop van het afgelopen jaar zijn een 
aantal enthousiaste Laarders naast en achter mij gaan 
staan. Dat heeft zelfs een officieel tintje gekregen: Sinds 2 
juni zijn we een echte politieke verenging met ambities die 
er niet om liegen.
Het is namelijk tijd voor een nieuwe krachtige ploeg die 
ons dorp en dorpelingen in een groene en gezonde omge
ving weer centraal stelt. Een nieuw geluid dus. En bijzon
der dat een van ons de zoon is van de initiatiefnemers van 
Larens Behoud in 1990. Wilfried Kok is namelijk de zoon 
van Leo Kok, samen met Ernst Wortel, Henk Wikkerman 
en Wim Huisman de grondleggers van Larens Behoud. 
Vader Leo Kok zou heel trots zijn geweest op zijn zoon.
Nieuwsgierig naar de andere Groene Laarders? Kom op 26 
juni om 4 uur naar de Brink en laat je verrassen. Wij hebben 
er zin in.

Hartelijke groene groeten

Bart Vos
Groen Laren

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

Het Brinkhuis
Het is een uitdaging voor een nationale partij om zich 
lokaal te profileren. De VVD Laren wil nog eens 
nadrukkelijk onderstrepen dat het belang van Laren en 
haar inwoners voorop staat, en dat dit alleen maar 
verdiept wordt door onze inzichten en aansluiting bij de 
regering in Den Haag.
Zo zijn  we een warme pleitbezorger bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Financiën om voldoende 
middelen te beschikking te stellen voor het verlenen van 
Jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.
De VVD Laren gaf destijds de beslissende stem om het 
Brinkhuis te realiseren. Na een voortvarende start 
moeten we concluderen dat het huidige Brinkhuis niet 
aan de verwachting voldoet.
Het is te weinig een bruisend hart van Laren. De 
gemeente organiseert af en toe een inspraakavond, de 
bibliotheek biedt allerlei cursussen aan, naast de 
traditionele rol van de boekenuitleen, en Versa heeft 
maar een bescheiden plaatsje in het Brinkhuis voor de 
sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Het theater wordt mondjesmaat gebruikt om nog maar 
te zwijgen over de andere (schitterende) ruimtes en 
faciliteiten.
Dat kan en moet beter. De VVD kan zich daarom volledig 
vinden in het plan voor het vinden van een integrale 
oplossing voor het Brinkhuis, waarin het beleid en de 
organisatie om dit beleid uit te voeren in de komende 
tijd zal worden uitgewerkt.
Wij menen dat een mogelijke huisvesting van het 
gemeentebestuur in het Brinkhuis bij zal dragen aan 
een levendige invulling, en ook de f inanciële exploitatie 
zal kunnen versterken.
Het Brinkhuis als Hart van Laren!

Désirée Niekus
Raadslid VVD Laren
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Nieuws in beeld

De zilveren anjer opgespeld

Gedeputeerde Zita Pels opent erfgoedfestival in Singer

384 euro flessengeld voor Voedselbank Af en toe een zomerbuitje Fraaie bomenexpositie in voormalige 
Rabobank

George LA., één van de mooiste terrassen 
van Nederland Gezellig biertje bij 'de Koerier'Geslaagd voor schaapherderdiploma

Burgemeester opent 115-jarig bestaan Gooische School

De groene vingers van Meitie Ligter
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 11 juni 2021

De zilveren anjer opgespeld

Fraaie bomenexpositie in voormalige 
Rabobank

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Plein 1945 27, 1251 MA, realiseren van een onderwijs
locatie, ingekomen 19 mei 2021

•  Herdersweg 1, 1251 EP, aanpassen van de inrit en 
bijbehorende poorten alsmede plaatsen van een 
tuinmuur, ingekomen 21 mei 2021

•  Naarderstraat 47A, 1251 BA, vergroten van de 
dakkapel in het achterdakvlak, ingekomen 24 mei 
2021

•  Jagersweg 60, 1251 ZS, vervangen van de erfafschei
ding en vellen van 1 boom, ingekomen 24 mei 2021

•  Jan Hamdorff laan 9, 1251 NL, vellen van 1 boom, 
ingekomen 26 mei 2021

•  De Schout 7, 1251 BN, aanpassen van kozijnen en 
plaatsen van een entreehek, ingekomen 26 mei 2021

•  Rijksweg A1, perceel A5315 (parkeerterrein hotel De 
Witte Bergen), p.c.n.b., tijdelijk plaatsen van een 
tentconstructie t.b.v. een COVID19 testlocatie, 
ingekomen 27 mei 2021

•  Molenweg 7, 1251 LR, vervangen van het rieten dak, 
ingekomen 28 mei 2021

•  Dokter Holtmannweg 24, 1251 NG, vellen van  
1 boom, ingekomen 25 mei 2021

•  Boekweitskorrel 19, 1251 ZH, vellen van 1 boom, 
ingekomen 26 mei 2021

•  Sint Janstraat 21, 1251 KX, verbouwen van de woning 
en plaatsen dakkapel achter, ingekomen 28 mei 2021

•  Engweg 2A, 1251 LL, vervangen van de rieten kap, 
ingekomen 1 juni 2021

•  Van Beeverlaan 15, 1251 ES, wijzigen van het 
bijgebouw, ingekomen 1 juni 2021

•  Vredelaan 64, 1251 GJ, vervangen van de beschadigde 
poeren, ingekomen 1 juni 2021

•  Wally Moesweg 2, 1251 AT, vervangen van de garage/
hobbyruimte, ingekomen 2 juni 2021

•  Kostverloren 24, 1251 TP, vellen van 1 boom, 
ingekomen 2 juni 2021

•  Hendrik Valkenburglaantje 1, 1251 ZJ, vellen van  
1 boom, ingekomen 31 mei 2021

•  Stationsweg 6, 1251 KC, vervangen van het rieten 
dak, ingekomen 3 juni 2021

•  Melkweg 68A, 1251 PT, vellen van 1 boom, ingekomen 
6 juni 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Oude Drift 1, 1251 BS, intern verbouwen van de zalen, 
de galerij, de winkel en de toiletten, verzonden 20 mei 
2021

•  Noolseweg 1, 1251 GN, vellen van 1 boom, verzonden  
20 mei 2021

•  Steffenskamp 16, 1251 ZT, realiseren van een dubbele 
inrit, verzonden 27 mei 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
 Eemnes. Het indienen van een bezwaar of beroepschrift is 
pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende 
omgevingsvergunningen

•  Derkinderenlaan 12, 1251 EM, vervangen van de 
dakpannen voor een rieten dak, verzonden 20 mei 2021

•  nabij Hein Keverweg 3, 1251 BT, plaatsen van een 
kunstwerk, verzonden 20 mei 2021

•  nabij Dr. Albert Schweitzerweg 4, 1251 SV, plaatsen van 
een blokkenwand ter afscheiding tussen Goois 
Natuurreservaat en de openbare weg, verzonden  
20 mei 2021

•  Brink 5, 1251 KR, vervangen van een dakkapel en de 
gevels van een woning, verzonden 25 mei 2021

•  ’sGravenwaarde 7, 1251 NT, verwijderen van een 
draagmuur in de woning, verzonden 25 mei 2021

•  Sint Janstraat 46, 1251 LB, vergroten van een dakkapel 
en plaatsen van dakramen, verzonden 25 mei 2021
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•  Amersfoortsestraatweg 117, 1251 AV, verlengen van de 
tijdelijke vergunning en plaatsen van 2 zeecontainers, 
verzonden 20 mei 2021

•  Lange Wijnen 6, 1251 CE, realiseren van een bijgebouw, 
verzonden 1 juni 2021

•  Lange Wijnen 6, 1251 CE, vergroten van het hoofd
gebouw, verzonden 1 juni 2021

•  Lingenskamp 57, 1251 JJ, uitbreiden van de woning aan 
achterkant en plaatsen van 2 dakkapellen, verzonden  
1 juni 2021

•  Zevenend 67, 1251 RM, realiseren van een inrit, 
verzonden 3 juni 2021

•  Hendrik Valkenburglaantje 2, 1251 ZJ, vervangen van 
de rieten kap met dakkapel, inpandig moderniseren 
en realiseren uitbouw, verzonden 3 juni 2021

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

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

Verleende APV vergunning

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Haenwijck 5, 1251 LM, toestaan van een noodkap voor 

1 boom, verzonden 2 juni 2021

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

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in dienen bij de rechtbank MiddenNederland, Afdeling 

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

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 26 mei kunt u 
bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur 22 juni

De Commissie R&I vergadert dinsdag 22 juni om 18.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes, Zui
dersingel 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 van
wege de coronamaatregelen op twee manieren gebruik
maken van het spreekrecht: zelf aanwezig zijn (plaatsne
men 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. 18 mei 2021

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap
pelijke Regelingen

•  Stand van zaken Omgevingswet
•  Ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwali

teitsplan Ligweide
•  Vaststelling bestemmingsplan met milieueffectrap

portage en beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’ 
•  Analyse afvalstroom PMD regio Gooi en Vechtstreek 
•  Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek 
•  Regionale Energie Strategie NoordHolland Zuid 1.0 

(RES 1.0) 
•  Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio 

Amsterdam

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 24 juni

De Commissie M&F vergadert donderdag 24 juni om 18.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes, Zui
dersingel 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 van
wege de coronamaatregelen op twee manieren gebruik



9Larense zaken 11 juni 2021

Larense zaken

•  Zienswijze begroting 2022, meerjarenraming, 1e 
begrotingswijziging 2021 en jaarstukken 2020 Goois 
Natuurreservaat 

•  Zienswijze Programmabegroting 2022 en meerjaren
raming 20232025 BEL Combinatie 

•  Visie Brinkhuis 
•  Begrotingswijzigingen Kerklaan 1 en onderhoud 

Brink 
•  Vaststellen Verordening behandeling bezwaar

schriften Laren 2021

Gemeenteraadsvergadering 
7 juli

De gemeenteraad vergadert woensdag 7 juli om 20.00 uur 
(tijdstip wijzigt mogelijk, informeer hiervoor bij de grif
fier) 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 vanwege de corona
maatregelen niet toegankelijk. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling bestemmingsplan met milieueffect
rapportage en beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’ 

•  Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Laren 
•  Kadernota 20222025

Familieberichten

Geboorten
31032021 Juliën Alexander Schelleman
27042021 Jan Jeroen Kaarsgaren
08052021 Jack Roco Jeroen Teeuwissen
Huwelijk/partnerschap
18052021 Roeland Antoon van Baaren, en:  
Wendy Louise Lilian van Gaalen

maken van het spreekrecht: zelf aanwezig zijn (plaatsne
men 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. 20 mei 2021

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap
pelijke Regelingen

•  Nota Kunst & Cultuur
•  Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Laren
•  Kadernota 20222025 
•  Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 

20212024 
•  Zienswijze begroting 2022, meerjarenraming, 1e 

begrotingswijziging 2021 en jaarstukken 2020 Goois 
Natuurreservaat 

•  Zienswijze Programmabegroting 2022 en meerjaren
raming 20232025 BEL Combinatie 

•  Visie Brinkhuis 
•  Begrotingswijzigingen Kerklaan 1 en onderhoud 

Brink 
•  Vaststellen Verordening behandeling bezwaar

schriften Laren 2021

Gemeenteraadsvergadering  
30 juni

De gemeenteraad vergadert woensdag 30 juni 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 vanwege de corona
maatregelen niet toegankelijk. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap
pelijke Regelingen

•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 
d.d. 26 mei 2021

•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Analyse afvalstroom PMD regio Gooi en Vechtstreek 
•  Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek 
•  Regionale Energie Strategie NoordHolland Zuid 1.0 

(RES 1.0) 
•  Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio 

Amsterdam 
•  Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 20212024 
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Burgemeester Nanning Mol vraagt uw aandacht
Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Laren hun 
volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. Een 
belangrijk moment waarbij de politieke verhoudingen 
voor de komende periode worden vastgelegd. Na de ver
kiezingen vindt coalitievorming plaats, waarbij raads
fracties afspraken maken in een coalitieakkoord en wet
houders voordragen.
Ik vind het belangrijk dat alle inwoners van ons dorp 
zich op hun eigen manier betrokken voelen bij dit 
belangrijke moment in onze lokale democratie. Dat kan 
zijn door te gaan stemmen, maar ook door mee te hel
pen in een campagne, bijeenkomsten te bezoeken of 
door zelf mee te doen als kandidaat! 
Meedoen aan verkiezingen vraagt nogal wat in de voor
bereiding. Wilt u zich aansluiten bij een partij of een 
nieuwe partij oprichten? Hoe kom je tot een verkie
zingsprogramma en een kandidatenlijst? Daarom is het 
belangrijk om op tijd te beginnen en na te denken over 
de stappen die gezet moeten worden.
Als burgemeester zijn alle inwoners en alle partijen mij 
even lief. Samen met de ambtelijke organisatie willen 
we graag succesvolle verkiezingen organiseren, waarbij 
de inwoners zich kunnen herkennen in hun volksverte
genwoordigers die uiteindelijk op 16 maart 2022 geko
zen worden. Daarom vraag ik nu alvast uw aandacht 
voor volgend jaar! 
 
Bijeenkomst voor partijvoorzitters
Graag nodigt burgemeester Nanning Mol de voorzitters 
van de politieke partijen in Laren uit om op woensdag  

23 juni om 19.00 uur kennis te maken, de planning door 
te nemen en vragen te beantwoorden. Zodat we samen 
goed voorbereid op weg gaan naar de gemeenteraads
verkiezingen. De uitnodiging geldt uiteraard zowel 
voor partijen die nu in de raad vertegenwoordigd zijn 
als voor partijen die voor het eerst (of opnieuw) mee
doen. Bent u van plan om met een kandidatenlijst mee 
te doen aan de verkiezingen? Dan ontmoeten we u 
graag! 
Meld u aan via email naar bestuurssecretariaat@laren.nl 
Hierna ontvangt u van ons een aanmeldbevestiging en 
hoort u de locatie waar het gesprek plaatsvindt.
 
Tijdpad tot aan de verkiezingen
Wilt u met een kandidatenlijst meedoen aan de verkie
zingen dan is het belangrijk met een aantal data reke
ning te houden. In de eerste plaats de uiterste datum 
voor de registratie van nieuwe partijnamen. Die is op 20 
december 2021. De kandidatenlijsten moeten op 31 
januari 2022 worden ingediend. En de verkiezingen zelf 
natuurlijk, die zijn op 16 maart 2022. 

Meer praktische informatie over de formele stappen, 
waarborgsommen en het tijdpad is te vinden op de web
site van de kiesraad:
www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden 
Partijen die reeds bekend zijn bij de gemeente of zich melden 
via een email naar verkiezingen@belcombinatie.nl krijgen 
na de zomer informatie over de ondersteuning die de mede
werkers van de BELorganisatie bieden bij de  verschillende 
formele stappen.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022! 

Laren en provincie feliciteren Els 
Blokker-Verwer met Zilveren Anjer

In 2020 kreeg Els BlokkerVerwer (1947) uit Laren een Zilve
ren Anjer toegekend door het Prins Bernhard Cultuur
fonds. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kon de 
uitreiking vorig jaar geen doorgang vinden. De Zilveren 
Anjer werd vrijdagochtend 4 juni door Prinses Beatrix, in 
het Koninklijk Paleis te Amsterdam, alsnog aan Els Blok
kerVerwer uitgereikt. 

Burgemeester van Laren, Nanning Mol: “Ik ben een hele 
trotse burgemeester. Inwoners van Laren zijn maatschap
pelijk erg betrokken. En mevrouw Els BlokkerVerwer is 
een van de meest betrokken inwoners die zich voor ons 

dorp inzet. Zij zet zich in om kunst en cultuur toeganke
lijk te maken voor een breed publiek. Dat zij hiervoor op 
uitzonderlijke wijze wordt gewaardeerd, blijkt uit de toe
kenning van de Zilveren Anjer.”

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord
Holland en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuur
fonds NoordHolland: “De Zilveren Anjer is een onder
scheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur 
en natuur. Ik feliciteer mevrouw Els BlokkerVerwer met 
de toekenning van deze blijk van waardering voor haar 
inzet.”

Zilveren Anjer
De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 toegekend als eerbe
toon van het Cultuurfonds aan personen die zich vrijwil
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lig en onbetaald hebben 
ingezet voor cultuur of 
natuur in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Sinds
dien hebben honderden 
cultuur en natuurvrij
willigers de onderschei
ding ontvangen.
Els BlokkerVerwer 
schenkt aan vele organi
saties, veelal op het 
gebied van beeldende 
kunst en muziek. Bij
voorbeeld aan het 
Koninklijk Concertge

bouworkest, maar ook aan organisaties die maatschappe
lijker van aard zijn. Zoals Het Leerorkest, dat duizenden 
kinderen de mogelijkheid biedt een muziekinstrument te 
(leren) bespelen.
Haar ‘meesterwerk’ als moderne mecenas is de schenking 
van haar privécollectie aan museum Singer Laren. Deze 
verzameling heeft Els BlokkerVerwer opgebouwd samen 
met haar echtgenoot die in 2011 overleed en bestaat uit 
ruim honderd schilderijen uit het eerste kwart van de 
twintigste eeuw, waaronder tientallen van Jan Sluijters.
Om het publiek permanent van de collectie te kunnen 
laten genieten, stelde Els BlokkerVerwer het museum in 
de gelegenheid om uit te breiden met een aantal nieuwe 
museumzalen in de nog te bouwen Nardinc vleugel. 

Louise Babel maakt kracht en pracht 
van mbo zichtbaar in ‘t Gooi

Wethouder Jan den Dunnen en burgemeester Nanning 
Mol feliciteerden donderdag 27 mei Laarder Louise Babel, 
omdat zij is verkozen tot Landelijk Ambassadeur mbo 
2021! Voor het komende jaar is Louise het gezicht van het 
mbo en mag zij aandacht vragen voor het mbo. Donderdag 
sprak Louise over het mbo met de burgemeester en wet
houder. Lees hier alles over op www.laren.nl (onder 
Nieuws).

Jubileum 115 jaar Gooische 
School

Burgemeester Nanning Mol bezocht samen met wethou
der Ton Stam op 4 juni de Gooische School tijdens de 
115jarige jubileumviering van de school. 
In Laren zijn we trots op onze scholen, zoals de Gooische 
School. Deze school wordt gedragen door hele enthousiaste 
leerkrachten en vele betrokken ouders. Burgemeester Mol 
mocht het jubileumfeest openen. Hierna volgde een 
prachtige rondleiding van alle kinderen en directeur Ber
nadette Garcia. Om het jubileum blijvend te herinneren, 
is een tegelwerk aangelegd met namen van gewaardeerde 
juffen en meesters van vroeger en nu. En ook een mooie 
jubileumtegel. 

65-jarig huwelijksjubileum 
voor echtpaar Willard 

Zaterdag 5 juni was het de huwelijksdag van de heer en 
mevrouw Willard. Het echtpaar is nu 65 jaar getrouwd, van 
harte gefeliciteerd! Dat was een mooie reden voor locobur
gemeester Ton Stam om een felicitatiebezoek te brengen. 
Het echtpaar Willard, Kees en Renny, hebben samen mooie 
reizen gemaakt. Dit was altijd een hoogtepunt. De jaar
lijkse vakanties naar Frankrijk, maar ook een rondreis 
door Amerika en eenmaal naar Israël. Renny heeft een kast 
vol met fotoboeken met mooie herinneringen aan deze 
tijd. Tijdens deze vakanties hebben ze veel goede vrienden 
gemaakt. Sommige vrienden zijn zelfs op bezoek geweest 
bij De Stichtse Hof, waar het echtpaar nu woont. 
Het echtpaar kan niet zonder elkaar, wat ook nu in De 
Stichtse Hof weer blijkt. Ondanks dat ze niet bij elkaar op 
de afdeling zitten, zoeken ze elkaar altijd weer op. 

Foto af komstig van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds
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Nieuws in beeld

Leo Maas helpt Broederschap van Sint Jan

Larense Louise Babel landelijk ambassadeur van het MBO

Intentieverklaring samenwerking Bibliotheek en College de Brink

Middelbare scholen weer open

Heerlijke doos gebak van Papageno bewoners 
voor wegwerkers aan Naarderstraat

Het luxe leven van hotel Hamdorff in affiches 
bij Singer

Nieuw dak voor voorheen 'De knipscheer'

Schapendrift in volle bloei Uniek 'Vischboek' uit 1903 van Toon de 
Jong duikt opSinger Laren fietspuzzeltocht
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Intentieverklaring samenwerking Bibliotheek en College de Brink

Middelbare scholen weer open

Nieuw dak voor voorheen 'De knipscheer'

Uniek 'Vischboek' uit 1903 van Toon de 
Jong duikt op

Johanneskerk na renovatie
weer in gebruik genomen
LAREN-EEMNES mei 2021. Op zondag eerste Pinksterdag is de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat in Laren na een renovatie van circa anderhalf jaar, opnieuw in gebruik genomen.  
Het gebeurde tijdens een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE) die door ds 
Job de Bruijn werd geleid. Vanwege corona waren er maar 30 zitplaatsen beschikbaar.  

De  bijeenkomst had een oecumenisch karakter daar ver
tegenwoordigers vanuit verschillende maatschappelijke 
disciplines aanwezig waren. Natuurlijk veel aandacht 
voor het ‘nieuwe’ orgel, bespeeld door organist Tjalling 
Roosjen. De bewerkingen van ‘Komm heiliger Geist, 
Herre Gott’, door J.S. Bach, Telemann, Pachelbel en 
Zachow, aan het begin van de dienst, vulden magistraal 
het gebouw. 
Na klokgelui en solozang staken enkele aanwezigen een 
kaars aan en spraken woorden van hoop.
Ds. De Bruijn opende zijn preek met het lied van Jeangu 
Macrooy op het Songfestival. Hij noemde het een Pink
sterlied waaruit geestkracht en veerkracht sprak van 
mensen die jarenlang en nog steeds, weggezet zijn; op 
wie neergekeken wordt maar die niet zijn te breken ‘Yu 
no man broko mi’. Geen betere tijd voor het Songfestival 

dan nu tijdens Pinksteren; want veelkleurigheid en 
diversiteit, het spreken in verschillende talen, dat is 
Pinksteren, aldus Job de Bruijn. 
De dienst is terug te zien via de website van de PGLE en 
via Kerkomroep op YouTube.

Ook de test van het geluid, de microfoons, de drie came
ra’s en de projectie op de monitoren bleek tijdens de 
ingebruikneming van dit cultureel erfgoed, de 500jari
ge Johanneskerk, geslaagd te zijn. Op 17 september zal 
het jubileum officieel worden gevierd. 

Aan het einde van de dienst speelde Tjalling Roosjen 
‘Nun danket alle Gott’ van G.P. Telemann en de 48 klok
ken bewerkt door beiaardier Klaas de Haan, klonken 
opgewekt bij het verlaten van de kerk. 

GEEF OM  
LARENS  
CULTUREEL  
ERFGOED

Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

De Johanneskerk bestaat in 2021  
500 jaar! Om dit oudste monument 
van Laren voor de toekomst te  
bewaren, is veel geld nodig. Zodat na 
een grondige renovatie van binnen  
en buiten de kerk weer voor de dorps-
gemeenschap gebruikt kan worden. 
Voor diensten, lezingen, concerten  
en andere voor onze dorps gemeen - 
schap belangrijke bijeenkomsten.  
Wij hopen dat u bereid bent vriend  
te worden en financieel bij te dragen 
aan de plannen. 

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

Bidbook 2e flyer d.indd   1Bidbook 2e flyer d.indd   1 04-06-20   14:3004-06-20   14:30

Een badkuip aan de Drift
Na ruim een half jaar zeer uitgebreid onderzoek is “Een badkuip aan de Drift” van de auteurs  Weinberg, 
Hermans & Van Driel eindelijk af! 

‘De Badkuip’ gaat over ‘Het Kinderhuisje’ in Laren dat 
vanaf 1918 tot in de Tweede Wereldoorlog een geliefd 
vakantieoord was voor Nederlandse kinderen tot in Ned. 
Indië aan toe. Ook Anne Frank logeerde hier enkele 
weken in de zomer van 1938. 

Tijdens de oorlog verborgen de dames Simonis er Joodse 
kinderen. Door verraad werden de kinderen samen met 
pensionhoudster Phine Simonis afgevoerd. Geen van 
hen zou na de oorlog terugkeren. Maar in het huis op de 
Drift in Laren, dat dit jaar precies één eeuw bestaat, trok
ken vele andere mensen voorbij. Wie waren ‘Hans en 
Popje’ die de eerste steen legden, en wat is er van hen 
geworden? Hoe gaven de oorlogsweduwe Ella Schöndorff 
en de uit Auschwitz teruggekeerde Edgar Weinberg er 
een nieuwe wending aan hun leven? Wat was het lot van 
de buren Hamburger en De Leeuw?  Een spannend boek 
waarbij vele feiten en een beetje f ictie elkaar raken.

Een badkuip aan de Drift 
ISBN 9782919948659
Rijk geïllustreerde hardcover boek 
Formaat 24 x 16,5 cm
204 pagina’s
Verkoopprijs € 29,95
o.a. Te koop bij Larense Boekhandel
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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.

Papa
Het moet voor een vrouw van dertig een 
vreemde ervaring zijn om er achter te komen 
dat je vader officieel niet je vader is. Dat over-
kwam Merel. Haar ouders vonden het tijd voor 
een testament, dus togen ze samen met Merel 
naar de notaris. Zoals gebruikelijk licht de  
notaris dan de hele doopceel van het gezin.  
Alles wat bij de Burgerlijke Stand over iemand 
geregistreerd staat, wordt uitgedraaid: het over-
zicht van een heel leven. En daar stond voor 
Merel ineens een andere naam bij haar vader: 
Aad, een voor haar totaal onbekende man. 
Hoe kwam dat? 
Merel werd nog net voor het einde het van het 
eerste huwelijk van haar moeder met Aad  
geboren, dus was ze geregistreerd als zijn kind. 
Na de scheiding hertrouwde haar moeder met 
de man die de werkelijke, biologische vader 
was: Tom. Destijds hadden ze er nog wel aan 
gedacht om Merels achternaam te laten veran-
deren en Tom als voogd te laten benoemen. 
Maar juridisch was zij al die jaren Aads kind 
gebleven. Dus was ze ook erfgenaam van Aad 
en niet van Tom. Als Tom haar iets wilde na-
laten, zou ze een hoog tarief aan erfbelasting 
moeten betalen. Dat wilde iedereen natuurlijk 
voorkomen. Het is niet zo simpel om dat te 
veranderen; alleen de rechtbank kan dit doen 
en voor zo’n procedure is een advocaat nodig. 
Een kind kan het verzoek tot aanpassing nog 
doen als het meerderjarig is, al zijn er wel  
termijnen om rekening mee te houden. Geluk-
kig lukte het allemaal en kon het testament 
worden afgerond. Een opluchting, ook omdat 
het een kleine € 50.000 aan erfbelasting zou 
schelen.

Column Clasien_71X220mm_juni_2021.indd   1Column Clasien_71X220mm_juni_2021.indd   1 03-06-2021   09:5103-06-2021   09:51

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     
www.deGoudenMakelaar.nl    

SCHOOLPAD 6 

NIEUW 

ZEVENEND 28B 

VREEDENBURGH 9 

SPINNEWIEL 16 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Tuinhulp Brinkhuis
De kloostertuin is een oase van rust in hartje Laren. 
Voor het onderhoud van de tuin is hulp gewenst. Denk 
aan grasmaaien, onkruid wieden en snoeien. Heb je 
groene vingers en hou je van tuinieren? We horen 
graag van je.

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

Trainer Heren volleybal
Aan het Schapendrift werken de heren van volleybal
vereniging The Smashers zich graag in het zweet. De 
ambitie is om op een hoger niveau in de competitie te 
komen. Ga jij de uitdaging aan? 

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

Is de boekhouding van het Parkinson Café Laren 
bij jou in goede handen? 
Als nieuw teamlid van het Parkinson Café Laren con
troleer 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. 

Digitaal collecteren voor Beat Batten
De ziekte van Batten is een zeldzame en fatale stofwis
selingsziekte bij kinderen. Het wordt ook wel kinder
dementie genoemd. Er is nog geen behandeling of 
medicijn en onderzoek is nodig. Wil jij vanuit huis een 
bijdrage leveren door te collecteren? De collecteweek is 
van 6 t/m 12 juni en de Stichting Beat Batten kan jouw 
hulp goed gebruiken. 

Contact 
De VC BEL is bereikbaar via de coördinator Priscilla 
van der Vegte. Per mail info@vcbel.nl en per telefoon 
0682311097 of maak een afspraak. Kijk voor alle vaca
tures op www.versavrijwilligerscentrale.nl 

Speelt u Dwarsf luit  
of Piccolo of wilt u dit 
leren spelen? 
Kom dan bij Muziek-
vereniging St Jan.
Scan de QR codes en luister 
naar de prachtige f luit en 
piccolo solo’s. 
Misschien speelt u deze 
binnenkort wel met ons 
mee?
 You raise me up 
• Top of Rob de Nijs 

Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
schering en inslag te Laren.
Voor meer informatie 
of aanmelden neem contact 
op met voorzitter 
Coen Schimmel 
0653493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

DWARSFLUIT & PICCOLO

INSTRUMENT 
van de maand

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

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

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

Geslaagd
 
Binnenkort is het al 21 juni en dan is de langste dag 
in Nederland weer een feit. De langste dag; is de 
173ste dag van het van het jaar en hebben we nog 193 
te gaan tot het einde van het jaar. Deze langste dag is 
een bijzondere; we vieren het begin van een heerlijk 
zomer, is het ook wereld yogadag, wordt er wereld
wijd aandacht gevraagd voor de verschrikkelijke 
ziekte A.L.S. en viert men in Frankrijk een muziek
dag. Helaas klinkt er geen muziek voor de jaarlijkse 
Sint Jansprocessie, ook dit jaar wordt deze afgelast 
i.v.m. corona. Door de dalende ziekenhuiscijfers, alle 
vaccinaties en verandering van de seizoenen, zijn we 
nu in een fase aanbeland dat we de nodige versoepe
lingen weer mogen ervaren. Het is gewoon een beetje 
onwennig, wat is “de maatschappij” in een jaar ver
anderd en hoe ziet de toekomst eruit. De huizen
markt is ook extreem veranderd. In het begin van de 
pandemie, maart 2020, zijn we veel kopers tegen ge
komen en angstig waren een huis te kopen. Ze had
den maar 1 argument. Als er op dit moment een (goe
de) woning te koop komt; heb je zomaar 20, 30 of 40 
bezichtigen en komen hieruit verschillende biedin
gen. Een verkoper weet bijna niet aan wie hij het wil 
gunnen. Wie had deze overspannen marktsituatie 
vorig jaar kunnen bedenken. Voor 1 juli van dit jaar 
moeten wij als makelaar/taxateur allemaal een exa
men af leggen mits je wilt blijven taxeren en off iciële 
rapporten wil kunnen blijven uitvoeren. Onze kennis 
en kunde op het gebied van o.a. bouwkunde en duur
zaamheid en energiezuinigheid is f link gecontro
leerd en getoetst, waarbij je minimaal een 7,5 moest 
behalen. Ook deze makelaar/taxateur is geslaagd 
voor dit examen. Deze afgelopen week zijn we ook 
voor verschillende opdrachtgevers, zowel kopers als 
verkopers geslaagd hun nieuwe huis te kunnen aan
kopen of hun huidige huis goed te kunnen verkopen. 
Iedere transactie is bijzonder en gaan we graag de 
uitdaging aan het belang van onze opdrachtgever te 
vertegenwoordigen en voor hem of haar door het 
vuur te gaan.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 52
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 mei 1921 
werd er ingebroken in de garage van de villa “Hein 
Duvel” aan de Drift. De “heren” hebben rustig en stil 
hun “werk” gedaan want niemand van de slapende 
familie had iets gehoord. Toen de heer des huizes ’s 
morgens naar de garage liep zag hij de deur op een 
kier staan en dacht meteen, hier klopt iets niet. 
Toen hij voorzichtig in de garage ging kijken, mistte 
hij zijn fiets en was het kostuum van zijn chauffeur 
verdwenen. 
Diezelfde nacht werd er, waarschijnlijk door dezelfde 
personen, ingebroken in een schuur naast een in 
aanbouw zijnde woning aan de Drift. Daar werden 
beitels en een boor buitgemaakt, die later door de 
politie werden teruggevonden bij de garage van de 
heer Van Simmeren van de Weerd die in de villa 
“Westereng” woont. Sporen van braak waren duidelijk 
te zien, maar waarschijnlijk zijn de nachtelijke 
bezoekers in hun bezigheden gestoord want ze zijn 
niet verder gekomen dan het inslaan van een ruitje.  
Ook hier werd door de bewoners niets gehoord van 
rinkelend glas of iets dergelijks. Mogelijk zijn ze 
gevlucht op de fiets die ze hadden gestolen uit de 
garage van villa “Hein Duvel”.
De politie deed een grondig onderzoek.
Op diezelfde donderdag de 26e mei vierden Tijmen de 
Graaf en zijn vrouw Antonia Koster hun 40e trouwdag. 
Hun groentewinkel aan de Paviljoensweg zou die dag 
volgens de advertentie Den geheelen dag gesloten zijn.
Toch nog een positief berichtje.
De Lindenhoeve van de Historische kring aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren is i.v.m corona voorlopig 
gesloten.
Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

De Lindenhoeve van de Historische Kring,  

Van Nispenstraat 29, Laren, is i.v.m. corona 

voorlopig gesloten. Donateurs ontvangen het 

Kwartaalbericht.
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Terugblikken op 3 jaar 
Toegankelijkheidsteam Laren
Laren is een prachtig dorp met authentieke straatjes, pleintjes en huizen en een genot om doorheen te 
wandelen. Echter als voetganger kom je er toch al gauw achter dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat. 
Met een kinderwagen, rollator, of als je wat minder goed ter been bent, ervaar je al gauw het ongemak 
van scheve trottoirs, boomwortels die tegels omhoog drukken, overhangend groen, auto’s op het 
 trottoir, gevaarlijke kruispunten, enz. 

In mei 2018 hebben we in overleg met de gemeente het 
initiatief genomen om hier iets aan te gaan doen en zijn 
we het toegankelijkheidsteam gestart om Laren veiliger 
en toegankelijker te maken voor voetgangers.  

Daarbij hebben we de hulp gevraagd van alle inwoners 
en winkeliers. De meeste realiseren zich vaak niet dat 
kleine dingen grote hindernissen kunnen zijn voor 
anderen. Het onder de aandacht brengen en bewust wor
den van obstakels is een grote stap voorwaarts. 

Inmiddels zijn we drie jaar verder en al zie je het mis
schien niet meteen, er is echt al heel veel gebeurd. De 
teamleden lopen regelmatig door het dorp en signaleren 
obstakels en onvolkomenheden. Daarnaast krijgen we 
ook veel meldingen binnen van bewoners en dat helpt 
enorm.

Als het aan ons team ligt, wordt een obstakel direct ver
holpen. In de praktijk echter werkt dat niet zo.  
We hebben regelmatig teamoverleg en zo houden we 
elkaar op de hoogte van onze bevindingen. vier keer per 
jaar hebben we vergadering met wethouder Ton Stam en 
ambtenaren van de Belcombinatie om alle punten die we 
tegenkomen te bespreken en actie op te ondernemen. 
Stap voor stap wordt er door de gemeente aan gewerkt. 

Van elke verbetering wordt ons team al blij. En we mer
ken steeds vaker dat u als inwoner ons en uw medemens 
daarbij helpt. Het is noodzakelijk om in ons dorp, met 
zijn vele ouderen en jonge gezinnen, de veiligheid voor 
voetgangers te waarborgen.
Wij zijn blij met al uw medewerking en danken u daar
voor.

Met vriendelijke groet, namens TTL

Irmy Vos
Toegankelijkheidsteam Laren
E: toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com Trottoir Eemnesserweg Johanneshove

’t. Paadje situatie voor en na.. brandweerkraan plaatjes 
links is oude en rechts nieuwe situatie

Singer museum. Veiliger en zichtbaar. De parkeerbanden 
zijn voorzien van een witte verf laag

Voetpad hockeyvelden Eemnesserweg

VOOR EN NA

Samen maken we het verschil!

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

Heerlijke wafelen bij de Poffertjeskraam

Gitaris Eric Vaarzon geeft extra concert in Singer

Nieuwe aanpak bezorgt Mauve een weer druk bezocht terras

Genieten van een romantische lunch bij Robert Zuijderhoudt

De kippies van de Ruiterweg Een nieuwe zomerhoed Even in het zonnetje

Schaapscheerderfeest dit jaar anders Piet Schaapherder pas 81!Virtuele Roparun met Marlinda Renes en 
Bart Uelen
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Nieuwe aanpak bezorgt Mauve een weer druk bezocht terras

Genieten van een romantische lunch bij Robert Zuijderhoudt

Even in het zonnetje

Piet Schaapherder pas 81!

Erik de Zwart zet zich in tegen kinderdementie!

Kinderen met de ziekte van Batten krijgen helaas op jonge leeftijd te maken met kinderdementie.  
De ziekte uit zich rond het vijfde levensjaar. Daarna volgt een opeenstapeling van problemen: verlies van 
gezichtsvermogen, epilepsie, geheugenverlies en kinderdementie. Patiëntjes komen in een rolstoel terecht 
en verliezen de mogelijkheid te communiceren; ze overlijden tussen hun vijftiende en vijfentwintigste.

Erik de Zwart (63) is ambassadeur van de Stichting Beat Batten, die deze week een landelijke, digitale collecteweek 
 organiseert. Voor Erik kwam de ziekte heel dichtbij.

Vijf en blind
‘Vrienden van mij waren jaren geleden op vakantie,’ vertelt Erik. ‘Het viel ze op dat hun zoontje steeds tegen tafels 
opliep. Hij gaf aan dat hij niet goed zag. En zes maanden later liep hun zoontje met een roodwitte stok met zo’n balletje 
eronder. Vijf was hij, en blind. Inmiddels is hij een puber en het lijkt erop dat de ziekte bij hem op dit moment even 
stilstaat. Hij is dus blind, maar al die andere vreselijke dingen zijn tot nu toe uitgebleven.’

Collecteweek
Op 9 juni is het Internationale Batten 
dag. Daarom houdt Stichting Beat 
 Batten van 6  12 juni een digitale 
 collecteweek om dit onderzoek te 
financieren. Om de jonge  patiënten 
een toekomst te bieden tegen de strijd 
tegen kinderdementie. 
Steun ons en wordt collectant of 
doneer op www.beatbatten.nl 

Voor meer informatie 
Stichting Beat Batten of via 
www.versawelzijnvrijwilligerscentrale
telefoon: 0682311097

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 
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Singer Laren
Oude Drift 1

035 539 39 39
receptie@singerlaren.nll

www. singerlaren.nl

Donderdag 22 juli 
Annick Boer – Dat is goed gelukt!
20.15 uur – beeldentuin Singer 

Annick Boer (bij het grote publiek bekend van o.a. Kannie-
waarzijn en De TV Kantine) gaat in reprise met haar caba-
retvoorstelling Dat is goed gelukt! Want hij is goed gelukt! 
Annick legt op geheel eigen wijze de menselijke natuur en 
onze tekortkomingen bloot, maar ook ons vermogen om 
lief te hebben. De mooiste kleinkunstliedjes, afgewisseld 
met haar droogkomische verhalen vol zelfspot, bezorgen u 
gegarandeerd een heerlijke avond. Een aanrader dus!

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

Donderdag 24 juni
Ernst Daniël en Coosje Smid – Als je overmorgen oud bent
20.15 uur – beeldentuin Singer 

‘Ik ga me niet verstoppen’. Met deze woorden ontroerde 
Ernst Daniël Smid de kijkers van het populaire RTL-program-
ma The Masked Singer toen hij zijn masker afzette. En ver-
stoppen doet hij zich zeker niet meer; inmiddels praat hij 
open over de ziekte van Parkinson die hem getroffen heeft. 
Hoe ga je om met je eigen kwetsbaarheid als je ziek wordt 
en daardoor plotseling oud bent? Met dochter Coosje gaat 
hij in gesprek over zijn en haar leven. Begeleid door pianist 
Rob Mennen zingen ze daarbij de mooiste liedjes van 
Nederlandse bodem. En zo staat Ernst Daniël toch weer in 
het theater, want nutteloos de dag door en dan weer naar 
bed, daar past hij voor.

Donderdag 15 juli
Nhung Dam – 3 miljoen voetstappen naar Sicilië
20.15 uur – beeldentuin Singer 
Theatermaakster Nhung Dam en regisseur Koos Terpstra 
hebben de afgelopen maanden elke dag gelopen. Het aan-
tal afgelegde kilometers had hen op Sicilië kunnen doen 
aankomen, maar ze hebben Amsterdam geen moment ver-
laten. Zoals Confucius zegt: de weg zelf is je bestemming. In 
deze wandelreis lopen ze naar Keulen, langs Liechtenstein 
en steken ze de Italiaanse grens over richting Como. Onder-
weg worden ze soms andere mensen. En moeten ze zich 
opnieuw voorstellen aan elkaar. Alles kan, alles mag, op 
deze reis. Ze komen overal, nemen ons mee, en ondertussen 
wordt de rugzak leger of zwaarder. De wil is er, de liefde is 
er. Want je kunt wel voor alles bang zijn. Maar dat gaan ze 
niet doen. Niet meer in de schaduw staan of zich verstop-
pen. Op zoek naar het geluk. Een voorstelling om je in onder 
te dompelen.
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Herhaalde oproep 
van Kito de Hond

Laat olifantenpaadjes 
met rust
De olifantenpaadjes in het Goois Natuurreservaat 
die het afgelopen jaar zijn ontstaan, worden door 
onze vrijwilligers afgesloten. De paadjes worden 
afgesloten voor het publiek met boomstammen en 
ander natuurlijk materiaal. Het afsluiten van deze 
paden is erg belangrijk om de wilde dieren meer 
ruimte te geven. Maak daarom gebruik van de 
bestaande wandel- en fietspaden in de Gooise 
natuur en laat u de olifantenpaadjes weer met rust. 

Afstekertje gaat ten koste van de natuur
Het was het afgelopen jaar drukker dan ooit in de Gooise 
natuur. Veel wandelaars kwamen regelmatig van de rust 
en de ruimte genieten. In veel van onze natuurgebieden 
zijn het afgelopen jaar olifantenpaadjes ontstaan. Een oli
fantenpad, ook wel een ‘afstekertje’ genoemd, is een niet 
officieel wandelpaadje. Fietsers of wandelaars zoeken naar 
een kortere weg of gebruiken een wildpad. Zo ontstaan er 
al gauw nieuwe paden of verandert het smalle wildpad in 
een wandelpad. Vele vrijwilligers zijn inmiddels aan het 
werk om deze paadjes af te sluiten voor het publiek. 

108 km aan wandelpaden 
We merken dat de afgesloten paadjes soms door bezoekers 
toch weer open worden gemaakt. Dat is uiteraard niet de 
bedoeling. Ook de dieren hebben rust en ruimte nodig en 
met 108 km aan wandelpaden en 83 
km aan fietspaden in het Goois 
Natuurreservaat is er wandelgele
genheid genoeg!

Ik moet deze oproep van mijn baasje
Hans Houtkamp doen !
Ik zal altijd doen wat hij vraagt

In deze zomer met dit mooie weer
Is het weer. Heerlijk uitgaan met vele hondjes
met even zovele baasjes
Langs mooie tuinen in Laren
Langs een mooi bijgehouden Eng.

Als hond is het dan na zo’n wandeling
Heerlijk poepen aan de kant
Nou zegt  mijn baasje 
Doe dat dan in zo’n gratis groen zakje

Dan is het nog meer genieten voor
Ons allemaal samen met het rondje met hondje

Dank namens mijn baasje Hans Houtkamp,
Hij heeft de tekening van mij ook gemaakt
Ik vind mijzelf veel mooier

Geniet van een mooi schoon Laren, 
Hans Houtkamp



Peutervoorlezen start weer!  

Bibliotheek Laren heeft de deuren ‘van de wereld’ weer 
opengezet. Ook de peuters zijn weer van harte welkom in 
de bibliotheek. In het bijzonder op de vrijdagochtend, 
iedere week opnieuw. Een team van bijzondere Voorle
zers zit vanaf 11.00 uur klaar om de peutertjes tot 11.30 
uur in de peuterhoek heerlijk voor te lezen.
Het kan niet vaak genoeg gezegd: peuters die elke dag 15 
minuten worden voorgelezen, presteren op school beter 
in taal én rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun 
sociaalemotionele, lichamelijke en creatieve ontwikke
ling. Hoe jonger kinderen zijn als hun ouders gaan voor
lezen, hoe groter hun woordenschat op 22jarige leeftijd. 
Dagelijks voorlezen heeft het grootste effect. Het liefst 
een paar keer per dag, maar langer dan een 5 tot 10 
minuten per keer hoeft niet. Dit verschilt natuurlijk 
weer per kind.
Voorlezen heeft invloed op allerlei vaardigheden: kinde
ren leren een boek vasthouden, letters herkennen en dat 
het geschreven woord het gesproken woord weergeeft. 
Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van 
het  bewust worden van klank, mondelinge vaardighe
den, groei van de woordenschat, verhaalbegrip en een 
positieve houding tegenover het lezen. Het is vooral het 
rijke en veelzijdige taalgebruik in boeken dat hieraan 
bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kin
deren in het achterhalen van de betekenis van onbeken
de woorden. Je wordt er simpelweg slimmer van. Kinde
ren jonger dan 8 maanden die veel worden voorgelezen, 
scoren later hoger op taal. De resultaten liegen er niet 
om; bij baby’ s van 15 maanden oud zijn al positieve 
effecten te meten op de woordenschat. 
Ben je (groot)ouder of au pair van een of meerdere peu
ters? Kom dan eens binnen bij onze bibliotheek in Laren 
op de vrijdagochtend. De entree is gratis. Meer info via 
www.bibliotheekhlb.nl of aan de balie van de bibliotheek.

De deuren van Singer Laren zijn weer geopend. De kleur
rijke door Piet Oudolf ontworpen beeldentuin is deze 
zomer het decor voor klassieke concerten, cabaret, toneel 
en bijzondere kunstdiners. Kom langs voor een tuin

Welkom terug!

rondleiding, een bezoek aan de tentoonstelling De aff i
ches van Hamdorff in villa De Wilde Zwanen of een heer
lijke lunch op ons mooie terras. Laat u verrassen en 
geniet van de zomer in Singer Laren! 

Stelt u zich eens voor… Een zwoele zomeravond in de 
beeldentuin van Singer Laren... mooi gedekte tafels, 
heerlijk eten, leuke tafelgenoten, kunst en live muziek. 
Avonden zoals ze begin vorige eeuw werden gevierd in 
het beroemde hotel Hamdorff in Laren. En het gaat 
gebeuren, deze zomer tijdens de Singer soirees! Kaarten 
zijn te bestellen via www.singerlaren.nl/singersoirees.

Nu de Johanneskerk gerenoveerd en ingericht is, kunnen 
er kerkdiensten en andere bijeenkomsten in deze 
500jarige kerk worden gehouden. Tijdens Pinksteren 
was het na anderhalf jaar weer mogelijk een eerste 
 kerkdienst te houden. Met ingang van zaterdag 5 juni 
staan de rode deuren van de Johanneskerk van 13.00 tot 
16.00 uur open als stiltecentrum voor hen die even 
 binnen willen zijn en een kaarsje willen branden. Dat is 
ook mogelijk op de zaterdagen 12 en 19 juni. Hiermee 
eindigt de mogelijkheid om een ‘kaarsje te branden’ op 
de woensdagmiddag in de Ontmoetingskerk zoals dat de 
afgelopen maanden het geval was en waar door velen 
gebruik van is gemaakt. Vanaf 26 juni tot en met 11 sep
tember, Monumentendag, is de kerk open op alle zater
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. Dit in het kader van de jaar
lijks door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes 
(PGLE) georganiseerde ‘Open Johanneskerk’.  

De galerie is weer geopend! De komende weekenden 
(12/13 & 19/20 juni) kunt u de galerie bezoeken en vele 
nieuwe schilderijen (Larense dorpsgezichten, landschap
pen en stillevens) van Henk Gijselman bezichtigen. We 
zien u graag weer! De galerie is op zaterdag en zondag te 
bezoeken aan de Drift 6 te Laren (NH) nabij het Singer 
Museum, en geopend van 12.00 – 17.00.

Nieuw: Singer Soirees

Johanneskerk ook als stiltecentrum

Gijselman Exposities weer open
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ActiviteitenWebinar huidkanker  
Viore, inloopcentrum voor ieder
een die leeft met kanker, organi
seert dinsdag 15 juni in samen
werking met Tergooi een webinar 
over huidkanker. Het webinar is 
voor iedereen die te maken heeft 
met huidkanker en op zoek is naar 
informatie hierover en de behan

delmogelijkheden, en voor andere belangstellenden. 
Huidkanker is een van de meest voorkomende kanker
soorten in Nederland. Dr. Serge van Ruth is als dermato
loog verbonden aan Tergooi. Zijn aandachtsgebied is 
onder andere dermatooncologie, dat steeds belangrij
ker wordt door de explosieve stijging van huidkanker. 
Tijdens het webinar zal hij vertellen over de laatste ont
wikkelingen op dit gebied. 
Dr. Serge van Ruth vertelt in het webinar over de volgen
de onderwerpen: wat betekent huidkanker, het belang 
van vroege diagnostiek, waar kan ik zelf op letten, welke 
rol speelt de zon, wat kun je doen, wat kun je beter laten 
en keuzes in behandeling. Het webinar gaat zowel over 
melanomen als over basaalcelcarcinomen en plaveisel
celcarcinomen. Na af loop is er gelegenheid tot het stel
len van vragen via de chat.  
Het webinar start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
Aanmelden kan via aanmelden@viore.org. U ontvangt 
dan op 15 juni een uitnodiging met een link naar het 
webinar.  
Bij Viore staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in Hil
versum normaal gesproken open op alle werkdagen tus
sen 10.00 en 16.00 uur. Zonder afspraak of verwijzing 
kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en 
voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activi
teiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een (telefoni
sche) afspraak maken voor individuele gesprekken over 
bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, opbouwen na 
kanker en kanker en werk. Zie voor meer informatie ook 
de website: www.viore.org. Na de lockdown gaat Viore 
weer geleidelijk meer open. Zie de agenda op de website 
(viore.org) daarvoor. Voorlopig is het nodig om een 
afspraak te maken voorafgaand aan een bezoek.  

Lunchpauzeconcert Songs uit Musical en Film 
In het Huis van Eemnes is op 17 juni een lunchpauze
concert. Dit keer met liederen uit f ilms en klassieke 
musicals, gezongen door mezzosopraan Willy Nap onder 
begeleiding van pianist Bam Commijs. Op het program
ma staan onder andere Colors of the Wind uit de Disney
film Pocahontas, The way he makes me feel uit de film 
Yentl met Barbara Streisand in de hoofdrol, songs uit de 
musical Jekyll and Hyde en de klassieke Phantom of the 

Opera. Willy Nap presenteert het geheel met een vertel
lende onderhoudende stijl. Na haar conservatorium
opleiding zong zij in verschillende musicals in de grote 
theaters van Nederland en België. Ook is ze onder meer 
bekend van de tvprogramma’s De Disneyclub, het Klok
huis en Het Zevende Venster, waarin ze zong en presen
teerde. Bam Commijs zal het geheel fantastisch op  vleugel 
begeleiden. Ook zijn specialisatie ligt bij het  theaterlied. 
Deze middag zal hij ook een eigen compositie laten horen. 
Kortom, dit concert mag u niet missen en zult u zich nog 
lang herinneren.
Het lunchpauzeconcert begint om 12.30 uur. De zaal is 
geopend vanaf 12.00 uur. Toegang: € 12 incl. koff ie en 
een broodje. De toegang is beperkt tot maximaal  
50 personen. Reserveren is verplicht op www.scarbo
musica.nl/bespreking.php. Er is ook een live stream, die 
u gratis kunt volgen. Kijk voor meer  informatie op  
www.scarbomusica.nl.

maandag: Plein 1945, Laren
zaterdag: Uilenbord, Blaricum

www.oosterom-kersen.nl

Kom deze zomer Kom deze zomer 
kersen eten!kersen eten!
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Geen Sint Jansprocessie, wel live uitzending 
eucharistieviering

Het openingsplan van de 
overheid op de versoepelin
gen van de coronamaatre
gelen staat voorlopig niet 
toe dat grote evenementen 
mogen worden georgani
seerd. Daarom heeft het 

bestuur van de Broederschap besloten om ook dit jaar de 
Sint Jansprocessie op zondag 27 juni niet door te laten 
gaan. Aangezien ook op de zondag van Sint Jan het aantal 
bezoekers in de kerk beperkt zal zijn, zal de Broederschap 
ook dit jaar zorgdragen voor een rechtstreekse uitzending 
van de eucharistieviering vanuit de Basiliek, via www.
sintjansprocessie.nl. Aanvang 11.15 uur. Ondanks alle 
belemmeringen hoopt de Broederschap hier door toch de 
verbinding te vinden met de vele gelovigen. Het bestuur 
hoopt op een normaal en mooi Sint Jansfeest in 2022.

Kunst- en verkoopexpositie ‘Focus’  

In Galerie de Beuken (Oude Naarderweg 14 in Laren) 
vindt tot 27 juni de kunst en verkoopexpositie ‘Focus’ 
plaats, met beelden van Alexandra Konstantinova en 
schilderijen van Philine van der Vegte.
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.

Zomerconcerten in de Johanneskerk  
Ter gelegenheid van de viering van het 500jarig 
 jubileum van de Johanneskerk is een mooie reeks zomer
concerten samengesteld die in de Johanneskerk worden 
uitgevoerd. Daarbij ligt de nadruk op het recent ver
worven historische Titzorgel (1734) en de beiaard.  
De data van de concerten zijn:
zondag 4 juli, 15.00 uur  Presentatie van het Titz
orgel: Lucia van Vugt, sopraan; Tjalling Roosjen, orgel
zondag 11 juli, 15.00 uur  Barokhobo en orgel: Mario 
Topper, barokhobo; Ko Zwanenburg, orgel

dinsdag 20 juli, 20.00 uur  
Beiaard en orgel: Klaas de Haan, 
beiaard; Tjalling Roosjen, orgel
dinsdag 3 augustus, 20.00 
uur  Beiaard en orgel: Rien 
Donkersloot, beiaard en orgel 
zondag 8 augustus, 15.00 
uur  Duo Pageluza: Paulien van 
der Werff, sopraan; Gert de 
Vries, barok en romantische 
gitaar
dinsdag 17 augustus, 20.00 uur  Beiaard en orgel: 
Bob van der Linde, beiaard en orgel
zondag 12 september, 15.00 uur  Sweelinck & tijdge
noten: Pieter Dirksen, orgel en klavecimbel
De concerten op zondagmiddag duren een uur zonder 
pauze. 
Bij de avondconcerten op dinsdag wordt u ontvangen 
met koffie en thee, bij goed weer op het gazon naast de 
kerk. Na de beiaardbespeling wordt de avond in de kerk 
voortgezet met een orgelbespeling. De avondconcerten 
worden georganiseerd i.s.m. de Stichting Larense 
 Beiaard. In het jubileumjaar JK500 geldt voor alle concer
ten in deze serie: vrije toegang, een glas na af loop en een 
 collecte aan de uitgang. De Johanneskerk kan deze zomer 
i.v.m. de huidige beperkende maatregelen 30 bezoekers 
per concert ontvangen, daarnaast zijn alle concerten live 
te volgen of terug te kijken via YouTube: ‘Johanneskerk 
Laren’. Raadpleeg voor de laatste informatie m.b.t. de 
toegankelijkheid tot de concerten de website www.
johanneskerk500laren.nl, daar vindt u ook de links naar 
onze Facebookpagina en YouTube.

Trainingsweek Tennisclub ’t Laer  
Dit jaar zal de Trainingsweek van tennisclub ‘t Laer 
plaatsvinden van maandag 12 t/m vrijdag 16 juli, de 
 eerste week van de zomervakantie. Conditietraining, 
tennistraining, wedstrijdinzicht, uitleg over sportief 
gedrag op en naast de baan, oefenwedstrijdjes, andere 
sporten en spelletjes, samen lunchen en af en toe even 
chillen tussendoor. We starten elke dag om 9.00 uur en 
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Activiteiten

Week 32  Maandag 9 t/m donderdag 12 augustus: 
Bibliotheek Huizen
Week 33  Maandag 16 t/m donderdag 19 augustus: 
Bibliotheek Laren
De kosten bedragen € 195, per week. 
Doe je ook mee? 
Schrijf je snel in https://inschrijven.mad science.nl/
kamp 

Huttenbouwen 2021  

Helaas kan het hutten bouwen bij BSO het Berenpardijs/
SV Laren 99 ook dit jaar geen doorgang vinden. De werk
zaamheden aan het gebouw van SV Laren zij nog niet 
helemaal afgerond rond die tijd. Wel proberen we een 
sportdag/speldag te organiseren met Versa Welzijn en 
BSO het Berenpardijs tijdens de vakantie. Berichten hier
over volgen later. Hopelijk kunnen we in 2022 weer een te 
gekke huttenbouwweek organiseren!

zijn om 14.00 uur weer klaar. De trainingsweek is er voor 
basisschooljeugd van 4 t/m 12 jaar. De inschrijving zal 
eerst open zijn voor jeugdleden van ‘t Laer, maar daar
naast is er ook ruimte voor kinderen uit Laren of omge
ving die geen lid zijn. Ook als je nog nooit hebt geten
nist, biedt deze trainingsweek je een prachtige eerste 
ervaring. Onze trainers van Tennis Academy Kockx, zul
len samen met een aantal oudere juniorleden (1417 jaar) 
de training en begeleiding op zich nemen. Dit jaar krij
gen we ook weer hulp van de buurtsportcoaches van 
Sportief & Gezond BEL. De jeugdcommissie van de club 
regelt de inschrijving, de betaling en communicatie met 
de ouders. Je kunt je inschrijven t/m woensdag 30 juni 
via www.tlaer.nl/trainingsweek. Doe gezellig mee op 
onze unieke tennisclub met 6 prachtige gravelbanen 
(achter het hertenkamp in Laren)!

Mad Science Zomerkamp  
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
biedt Mad Science superleuke 
zomerkampen van 4 dagen waar 
iedere dag iets nieuws te beleven 
is. Experimenteer, word slim
mer, speel met nieuwe vriendjes 
en maak vooral veel plezier! De supergave vakantiekam
pen laten je kennismaken met het leukste van weten
schap en techniek. Een unieke mix van uitdagende acti
viteiten en materialen zorgen voor een geweldige tijd. 
Omdat je spelenderwijs een thema ontdekt, ga je elke 
dag een stukje wijzer naar huis. Leren en plezier hebben, 
de ideale combinatie van een zomerkamp!
Tijdens dit Steengoedkamp gaan de kinderen elke dag 
van 09.00 tot 16.00 uur onder leiding van 2 gekke Mad 
Scienceprofessoren aan de slag met een nieuw thema: 
Variërende voertuigen, Ruimte, Super Structuren en 
Feestbeest. Het kamp wordt georganiseerd in samen
werking met de bibliotheek; deelnemers krijgen daarom 
automatisch een gratis bibliotheeklidmaatschap!
Week 29  Maandag 19 t/m donderdag 22 juli: 
Bibliotheek Huizen
Week 30  Maandag 26 t/m vrijdag 30 juli 
(niet op dinsdag): Muziekcentrum Schering en Inslag
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•  vrijdag 11 juni 14.30 
Evita Biografie/Muziek

•  maandag 14 juni 14.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  dinsdag 15 juni 14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  woensdag 16 juni 14.30 
Fame Muziek/Drama

•  donderdag 17 juni 14.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  vrijdag 18 juni 14.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  maandag 21 juni 14.30 
Evita Biografie/Muziek

•  dinsdag 22 juni 14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  woensdag 23 juni 14.30 
Chicago Muziek/Misdaad

•  donderdag 24 juni 14.30 
Fame Muziek/Drama

•  vrijdag 25 juni 14.30 
Evita Biografie/Muziek

•  maandag 28 juni 14.30 
All that jazz Muziek/Drama

•  dinsdag 29 juni 14.30 
Fame Muziek/Drama

•  woensdag 30 juni 14.30 
Cabaret Muziek/Romantiek

•  woensdag 30 december 14.30 
Kinderfilm: Kapsalon Romy alle leeftijden

Filmagenda Brinkhuis 

Dansend de zomer in
Eindelijk kunnen er weer f ilms worden vertoond in het 
Brinkhuis! Deze maand zijn er diverse f ilms uit de jaren 
’70 en ’80 te zien, allemaal rondom het thema ‘muziek’. 
Zo gaat het Brinkhuis dansend de zomer in! Vooralsnog 
draait het f ilmtheater alleen nog in de middag. Kaartjes 
kunnen online worden gekocht via www.hartvanlaren.nl
En heeft u het nieuwe terras voor het Brinkhuis al 
 ontdekt? U bent van harte welkom voor een hapje en een 
drankje!

Terugkerende activiteiten
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.0011.30 uur
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Activiteiten 

 
 

Agenda

t/m 27 jun  Galerie de Beuken: Kunst en 
verkoopexpositie ‘Focus’

11 jun  Film aan de Brink: Evita, 14.30 uur
12 jun  Johanneskerk: Stiltecentrum/kaarsje 

branden, 13.0016.00 uur
1213 jun  Gijselman Exposities, 12.0017.00 uur
14 jun  Film aan de Brink: Cabaret, 14.30 uur
15 jun  Film aan de Brink: All that jazz, 14.30 u
16 jun Film aan de Brink: Fame, 14.30 uur
17 jun  Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert, 

12.30 uur
17 jun  Film aan de Brink: Cabaret, 14.30 uur
17 jun  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 

20.0021.30 uur
18 jun  Film aan de Brink: Chicago, 14.30 uur
19 jun  Johanneskerk: Stiltecentrum/kaarsje 

branden, 13.0016.00 uur
1920 jun  Gijselman Exposities, 12.0017.00 uur
21 jun  Film aan de Brink: Evita, 14.30 uur
22 jun  Film aan de Brink: All that jazz, 14.30 u
23 jun  Film aan de Brink: Chicago, 14.30 uur
24 jun  Film aan de Brink: Fame, 14.30 uur
25 jun  Film aan de Brink: Evita, 14.30 uur
26 jun   Johanneskerk: Elke zaterdag  
t/m 11 sep ‘Open Johanneskerk’, 13.0017.00 uur
27 jun  Sint Jansbasiliek online: rechtstreekse 

uitzending eucharistieviering, 11.15 uur
28 jun  Film aan de Brink: All that jazz, 14.30 u
29 jun  Film aan de Brink: Fame, 14.30 uur
30 jun  Film aan de Brink: Cabaret, 14.30 uur
4 jul  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
11 jul  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
12 t/m 16 jul  Tennisclub ’t Laer: trainingsweek
20 jul  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
26 t/m 30 jul  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

Mad Science Zomerkamp
3 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
8 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
16 t/m 19 aug  Bibliotheek Laren: Mad Science 

Zomerkamp
17 aug  Johanneskerk: Zomerconcert, 20.00 uur
12 sep  Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
312 30-06-2021 vrij. 09-07 en za. 10-07
315 25-08-2021 vrij. 03-09 en za. 04-09

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Correctie Kwartaalbericht 156
In het artikel “Nieuwe Larense verhalen over WO II in 
Kwartaalbericht 156” in het Larens Journaal 308 van 
14 mei stond de zin: “Op verzoek van een zoon van 
Guus, Mac van Wielingen, die in 2019 Laren heeft 
bezocht, hebben Ineke en Teun het verhaal geschre
ven over Guus, zoals hij zich in Canada liet noemen.” 
Hier had Gus moeten staan. Guus van Wielingen liet 
zich in Canada Gus noemen, omdat Guus in het Enels 
klinkt als goose (gans in het Nederlands).
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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  
30 juni 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
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