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5 vragen aan

Ineke Hilhorst en
Teun Koetsier
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verschijnt op
24 april het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’, het
derde deel van een trilogie over de Tweede Wereldoorlog in
Laren. Het Larens Journaal sprak met de auteurs Ineke
Hilhorst (documentairemaker, schrijfster, interior
designer en cultuurproducent) en haar echtgenoot Teun
Koetsier (historicus, filosoof van de wiskunde en secretaris
van de Historische Kring Laren).

Waarom dit boek?
Ineke: ‘Na onze eerdere boeken ‘Schieten op de Maan’ en
‘De Slag om de Berg-Stichting’ hadden wij de behoefte om
als het ware ‘in te zoomen’ op het leven van een aantal
mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal in
Laren woonden, maar die ieder een heel andere keuze
hebben gemaakt. Het ging ons met name over de vraag:
wat zou jij hebben gedaan in dezelfde omstandigheden?
In het boek zetten we zeven uitzonderlijke personen
naast elkaar. Door in te zoomen op hun levens, begrijp je
beter hoe mensen tot een bepaalde keuze komen. De achtergronden van de gekozen personages zijn heel verschillend. Om er enkele uit te pikken: de vooraanstaande journalist en vakbondsman Henri Polak, die iedereen al in de
jaren dertig waarschuwde voor het gevaar van het nazisme, een foute NSB-burgemeester en de spirituele schilderes Lizzy Breman, die tijdens de oorlog een spirituele
omwenteling teweeg bracht.’

Hoe hebben jullie de personages gekozen?
Teun: ‘Als historicus schrijf je geen fictie, maar vertel je
waargebeurde verhalen. Je bent dus afhankelijk van
archieven en materiaal dat anderen beschikbaar hebben
gesteld. Na het schrijven van onze andere twee boeken
beschikten we al over veel materiaal, en daar hebben we
nieuw materiaal bij gezocht. Ik ben onder meer naar
Duitsland en Engeland gegaan, bezocht regelmatig het
NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)
in Den Haag en heb veel via het internet beschikbare
archieven bezocht.’

Wat willen jullie met dit boek vertellen?
Ineke: ‘Dat de ‘goed of fout’-vraag helemaal niet eenvoudig te beantwoorden is. Het is niet alleen je karakter, dat

bepaalt welke keuze je maakt, maar ook de omstandigheden spelen soms een zwaarwegende rol. Vanwege de eenheid van tijd en plaats in het boek is de vergelijking
indringender dan wanneer het om willekeurig gekozen
mensen zou gaan.’

Hoe hebben jullie het samenwerken aan dit
boek ervaren?
Teun: ‘Het was een hechte samenwerking. Het afgelopen
jaar hebben we over niet veel anders gesproken met elkaar
dan over de Tweede Wereldoorlog. Het voordeel van samen
schrijven is dat je elkaar voortdurend bij de hand hebt.
Dat was erg inspirerend. Het is fijn dat het boek nu af is,
maar we kijken ook terug op een bijzondere tijd.’

Het boek wordt 24 april gelanceerd. Hoe
gaan jullie dat doen?
Ineke: ‘Het oorspronkelijke plan was een spetterende presentatie in het voormalige Rabopand Door de Bank, met
een optreden van zangeres Annet Hesterman, veel
publiek en lekkere koffie. Helaas hebben we vanwege de
coronamaatregelen een aangepast programma moeten
bedenken, maar ook dat wordt bijzonder. Ruud ter Wijden gaat ons op dezelfde locatie online interviewen; in
een decor van heel veel lege stoelen, dat is helaas niet
anders. Voorafgaand aan het interview doet Frits Spits de
aftrap van 75 jaar bevrijding in Laren. De boeklancering
wordt vanaf 11.00 uur live gestreamd en kan worden
gevolgd op de Facebookpagina’s van Je bent een echte
Laarder als…, de Historische Kring Laren, de Larense
boekhandel, Bijzonder Laren, Door de bank en mijn persoonlijke Facebookpagina. Het interview is later ook
terug te zien op de site van de Historische Kring, De
Larense Boekhandel, Bijzonder Laren en Larens Behoud.’
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deze tijd beginnen in alle gemeenten de voorbereidingen voor het
opstellen van de begroting voor
2021 en de drie volgende jaren.
Begin juni presenteren we een
kaderbrief waarin de financiële
ontwikkelingen geschetst worden. In deze bizarre tijden
hebben we nu nog geen idee hoe de coronacrisis invloed
zal hebben op de begroting en welke extra kosten dit met
zich mee gaat brengen. Voorlopig gaan we uit van een
routinescenario. In september zullen we een inschatting
kunnen maken van de financiële effecten voor de
gemeente. Ook heb ik de laatste maanden al zo’n twintig
moties voorbij zien komen vanuit Almelo, Bergen op
Zoom, Grave, Enschede, Pijnacker, et cetera. Moties
gericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
de Tweede Kamer over de uitkeringen van het gemeentefonds. Want naast de lokale belastingen, zoals OZB en
leges, komen de inkomsten van een gemeente voor driekwart uit het gemeentefonds.
Alle gemeenten kampen met drie problemen: het Rijk
hanteert een principe ‘trap op, trap af ’: bij teruglopende
rijksbestedingen krijgen de gemeenten minder geld,
maar de gemeenten worden juist geconfronteerd met
kosten die op alle fronten stijgen. Het tweede probleem
wordt gevormd door de kosten van het sociale domein,
waarvoor de taken door het Rijk zijn overgeheveld naar
de gemeenten, maar wel met grote bezuinigingen. Alle
gemeenten kampen met overschrijdingen. Ten derde is
er extra geld nodig voor de invoering van de nieuwe
Omgevingswet. Deze drie zaken maken het ook al bijzonder moeilijk om een sluitende begroting op te stellen, ook voor Laren.
De komende maanden moet duidelijk worden hoe we de
financiële gezondheid van Laren kunnen voortzetten.
Voor nu geldt vooral: blijf zelf gezond!

Peter Calis,
Wethouder Financiën

Voedselbank Gooi gaat door
Gekwalificeerde
bijscholingen
voor zorgverleners!
•
•
•
•

Individuele zorgverleners
Bedrijven
Niveau 1 t/m 6
Mantelzorgers

Voor meer informatie: 035-6937077
www.carecursuscentrum.nl

Het adres voor een
Zegelring met familiewapen

Inmiddels heeft een aantal voedselbanken moeten
sluiten door gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel.
Voedselbank Gooi & Omstreken deelt ondanks de
coronacrisis nog steeds voedselpakketten uit aan
haar cliënten.
Een deel van de ruim 220 vrijwilligers behoort tot de
‘kwetsbare groep’ en kan daarom op dit moment niet
helpen. Dit wordt door de overgebleven vrijwilligers
opgevangen door familie en vrienden mee te brengen,
die de leeggevallen plaatsen kunnen opvullen. Algemeen coördinator Gert Haas ziet hier dan ook nu nog
geen problemen ontstaan.
Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen in het
Gooi spontaan hun hulp aanbieden. Die hulp wordt
dan bijvoorbeeld ingezet om voedselpakketten te
brengen naar die cliënten die ook tot de ‘kwetsbare
groep’ behoren en niet meer zelf naar de voedselbank
kunnen komen en ook geen familie of buren hebben
die hun voedselpakket kunnen ophalen.
De aanvoer van voedsel is meer onzeker. Er begint een
probleem te ontstaan in de hoeveelheid houdbare producten. Deze worden normaal verkregen middels winkelacties, kerkenacties en scholenacties en deze
stroom is opgedroogd. De voorraden beginnen dan ook
te slinken. Er komen inmiddels wel donaties binnen
voor voedsel, maar nog niet genoeg om de voedselpakketten de komende tijd voldoende gevuld te houden.
Om de pakketten zo veilig en efficiënt mogelijk te
kunnen overhandigen is besloten zoveel mogelijk
vast in te pakken in ‘Big Shoppers’. Heeft u nog van
deze tassen over, dan kunt u deze inleveren bij een
van de Uitgiftepunten tijdens de openingsuren, zoals
vermeld op de website.
Wilt u de voedselbank helpen om de voedselpakketten te kunnen blijven uitdelen, dan kunt u een bedrag
overmaken op rekeningnr. NL10 RABO 0383 7380 83
t.n.v. voedselbank Gooi & Omstreken o.v.v. voedsel of
via de doneerknop op de website:
www.voedselbankgooi.nl.

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Politiek
Terug naar Verzorgingshuizen voor
ouderen,….
De vrolijke gele narcissen door heel Laren zijn nu een
hulde aan de vele inwoners die andere mensen helpen
die het nu moeilijk hebben. Op Facebook komen leuke en
warme ideeën voorbij. Grote bewondering heb ik voor
Anne-Marie Le Buhan die via Facebook laat weten, dat ze
beschikbaar is om te helpen, een eitje nodig?... Zij komt
langs. Een mooie Paasgedachte!
Het zijn bizarre tijden; een crisis in Nederland, wat eerst
zover weg was en nu zo dichtbij. De ondernemers, met
personeel in dienst, producten ingekocht voor de
komende periode, huren moeten betaald... Bijzonder
Laren, de ondernemersvereniging, die van alles bedenkt
om de ondernemers te ondersteunen. De ondernemers
zelf zitten niet bij de pakken neer en worden creatief
online. Alles wordt thuis afgeleverd, kleding, schoenen
en driegangendiners.
De ouderen zitten nu vaak thuis. Mooi als u nu de buren
eens iets laten weten. Een belletje, een bosje bloemen,
een kaartje. Dat is een klein positief puntje aan de corona. Leer uw buren kennen en geef wat meer aandacht
aan elkaar. Doen! De wereld wordt er leuker door voor
iedereen.
Meer dan twaalf jaar houd ik me in de gemeenteraad
bezig met het “sociaal domein”, en weet ik dat het voor
ouderen onder ons nu soms extra moeilijk kan zijn.
De crisis leert ons veel … moeten er toch weer verzorgingshuizen komen voor ouderen die samen willen zijn
met verzorging. De tijd zal het leren!
Ik wens u met de Paasdagen een
prachtig geel en warm zonnetje
en veel sterkte!

Désirée Niekus
Raadslid VVD

Jongeren in de coronatijd
Thuisisolatie, achter de ramen. Niet naar school en geen
examens. Niet op vakantie en geen feestjes. Ik zie geen
vrienden, ik verveel me.
Skype, Discord, Hangouts, Zoom. Coronavirus, wat gaan
we doen? Whatsapp, TikTok, Houseparty, Teams. Ik zit
thuis. ik wil je zien.
							
		
Sinds het begin van de coronacrisis zijn er zo ontzettend
veel dingen veranderd. We kunnen geen handen meer
schudden. Geen knuffels en kusjes meer van familie die
we missen. School gebeurt vanuit huis, door docenten
met haperende robotstemmen en vastlopende webcams.
Thuis zit iedereen op elkaars lip en even ontsnappen is
ook bijna niet meer mogelijk. Terwijl de zon naar buiten
komt, moeten wij zo veel mogelijk binnen zitten.
Ondanks alles is het juist nu extra belangrijk om positief
te blijven. Dit is de tijd voor creativiteit en om je
verborgen talenten te ontdekken. Probeer nieuwe
dingen, check beweegchallenges online. Laten we elkaar
inspireren om creativiteit te halen uit een tijd vol
beperkingen.
Gelukkig worden er steeds nieuwe initiatieven opgezet
en staan er mensen voor jou klaar als je het zwaar hebt.
Als jij wilt weten waar jij terecht kunt met je vraag kijk
dan even op versawelzijn.nl/bel-corona/ of in de speciale
corona-uitgave van het Larens Journaal.
Boven alles staat dat we solidair zijn met degenen die het
nu het zwaarst hebben. De zieken, de kwetsbaren en de
ouderen en natuurlijk niet te vergeten, onze nieuwe
Nederlandse helden, de zorgverleners.
Ik wens allen liefde, een goede
gezondheid en een gezond verstand! Hou afstand, hou vol.

Sean Bogaers
Raadslid Larens Behoud

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

Apotheekbezoekers houden zich aan
1,5 meter afstand tot elkaar

Brinkhuis trakteert op een Paas cadeautje
voor hun onmisbare vrijwilligers

GGD callcenter beantwoordt de
vragen over corona

Applaus en bloemen van brandweer en
veiligheidsregio voor verplegenden Tergooi
Cadeautjes scheppen in coronatijd

Het Brinkhuis vlagt

Kerkhof offreert
vuurwerk-beschermbrillen aan Tergooi
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Nieuws in beeld

Mariëlle, Joline en Henk strekken de benen op de Gooise hei

Muzikale aubade voor bewoners
Theodotion

Nestkast tegen processierups op de Brink

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Brink 1, 1251 KR, vellen van 1 boom, ingekomen
23 maart 2020
•	Eemnesserweg 7, 1251 NA, bouwen van een schuur,
ingekomen 3 april 2020
•	Slangenweg 11, 1251 RT, wijzigen van de uitweg en
kappen van 4 bomen, ingekomen 3 april 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Raboes 21, 1251 AK, intern wijzigen van de woning,
verzonden 26 maart 2020
•	Brink 10, 1251 KV, plaatsen van een reclamebord,
verzonden 2 april 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Krommepad 5A, 1251 HP, verbouwen van de woning,
verzonden 31 maart 2020
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•	Mendes da Costalaan 3, 1251 NN, vellen van 1 boom
(herplantplicht), verzonden 26 maart 2020
•	Jordaan 13B, 1251 PB, plaatsen van 2 dakramen aan de
voorzijde van het pand gelegen op het perceel
Jordaan 13/13B, verzonden 26 maart 2020
•	Raboes 21, 1251 AK, intern herstellen van de woning,
verzonden 2 april 2020
•	Lantentijmen 1, 1251 RG, plaatsen van 2 dakkapellen
en 2 dakramen in het linker en rechter dakvlak van
de woning, verzonden 2 april 2020
•	Houtweg 8, 1251 CT, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 31 maart 2020
•	Kerklaan 6, 1251 JT, wijzigen van de gevel, verzonden
2 april 2020
•	Koloniepad 16, 1251 AJ, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 2 april 2020
•	Rijksweg-West 16, 1251 CK, vellen van 40 vergunningplichtige bomen op de percelen met kadastrale
sectienummer: C, en perceelnummers: 1821, 1822 en
1823, op Landgoed Steen & Bergh aan de RijkswegWest (herplantplicht 8 bomen), verzonden 2 april 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Overzicht besluiten
raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 29
januari en 4 maart kunt u bekijken op www.laren.nl
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).
Larense zaken 17 april 2020

Commissie- en
raadsvergaderingen
De commissie- en raadsvergaderingen van april gaan
door, maar zijn een week verschoven. De commissie R&I
wordt gehouden op 21 april, commissie M&F op 23 april
en de raadsvergadering op 29 april. Aanvang is 20.00 uur.
De commissievergaderingen worden digitaal gehouden.
Aan een goede vorm voor de raadsvergadering wordt nog
gewerkt. Alle vergaderingen zijn te volgen via
laren.raadsinformatie.nl/live
Het spreekrecht in de commissies vindt plaats middels
aanlevering van een schriftelijke reactie. Dit kan uiterlijk tot 17.00 uur op de dag van de commissievergadering,
via griffie@laren.nl De desbetreffende reactie wordt in
de vergadering voorgelezen, zodat iedereen er kennis
van kan nemen.

Agenda Commissie Ruimte en
Infrastructuur 21 april
De Commissie R&I vergadert dinsdag 21 april om 20.00
uur. 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. 11 februari
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• Stand van zaken Omgevingswet
• Herontwikkeling Stationsweg 1

Agenda Commissie Maatschappij
en Financiën 23 april
De Commissie M&F vergadert donderdag 23 april om
20.00 uur. 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. 23 januari
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Doelgroepenvervoer

Agenda gemeenteraadsvergadering 29 april
Agenda gemeenteraadsvergadering
29 april
De gemeenteraad vergadert woensdag 29 april om 20.00
uur. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer
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van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige
agenda op www.laren.nl
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 januari en 4 maart
•	Vaststelling lijst ingekomen stukken
•	Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
•	Zienswijze begrotingswijziging ‘Werken aan Werk’
•	Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
•	Overheveling budgetten 2019 naar 2020
•	Analyse begrotingsrechtmatigheid
•	Vervanging audiovisueel systeem raadzaal Laren
•	Herontwikkeling Stationsweg 1
•	Doelgroepenvervoer

Familiebericht
Geboorten
04-03-2020
04-03-2020
10-03-2020
12-03-2020
29-03-2020
01-04-2020

Reinout Hendricus Albertus van Santen
Daniel Troszczynski van Genderen
Otis Billy Frielink
Charlie Tine Jasmijn Kabbes
Sofie Margo Caroline Wiertsema
Robert Benjamin Alexander

Sluiting gemeentediensten op
feestdagen in mei
Het BEL-kantoor is in mei op de onderstaande dagen
gesloten.
• Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag
•	Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een
bestaande feestdag en het weekend)
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar.

Bereikbaarheid Sociaal
Wijkteam Laren
Het Sociaal Wijkteam Laren is op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) telefonisch niet bereikbaar.
Het wijkteam is er voor buurtbewoners die zich zorgen
maken over zichzelf of iemand anders en een signaal
daarover dicht in de buurt kwijt willen.

Wijzigingen
afvalinzameling GAD
Ook de GAD neemt maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Vooral bij de scheidingsstations is het erg druk en de GAD roept op de scheidingsstations te mijden.
De landelijke oproep is: blijf zoveel mogelijk binnen en
kom alleen wanneer het strikt noodzakelijk is. Door de
blijvende stroom aan bezoekers hanteren de medewerkers van de GAD een strikt toegangsbeleid, gebaseerd op
de richtlijnen vanuit de overheid.
Gft-inzameling aangepast
Tot en met 1 juni wordt het gft weer tweewekelijks ingezameld. De wijzigingen zijn aangepast in de inzamelkalender. Deze is te vinden op www.gad.nl en in de GAD
inzamelkalender app.
Inzamelfrequentie
De aanpassing van het gft-inzamelschema geeft de GAD
de noodzakelijke f lexibiliteit in het personeelsbestand
om alle overige dienstverlening door te kunnen laten
gaan. Er is geen ruimte om andere grondstoffen of restafval vaker in te zamelen.
Papierinzameling
Ook bij de papierinzameling loopt de GAD tegen de consequenties aan van het coronavirus. De GAD zamelt oud
papier en karton in samen met verenigingen, clubs en
scholen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Door het
coronavirus krijgen steeds meer verenigingen het niet
voor elkaar vrijwilligers te mobiliseren. Om de dienstverlening door te laten gaan, is de GAD genoodzaakt de
papierinzameling voor veel wijken nu ook overdag plaats
te laten vinden. Iedereen wordt opgeroepen de papiercontainer (blauwe bak) vóór 07.30 uur aan de straat te zetten op de inzameldag.
Vragen en informatie
Houd vooral de website van de GAD in de gaten voor
actuele informatie: www.gad.nl/corona-updates

Gratis energieadvies voor
monumenteigenaren
Heeft u een monumentale woning die u wilt gaan verduurzamen? Dan kunt u zich aanmelden voor een gratis adviesgesprek op maat. Speciaal voor monumenteigenaren worden in de Gooi en Vechtstreek zeven gratis adviezen
beschikbaar gesteld om energiebesparing te stimuleren.
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U maakt kans op het gratis advies door een formulier in
te vullen die op onze website te vinden is. Aanmelden
kan tot en met 22 mei 2020. Na de sluitingsdatum selecteert de projectgroep, bestaande uit de regiogemeenten,
De Groene Grachten en de Regio Gooi en Vechtstreek,
zeven panden. De gekozen woningeigenaren krijgen
persoonlijk bericht op uiterlijk 5 juni 2020. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De gesprekken aan
huis vinden plaats nadat de huidige maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus niet meer van kracht
zijn.
Kennisdeling voor ‘groene menukaart’
De kennis die wordt vergaard over de gescande woningen (de referentiewoningen) wordt verwerkt in een zogeheten online ‘groene menukaart’. Zo kunnen ook andere
huiseigenaren van de veelvoorkomende monumentale
woningen toegang krijgen tot informatie over energiebesparende maatregelen en bijbehorende juridische en
financiële aspecten.
Bureau De Groene Grachten
De regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek werken in dit project samen met bureau De Groene Grachten. Kijk voor meer informatie op
www.degroenegrachten.nl of
www.degroenemenukaart.nl

Meten van luchtkwaliteit via
zeven diffusiebuisjes
In de gemeente Laren worden medio april 2020 drie ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een
initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met
de buisjes wordt de komende acht maanden stikstofdioxide gemeten.
De provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om
voor acht maanden kosteloos stikstofdioxide te meten
Larense zaken 17 april 2020

door middel van Palmes diffusiebuisjes. GGD Amsterdam
krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen,
de buisjes om de vier weken om te wisselen en de buisjes te
laten analyseren. Na acht maanden is een jaargemiddelde
bekend. Een tweetal buisjes wordt in de buurt van A1 en
N525 geplaatst en één in het centrum (Brink). Op de website van de gemeente is na plaatsing een link naar een kaart
te vinden met de specifieke locaties.
De resultaten van de metingen geven inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide en hoe dit zich verhoudt ten
opzichte van de wettelijke normen. Het is bedoeld om
een indicatie te geven. De gemeenten hebben nauwelijks
mogelijkheden om de hoeveelheid stikstofdioxide naar
beneden te brengen. De A27 en A1 zijn in beheer bij
Rijkswaterstaat, de N525 in beheer bij provincie en het
verkeer binnen de gemeente kan niet zomaar worden
verminderd. Wel wordt de data aan het RIVM geleverd,
zodat het RIVM het kan gebruiken om hun berekeningsen meetsystemen te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich
een beter landelijk beeld vormen door de input van
diverse gemeenten.

Bos bloemen voor bewoners
Biezemdaal
Om bewoners van bewonerscomplex Biezemdaal een
hart onder de riem te steken in deze onzekere tijd, ontvingen zij woensdag 8 april een vrolijke bos bloemen.
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken werkte graag
mee aan het initiatief van wethouder Ton Stam. De wethouder bracht, samen met Rob Hanou van de woningcorporatie uit Hilversum, drieëntwintig boeketten
langs. Uiteraard op veilige afstand van anderhalve
meter.

Buurtpreventieverenigingen
verbinden Laren, juist nu

Nestkasten tegen processierups
Heeft u het al gemerkt? We zijn gestart met het ophangen van nestkasten, verspreid door de gemeente. In eerste instantie gaat het om 250 kasten speciaal voor mezen.
Later worden er nestkasten opgehangen voor ringmussen. Deze zijn momenteel bij Sherpa in de maak.
Vogels, vleermuizen en sluipwespen zijn onze partners
bij de bestrijding van de processierups. Wij kunnen ze
daar een handje bij helpen door ze een fijn plekje te
geven voor hun nest.

Door de coronamaatregelen kon de ledenvergadering
van buurtpreventievereniging Heidezicht helaas niet
doorgaan en moest het bezoek van burgemeester Mol
ook worden uitgesteld. De burgemeester en voorzitter
Herman Kroes hebben wel op een stralende ochtend bijgepraat, op veilige afstand.
Herman Kroes: “Het gaat goed met Heidezicht. Onze
leden en vrijwilligers hebben goed contact met elkaar.
Het wekelijks surveilleren werkt goed voor onze zichtbaarheid in de buurt. We krijgen ook altijd positieve
berichten en duimen omhoog van buurtbewoners!” Burgemeester Mol: “Ook Heidezicht is een actieve en zichtbare vereniging die ervoor zorgt dat Laren veilig blijft en
er sociaal contact in de wijk is. Ik ben ontzettend trots op
onze buurtpreventieverenigingen. Juist nu de coronacrisis het uiterste van onze samenleving vraagt, helpen
zij mee om inwoners met elkaar in verbinding te houden.”
In deze periode, waarbij veel informatie wordt gedeeld
over het coronavirus, werkt de gemeente samen met de
BPV’s om zoveel mogelijk mensen te informeren. Bent u
nog geen lid van een buurtpreventievereniging in uw
buurt, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Kijk dan op
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de website hoe u zich kunt aanmelden: www.laren.nl
(Veiligheid > Openbare Orde en Veiligheid > Buurtpreventie).

Trots op scholen en
kinderopvanglocaties
Ook donderdag 2 april ging wethouder Karin van Hunnik langs bij scholen en kinderopvanglocaties in Laren.
Onder andere bracht zij bij OBS de Ploeg en KDV Ploegmaatjes een bloemetje en mandarijnen langs. Van Hunnik: “Geweldig dat het personeel zich zo goed inzet voor
de kinderen. Scholen geven les in aangepaste vorm en de
kleine kinderen worden opgevangen, zodat ouders met
cruciale beroepen aan het werk kunnen. Samen sterk!”

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op
Twitter: @Gem_Laren en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren
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Ook Hemelvaarttoernooi VV Smashers
afgelast vanwege corona

Piet Schaapherder 80 jaar, wie gelooft dat?
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Het dorp, de oorlog, de mensen
Deel 3 van een trilogie* over de WO II in Laren

Op 24 april 2020 verschijnt ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’, geschreven door Ineke Hilhorst en Teun Koetsier uit Laren. Ineke Hilhorst
is documentairemaker, schrijfster, interior designer en cultuurproducent. Haar man Teun
Koetsier is historicus en filosoof van de wiskunde. Hij is tevens secretaris van de Historische
Kring Laren (HKL).

‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ portretteert een aantal
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Laren wonende mensen en de keuzes die ze maken. Als Hitler de macht heeft
gegrepen en ons land binnenvalt, moet er na de bezetting een
houding worden bepaald. Ben je
voor of tegen de moffen, ga je in
het verzet of kijk je lijdzaam toe.
Een principiële houding aannemen of opportunistisch handelen? ‘Goed’, ‘fout’ of ‘grijs’?
Omdat de gebeurtenissen zich
afspelen in een eenheid van
plaats en tijd, stijgen de verhalen uit boven de gebeurtenissen
van een specifieke gemeenschap
of personen. De levens van de
protagonisten illustreren de
achtergronden en omstandigheden die leiden tot het maken
van cruciale keuzes.
Het boek beschrijft de levens
van zeven hoofpersonen. BN’er
Henri Polak waarschuwt al in de
jaren dertig tegen het nazisme.
Politicus Obbondus Sikkens, wethouder in Laren en
daarna burgemeester van Oegstgeest, kiest voor de NSB.
De van oorsprong Canadese Mona Parsons gaat in het
verzet. Lizzy Breman, vrouw van de schilder Co Breman,
legt oecumenische verbindingen. Onderwijzeres Ria van
Dijk waagt zich in het hol van de NSB-leeuw. Wiskundige Roland Weitzenböck kiest de Duitse kant. De Duitser
Albert Schlösser ontpopt zich als verzetsheld. De verha-

len, die zich slechts ten dele in Laren afspelen, laten zien
hoe karakter en omstandigheden een beslissende
invloed hebben en bepalen waar de hoofdpersonen staan
in de mondiale krachtmeting
waarin Nederland wordt meegesleurd.
Op 24 april om 11.00 uur wordt
de herdenking 75 jaar bevrijding
in Laren afgetrapt door Frits
Spits. Aansluitend wordt het
boek ‘Het dorp, de oorlog, de
mensen’ van Ineke Hilhorst en
Teun Koetsier gelanceerd. Leo
Janssen interviewt de auteurs.
Dit alles is online te volgen via
de livestream*, het evenement is
NIET toegankelijk voor publiek.
Het boek is een uitgave van de
Historische Kring Laren in
samenwerking met uitgeverij
Van Wijland en mede mogelijk
gemaakt door de Adriaan van
Westreenen Stichting en Mac
van Wielingen. ISBN 978-90-9033030-3 € 19,95.
*De eerste twee delen zijn Schieten op de Maan, Gezag en
Verzet in Laren NH in WO II, door Teun Koetsier en
Elbert Roest uit 2016 (redactie Ineke Hilhorst) en De Slag
om de Berg-Stichting, door Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest uit 2017.

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.

Samen staan we sterk
Nood breekt wet: daarvan zien we nu veel voorbeelden. Dat geldt momenteel ook voor vele
omgangsregelingen tussen ouders en kinderen na
een scheiding. Sommige ouders zijn in eenzame
quarantaine gegaan in het belang van de kinderen.
Dat horen we gelukkig minder vaak dan ouders die
zich aanpassen en er het beste van maken. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om samenwerking en welwillendheid. Vaker horen we dus nu dat de ouders
de last van het gelijktijdig thuiswerken en zorgen
voor de kinderen juist veel gelijker gaan verdelen!
Kennelijk vinden zij: nu de crèche voor de meeste
kinderen dicht is en grootouders niet meer mogen
worden ingeschakeld, moet je praktisch zijn. Dat is
bemoedigend, want rond omgangsregelingen zien
we normaal gesproken veel conflicten. Het is nu
ook gewoon verstandig ouderschap om met elkaar
af te spreken welke sociale contacten voor de ouders
en de kinderen wel en niet zijn toegestaan. En ervoor te zorgen, dat er geen twijfel kan ontstaan bij
de andere ouder dat iedereen, inclusief de kinderen,
zich aan die afspraken houdt. Want ook kinderen
kunnen besmet worden en het is mogelijk dat
kinderen op hun beurt andere mensen besmetten.
Bedenk verder dat kinderen zich ook grote zorgen
kunnen maken over het welzijn van de andere
ouder, als zij die minder vaak zien. Het is juist nu belangrijk dat video- of telefonisch contact misschien
wat vaker plaatsvindt. Als het in het belang van
veiligheid en gezondheid niet anders kan dan dat
een van de ouders de kinderen tijdelijk niet bij zich
kan hebben, werk dan mee aan compensatie. Ook
de kinderen zullen het eerlijk vinden om het wegvallen van die dagen op de een of andere manier
te compenseren. Daar kunnen ze zelf ook goede
ideeën voor aandragen. k

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

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons op
en wij bepalen gratis en vrijblijvend
de waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Bijzondere tijd
We leven in een bijzondere tijd. Alleen is het bijzondere anders dan dat we
tot voor kort nog dachten. Dit jaar zouden we uitgebreid met elkaar stil staan
bij 75 jaar Vrijheid in Nederland.
Koningsdag en andere feestweekactiviteiten zouden
hier een mooie invulling aan geven. Samen met
activiteiten door anderen in ons dorp georganiseerd
zoals de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, de
theatervoorstelling in Singer, een expositie in de
boerderij van de Historische Kring, het bevrijdingsvuur
ophalen met Chris Bogaers, een feestelijke 5 mei viering
door Bijzonder Laren op Plein 1945 en intieme kleine
ontmoetingen in het Brinkhuis. En nog veel meer andere
verrassingen om stil te staan bij onze vrijheid.
De mooie Larense muziektent weer uit de loods rijden,
opbouwen op het kerkplein van de Sint Jansbasiliek aan
de Brink en in volle glorie het middelpunt zijn van ons
dorp en haar inwoners. De vrijwilligers keken er
evenzeer naar uit. Dit jaar niet op de avond voor
Koningsdag hekken in het dorp neerzetten en als
vrijwilligers gezamenlijk een biertje doen in de
poffertjeskraam.

Wat wel ‘op maat’ door kan gaan is de Fietsenrally. Wel
aangepast en rekening houdende met de regelgeving en
voorschriften rondom Corona. Dus géén gezamenlijk
vertrek vanaf het terras van de poffertjeskraam wat ieder
jaar altijd weer een gezellig moment van herkenning en
ontmoeting is. Dit jaar helaas geen poffertjesbakker
Marcel Hilhorst die in zijn witte goed dan staat te
glunderen op zijn eigen vaste plek en ons gastvrij
ontvangt. Maar u kan dit jaar de route wel geheel op
eigen gelegenheid op een moment fietsen dat het u
schikt en uzelf toe staat. Jan de Wit heeft een prachtige
route voorbereid en wanneer u deze wil ontvangen laat
het ons weten en wij sturen u de route per mail toe.
Wat ook niet verschijnt is de Feestweekkrant die dit jaar
in een extra dikke uitgave zou verschijnen. Daarin staan
altijd prominent Larense ondernemers die sponsoren en
adverteren. Het Oranjecomité wenst hen allen heel veel
sterkte evenals diegenen die met Corona te maken
hebben in de eigen familie en gezin. In het bijzonder
denken wij daarbij aan drie van onze Larense muziektent
vrijwilligers die helaas door het virus getroffen zijn.
Sterkte bij het herstel.

Onze nieuwe burgemeester Nanning Mol en zijn partner
Erwin ook op deze manier kennis laten maken met het
dorp zoals het dan is, op Koningsdag , met de aubade in
de muziektent en enkele uren daarvoor al de Larense
kinderen en ouders op de Piekkiesmarkt op het Plein
1945 in de volksmond Kermisterrein geheten. Plezier en
gezelligheid op de braderie die slingerend door het dorp
gaat. Het ringsteken met paarden en rijtuigen, de
versierde cabrio’s met Larense dames en dit jaar een
muzikaal gezellig middagprogramma rondom de
muziektent in samenwerking met Café De Koerier. Het
gaat dit jaar allemaal aan ons voorbij.

De leden van het Oranjecomité en alle andere betrokken
vrijwilligers wensen u en de uwen het beste toe en vooral
gezondheid en veiligheid.

Hartelijke groet,
Stef Bon, Jan de Wit, Renate de Leeuw
en Erwin van den Berg

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

Je eigen haard is goud waard
Nu we met zijn allen veel thuis zijn, zijn veel mensen
aan het klussen geslagen. De rijen voor de doe-hetzelf-winkels zijn langer dan normaal en veel muurtjes
zijn inmiddels gewit. Ook doet men veel meer zelf aan
de tuin, door het vroege voorjaar, ontspruiten de
bomen en struiken al weer. Volgens onderzoek wachten op dit moment wel veel huiseigenaren met het
verduurzamen van hun woning. Voor de crisis wilde
27% van de huiseigenaren hun woning verduurzamen,
nu is 16% dat nog van plan. Bijna driekwart van de
huiseigenaren die zijn verduurzamingsplannen nu
uitstelt, zegt dat hij zijn huis na de coronacrisis alsnog
wil verduurzamen. Er zijn 3 belangrijke redenen
waarom huiseigenaren het verduurzamen van hun
woning nu uitstellen. De respondenten willen de
coronacrisis afwachten en geld achter de hand houden. Ook willen ze nu geen mensen over de vloer.
De coronacrisis zorgt dat men bewuster naar uitgaven
kijkt. Daarom stelt 1 op de 10 huiseigenaren de verduurzamingsplannen nu uit. Voor driekwart van hen
betekent uitstel geen afstel. Ook kijkt bijna 30% van
alle woningbezitters op dit moment kritisch naar zijn
eigen energieverbruik en mogelijkheden om te besparen op energielasten, bijvoorbeeld door over te stappen naar een goedkoper energiecontract. Het verduurzamen van uw woning is onze ogen altijd goed.
We bemerken dat het bij het kopen van een nieuwe
woning voor de kandidaat koper steeds vaker wordt
gevraagd naar het energielabel en hiermee in verband
staande maandelijkse energielasten. Ook als u niet op
korte termijn wil verhuizen is het aanbrengen van
gevelisolatie en/of vloerisolatie aan te raden, het zal u
meer comfort geven. Je eigen huis is goud waard.

Dikke KUS door de brievenbus!
Stuur je geliefden
een kaartje +
Chocolade kusjes

NIEUW!

Neem snel
een kijkje
op Kaartmix.nl

Goed of fout
In Het dorp, de oorlog, de mensen van de hand van
Ineke Hilhorst en ondergetekende lezen we dat het
dagrapport van 7 juli 1942 van de Larense politie de
volgende zinnen bevat: “Heden namiddag te 16 uur
[…] in arrest gesteld twee vrouwen genaamd: Elisabeth
Gross, geb. Mayer, oud 45 jaar, en haar dochter Eva
Jeanette Gross, oud 20 jaar, beiden woonachtig te
Naarden. Hadden zich aan de evacuatie onttrokken en
hielden zich te Blaricum op”. In de kantlijn staat:
“Joden”. Het dagrapport van 13 juli zegt :“De beide
Jodinnen welke op 7 juli in arrest zijn gesteld zijn
hedenmorgen door marechaussee De Jong naar
Amsterdam overgebracht”. De politie handelt in
opdracht van de Duitsers. Politie-inspecteur Boog,
onder wiens verantwoordelijkheid dit plaatsvindt,
weet evenmin als De Jong, wat de vrouwen te wachten
staat. De vrouwen weten het ook niet.
Eva Jeanette Gross wordt op 23 september 1942 in
Auschwitz vergast. Een week later, op 30 september
1942, wordt haar moeder Elisabeth Gross-Maijer, op
dezelfde wijze vermoord.
Hoe moeten we het handelen van de Larense politie
met betrekking tot Elisabeth Gross en haar dochter
beoordelen?
Wat zijn de omstandigheden? Helaas weten we veel
niet. Heeft men geprobeerd de vrouwen te
waarschuwen? Hebben de vrouwen nog een andere
mogelijkheid gekregen om te ontsnappen? We weten
het niet. Wat motiveerde de Larense politie? Dat weten
we wel. Men voerde een Duits bevel uit. Het feitelijk
gevolg van het handelen van de politie is ook duidelijk:
de vrouwen werden uitgeleverd aan hun moordenaars.
Dat men een bevel van de Duitsers opvolgde, was in
overeenstemming met de houding van het hele
Nederlandse overheidsapparaat. Men meende in het
belang van de Nederlandse bevolking te handelen als
men de bezetter ter wille was. Daarbij kon men zich
beroepen op de Nederlandse regering in Londen, die

daartoe had opgeroepen. Het gevolg van die houding
van de overheid was rampzalig. 70 Procent van de
Nederlandse Joden is in WO II vermoord. Het ging
heel geleidelijk en men wist niet precies wat er met de
gedeporteerde Joden ging gebeuren, maar dat de
Nederlandse Joden in strijd met de Nederlandse
grondwet gruwelijk werden gediscrimineerd was
evident. Daarbij werden de Joden opgeofferd voor het
welzijn van de anderen. Hoe letterlijk dat opofferen
genomen moet worden is later duidelijk geworden.
Het in strijd met de grondwet opofferen van een
minderheid om de anderen te beschermen is hoe dan
ook altijd fout. De regering in Londen en de
topambtenaren hebben er niets tegen gedaan. Het is
een pikzwarte bladzijde in de Nederlandse
geschiedenis.
Zodra we inzoomen op de individuele agenten wordt
het ingewikkelder. We kunnen het hen niet meer
vragen, maar ik verwacht dat ze onder meer zouden
zeggen: “Wij kregen een dienstbevel en wij konden
ook niet anders handelen zonder onszelf en onze
gezinnen ernstig te benadelen. Wij werden in feite
door de Duitsers gedwongen om mee te werken.”
Dat is natuurlijk zo, maar gelukkig waren er agenten
die de Duitsers zo veel mogelijk tegenwerkten. Zo
weten we dat Willem Boog actief was in het verzet en
regelmatig ondergedoken Joden waarschuwde. Het
kon dus wel degelijk anders.
Het is eeuwig jammer dat er vanuit regering,
ambtelijke top en de rest van het ambtenarenapparaat
niet meer verzet is geweest. Van alle Nederlandse
Joden is 70% gedeporteerd en vermoord. Wij moeten
ons daarover als volk diep schamen.
Teun Koetsier

Lindenhoeve is gesloten in verband
met de corona crisis tot nader order.
Meer info www.historischekringlaren.nl

Fysio van Straten blijft geopend! Zorg blijft beschikbaar
Waarom?
Ons primaire doel is om u en ons team veilig en gezond
te houden. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk
productief blijven in het behandelen van patiënten die
absoluut zorg behoeven, met oog voor ieders gezondheid.
Door bereikbaar te blijven kunnen wij de huisartsen
ontlasten, zodat zij hun kerntaak bij het diagnosticeren
en behandelen van mensen met luchtwegklachten en
spoedeisende hulp uit kunnen blijven voeren. Door
direct met de huisartsen in de omgeving te
communiceren en overleggen kunnen wij de druk op de
zorg verminderen. Wij volgen de richtlijnen voor
zorgprofessionals van het RIVM. Door ons voor uw
fysieke klachten telefonisch te benaderen kunnen wij
een goede inschatting maken welke zorg nodig is.

Heeft u covid-19 gehad, bent u hersteld maar heeft u nog
steeds last van uw longen en het gevoel dat u onvoldoende
lucht heeft. Wij kunnen u helpen met
ademhalingsoefeningen onder begeleiding van onze
longfysiotherapeut.
Wij zullen in deze periode maximaal gebruik maken van
behandeling op afstand d.m.v. telefonisch consult en
videobellen.
Team Fysio van Straten
tel. 035-5317249, info@fysiovanstraten.nl
www.fysiovanstraten.nl

Samen in de bres,
samen staan we sterk
Laren behouden als ‘de parel van ‘t Gooi’, dat willen we toch allemaal? Een prachtig dorp waar het
heerlijk wonen, werken en recreëren is? Waar allerhande voorzieningen zijn om het van jong tot oud
prettig te hebben. Waar mensen voor elkaar klaarstaan en diverse organisaties en ondernemers klaar
staan als er wat georganiseerd of geregeld moet worden. Kortom, een dorp waar we voor elkaar in de
bres springen.
Dat zien we terug nu corona ons allemaal in de greep
houdt. We steunen elkaar, springen voor elkaar in de
bres waar mogelijk en helpen elkaar waar het kan.
Waarbij we onze dank en steun in deze tijd extra willen
uitspreken voor iedereen die direct of indirect is
getroffen door het coronavirus en voor iedereen die een
bijdrage levert om de patiënten bij te staan. Een diepe
buiging voor de mensen in de zorg en mensen die de
patiënten en de zorg ondersteunen.
En waar onze ondernemers vaak voor de Larense
inwoners in de bres zijn gesprongen, denk aan het
financieel, met spullen of tijd ondersteunen van
allerhande evenementen en het sponsoren van
sportclubs, verenigingen en scholen, is het nu tijd om
iets terug te doen. Iets kleins en eenvoudigs, waar u ook
nog iets goeds voor terug krijgt, te weten in Laren uw
boodschappen of aankopen doen. Of het nu gaat om
levensmiddelen, een lekkere f les wijn, sportartikelen,
kleding of schoenen, accessoires, persoonlijke
verzorging, een boek of alles voor in en om het huis of de

tuin, Laren biedt het. En nog mooier, ze bieden het in
deze tijd veelal ook op de manier die u het beste uitkomt:
in de winkel waar allerhande maatregelen zijn getroffen,
online, telefonisch of op afspraak. Ook verschillende
restaurants hebben hun deuren geopend voor heerlijke
maaltijden om af te halen of thuis te laten bezorgen.
Waar onze ondernemers zich volop inzetten om ons te
voorzien van al wat nodig is en bijdragen om het thuis
juist nu gezellig en aangenaam te hebben, willen wij u
vragen om in de bres te springen voor onze Larense
ondernemers.
We hopen u spoedig gezond en wel te treffen in ons
mooie dorp.

Bijzonder Laren
Leen van der Pols, Voorzitter
Bezoek onze website: https://www.bijzonderlaren.nl/
Of Facebook: https://www.facebook.com/bijzonderlaren/

Johanneskerk in de steigers
voor grondige renovatie
Dinsdag 31 maart zijn de steigers rondom de Johanneskerk aan de Naarderstraat geplaatst om met de
renovatie van dit cultureel erfgoed, het oudste monument van Laren dat volgend jaar 500 jaar bestaat, van
start te gaan.
Er was twijfel of de bouw in deze tijd van onzekerheden rondom het coronavirus, wel kon beginnen, maar
indien de bouwers van aannemer De Heeren Bouwmeester uit Woerden zich aan de voorwaarden van de
overheid houden, is er geen bezwaar.
De opdrachtgevers van de renovatie zijn de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en de Gemeente
Laren. De PGLE is eigenaar van het schip van de kerk en
de Gemeente Laren eigenaar van de toren. Het werk dat
als eerste wordt aangepakt is het exterieur. Daarvoor is
€ 300.000,-- reeds beschikbaar gesteld door bijdragen
van de PGLE, de gemeente Laren en de inmiddels toegezegde subsidies van de Provincie Noord-Holland en
De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.
Eind 2019 is de ‘Stichting Vrienden van de
Johanneskerk
500’,
opgericht. Burgemeester Nanning Mol van
Laren is voorzitter. De
stichting heeft een
ANBI-status waardoor
het schenken met
steun vanuit de Belastingen, gemakkelijker is. Door de inbreuk van het
coronavirus op de maatschappij, wordt het werven van
fondsen momenteel afgeremd. Toch hoopt de Vriendenstichting de nodige fondsen bijeen te brengen
zodat nog dit jaar ook het interieur van de kerk kan
worden aangepakt waardoor het kan voldoen aan de
eisen die anno de 21e eeuw aan dit prachtige monument worden gesteld. Want naast kerkdiensten, bruiloften en begrafenissen, zal het ook voor derden een
prima ruimte moeten zijn voor allerlei soort bijeenkomsten.
Of in december 2020 de werkzaamheden volgens de
planning kunnen worden afgerond, is nu nog onduidelijk. Een ding is zeker; in 2021 bestaat de Johanneskerk 500 jaar!

Méér en 100% duurzaam busvervoer
Vanaf 11 juli 2021 (tot 2030) verzorgt Transdev het
openbaar busvervoer in de Gooi en Vechtstreek. Transdev
rijdt dan met alleen maar accu-elektrische bussen en
biedt aanzienlijk meer OV aan dan nu het geval is. De
provincie Noord-Holland heeft besloten de concessie
voor het OV in de regio aan deze partij te verlenen, omdat
hun inschrijving als beste is beoordeeld.
Wethouder Liesbeth Boersen: ¨ De gemeente Blaricum
heeft bij deze concessie twee succespunten behaald. Ik
ben dan ook zeer enthousiast. Allereerst komt de
spitsbuslijn 150 naar de Uithof terug. Dit betekent voor
onze studenten en werkenden op de Uithof minimaal
een halvering van de reistijd. Dat levert een f linke
tijdswinst op. Daarnaast rijdt buslijn 320 straks vanaf
het begin elektrisch. Dit houdt in: minder geluid en
minder vervuiling van het milieu.¨
Accu-elektrisch
De Gooi en Vechtstreek wordt één van de eerste regio’s in
Nederland waar het regionaal busvervoer volledig ‘Zero
Emissie’ is, dus zonder verontreinigende uitstoot. Dit is
een grote stap in de ambitie van de provincie om het
openbaar vervoer in Noord-Holland duurzaam te
maken.
Meer OV
Transdev zorgt vanaf 2023, als de HOV in ’t Gooi gaat
rijden, voor fors meer openbaar busvervoer dan in de
huidige situatie, tegen vergelijkbare exploitatiekosten.
Vooral de buslijn 320 (Hilversum – Huizen – Amsterdam
Amstel) rijdt zowel in de spits als in de daluren veel
vaker. Ook komt er een nieuwe spitslijn tussen Huizen
en Utrecht De Uithof.
Planning
De nieuwe OV-concessie start op 11 juli 2021 en loopt tot
2030. In de eerste fase, tot eind 2022, verandert er nog niet
zoveel aan de dienstregeling ten opzichte van nu. In de
tweede fase, vanaf 2023 wanneer de HOV in ’t Gooi is
aangelegd, gaat het vervoerplan in zoals Transdev dat
heeft aangeboden.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl >
zoek op ´ Méér en 100% duurzaam busvervoer´.

Veel evenementen en activiteiten zijn voorlopig
afgelast in verband met de uitbraak van het
coronavirus. Maar gelukkig is er ook thuis nog
van alles te beleven! Een overzicht van een
aantal mooie initiatieven in Laren.

Online activiteiten

Singer TV

Thuis genieten van kunst? Singer Laren maakt het
mogelijk door regelmatig online filmpjes te plaatsen. In
de filmpjes vertelt museumdirecteur Jan Rudolph de
Lorm over een aantal prachtige werken uit de tentoonstelling ‘Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan’. De
filmpjes zijn te vinden op www.singerlaren.nl/singertv.

Kunst voor kids
Slaat de verveling toe? Speciaal voor kinderen heeft Singer
Museum-directeur
Jan
Rudolph de Lorm een aantal
filmpjes opgenomen waarin
hij vertelt over een kunstwerk
in het museum. Ook vind je op deze pagina leuke tips
om zelf dingen te maken. Kijk snel op
www.singerlaren.nl/kids.

Wandeling door de Gooise natuur
Het is ongeloof lijk verleidelijk
om met dit prachtige weer massaal de natuur in te trekken… als
we niet in coronatijden zouden
verkeren. De Groene Afslag
nodigt je daarom uit voor een
wandeling door het Gooise
Natuurreservaat vanuit je luie stoel. Loop je mee?
https:/www.youtube.com/watch?v=D2bZ1gkoT90

De Thuisbieb is open voor iedereen!
Alle biebgebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse
bibliotheken zijn online gewoon open. In de ThuisBie-

bapp zijn sinds vorige week
100 e-books voor iedereen
beschikbaar, ook voor
mensen die geen lid zijn
van de Bibliotheek. Met de
ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder de riem
steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. De ThuisBieb is in
ieder geval open tot en met 10 mei. Populaire én minder
bekende titels, de brede selectie bevat voor elk wat wils:
van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. En ook aan de jeugd is uiteraard gedacht. De jongere
lezer vindt in de app naast bekende titels als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken als
‘Toverhanden’ van Chris Winsemius en ‘Alaska’ van
Anna Woltz. De ThuisBieb is op dit moment alleen nog te
downloaden in de Apple App Store. Later zal de app ook
beschikbaar zijn voor gebruikers van Android. Download de app via: www.onlinebibliotheek.nl/e-books/
thuisbieb Of zoek in de App Store op ‘ThuisBieb’. Heb je
vragen? Bel ons, we zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00
uur bereikbaar op nummer 035 525 74 10 of e-mail naar
info@bibliotheekhlb.nl.

Webinar homeopathie
Nu haar lezingen in
verband met de coronamaatregelen voorlopig zijn afgelast, geeft
Nathalie Parmentier
van
Homeopathie
Laren iedere week een
online webinar waarin de preventie en behandeling van
griep en verkoudheid centraal staan. Maandag 20 april
en dinsdag 28 april zijn de eerstvolgende data van het
webinar ‘‘De griep of andere infectie (incl. coronavirus)
voorkomen? Hoe kan ik mijn weerstand preventief versterken, of zorgen dat ik sneller herstel van een infectie?” De webinars zijn van 13.00 tot 14.00 uur. Deelnamekosten bedragen 15 euro. Graag van tevoren aanmelden
op power-of-nature@xs4all.nl.

Herdenking Laren
Rondom de herdenking 75 jaar bevrijding worden
verschillende (online) evenementen georganiseerd.

75 jaar bevrijding & boekpresentatie
Op 24 april om 11.00 uur wordt de herdenking 75 jaar bevrijding in Laren afgetrapt door Frits Spits. Aansluitend wordt
het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ van Ineke Hilhorst
en Teun Koetsier gelanceerd. Ruud ter Wijden interviewt de
auteurs. Dit alles is online te volgen via de livestream*, het
evenement is NIET toegankelijk voor publiek.

Tijdelijk Holocaust Monument in Laren
Van 24 april tot en met 5 mei wapperen 750 zakdoeken
tussen de bomen op de Brink. Elke zakdoek is een symbolisch eerbetoon en herinnering aan de in de WO II vermoorde Joden. Op 24 april om 16.00 uur wordt dit live
gestreamd*. Ontwerp: Elise Steilberg; Initiatief en coördinatie: Ineke Hilhorst; Uitvoering ontwerp: Antoinetty
van den Brink; Uitvoering: Eric Hurink en Ol’ Blacks.
Mogelijk gemaakt door: Elise Steilberg, Gemeente Laren,
Fa.Kerkhof, Groot a/d Brink, een betrokken inwoner en
Pakkend Media Producties/Michael Bakker.

Gesprekken & Film aan de Brink
Wat betekent vrijheid voor je? Een serie gesprekken over
vrijheid, gepresenteerd door Ineke Hilhorst. Aanvang
19.00 uur. De gesprekken worden live gestreamd*, ze zijn
NIET toegankelijk voor publiek.

Programma:
Dinsdag 28 april
Violet Falkenburg in gesprek met
burgemeester Nanning Mol.

Woensdag 29 april
Ineke Hilhorst in gesprek met
Femke Roos-Meijer. Zij overleefde
Bergen-Belsen en belandde na de
oorlog in het Joodse kindertehuis
de Berg-Stichting in Laren.

Donderdag 30 april
Wim Jordaan in gesprek met
Libanon veteraan Hans Wilkes.

Vrijdag 1 mei
Mireille Bekooy in gesprek met
Holocaust overlevende Jaap
Wertheim. Het Brinkhuis was zijn
onderduikschool.
Aansluitend aan de gesprekken, rond 19.30 uur, vindt
Film aan de Brink plaats. Een serie documentaires van
Ineke Hilhorst over WO II ’4 0 Jaar na Dato’. Met ooggetuigen, overlevenden en archiefmateriaal van WO II, te
bekijken via livestream*. Een extra af levering wordt vertoond op woensdagmiddag 29 april om 14.30 uur. De
laatste af levering van ‘4 0 Jaar na Dato: De Bevrijding’ is
te zien op 5 mei om 19.00 uur. N.B. de gesprekken en
filmvertoningen zijn NIET fysiek toegankelijk voor
publiek.

Herdenking Monument Joodse Kinderen
De 48 Joodse kinderen en
4 staf leden van de BergStichting werden vermoord
tijdens de Holocaust. Ter
nagedachtenis aan hen is
het monument opgericht in
2017. Elk jaar organiseren de
leerlingen van Laar & Berg
de herdenkingsbijeenkomst. De herdenking vindt
plaats op maandag 4 mei om 15.00 uur. Via livestream*
kunt u dit jaar de herdenking bijwonen. Rob Heijmans,
vertelt over zijn ervaringen op zijn vele onderduikadressen, initiatiefnemer Ineke Hilhorst spreekt een waarschuwend woord over het toenemend antisemitisme en
voorganger Amir Betsalel reciteert de Kaddisj. Via een
live verbinding dragen leerlingen zelfgemaakte gedichten voor. Een van de leerlingen speelt de Last Post.

*Livestream
Alle evenementen rondom de herdenking zijn via een livestream te zien via de Facebookpagina’s van Bijzonder Laren, het Brinkhuis, de
Historische Kring Laren, Je bent een echte Laarders als…, de Larense Boekhandel en Ineke Hilhorst. De podcasts van de evenementen worden
geplaatst op de sites van de Gemeente, de Historische Kring Laren, Bijzonder Laren, de Larense Boekhandel en Larens Behoud.

Brink sunset tijdens coronacrisis - foto Brenda Moleta

Rectificatie
In Larens Journaal nr. 280 stond bij de foto van Judith
Noordzij (pagina 6) dat zij een lezing hield over haar
afscheid uit het domineesambt. Dit klopt niet.
Judith werkte als advocaat op de Zuidas.

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
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