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AndreAs GrunwAld

5 vragen aan 

jaar las ik in de Laarder Courant een vacature voor de 
functie van Klimaatburgemeester. Ik besloot meteen om 
me aan te melden. Het klimaat houdt mij persoonlijk op 
verschillende manieren bezig. Zo ben ik bestuurslid bij 
energiecoöperatie de Hut van Mie en geef ik als energie-
coach adviezen aan inwoners van Laren en Blaricum over 
hoe ze zuiniger en duurzamer met energie kunnen 
omgaan. En onlangs heb ik mijn hele huis verduur-
zaamd. Klimaatburgemeester is natuurlijk een eretitel, 
het is geen politieke functie. Het is aan mij om er zoveel 
mogelijk inhoud aan te geven.’
 
Wat is jouw motivatie?
‘De klimaatcrisis vraagt om actie. We consumeren met 
z’n allen steeds meer, maar dat kan niet zo blijven door-
gaan. Onze grondstoffen raken op en het klimaat ver-
slechtert. We moeten ergens een lijn trekken. Daar is een 
bewustzijnsverandering voor nodig. Ik wil mensen sti-
muleren een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en 
hen bewust maken van de noodzaak. Natuurlijk ben ik 
zelf net zo goed consument: ook ik heb een auto en ook ik 
ga weleens met het vliegtuig op vakantie. En ik vind ook 
zeker niet dat we elkaar van alles moeten verbieden. 
Maar ik denk wel dat het goed is om je af te vragen of het 
misschien anders kan.’

Wat wil je als klimaatburgemeester bereiken?
‘Als ‘eerste klimaatburger’ wil ik het klimaat lokaal de 
aandacht te geven die het verdient. Daarom wil ik mijn 
verhaal graag aan zoveel mogelijk mensen vertellen. In 
de Klimaatweek was er al veel aandacht voor. Toen ben ik 
geïnterviewd door onder meer de Laarder Courant, de 
Gooi en Eemlander, Dorpsradio Laren en Radio Noord-
Holland. Nu de drukke decembermaand achter de rug is, 

hoop ik de basisscholen en het voortgezet onderwijs in 
Laren te interesseren voor een gastles over klimaat en 
duurzaamheid. Geïnteresseerden kunnen mij mailen 
voor meer informatie. Daarnaast wil ik de lokale politiek 
stimuleren om proactief aan de slag te gaan met de aan-
pak van energiearmoede. Want ook in Laren zijn er huis-
houdens die moeite hebben met het betalen van hun 
energierekening.’ 
 
Wat adviseer jij Laarders die een bijdrage 
 willen leveren aan een beter klimaat?
‘Je zou kunnen beginnen bij je eten. Bijvoorbeeld door zo 
min mogelijk voedsel te verspillen en minder vlees te 
eten. Daarmee zorg je voor minder CO2-uitstoot en het is 
ook nog eens goed voor je gezondheid. Of kies wat vaker 
voor biologische producten, het aanbod stijgt nog steeds. 
Wie zijn huis wil verduurzamen, raad ik aan om een 
energiecoach in te schakelen. De vrijwilligers van de 
Stichting Hut van Mie komen gratis en vrijblijvend 
langs voor het geven van praktische adviezen. Daarbij 
kan het gaan om eenvoudige gedragsaanpassingen, zoals 
het dichtdoen van de deur, tot het plaatsen van een 
tochtstrip of de aanschaf van energiezuinige ledlampen. 
Een mooie manier om een begin te maken met het ver-
duurzamen van je woning. Immers: alle beetjes helpen. 
Op de website van de gemeente is onder het kopje ‘Duur-
zaam Laren’ meer informatie te vinden. Je leest er bij-
voorbeeld ook over regionale en landelijke subsidies en 
f inancieringsregelingen.’

Wat betekent Laren voor jou persoonlijk?
‘Wij wonen hier sinds 2014 met veel plezier. Als natuur-
lief hebbers en vogelaars zijn wij regelmatig op stap, 
maar ook in Laren komen we natuurlijk bijzonder goed 
aan onze trekken. Laren is altijd prachtig en we willen er 
dan ook niet meer weg. Vooral het dorpse karakter 
spreekt mij erg aan. Het beeld dat veel buitenstaanders 
hebben van Laren, klopt overigens écht niet. Het is juist 
andersom: ik denk dat de mensen hier juist meer naar 
elkaar omkijken dan in veel andere plaatsen.’

In gesprek komen met Andreas Grunwald? 
Mail naar a.grunwald@ziggo.nl

Sinds oktober heeft ons dorp een heuse klimaatburgemees-
ter. Een initiatief van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, dat graag ziet dat er in elke gemeente in 
Nederland tenminste één klimaatburgemeester komt. In 
Laren valt de eer te beurt aan Andreas Grunwald. Het 
Larens Journaal sprak met hem over zijn beweegredenen en 
over wat hij als ‘eerste klimaatburger’ hoopt te bereiken.

Hoe ben je klimaatburgemeester geworden?
‘Vlak voor de Nationale Klimaatweek in oktober vorig 
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Winter
De vraag die ik mijzelf stelde: zal 
ik nog winterbanden monteren? 
Bij Google tikte ik: krijgen we nog 
sneeuw dit jaar?

Ik belandde op de weersvoorspel-
ling van Piet Paulusma: “vanaf de 
tweede helft van januari, houd 
rekening met barre winterse 
omstandigheden: sneeuw, ijs, vorst…”
Naast het monteren van winterbanden, zouden ook de 
energiekosten eens f link kunnen oplopen. In De Gooi- en 
Eemlander verscheen een ingezonden stuk van de ‘kli-
maatburgemeester’ die daarover aan de bel trok. Klimaat 
is zeker het belangrijkste onderwerp voor Laren, Neder-
land, Europa, de wereld…
Frustrerend is dat we lokaal maar heel kleine stapjes 
kunnen zetten voor het opwekken van groene energie en 
om de CO2- en stikstofuitstoot te beperken. Alle ideeën 
zijn daarom meer dan welkom, maar zonder grote inves-
teringen van de Rijksoverheid komen we nu niet veel ver-
der dan minder vlees eten, lauw douchen, minder vliegen 
en autorijden. In Laren kon u afgelopen jaar tot een 
bedrag van zeventig euro bestellen aan energiezuinige 
producten, zoals LED-lampen en tijdschakelaars.
Het is iets anders dan de term ‘klimaatarmoede’. Die 
term wordt gebruikt voor de mogelijke financiële proble-
men vanwege die stijgende energiekosten. Het Rijk gaat 
daar bedragen voor vrijmaken en ook Laren zal, waar 
nodig, ondersteuning bieden. Dat is geen klimaatbeleid, 
maar sociaal beleid.
Om nog even op de investeringen terug te komen: voorlo-
pige studies geven aan dat het geheel gasvrij maken en 
isoleren van een huis gauw € 50.000,- kost. Met rond 5000 
huizen in Laren is een bedrag van minstens 250 miljoen 
euro nodig…
Ondertussen toch maar kleine stapjes zetten. Zoals de 
thermostaat een graadje lager of de woning isoleren met 
tochtstrippen. 
En het antwoord op de vraag bovenaan: die winterbanden 
zijn gemonteerd.

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

De laatste loodjes
Nog 2 raadszittingen scheiden ons van het moment dat 
de politieke kaarten opnieuw worden geschud. Alle reden 
dus nog even terug te blikken op wat de laatste 4 jaar is 
bereikt.
De huidige coalitie (Larens Behoud/VVD) strompelt naar 
de finish, na de nodige interne strubbelingen die de bur-
ger ongetwijfeld niet zijn ontgaan, moeten er padelbanen 
komen of toch liever sociale woningbouw? Hoe het pro-
ject “Laren regenklaar” afronden zonder de Brink in haar 
kern aan te tasten? Een thema dat vooral Larens Behoud 
diep verdeelt. En vooral ook: hoe de begroting op orde te 
krijgen nu de uitgaven volledig uit de hand dreigen te 
lopen? De coalitie is hier de wanhoop nabij en weigert 
kleur te bekennen.

Is er dan niets goed gegaan? Zeker wel. D66 heeft het col-
lege gesteund waar mogelijk, bijvoorbeeld consequente 
uitvoering van de Bouwnota, incl. betaalbare woning-
bouw, maar niet geaarzeld te opponeren waar nodig, bij-
voorbeeld m.b.t. het volstrekt falen om de bestuurlijke 
kwaliteit te verhogen, in het bijzonder die van de BEL 
Combinatie. De pretentie als zelfstandige gemeente te 
kunnen blijven opereren is allerminst waargemaakt.
Het laatste wapenfeit betreft besluitvorming, mogelijk 
nog deze maand, om het bestuurscentrum 
(B en W dus) naar het Brinkhuis te verhuizen, en vervol-
gens het Raadhuis te verkopen. Ongetwijfeld belangrijk 
thema in financieel opzicht, maar ook cruciaal om de 
toekomst van datzelfde Brinkhuis te verzekeren en wen-
selijk in termen van een bereikbare overheid voor de 
inwoners. 

Vervolgens gaan mijn opvolgers met opgeheven hoofd 
naar de kiezer, in het besef dat D66 heeft laten zien op een 
verantwoorde wijze politiek te 
kunnen bedrijven, waarbij het 
belang van de zaak steeds voorop 
staat. Immers, de toekomst van 
ons dorp is te belangrijk om  louter 
aan partijpolitiek korte termijn 
denken over te laten.

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Bouwen voor Laren?
Deze maand staat bestemmingsplan Rabobank op de 
raadsagenda. In plaats van hergebruik zette het College 
vanaf het begin in op sloop en nieuwbouw. Voor bouwen 
voor miljonairs van buiten. Terwijl hergebruik voor 1 à 2 
persoon-huishoudens een uitmuntende optie is met 
multifunctioneel gebruik van de benedenverdieping. 
Maar dat was niet ‘de economische werkelijkheid van de 
projectontwikkelaar’ aldus wethouder Stam. Dus niet 
bespreekbaar. Liberaal Laren zal, net als bij Golden River, 
waar het kleinste appartement van 70 m2 al meer dan 1 
miljoen euro kost, tegen deze extra miljonairsapparte-
menten stemmen. We hebben al veel leegstand van dure 
appartementen. Daarnaast verpest het nieuwe ontwerp 
de beeldkwaliteit van ons beschermd dorpsgezicht. Het is 
te hoog, te groot, te dicht bij de weg en te massief. Libe-
raal Laren zet liever in op betaalbaar wonen voor Laar-
ders. Hetgeen de afgelopen acht jaar niet of nauwelijks is 
gebeurd. Afgelopen periode liet dit college vele kansen 
voor sociale woningbouw liggen. Oefenveldje Eemnes-
serweg werd weggekaapt voor commerciële padelbanen. 
Gemeente-eigendom Ligweide is verkocht voor villa’s en 
woningen vanaf 4 ton. Zusterf lat Pastoor Hendrikspark 
kon volledig sociale woningbouw worden maar paste niet 
‘in de economische werkelijkheid van het ziekenhuis’. 
Dus niet bespreekbaar voor de wethouder. Liberaal Laren 
vindt dat het anders moet én anders kan. Wij zetten 
onvermoeibaar in op: betaalbaar wonen voor alle Laar-
ders; Tegengaan opkopen van woningen door institutio-
nele beleggers; Invoeren van zelf bewoningsplicht; ont-
moedigen van airbnb’s; leegstand van woningen; betere 
regels doorverkoop van goedkope woningen en voorko-
men verkoop van bestaande sociale woningen. Wonen is 
een grondrecht. Betaalbaar wonen gunnen we iedereen. 
Daar moeten we als gemeente actief voor zorgen. Miljo-
nairswoningen zijn er intussen 
genoeg. Dus komende jaren volop 
inzetten op de onderkant van de 
markt.   

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

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

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan
Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Welke plannen 
heeft het college van burgemeester en wethouders anders 
gezegd de coalitie Larens Behoud en VVD aan de gemeen-
teraad ter besluitvorming is voorgelegd:
1.  Grootschalige waterberging op de Brink waarbij het 

karakter en aanzicht van de Brink voorgoed veranderd 
zou zijn. Een kleine volksopstand was nodig om de 
collegeplannen van tafel te krijgen;

2.  Belastingtaken uitgevoerd door de BEL Combinatie 
uitbesteden aan de gemeente Baarn. Enorme druk van-
uit de gemeenteraad was nodig om het college te doen 
inzien dat het voor de inwoners van Laren beter is, aan-
sluiting te zoeken bij vijf sterren gemeente Huizen;

3.  Grootschalige bouwplannen op de voormalige Rabo-
bank-locatie met groot verzet vanuit de buurt. Een 
meerderheid van de gemeenteraad stelde het verkave-
lingsplan/beeldkwaliteitsplan vast. Deze maand ligt 
het bestemmingsplan ter besluitvorming voor;

4.  Herontwikkeling van voormalig restaurant Golden 
River in het dure segment; 

5.  Ontwikkeling van het sociale woningbouwproject 
Harmen Vosweg in de groene overgang van de 
bebouwde kom naar de eng;

6.  Verkoop van de voormalige ambtswoning van de bur-
gemeester gelegen aan het Hertenkamp;

7.  Aanleg paddelbanen op het grasveld langs de Eemnes-
serweg ter hoogte van de hockeyclub en tennisvereniging. 
Hier was sprake van een mandaat van het college en had de 
gemeenteraad geen positie om er iets aan te veranderen;

8.  Realisatie van het plan De Kweek bestaande uit zeven 
woningen aan de Eemnesserweg in het groen van de 
voormalige gemeentekweek;  

En deze maand;
9.  Voorstel om het Brinkhuis om te bouwen tot gemeente-

kantoor;
10.  Verkoop van het gemeentehuis 

aan de Eemnesserweg om een 
belegger/projectontwikkelaar 
daar een commercieel medisch 
centrum te laten realiseren.

Tel uit uw winst! 
Erwin van den Berg

gemeenteraadslid CDA
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 21 januari 2022

Even uitrusten bij ’t Bluk

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Hilversumseweg 2, 1251 EX, vervangen van de 
toegangspoort, ingekomen 28 december 2021

•  Westerheide 4, 1251 ET, vervangen van de toegangs-
poort, ingekomen 14 december 2021

•  Krommepad 8, 1251 HP, vellen van 1 boom, ingekomen 
7 januari 2022

•  Bij den Toren 23, 1251 JV, renoveren van de woning, 
vervangen uitbouw, plaatsen bijgebouw en 

De deuren weer open

Uitnodiging (digitale) bewonersavond participatie - denkt u mee?
Beste inwoners van Laren,

De gemeente is benieuwd 
naar hoe zij haar inwoners 
het beste kan betrekken bij 
ontwikkelingen in het dorp. 
Hierover meedenken en 
invloed uitoefenen op deze 
ontwikkelingen noemen we 
participatie. 

Over welke onderwerpen denkt u graag mee met de 
gemeente? Bijvoorbeeld over de inrichting van speel-
plekken of over woningbouw? Hoe kunt u invloed uit-
oefenen op besluitvorming? Wat gebeurt er met uw 
mening? En als u zelf een idee of initiatief hebt, hoe 
brengt u dit dan verder? 

De gemeente Laren werkt aan een nieuwe participatie-
nota. Hierin komt te staan hoe participatie wordt geor-
ganiseerd. Uw mening over dit onderwerp is belangrijk 
voor het opstellen van deze nieuwe nota. Onder leiding 
van Marion van der Voort, deskundige op het gebied van 
participatie, gaan wij hierover graag met u in gesprek. 

Onlangs hebben burgerpanelleden hun mening over 
participatie gegeven via een enquête. De resultaten zal 
ik tijdens de bewonersavond kort toelichten. 

Datum: donderdag 3 februari
Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur

PROGRAMMA:
• 19.30 uur: Welkom 
• 19.45 uur:  Korte toelichting op het fenomeen partici-

patie met aansluitend een interactief 
gesprek en discussie over participatie (o.l.v. 
Marion van der Voort)

• 20.45 uur: Afsluiting 

U kunt zich voor maandag 31 januari voor de bewo-
nersavond aanmelden door een mail te sturen naar   
rsvp@laren.nl  Daarna ontvangt u een link voor 
 deelname. 

Ik hoop u op 3 februari digitaal te ontmoeten. Tot dan!

Vriendelijke groet,
Burgemeester Nanning Mol

 erf afscheiding, ingekomen 5 januari 2022
•  Cornelis Bakkerlaan 59, 1251 BP, plaatsen van 

dakramen op het zijdakvlak van de woning, 
 ingekomen 5 januari 2022

•  Brink 14 en 14A, 1251 KV, splitsen van het winkelpand 
en bovenliggend appartement, ingekomen  
11 januari 2022

•  Brink 16 en 16A, 1251 KV, splitsen van het winkelpand 
en bovenliggend appartement, ingekomen  
11 januari 2022

•  Heideveldweg 36, 1251 XN, plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak, ingekomen 14 januari 2022

•  Heideveldweg 67, 1251 XL, realiseren van een gevel door-
braak voor nieuwe aanbouw, ingekomen 14 januari 2022

•  Veldweg 10, 1251 HD, realiseren van een uitbouw  
aan achterzijde en verwijderen schuur, ingekomen  
16 januari 2022

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.
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Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning 

•  ’t Zijdveld (n.t.b.), 1251 CZ, oprichten van een woning, 
verzonden 11 januari 2022.

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Zevenend 69, 1251 RM, moderniseren bijgebouw  
en wijzigen achtergevel woongebouw, verzonden  
6 januari 2022

•  Oude Kerkweg 35 en 37, 1251 NX, vervangen van een 
pannendak voor een rieten dak, verzonden 6 januari 
2022

•  Klooster 36, 1251 WS, plaatsen van een dakkapel op de 
zijgevel van de woning, verzonden 11 januari 2022

•  Koloniepad 15, 1251 AH, realiseren van een gastenver-
blijf in het bijgebouw, verzonden 14 januari 2022

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 indie-
nen bij burgemeester en wethouders. Informatie over  
de bezwaarprocedure vindt u op www.laren.nl/ 
bezwaarschrift

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

Familieberichten

Geboorten:
20-12-2021 Chaviyah Yehudit Yochannah Khokhar
26-12-2021 Luc Valentijn van Dijk
30-12-2021 Lucas Joost Peels

Huwelijk/partnerschap:
18-12-2021  Juliette Marie-Louise Titia Reijntjes,  

en Jan Willem Frederik van Stralen

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 22 december 
2021 bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Gemeenteraadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert woensdag 26 januari om  
20.00 uur in de raadzaal in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 
in Eemnes. De vergadering is openbaar, maar zonder 
publiek. Luister live mee via laren.notubiz.nl/live Onder-
staande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl

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

•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 
d.d. 22 december 2021

•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Benoemingen
•  Herhuisvesting gemeentebestuur
•  Opstart verkoop raadhuis
•  Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi 

en Vechtstreek
•  Aanpassen verordening Sociaal Domein Laren 2018 

- onderdeel Wmo, en intrekken verordening Wet 
inburgering 2010

•  Aanpassen verordening Sociaal Domein Laren 2018 
- onderdeel leerlingenvervoer

•  Financiële beleidsdocumenten
•  Zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
•  Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voormalige 

Rabobank
•  Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

Kent u iemand die een gemeentelijke 
erepenning verdient?

U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of de 
Larense gemeenschap voordragen voor de gemeentelijke 
erepenning. 
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Deze persoon of instelling moet voldoen aan de volgende 
criteria:
•  Er is sprake van een bijzondere en onderscheidende 

inzet voor de Larense gemeenschap. Deze inzet mag 
zowel binnen als buiten Laren geprofileerd zijn/zijn 
geweest.

•  De inzet is belangrijk voor de Larense gemeenschap 
waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige inzet en niet 
op langdurige inzet. Onder hoogwaardige inzet wordt 
verstaan: uitzonderlijke inzet die de Larense gemeen-
schap ten goede komt.

•  De inzet voor de Larense samenleving kan op een breed 
scala aan terreinen zijn, zoals cultuur, wetenschap, 
sport, welzijnswerk, gezondheidszorg of bevordering 
van de sociale cohesie.

De uitreiking van de gemeentelijke erepenning vindt 
plaats medio mei 2022 of tijdens een specifiek georgani-
seerde bijeenkomst. 

Leden Commissie Erepenningen Laren
De Commissie Erepenningen Laren bestaat uit de volgen-
de leden: de heer M.L.J. Vos (voorzitter), mevrouw A. 
 Armbrust en de heer J.G.M. Smit.

Voordrachten of informatie per e-mail via  
bestuurssecretariaat@laren.nl

Stickerboek Nardinc-collectie, 
spaar ze allemaal! 

In maart gaat de nieu-
we vleugel van Singer 
open, waar permanent 
de Nardinc-collectie te 
zien is, een enorme ver-
zameling Nederlandse 
kunst ge schonken door 
mevrouw Els Blokker. 
Ter gelegenheid hiervan is een stickerboek ontwikkeld. 

Burgemeester Mol en Els Blokker namen het eerste sticker-
boek in ontvangst waarna het boek bij alle huishoudens in 
Laren is bezorgd. Bij een besteding van tien euro bij diverse 
winkeliers in Laren ontvangt u een pakje met vijf stickers 
met af beeldingen van schilderijen uit de Collectie Nardinc 
en de Singercollectie. Verzamel alle honderd stickers en 
maak kennis met de Collectie Nardinc, de Singer verzame-
ling en de geschiedenis van Laren! 

Burgemeester Mol: “Wat een waanzinnig creatief idee 
weer van Singer Laren en wat tof dat Dorpsfonds Bijzonder 
Laren dit mede mogelijk maakt. Zoals ik wel vaker zeg: de 
aardstralen onder ons dorp vibreren altijd vrolijk!”

Bekijk de gemeentelijke 
kunstcollecties online!

Vrijdag 14 januari, op de grens van Laren en Blaricum, lan-
ceerden burgemeesters Nanning Mol en Joan de Zwart-
Bloch de website www.kunstcollecties-blaricum-laren.nl 

Altijd al benieuwd geweest naar de gemeentelijke kunst-
collecties? Via de nieuwe website zijn ze voor iedereen toe-
gankelijk en zichtbaar. Kunst zien en gezien worden!

Larense zaken
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Geef oorlogsslachtoffers een 
gezicht 

Lawaai van schoten, een oranje vuurgloed en veel stof, dat 
is wat Hennie Bus en Bets Kaarsgaren zich herinneren van 
hun voettocht naar Apeldoorn tijdens de hongerwinter in 
februari 1945. Ze waren onderweg naar boeren in de hoop 
spullen te ruilen voor voedsel, toen een Duits convooi bij 
Voorthuizen werd aangevallen door geallieerde vliegtui-
gen. Om bescherming te zoeken, doken ze in ‘mansgaten’ 
langs de weg. De meisjes, beiden toen zestien jaar oud, 
overleefden de aanval. Maar de vader van Hennie, Johan-
nes Bus van ’t Klooster, niet. 
Na de aanval brachten fietsers Hennie en Bets naar een 
nabijgelegen boerderij. De dag daarop gingen ze in de stro-
mende regen naar huis waar de pastoor mevrouw Bus het 
slechte nieuws moest brengen. Het gezin Bus bleef achter 
met acht kleine kinderen zonder vader en kostwinner. Hen-
nie, de oudste van het stel, leeft nog steeds, net als Bets (93). 
Johannes is één van de zeventig slachtoffers van de tweede 
wereldoorlog uit Laren die wij herdenken. Zijn naam is te 
vinden op een lijst met slachtoffers die al in 1947 werd 
gepubliceerd in de Laarder Courant De Bel. De oorlog is 
inmiddels lang geleden en veel namen zeggen inwoners 
niets meer. Daarom wil het 4-5 mei comité van Laren de 
slachtoffers een gezicht geven door hun verhalen te vertel-
len, zodat wij hen nooit zullen vergeten.

Omgekomen personen uit de Larense bevolking 
tijdens de Duitse bezetting 1940-1945

Willem Arends Rawindro Noto Soeroto
Gerard Bakker Karl Pfeffer
Johan Bartels Henriëtte Pfeffer
Johanna Bartels Jan Pfeffer
Izak Bartels Thomas Pfeffer
Eefje Bartels Paul Pfeffer
Lena Bartels Nico Pimentel
Louis Baylé Emilie Polak
Theodorus Blom Benjamin van Praag
Willem de Boer Celina van Praag
Cornelis Bus Emanuel Querido
Johannes Bus Jane Querido
Rutgerus Calis Gozewin Ras
Stefanus Calis Sophia Ricardo
Hildo Cohen Hijman Schnitzler
Johanna van Dijk Nunes Schnitzler
Theodoor van Gogh Kurt Schöndorff
Anton Heidenreich Josephina Simonis
Johannes Hessels Johannes Smit
Wilhelmus Horst Henri Son
Wichert Hulsebos Marianne Son
Arnold Hijmans Lambertus Stronkhorst
Frans Hijmans Gerardus van Tiggelen
Siegfried Immerdauer Clarence van der Tonge
Lambertus Jongerden Hendrika van der Tonge
Salomon de Jongh Johannes van Uden
Anna de Jongh Wilhelmus van der Veer
Isodore Keesing Hendrik van Wilgenburg
Eva Keesing Ernst Woutman
Nicolaas van ’t Klooster Jacob Woutman
Bernhard de Leeuw Maarten Woutman
Sara de Leeuw
Samuel de Leeuw  
Joseph de Leeuw Omgekomen personen
Hendrika de Leeuw in Nederlands-Indië
Joseph de Leeuw Gerardus Fokker
Justus Lissauer Bertus Puijk

Johannes Bus met echtgenote Johanna van de Berg

Hennie Langeveld-Bus en Bets Ligter-Kaarsgaren in 2021

Kent u iemand die op de lijst van zeventig namen staat vermeld? Dan komt het 4-5 mei comité graag met u in contact, 
zodat we het verhaal achter deze naam kunnen opschrijven en vertellen. Ook komen we graag in contact met mensen 
die bekend zijn met onderduikadressen en onderduikers in Laren, want daar ontbreekt officiële informatie over. 
Neem contact op met het 4-5 mei comité via 4en5meicomite@laren.nl of bel naar 06 - 51 28 88 42 (John Timmerman) 
of 06 - 51 20 60 66 (Chris Bogaers).



11Larense zaken 21 januari 2022Larense zaken 26 november 2021
Larense zaken 19 aprilt 2019Larense zaken 12 januari 20181111

Nieuws in beeld

Muziekvereniging St. Jan speelt nieuwe compositie  
´Missa Antoni´ Bas Groenewoud

MO13 ongeslagen kampioen!

Honingkeuring bij Ons Genoegen Jan Vos zoekt vrijwilligers voor 
muziektent

Monique Woerdman voorzitter 
toneelgezelschap de Papegaai Nieuwe stichting GeitenweitjeKerstconcert Sint Jansbasiliek  

o.l.v. Ton Koopman bij MAX

Met uiterste precisie kerstboomstandaard voor basiliek

Wijk Postiljon weer opgeruimd, resultaat 7 volle zakken 
afval!

Misschien een dagje later, maar ze 
worden door GAD opgehaald
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Oplossing 
eindejaarspuzzel
Ook dit jaar hebben we weer heel wat inzendingen 
mogen ontvangen. 

De oplossing van de eindejaarspuzzel is: 
LAREN REGENKLAAR VOOR DE  TOEKOMST

Uit de goede inzendingen zijn vijf winnaars 
 getrokken. 

• Corrie Goes
• Christine W.M.Schunck
• Anneke van Hooft-van Eck
• Joost Boonen
• Rosalie en Sophia van Stormbroek

De winnaars ontvangen allemaal het boek  
‘Club de Tien’ over het vergeten succes van 35 Gooise 
schilders.
De redactie dankt alle inzenders voor hun deelname.

1 r o z e n l a a n t j e

2 l a g a r e

3 l a r e n s e B r a n d w e e r

4 e e m n e s s e r w e g

5 j a n d e n d u n n e n

6 n e d e r m e ij e r

7 l o c a t i e l i g w e i d e

8 c o l l e g e d e b r i n k

9 h e i d e z i c h t

10 d i c k e n s t h e a t e r

11 t o e g a n k e l ij k l a r e n

12 r i v i t a l i s e r i n g s p l a n

13 h o u t z a g e r ij

14 m e t a l o e f f

15 d o r p s r a d i o l a r e n

16 h a r m e n v o s w e g

17 g o o i s c h e w o o r d e n a a r s

18 c o r o n a

19 t h e a t e r a g e n d a

20 g o e d e h e r d e r k a p e l

21 b e l g i s c h e m e e s t e r s

22 k w a r t a a l b e r i c h t

23 g o o s c h e k i p

24 h o c k e y d a m e s

25 e l s b L o k k e r

26 p e u t e r v o o r l e z e n

27 b i e z e m b o s j e

28 d o r p s b u s

29 c l u b d e t i e n

B E K A  H U I S - A A N - H U I S  V E R S P R E I D I N G

Bezorgers gezocht:

Bezorging 2 keer per maand

Op vrijdag en/of zaterdag 

Werktijd 2-3 uur

Goed salaris!

Ben jij op zoek naar een leuk bijbaantje en

ben jij minimaal 13 jaar? Reageer dan snel!

W I J  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  B E Z O R G E R S

V O O R  H E T  L A R E N S  J O U R N A A L   

V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E :  

B E R T  K A A R S G A R E N

      0 6  5 3 5  2 8 8  1 6

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl
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Het nieuwe jaar
Allereerst wil het Toegankelijkheidsteam Laren alle inwoners van 
Laren een mooi en liefdevol 2022 toewensen. Hopelijk met minder 
corona, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten en er weer volop op 
uit kunnen trekken.

Met de gemeenteraadsverkie-
zingen in het vooruitzicht, 
wordt het ook een spannend 

jaar voor ons team. We hebben een uitstekende samen-
werking met wethouder Ton Stam en de ambtenaren, 
waardoor veel van onze aan bevelingen zijn uitgevoerd. 
Wij hopen dan ook dat na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van maart, de wethouder met verkeer, veiligheid en 
toegankelijkheid in zijn  portefeuille, ons op dezelfde 
wijze zal blijven steunen.
We hebben alle politieke partijen een brief gestuurd met 
de vraag om ons te ondersteunen, zodat wij ons werk 
goed kunnen blijven doen. We merken aan de reacties 
van onze inwoners, dat het zeer op prijs wordt gesteld
Laren is een mooi dorp met veel karakteristieke kenmer-
ken. Om het mooi te houden vergt dat ook veel aandacht 

en onderhoud. Iedereen zal begrijpen dat hinderlijke 
obstakels in bestrating en groenvoorziening niet à la 
minute verholpen kunnen worden. Ons team houdt 
daarom hiervan lijsten bij, die tijdens overleg met de 
gemeente besproken worden. Wij zijn een klein team en 
kunnen ook niet alle overlast van verkeerd geparkeerde 
auto’s, overhangend groen, kapotte voetpaden signa-
leren. We zijn dan ook blij met de medewerking van 
inwoners die ons daarop attenderen.  
Wat nog veel meer zou helpen is, als alle inwoners van 
Laren rekening blijven houden met het vrij houden van 
de trottoirs voor alle voetgangers, zodat Laren voor 
iedereen een aantrekkelijk dorp is en blijft.

Toegankelijkheidsteam Laren
Lidy Smit

Samen maken we het verschil!

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

Gert Jan Loman winnaar van de Bep Vos 
Wisselbeker 2021!
Dat de jaarlijkse honingkeuring ook mogelijk is in tijden van  
corona heeft de imkervereniging Laren-Blaricum afgelopen zondag  
12 december wederom bewezen. Een hybride evenement waar 
 minstens vijftig “keurmeesters” via het beeldscherm verbonden waren 
om met elkaar de mooiste en lekkerste honing van 2021 te kiezen.

De ‘Blokhut van Ons Genoegen’ was dit jaar de centrale 
keukentafel, binnen de coronamaatregelen, van het 
strijdtoneel van een heel spannende wedstrijd rond de 
ongeveer twintig keukentafels waar de imkers en 
honinglief hebbers met elkaar verbonden waren om alle 
honingmonsters te proeven en te beoordelen. Aan de 
centrale tafel in de sfeervol ingerichte Blokhut, zaten de 
keurmeesters Johan Calis en Bart Vos in het gezelschap 
van burgemeester Nanning Mol om de leuke, bijzondere 
en gezellige wedstrijd in goede banen te leiden. Dit jaar 
werd ons honingteam met verve ondersteund door een 
team studenten van de HU, die onze honingkeuring als 
evenementmanagementproject hadden omarmd.
 Martin Zwanikken won de eerste prijs in de categorie 
vloeibare honing en Floor Karnebeek won de eerste prijs 

met haar foutloze kristalliserende honing. Niki Steneker 
had de meeste inzendingen en een prachtige prijswin-
nende inzending met wasmedallions met bijen opdruk. 
De imkerende zwagers Fred Reijmerink en Fred Horst 
hadden een foutloze smaakvolle mede ingeleverd. 

Terwijl na de jury-keuring de eerste plaats gedeeld werd 
door de zwagers Fred Reijmerink en Fred Horst, Floor 
Karnebeek en Niki Steneker, was de imker met de mooi-
ste en lekkerste honing dit jaar Gert-Jan Loman. Zijn 
heidehoning werd als meest smaakvolle beoordeeld met 
een 8! En hiermee was hij in één keer winnaar van: de 
lekkerste honing, de beste heidehoning en ook nog eens, 
met twee foutloze inzendingen, de hoofdprijs; de Bep Vos 
Wisselbokaal. 
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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.

Bezint eer ge begint
Wat je ook onder goede voornemens verstaat, 
meestal is scheiden er niet een van. Toch zien we 
na het einde van de Kerstvakantie vaak een toe-
name, net als na de zomervakantie. Wat brengt 
mensen daar toe? In een Deens onderzoek uit 
2019 waren de meest genoemde redenen: gebrek 
aan liefde/intimiteit, communicatieproblemen,  
gebrek aan sympathie/respect/vertrouwen en uit 
elkaar groeien. Volgens de Denen bevestigden 
hun resultaten wereldwijde trends met betrek-
king tot een toegenomen belang van emotionele 
en psychologische aspecten in relaties. 
Dit komt redelijk overeen met cijfers van het 
CBS uit 2013. Het CBS geeft daarnaast ook 
verschillen tussen antwoorden van mannen en 
vrouwen. De meest opvallende: dat 7 (bij ge-
huwden) tot 23 (bij samenwoners) keer zoveel 
vrouwen als mannen ‘verslaving’ als reden noe-
men. Bij samenwoners wordt ‘huiselijk geweld’ 
22 keer vaker door vrouwen als door mannen 
genoemd. Mannen geven trouwens 2 keer zo 
vaak als vrouwen aan dat ze ‘uitgekeken zijn’ op 
de ander. Dat klinkt wel een beetje makkelijk. 
Iedere relatie vereist toewijding en inspanning. 
‘Uitgekeken zijn’ geeft niet de indruk dat er 
daarvan sprake is. Dat is zonde. Zeker als men 
uit Engels onderzoek uit 2014 verneemt, dat 
50% spijt heeft van de scheiding. En dat nog 
meer mensen zich serieus afvragen, of het wel 
zo’n goede beslissing is geweest. Ze missen hun 
ex-partner of zijn zelfs nog verliefd op hen! Ook 
komt dan vaker het besef dat ze niet beter af zijn 
in hun eentje en dat hun beslissing de relatie 
met hun kinderen heeft geschaad. Zeker nu het 
aantal scheidingen toeneemt en zelfs richting 
de 1 op 2 lijkt te gaan, is dat wel iets om goed 
bij stil te staan.

Column Clasien_71X220mm_jan_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_jan_2022.indd   1 10-01-2022   15:5810-01-2022   15:58

Een taxatie nodig? 
Meer dan twintig jaar  
ervaring in het Gooi en 
sinds 1999 beëdigd als 
NVM Register- 
Makelaar-Taxateur  

ikwileentaxatie.nl  

Plan uw taxatie: 
035-5312843 

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

Versa Vrijwilligerscentrale  

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Geologisch museum Hofland zoekt uitbreiding
Wil jij werken met gesteenten en mineralen? Bijhouden 

van de collectie in een database en in de opslag? Werk 

mee aan tentoonstellingen en haal schenkingen op. Wil 

jij deel uitmaken van een goed team op de dinsdagen?  

Facilitair beheerder bij de Gooise Academie
Woon je in Laren en vind je het leuk om een aantal keer 

per week tussen 12.00 uur en 13.30 uur hand-en-span-

diensten te verlenen op de Gooise Academie in Laren? 

Ben je handig en sociaal? Help mee de Gooise Academie 

soepel draaiende te houden. Je hebt contact met docen-

ten en cursisten en lost voor hen kleine defecten op. Je 

neemt bestellingen in ontvangst en bergt het op. Je 

 verricht lichte onderhoudswerkzaamheden in de tuin 

en de gebouwen. We horen graag van je!

Maatje om te wandelen, fietsen en spelen van 
spelletjes
Een jongeman van 37 jaar uit Laren zoekt een maatje om 

leuke dingen mee te ondernemen. Zoals fietsen, 

 museumbezoek of een bordspelletje. Het is een man van 

 weinig woorden die het prettig vindt om ook in stilte 

samen te kunnen zijn. Hij is gediagnosticeerd met het 

Autisme Spectrum Stoornis. Muziek is ook belangrijk in 

zijn leven, hij speelt viool. Lijkt het jou leuk om 

 gezelschap te bieden?

Wandelen met rolstoel
In Theodotion wil een rolstoelgebonden bewoner graag 

naar buiten, maar is daarin af hankelijk van anderen. 

Heeft u een uurtje in de week over, bel dan gerust!

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 

afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 

c oördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk 

op www.vcbel.nl. 

Vrijwilligerswerk in 
het Papagenohuis 
verrijkt je leven
In het Papagenohuis in Laren wonen, leren en 
werken 12 jongeren met autisme. Ook komen er 
per week in totaal zo’n 50 jongeren voor hun 
dagbesteding. Dit kan bestaan uit schilderen, 
boetseren, toneel, muziek maar ook sporten zoals 
kickboksen. Uitgangspunt van het Papagenohuis is 
om de jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten 
worden en om de buitenwereld naar binnen te 
halen (en vice versa).

Dit alles kan uiteraard niet zonder de hulp van vrijwilli-
gers.  We zijn erg blij met onze groep van zo’n 75 vrijwilli-
gers, waarvan velen wekelijks bij ons in huis zijn om bij 
allerlei activiteiten in huis te assisteren.  De laatste tijd 
krijgen we vaker de vraag waarom vrijwilligerswerk bij het 
Papagenohuis zo leuk is. We vroegen het twee van onze 
trouwe vrijwilligers, Erna en Jenneke. Beiden zijn al onge-
veer 4,5 jaar vrijwilliger bij ons. Erna is 2 dagdelen per week 
in huis, zij ondersteunt jongeren 1 op 1 in de horeca. Jen-
neke is één dagdeel per week gastvrouw. In deze functie 
verwelkomt ze bezoekers en ondersteunt de medewerkers 
bij allerlei klusjes. Ze vertellen allebei dat het vrijwilligers-
werk je verrijkt, je krijgt er heel veel voor terug. Je leert 
ervan en je laat de wereld zien dat niet iedereen hetzelfde 
is. Jenneke vindt het contact met de jonge mensen erg 
waardevol. Geen dag is hetzelfde in het Papagenohuis en je 
past je daaropaan. Beiden benoemen het levendige karak-
ter van het Papagenohuis: er is veel muziek en creativiteit, 
er is horeca en er zijn tentoonstellingen. Erna vertelt dat ze 
het werken met juist deze jongeren zo boeiend vindt, 
omdat ze extra aandacht nodig hebben. Ze had, net zoals 
Jenneke, weliswaar geen ervaring met jongeren met autis-
me, maar ze hebben zich goed ingelezen en zijn bij aan-
vang goed begeleid. Tot slot nog een paar tips van hen: het 
vrijwilligerswerk is geen hobby. Het is vooral leuk om een 
steentje bij te dragen en het geeft veel voldoening. Als je 
bereid bent om je erin te verdiepen, krijg je er ook veel voor 
terug. Mocht je na het lezen van dit artikel ook interesse 
hebben in vrijwilligerswerk in het Papagenohuis: neem 
dan  een kijkje op onze website https://www.papageno.nl/
huis/laren/vrijwilligers
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Nieuws in beeld

Snoepjes & chocolade te koop op De Rijt

Braakliggend terrein aan de Ooghout gaat bebouwd worden

Oud-voorzitter hockeyclub minister Papageno foodtruck bij het Brinkhuis

Smeekweg in de verbouwing Even een frietje bij BEOSingert tv met Anne van Lienden

Ook Dickenstheater zag zijn voorstellingen op een  
enkele na voorbij gaan

Regie op mantelzorg presenteert zich op kermisterrein

Ralf's midlife is begonnen
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BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Dat wordt wennen in ons Rosa Spier Huis, want wij 
hebben een nieuwe directeur. Hij mag leiding gaan 
geven aan zo’n slordige 260 mensen én ... aan een 
prachtige groep koikarpers, ja ja. De ménsen in ons 
huis zijn: dames en heren in de zorgafdeling, het per-
soneel zoals verpleeghulpen en vrijwilligers, maar 
ook dames en heren voor de communicatie, de recep-
tie, én de harde werkers in de keuken, het café- 
cultuurgebouw en de technische en culture dienst. 
Maar er zijn ook bewoners van verschillende leef-
tijden en activiteiten die samen in een huurders-
vereniging in 4 appartementsgebouwen, de Musicus, 
Schrijver, Schilder en Beeldhouwer, in 92 apparte-
menten wonen.  

Nu ik dit opschrijf realiseer ik mij wat een klus dat 
voor de nieuwe directeur is. We moeten er wel aan 
wennen dat het een hij is. Onze vorige directeur was 
een zij: Karin Annaert.  6 jaar moest zij hier de scepter 
zwaaien, Karin zelf ziet het meer als mógen zwaaien, 
hoewel er misschien soms wat ongecontroleerd 
gezwaaid werd. Ze gaat nu een rustiger leven leiden. 
De zware weg en strijd om het nieuwe Rosa Spier Huis 
te realiseren was geen sinecure. Maar daar is zij zeker 
in geslaagd. Er staat nu een prachtig nieuw tehuis 
voor kunstenaars en wetenschappers, die Herold van 
den Berg, de nieuwe directeur, over mag nemen.

Wij wensen hem, ons ook, inzicht, warme genegen-
heid, en veel hulp in zijn belangrijke taak.  

Henk van der Horst
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. 

Snoepjes & chocolade te koop op De Rijt

Braakliggend terrein aan de Ooghout gaat bebouwd worden

Ralf's midlife is begonnen

Twee politieke cafe’s 
in aanloop naar 
verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden dit voorjaar plaats 
op woensdag 16 maart. Op maandag 14 en dinsdag 15 
maart kan er in verband met de coronamaatregelen ook al 
gestemd worden. Het politiek café het Gooi zal om de 
Larense kiezers te informeren hoe de verschillende partij-
en hun programma’s hebben samengesteld twee bijeen-
komsten organiseren waarin de lijstrekkers zullen worden 
ondervraagd over hun standpunten en het publiek de gele-
genheid krijgt vragen te stellen en met hen in debat te 
gaan. Deelnemers zijn de partijen Larens Behoud en VVD, 
de huidige coalitie en de oppositiepartijen Liberaal Laren, 
CDA, D66 en Groen Laren. De bijeenkomsten zijn in het 
Brinkhuis en beginnen om 20.00 uur. Ook zullen de debat-
ten live gestreamd worden en daarnaast via de Dorpsradio 
te volgen zijn. Het eerste debat op maandag 14 februari 
wordt gepresenteerd door Ton Verlind,  het tweede debat 
op 7 maart door Erik de Zwart. De organisatie zal een en 
ander laten plaatsvinden met inachtneming van de coro-
na maatregelen. Op het moment van dit persbericht is het 
nog onduidelijk hoe die zullen uitpakken. Daar wordt u 
verder over geïnformeerd via Dorpsradio, facebook, de 
Laarder Courant de Bel, de Gooi- en Eemlander en de web-
site van de gemeente en Bol an.
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Zondag 30 januari
Papageno Zondagochtendconcert – 11.30-12.30 uur – Papa-
genohuis – Inloop om 10.45 uur voor koffie met iets lekkers.
Juan Pedro Garcia (pianist) met werken van Beethoven, 
Ravel en Prokofiev.

Zondag 30 januari
Hallo Bandoeng! 15.30 uur – Rosa Spier 
Huis –  € 15,00 
Een indringend en ontroerend verhaal 
over een Indische erfenis, vormgegeven in een aangrijpen-
de en liefdevolle muzikale theatervoorstelling. Geïnspireerd 
door verzwegen Indische familieverhalen die verteld 
 moeten worden. Juist nu, omdat het nog kan. En juist nu, 
omdat wij dit jaar 75 jaar vrijheid vieren en erkenning van 
gebeurtenissen in de geschiedenis voor velen belangrijk 
zijn, zodat pijn en frustraties veroorzaakt door een oorlog, 
niet van generatie op generatie worden overgedragen. Zit 
familiegeschiedenis in je genen? Hallo Bandoeng! is een 
voorstelling geïnspireerd op een vader-dochterrelatie en de 
‘erfenis’ die ieder kind meeneemt vanuit zijn ouders. Wat 
als die erfenis een traumatische belevenis is geweest en de 
familie daarover zwijgt? Hallo Bandoeng! gaat over de 
waarde te weten waar je vandaan komt. En over de vraag 
hoe dat je identiteit bepaalt.

Woensdag 2 februari
Pieter Jouke en Ronald Snijders  
De Staat van Verwarring – 20.15 uur 
Theater aan de Brink
De Staat van Verwarring is een vrolijk-absurde talkshow in 
het theater, met gastheren Pieter Jouke en Ronald Snijders. 
In een ver verleden was de gelijknamige late-night show te 
zien bij de VPRO. Maar inmiddels staat het programma 
alweer 10 jaar met daverend succes in het theater. Ook tij-
dens deze Jubileum Tour praten Snijders & Jouke met twee 
interessante interview-gasten uit de stad of regio waar de 
jubileumvoorstelling plaatsvindt, en zijn er ontregelende 
filmpjes, live chat-gesprekken met wildvreemden, is er een 
spek & bonen quiz, neologismen van de Alfabetweter, etc.
Het enige wat u nu nog moet doen is kaartjes kopen, in het 
publiek gaan zitten en wachten tot het afgelopen is. Zo een-
voudig kan theaterbezoek dus OOK zijn!

Zondag 6 februari
Papageno Zondagochtendconcert –  11.30-12.30 uur  
Papagenohuis – Inloop om 10.45 uur voor koffie met iets lekkers.
Sofia Navarro en Angel Martin del Burgo (viool en piano) 
met werken van Schubert, Ravel en Rachmaninov.

Donderdag 10 februari
Ella van Drumpt en Nico de Vries 
Schrijf me  –20.15 uur – Theater aan de 
Brink – € 18,50
Wie kent het niet: stiekem briefjes  schrijven 
in de klas aan je geheime liefde. Op welke 
zolder staat er geen schoenendoos met liefdesbrieven. We 
doen het nog steeds, schrijven of mailen naar iemand aan 
wie we misschien meer toevertrouwen dan aan onze eigen 
partner…
“Schrijf me” vertelt het verhaal van Victor en Eva, die zich 
vanaf de lagere school tot elkaar voelen aangetrokken. Hun 
liefde houdt, ondanks allerlei ontwikkelingen, stand. Na 
het eindexamen scheiden hun wegen. Eva wordt kunst-
schilder en trouwt met een rijke econoom en Victor reist 
de wereld over op zoek naar zijn geluk en eindigt met een 
sterrenrestaurant in de buurt van Kopenhagen.
Twee mensen die wel bij elkaar horen, maar misschien niet 
bij elkaar passen. Het leven heeft hen uit elkaar gedreven, 
maar het verlangen blijft. Er ontstaat een intense, levens-
lange briefwisseling. Hadden ze het lot moeten tarten en 
toch voor elkaar moeten kiezen?

Vrijdag 11 februari
Rebeca van Koert & Jabiz Hafizi – 20.00 
uur – Rosa Spier Huis – Toegang: € 5,00 
(incl. consumptie)
Rebeca van Koert en Jabiz Hafizi hebben elkaar ontmoet 
tijdens hun eerste jaar op het Utrechts Conservatorium. 
Jabiz begon aldaar aan haar bachelor klassiek piano bij 
Martyn van den Hoek en Rebeca begon haar bachelor klas-
siek zang bij Dobrinka Yankova. Vanaf de eerste ontmoe-
ting deelden beide dames een passie voor het Duits-
romantische liedrepertoire. Deze avond brengen Rebeca 
en Jabiz repertoire ten gehore waar ze al sinds het begin 
van hun studies samen aan gewerkt hebben. 

Woensdag 23 februari
Kikker zingt en leest voor – 10.30 uur – 
Theater aan de Brink – € 8,50
Beleef de avontuurlijke wereld van Kikker! 
Kikker zingt de leukste liedjes uit zijn eigen 
musicals en vertelt over de avonturen die 
hij beleeft met zijn vriendjes. Naar de 
bekende boeken van Max Velthuijs, voor 
iedereen vanaf 3 jaar.
Na de voorstelling is een meet & greet met Kikker!

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

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

BrinkhuiS TheaTer
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

papageno huiS
Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www. stichtingpapageno.nl
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Uit het archief van de Historische kring Laren

Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (101 jaar geleden)

Toen de landbouwer Majoor aan het Zevenend in zijn hooi-
berg aan het werk was, stootte zijn greep plotseling op iets 
hards. Hij was stomverbaasd. Hij ging eens wat met de 
hand in het hooi zoeken en ontdekte tot zij stomme verba-
zing dat er een fiets in zijn hooiberg lag. Hij begreep er 
niets van en sleurde de fiets uit het hooi en deponeerde 
hem naast de hooiberg. Daarna ging hij gewoon door met 
zijn werk en trof er zelfs fiets nummer twee in het hooi. 
Hoe was dit mogelijk? Hoe kon iemand twee fietsen boven 
in de hooiberg verstoppen? Mogelijk was gebruik gemaakt 
van de ladder die altijd naast de schuur lag. Majoor ver-
trouwde het niet en ging toch maar even naar het politie-
bureau. Daar vertelde hij van zijn vondst. Twee agenten van 
politie gingen met hem mee om één en ander te bekijken. 
Ze vonden het ook maar een vreemd verhaal. Bij de hooi-
berg aangekomen zagen de agenten het tweetal karretjes 
staan. Er ging hun een licht op. Dit waren waarschijnlijk de 
beide fietsen die kortgeleden, van zaterdag op zondag 
waren gestolen bij een inbraak. De agenten namen de beide 
fietsen mee en stalden ze bij het politiebureau. Tevens 
namen ze contact op met de familie Landré in Blaricum 
waar de inbraak was geweest. Ze werden uitgenodigd om 
naar het politiebureau in Laren te komen om te zien of de 
fietsen hun eigendom waren. En inderdaad, toen zij de 
fietsen zagen konden ze vaststellen dat het hun fietsen 
waren die waren gestolen bij een inbraak in de fietsenberg-
plaats. Blij dat ze hun fietsen weer terug hadden reden ze 
richting Blaricum. Het probleem was nu voor de politie, 
wie had of hadden deze fietsen in de hooiberg verstopt. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

De Lindenhoeve van de Historische kring aan de Van 

Nispenstraat 29 in Laren is i.v.m. corona voorlopig 

gesloten. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

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.

Het voorjaar komt er aan

De kop is eraf, de eerste dagen van de eerste maand 

zijn al weer voorbij en voor je het weet is februari en 

gaan de dagen echt alweer langer worden. Op naar 

het voorjaar; de tuin in, de bollen poten en de tuinset 

schoonmaken en/of naar buiten zetten. Binnenkort 

zal ook weer de brief met de WOZ aanslag op de deur-

mat vallen, check deze goed en vooral de woonopper-

vlakte die men heeft vermeld. Vanaf 1 januari van dit 

jaar dient de waarde verplicht vastgesteld te worden 

op basis van de woonoppervlakte van het huis in 

plaats van de inhoud van de woning. Met de huidige 

gasprijzen en daarbij de druk die vanuit Europa 

wordt gelegd is het goed uw huis te laten isoleren. U 

ondervindt hiervan écht direct profijt en comfort 

verbetering. Wat gaat het komende (voor) jaar de wo-

ningmarkt brengen? Nu met een nieuw kabinet moe-

ten we niet direct wonderen verwachten. Het aantal 

te koop staande woningen binnen Laren is historisch 

laag. Op dit moment staan er maar 27 woningen/ap-

partementen te koop, terwijl ik me nog kan herinne-

ren dat het er ook wel eens 400! waren. Dat was een 

totaal andere markt. Sommige woningen stonden 1, 

2, 3 of zelfs 4 jaar te koop. Dat kunnen we ons nu niet 

meer voorstellen. Ook geen goede zaak, met veel 

spanningen, dubbele lasten, woningen die tijdelijk 

verhuurd moesten worden en met regelmatige execu-

tie veilingen tot gevolg. Het voorjaar komt er aan, 

heeft u kriebels te verhuizen, wellicht wel naar het 

buitenland, dan is het nu het moment om te acteren.

Marjolein
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Brinkhuis dertig schilderijen van haar hand te bewon-
deren. De werken zijn af komstig uit diverse privé-
collecties en worden voor de eerste keer aan het publiek 
tentoongesteld. De collectie bestaat uit stillevens, dorps-
gezichten en twee portretten van een Larense boer en 
boerin, alsmede twee schilderijen in bruikleen van de 
gemeente Laren.
Corrie Pabst werd opgeleid aan de Haagse Academie van 
Beeldende Kunsten en was een leerling van ‘Kunstpaus’ 
H.P. Bremmer. Ze maakte onder meer (kerk)interieurs, 
portretten, stillevens, landschappen en stadsgezichten. 
In 1912 vestigde ze zich in het schildersdorp Laren, waar 
ze door K.P.C. de Bazel Villa de Eekhoorn (villa Steen-
bergen) liet bouwen. Pabst nam onder meer deel aan de 
tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, een tentoonstelling 
in het Stedelijk Museum in 1914 en meerdere verkoop-
exposities in Hamdorff Laren. Ze was lid van 
Kunstenaars vereniging De Brug en de Vereeniging voor 
Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum. Haar werk is 
onder meer opgenomen in de collectie van het Rijks-
museum te Amsterdam en het Kröller-Müller Museum 
te Otterlo. 

Tot en met 27 februari is in Singer Laren nog de tentoon-
stelling Belgische meesters te zien: een selectie hoogte-
punten van Belgische schilderkunst uit het Brusselse 
Museum van Elsene. De werken van kunstenaars als 
Emile Claus, James Ensor, Jean Delville, Fernand Khnop-
ff, Rik Wouters, Gustave De Smet, Paul Delvaux en René 
Magritte zijn een weerspiege-
ling van de zoektocht naar 
vernieuwing en vrijheid van 
expressie in België tussen 
1850 en 1950.

René Magritte, De gelukkige 
schenker (L’Heureux donateur), 
1966, olieverf op doek, 55,5 x 45,5 
cm, aankoop van de  kunstenaar 
1966 © Courtesy Ch. Herscovici

Tot en met t/m 28 februari is in de Van den Brink Galerij 
van Singer Laren Peter Vos. Getekende vogelboeken te 
zien. De tentoonstelling is samengesteld door kunst-
historicus Jan Piet Filedt Kok en geeft een overzicht van 
de unieke handgetekende vogelboeken van Peter Vos 
(1935-2010). Aanleiding voor de tentoonstelling is de 
publicatie van een facsimile-uitgave van het mooiste 
vogelboek van Peter Vos: De 333 vogels uit 1980-‘82.

‘Belgische meesters’ in Singer Laren 

‘Peter Vos. Getekende vogelboeken’ in Singer Laren

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

Bibliotheek Laren geopend  
De bieb in het Brinkhuis is open voor het lezen, lenen en 
terugbrengen van boeken. Ook kunt u in de bibliotheek 
en de foyer terecht voor het lezen van tijdschriften en 
dagelijkse kranten. De foyer is gesloten voor horeca (er is 
dus geen koffie, thee, lunch en dergelijke verkrijgbaar).
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 09.00 – 
17.00 uur en zaterdags 10.00 – 16.00 uur.
Ook al blijft de bibliotheek open, er kunnen omstandig-
heden zijn waardoor je niet naar de bibliotheek kunt 
komen of omdat je vanwege besmettingsrisico liever 
niet de deur uit gaat. Maak dan gebruik van de Bezorg-
service. De service is opgezet met ondersteuning van 
Versa Welzijn, Het Brinkhuis Laren en de Vrijwilligers-
centrale Huizen. Bel het nummer 0355257410 in Huizen, 
035 5382612 in Laren of mail. Geef het genre of het onder-
werp aan van het boek dat je thuisbezorgd wilt krijgen. 
Via de bezorgservice kun je ook tijdschriften lenen of 
groot letterboeken. Meer info: www.hartvanlaren.nl.

De Larense schilderes en bewoonster van Villa Steenber-
gen Corrie Pabst (1865 – 1943) is na 110 jaar terug in Laren. 
Tot en met 19 februari zijn in de (h)Artgalerij van het 

Expositie privécollecties Corrie Pabst

N a  1 1 0  j a a r  te r u g  i n  l a r e n 

8 JANUARI - 19 FEBRUARI 2022
Expositie privécollectie in het Brinkhuis te Laren (NH)

Schilderes te Laren en bewoonster van Villa Steenbergen

C O R R I E  P A B S T
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In het Rosa Spier 
Huis is tot en met 
20 maart de expo-
sitie met aff iches 
uit de eigen collec-
tie van Stichting 
 Gifted Art van 
Christo (1935-2020), 
Roy Lichtenstein 
(1923-1997), Indiana 
Robert (1928-2018) 
en Andy Warhol 
(1928-1987). De 
expo sitie is dage-

lijks gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Het 
Galeriecafé is tevens een horecagelegenheid waar u een 
drankje of een hapje kunt nuttigen van onze kleine kaart 
(geopend tot 20.00 uur). Het Rosa Spier Huis is gevestigd 
aan de Hector Treublaan 97 te Laren. Stichting Gifted Art 
(2006) bevordert onderzoek naar beeldende kunst en de 
presentatie ervan. Naast het stimuleren van kunsthisto-
risch onderzoek en publicaties ondersteunt de stichting 
musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken.

De PC HelpdeskBEL, gevestigd in Het Brinkhuis in Laren, 
is vanaf 24 januari weer iedere werkdag geopend van 
10.00-12.00 uur. Bent u de afgelopen feestdagen verrast 
met een nieuwe laptop, computer, smartphone of tablet? 
Wij helpen u graag op weg met uw vragen en problemen 
met uw apparatuur. De PC Helpdesk gaat open onder de 
G2-voorwaarden (dus voorzien van een booster, het dra-
gen van een mondkapje en een geïnstalleerde Corona 
check-app). Meer info: www.pchelpdeskbel.nl.

Expositie affiches Stichting Gifted Art

PC Helpdesk weer open

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Koffieochtend, Brinkhuis, iedere donderdag van 
10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.00-11.30 uur

Onder voorbehoud van overheidsmaatregelen opent het 
Repair Café Laren op zaterdag 12 februari
a.s. weer haar deuren. U kunt uw huishoudelijke appara-
ten, tuingereedschap e.d. en ook kleding vanaf 10.00 uur 
tot 11.00 uur voor reparatie afgeven in het gebouw van 
speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg te Laren. Tus-
sen 12.00 en 13.00 uur kunt u uw spullen weer ophalen. 
De reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een 
vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Hiervoor kunnen 
dan weer nieuwe materialen en gereedschappen worden 
aangeschaft. Wilt u zeker weten of u op de aangegeven 
datum terecht kunt? Raadpleeg dan de website  
www.repaircafelaren.nl.

Repair Café 
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 Agenda

t/m 19 feb  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 
privécollecties Corrie Pabst

t/m 27 feb  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Belgische 
meesters’

t/m 27 feb  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Peter Vos. 
Getekende vogelboeken’

t/m 20 mrt  Rosa Spier Huis: Expositie affiches 
Stichting Gifted Art, 10.00-17.00 uur

26 jan  Theater aan de Brink: Joes Boonen 
– Dikkie Dik en de Taart, 10.30 uur

28 jan  Rosa Spier Huis: Annabelle Hinam 
– Shortest Tragedy and Fastest Moving!!!!, 
15.00 uur

30 jan  Rosa Spier Huis: Hallo Bandoeng!,  
15.30 uur

1 feb Film aan de Brink: Supernova, 14.30 uur
2 feb  Film aan de Brink: De Luizenmoeder, 

19.30 uur
2 feb  Theater aan de Brink: Pieter Jouke en 

Ronald Snijders – De Staat van 
Verwarring, 20.15 uur

9 feb Film aan de Brink: Supernova, 19.30 uur
10 feb  Theater aan de Brink: Ella van Drumpt en 

Nico de Vries – Schrijf me, 20.15 uur
11 feb  Rosa Spier Huis: Rebeca van Koert & Jabiz 

Hafizi, 20.00 uur
15 feb Film aan de Brink: The Father, 14.30 uur
16 feb Film aan de Brink: Druk, 19.30 uur
22 feb Film aan de Brink: Druk, 14.30 uur
23 feb  Theater aan de Brink: Kikker zingt en 

leest voor, 10.30 uur
23 feb Film aan de Brink: The Father, 19.30 uur
24 feb  Theater aan de Brink: Thijs van de 

Meeberg – Meer dan mogelijk

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

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
326  09-02-2022  vrij. 18-02 en za. 19-02
328  09-03-2022 vrij. 18-03 en za. 19-03

-Te koop- 
bij de Larense boekhandel 

en de BRUNA

•  dinsdag 1 februari 14.30 
Supernova Drama/Romantiek

•  woensdag 2 februari 19.30 
De Luizenmoeder Komedie

•  woensdag 9 februari 19.30 
Supernova Drama/Romantiek

•  dinsdag 15 februari 14.30 
The Father Drama

•  woensdag 16 februari 19.30 
Druk Drama/Komedie

•  dinsdag 22 februari 14.30 
Druk Drama/Komedie

•  woensdag 23 februari 19.30 
The Father Drama

Alle voorstellingen zijn onder voorbehoud van de actuele 
coronamaatregelen. Check voor meer info www.hartvanlaren.nl

Filmagenda Brinkhuis 
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Meld je nu nog aan 
voor supersnel 
glasvezelinternet
in Laren
De einddatum nadert!

gavoorglasvezel.nl

Aanmelden 
kan nog t/m

26 januari 
2022
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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  
9 februari 2022

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

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

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

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of 
per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

 De Gouden Makelaar      ZEVENEND 33A  Laren  

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  

 NIEUW: RAADHUISSTRAAT 26 BLARICUM  

Cover: Natuurpracht op de Zuiderheide


