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5 vragen aan 

Hoe is jullie kerk zo hard gegroeid?
Evert: ‘Toen we die eerste keer onze tuin openstelden, was 
het nog helemaal niet onze bedoeling om een kerk te 
starten. Het was prachtig weer en er kwamen wel veertig 
mensen op onze uitnodiging af. Na af loop vroegen veel 
van hen of we dit vaker wilden doen. Op een gegeven 
moment zaten er wel 130 mensen in onze tuin. De reacties 
waren zó enthousiast, dat we dit graag wilden voor
zetten.’
Géraldine: ‘Mijn vader heeft ons enorm gestimuleerd. Hij 
is emerituspredikant en heeft meer dan dertig kerken 
opgericht, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook 
anderen boden spontaan hulp aan. Zoals Gavriel, hij 
hielp vanaf het begin af aan mee.’ 
Gavriel: ‘Ik studeer theologie in Ede en zag bij deze kerk 
zoveel potentie. Ik kreeg de kans om als jeugdleider 
betrokken te zijn en dat doe ik nu nog steeds met zeer veel 
plezier.’  

Hoe ging het daarna?
Evert: ‘Toen onze tuin echt te klein werd, konden we 
terecht op een locatie in Hilversum. De kerk bleef maar 
groeien en toen de coronapandemie uitbrak, zijn we 
online gegaan. Afgelopen zomer konden we in een grote 
tent in Lage Vuursche weer samenkomen. Soms waren er 
meer dan tweehonderd mensen. Tegenwoordig vinden 
onze zondagsdiensten plaats in de aula van Laar & Berg. 
Een mooie ruimte, maar een eigen plek is onze grote 
wens voor de toekomst.’ 
Gavriel: ‘Ook voor kinderen en jongeren organiseren we 
activiteiten. En door de week ontmoeten we elkaar in in 
Homegroups. Kleine groepen waar vriendschappen 

 worden opgebouwd en waar we aan bijbelstudie doen. 
Veel mensen hebben behoefte aan zingeving, juist nu.’

Hoe komt dat, denken jullie?
Géraldine: ‘Het is een verwarrende tijd. Veel mensen gaan 
op zoek naar hun identiteit. Ze hebben vragen als: Wie 
ben ik? Wat is het doel in mijn leven? Is er een God? Het 
geloof biedt antwoorden.’ 
Gavriel: ‘Ook bij jongeren is de nood hoog. Juist zij hebben 
grote behoefte aan verbondenheid, terwijl het aangaan 
van relaties nu erg lastig is. Maar met Jezus als anker is er 
altijd hoop. Hij is een fundament dat altijd blijft, wat er 
ook gebeurt. Het is zeker niet zo dat je je als Christen 
nooit meer verdrietig of eenzaam voelt. Maar je weet wel 
dat je nooit alleen bent.’

Waar staat jullie kerk voor?
Géraldine: ‘The Garden is een protestantse, evangelische 
kerk. Ons doel is mensen te zien en te helpen bloeien, in 
elk aspect van het leven. Samen groeien we in ons geloof. 
Het geloof geeft ons richting en is de basis van ons hande
len. We zetten bijvoorbeeld ook regelmatig acties op voor 
goede doelen. Er zijn voor een ander, daar begint het mee.’
 
Voor wie zijn jullie er?
Evert: ‘We zijn een internationale kerk, dus er komen veel 
internationals naar ons toe. Zelf hebben wij ook jaren
lang als expats in het buitenland gewoond. We weten dus 
hoe lastig het kan zijn om (geestelijke) verbinding te vin
den als je in een ander land leeft.’
Géraldine: ‘Naast expats voelen ook veel Nederlanders 
zich bij ons thuis. Zij vinden het internationale aspect 
van onze kerk plezierig. En je hoeft ook zeker geen 
 ‘gelovige’ te zijn om naar The Garden te komen; iedereen 
is van harte welkom. Kom zoals je bent!’
Kijk voor meer informatie op www.icthegarden.com

Twee jaar geleden stelden Evert en Géraldine Nooter 
met Pasen spontaan hun tuin open, om samen met een 
aantal gelijkgestemden te eten, zingen en bidden. Het 
initiatief groeide in korte tijd uit tot een veelbezochte 
internationale kerk – de zondagsdiensten van Inter
national Church The Garden trekken nu geregeld meer 
dan honderd mensen uit het Gooi en omstreken. Het 
Larens Journaal bezocht de oprichters thuis in 
Hilversum, de plek waar het allemaal begon. Ministry 
leader Gavriel Groenesteijn, die vanaf het begin als 
jeugdleider bij de kerk betrokken is, schoof ook aan. 

EvErt En GéraldinE nootEr 
En GavriEl GroEnEstEijn

v.l.n.r.: 
Evert, Géraldine, haar vader  
Herman van Amerom en Gavriel
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Wij zijn er voor u!
Het afgelopen jaar is er veel 
gedaan om het voor u, als in woner 
van Laren, makkelijker te maken 
om met de gemeente in contact te 
komen. Daarbij hopen we u 
steeds beter van dienst te zijn.

We hadden altijd al de website, maar dat wil nog niet zeg
gen dat dit voor iedereen een makkelijk middel is om con
tact te leggen. Vaak wordt verondersteld dat iedereen 
goed met een computer kan omgaan. Uit ervaring weten 
we dat dit niet altijd het geval is.

De overheid, maar ook steeds meer bedrijven zoals ban
ken doen het liefst digitaal zaken met u. Voor wie hierbij 
hulp kan gebruiken, kan terecht bij de bibliotheek in het 
Brinkhuis. Daar wordt u geholpen bij digitale contacten 
met de overheid. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de 
bibliotheek en het kost u niets.
 
Ook is er op dinsdagmiddag een formulierenspreekuur 
in het Brinkhuis. U kunt dan hulp krijgen bij lastige 
brieven of met het invullen van formulieren.

En sinds kort is Diana de Jong bij de gemeente gestart. 
Diana kan u als inwoner helpen als u volledig dreigt vast 
te lopen of als u er met de hulpverlening niet meer uit
komt. Kortom, zij kan voor u een raadgever zijn of een 
luisterend oor. 
 
Kunt u wat hulp of meedenkkracht gebruiken? Maak dan 
vooral gebruik van die diensten die er zijn. Wij zijn er 
voor u.

Jan den Dunnen,
Wethouder
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December
De verscherpte coronamaatregelen zullen ongetwijfeld 
van invloed zijn op de manier waarop wij de donkere 
maar feestelijke decembermaand beleven. Ondertussen 
gaat de gemeentepolitiek gewoon door, maar ook hier 
zonder toeschouwers op de tribune. In november heeft 
de Raad, met volle steun van de VVD, het plan voor de 
bouw van (m.n. betaalbare) woningen aan de Ligweide 
vastgesteld en heeft de raad in grote meerderheid groen 
licht gegeven om businessplannen te maken voor een 
eventuele verhuizing van B&W naar het Brinkhuis. 

Het huidige raadhuis kan dan verder ontwikkeld wor
den tot een medisch centrum waar men terecht kan voor 
kleinere specialistische verrichtingen waarvoor men 
anders naar het ziekenhuis in Hilversum zou moeten. 
Service op maat en dichtbij. Voor de VVD in ieder geval 
een reden om deze mogelijkheid serieus te onderzoeken. 
Bovendien kan een eventuele verkoop van het raadhuis 
niet alleen een f link bedrag opleveren dat de reserve
positie zeer noodzakelijk zal versterken, maar levert het 
ook nog een jaarlijks terugkerende forse besparing van 
de uitgaven op. 

Niets is nog besloten, maar op korte termijn komen de 
cijfers op tafel. In de decembervergadering van de com
missie R&I zal ook het plan voor de bouw van zeven 
 kleine (sociale) woningen aan de Eemnesserweg tegen
over het Raadhuis worden besproken. Ook hiervoor 
tekent zich een meerderheid af. Al met al een interes
sante afsluiting van dit jaar en een mooie opstap naar 
het volgend jaar met verkiezingen in maart.

Ik wens u een boeiende en 
 feestelijke decembermaand.

Johan de Bondt
VVD Laren

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

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl
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Politiek

Centraal en dichtbij
Met nieuwe coronamaatregelen waarvan het einde nog 
niet in zicht lijkt, ziet de kerst er voor veel mensen weer 
somber uit. Eenzaamheid, omdat kerstvieringen  worden 
afgezegd ligt op de loer. Mede daarom brengt de gemeen
te mede dankzij de inzet van vrijwilligers ook dit jaar 
weer een kerstattentie aan huis bij alle 80plussers die in 
Laren zelfstandig wonen. 
Laten we als gemeenschap elkaar vasthouden en elkaar 
f iguurlijk omarmen. Hoewel ontmoetingen op de ijs
baan of bij de kerstmarkt ontbreken, is het belangrijk 
om het gevoel van samen zijn en betrokkenheid vast te 
houden. Als Larens Behoud doen we dat ook door onze 
visie op de vestiging van het college van B&W en de 
gemeenteraad. Het voornemen is dat het college wordt 
gehuisvest in het Brinkhuis. Als fractie zien we graag 
ook dat daar in de toekomst ook de commissievergade
ringen en de raadsvergaderingen worden gehouden. Met 
een f lexibeler indeling van de grote ruimte die nu nog 
wordt bezet door de vele boeken van de bibliotheek moet 
dat kunnen. De raadszaal in Eemnes is wellicht comfor
tabel voor de Raad, maar lastig bereikbaar voor ouderen 
en met de agenda’s van Eemnes en Blaricum ook niet 
altijd beschikbaar.
Een levendig Brinkhuis is gebaat bij meerdere functies, 
die zich voegen in het gebouw, af hankelijk van het 
moment van de dag. We zijn benieuwd naar de plannen 
die nu worden gemaakt om het Brinkhuis verder te ont
wikkelen tot het echte Hart van Laren. Van studieplek
ken voor de jeugd tot de tweejaarlijkse kunstveiling: laat 
het Brinkhuis in 2022 weer een plek voor ontmoeting 
zijn: voor iedereen!

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

Groen op weg
Bomen zijn ons groene goud en maken het dorp aantrek
kelijk en gezond. Het schijnt dat er in Laren ongeveer 
80.000 bomen staan en dat zijn er dus heel veel; bomen 
van Laarders en bomen van de gemeente. Kleine bomen, 
grote bomen, mooie en lelijke. Daar moeten we zuinig op 
zijn en niet zo maar, zonder echt goede reden om laten 
hakken. Het duurt namelijk nogal lang voor dat er weer 
een f linke boom staat: “Boompje groot, plantertje dood”. 
De gemeenteraad gaat in de volgende raadsvergadering 
beslissen wat er wel en niet mag (en daar hopelijk ook op 
toezien).
Minstens zo belangrijk als de bomen is de rest van het 
groen en dat staat volgend jaar januari op de agenda. Bij 
het vaststellen van het Groen Plan praat de raad behalve 
over het zorgvuldig schoffelen en snoeien ook over kwa
liteit van de beplanting. Dus niet alleen maar de kosten 
maar vooral ook aandacht voor biodiversiteit en aantrek
kelijkheid voor mensen, dieren en ook insecten. Laren 
heeft immers niet voor niets samen met Blaricum en 
Eemnes het z.g. bijenconvenant getekend. Uiteraard ook 
aandacht en inspanning voor het terugdringen van de 
verstening met het oog op de wateroverlast. 
Om vergissingen te voorkomen; het Groen plan is van de 
gemeente en het betreft hierbij absoluut niet het verkie
zingsprogramma van Groen Laren. Dat zal er ook in 
januari zijn. De belangrijkste punten daarvan zijn overi
gens allang op onze site te zien mocht je daar nieuws
gierig naar zijn. 
Al duurt het nog een paar weken: toch alvast een heel 
goed, gelukkig, gezond maar vooral een Groen 2022 
 toegewenst!

Bart Vos
Gemeenteraadslid Groen Laren

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

Bladcampagne in volle gang

Akkoord over uittreding provincie uit Goois 
Natuurreservaat

Auto in brand op grens Blaricum en Laren Boekentip van de Kerstman Bol an Deel 2

Passen en meten voor het Kerstconcert  
in de basiliek

Supermarkten op zondag tijdelijk  
langer open

Kiwanis-clubs maken Voedselbank blij met meer dan  
40.000 luiers

Samenwerkende Musea in Gooi & Vecht 
lanceren collecties online

Dorpsradio verhuisd naar het (rabo)bank gebouw
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Kerst- en nieuwjaarswensen 
voor u van de collegeleden

Beste inwoners,

Binnenkort is het kerst, een feest 
van liefde, warmte en licht. Dat 
vieren we het liefst samen met 
onze familie en vrienden. Helaas 
moeten we ook dit jaar weer 
 creatief zijn in de wijze waarop 
we elkaars nabijheid zoeken. 

We hebben een lange adem nodig om onze samenleving 
te verlossen van corona. De maatregelen die nodig zijn, 
vergen discipline en kosten geduld. Ze treffen sommige 
inwoners en ondernemers in ons dorp hard. Toch is de 
sfeer in Laren over het algemeen goed. We beseffen ons 
dat het virus een vijand is die alleen bestreden kan wor
den als we samenwerken en elkaar beschermen. Over de 
maatregelen verschillen we soms van mening. Daarom 
blijven we met elkaar in gesprek over de aanpak en de 
oplossing. Maar we moeten elkaar wel gezond houden. 
Alleen als we de besmettingen naar  beneden krijgen, 
kunnen we terug naar het normale leven. 

Mijn kerstwens is dat we deze dagen een beetje extra naar 
elkaar omkijken. En aandacht hebben voor onze kwets
bare naasten. Familieleden of een buurman of buur
vrouw uit de straat die niet alleen vreest voor het krijgen 
van corona, maar ook voor eenzaamheid. Juist nu er zo 
weinig kan, mogen we hen extra verwennen. Steun ook 
uw lokale ondernemers, door zoveel mogelijk op tijd en 
lokaal uw inkopen te doen of gebruik te maken van uw 
favoriete winkels of horeca. 

Ik wens u namens de leden van de gemeenteraad, het col
lege van burgemeester en wethouders en alle medewer
kers fijne feestdagen! En ik wens u een gezond en voor
spoedig 2022!
 

Nanning Mol, burgemeester van Laren

Zalig kerstfeest en gelukkig 
nieuwjaar

Een heerlijk nostalgische wens, 
vooral in het vanouds katholieke 
Laren, waar het kerstfeest een van 
de hoogtepunten in de katholieke 
traditie is.

We leven in een tijd waarin iedereen op zijn eigen manier 
invulling geeft aan kerst. In de VS zeggen ze dan ook gewoon 
Happy Holidays, Fijne feestdagen!

Kerst is al lang geëvolueerd tot een familiefeest rond een rij
kelijk diner, cadeautjes en kerstconcerten. Dus ook nu is 
Zalig zo gek nog niet!

Gelukkig nieuwjaar: dat is een wens die we nu vooral goed 
kunnen gebruiken: laat in het nieuwe jaar vooral weer een 
beetje geluk komen. Laat er vooral een einde komen aan de 
beperkingen in onze samenleving die niet alleen alle 
 ondernemers zwaar treffen, maar ook zorgen voor twee
deling en geweld.

Dus daarom toch, uit de grond van mijn hart, voor heel 
Laren:

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!

Peter Calis, wethouder

Kerst- en nieuwjaarswens

De wereld lijkt op dit moment niet 
erg in feeststemming. Covid gooit 
 zoals het er nu naar uitziet  voor 
menigeen roet in het kerstdiner en 
verhindert de gezellige samen
komst op oudjaarsavond met 
 familie en vrienden. Toch kunnen 
we het zelf best gezellig maken. 

Neem als voorbeeld ons mooie centrum. Prachtig verlicht! 
Elk jaar komen er meer lichtjes bij. Het is echt de moeite 
waard om een wandeling te maken door ons dorp om in een 
feestelijke kerststemming te komen. 

Laren wonderland

Boekentip van de Kerstman Bol an Deel 2
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Esseboom 4, 1251 CP, verplaatsen inrit en realiseren 
erfafscheiding, ingekomen 23 november 2021

•  Nieuwlarenweg 22, 1251 KA, uitbouwen woning aan 
achterkant en verbreden en plaatsen dakkapel, 
ingekomen 24 november 2021

•  Van Wulfenlaan 27, 1251 CX, vellen 3 bomen, ingekomen 
25 november 2021

•  Kloosterweg 41A, 1251 WD, vervangen dakkapel, 
ingekomen 25 november 2021

•  Klooster 36, 1251 WS, plaatsen dakkapel zijgevel, 
ingekomen 28 november 2021

•  Rueterlaan 2, 1252 AB, vellen 1 boom, ingekomen  
30 november 2021

•  Sint Janstraat 70, 1251 LD, vervangen kozijnen, intern 
wijzigen constructie en plaatsen dakkapellen op 
achterdakvlak, ingekomen 30 november 2021

•  Remiseweg 3, 1251 HW, vergroten dakkapel voorzijde en 
plaatsen dakkapel achterzijde, ingekomen 30 november 
2021

•  Sint Janstraat 65, 1251 LC, bouwen woning, ingekomen 
30 november 2021

•  Oude Kerkweg 25, 1251 NX, verbouwen woning, 
ingekomen 30 november 2021

•  Zevenend 69, 1251 RM, moderniseren bijgebouw en 
plaatsen dakkapel, ingekomen 1 december 2021

•  Esseboom 2A (kavel 5), 1251 CP, plaatsen toegangshek, 
ingekomen 1 december 2021

•  Brink 4B, 1251 KV, vervangen bestaande woning voor 
nieuwe woning, ingekomen 2 december 2021

•  Nieuweweg 17, 1251 LG, verbouwen woonhuis,  
 ingekomen 2 december 2021

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

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en ervoor zorgen 
dat we samen ook dit jaar een mooi kerstfeest en een 
 voorspoedig nieuwjaar kunnen hebben. Al is het opnieuw in 
aangepaste vorm. 

Vanuit het positieve gevoel dat we ook deze crisis wel weer te 
boven zullen komen, wens ik u mooie dagen toe. De politiek 
zetten we in deze periode ook maar even aan de kant.

Blijf gezond, wees lief voor elkaar en geniet van ons mooie 
dorp Laren!

Ton Stam, wethouder

Kerst 2021

Op de eerste Adventzondag wordt 
in de kerk vaak begonnen met het 
lezen van het bekende bijbelboek 
Lucas. De aankondiging van de 
geboorte van Johannes de Doper 
van het kind Jezus. Een verhaal van 
geloof en ongeloof. Immers Zacha
rias, de man van Elisabeth, geloof
de niet dat zijn vrouw nog zwanger kon worden, want ze was 
al op hoge leeftijd. Van de moeder van Jezus wordt geschre
ven dat zij nog geen omgang had met haar ondertrouwde 
man Jozef. Beiden raakten toch in verwachting.

Ook gingen Jozef en Maria op reis naar Bethlehem om zich 
daar te laten inschrijven, omdat zij afstamden van Juda. 
Voorwaar geen gemakkelijke reis en enkel en alleen omdat 
de koning dit had bevolen. De koning wilde weten hoeveel 
onderdanen hij had, zodat hij gemakkelijker zijn belastin
gen kon innen. Vandaag de dag doen we niet zomaar alles 
wat de regering zegt, we maken eigen keuzes.

December is een maand van bezinning, maar ook van gezel
ligheid. Dit geldt niet voor alle mensen. Mijn schoonmoeder, 
die al vroeg weduwe was, zei altijd “ik hoop dat de maand 
december maar gauw voorbij gaat.” En dat geldt voor veel 
meer mensen.

Laten we toch in verwachting en hoopvol naar de toekomst 
kijken, omzien naar elkaar en doen wat er gevraagd wordt. 

Zo wordt het vast een zalig kerstfeest.

Jan den Dunnen, wethouder
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Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 24 november 
bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raads
vergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur 

De Commissie R&I vergadert woensdag 15 december om 
19.30 uur in de raadzaal in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. De vergadering is zonder publiek. U kunt de ver
gadering live volgen via laren.notubiz.nl/live  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. 17 november 2021
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe

lijke Regelingen
•  Stand van zaken Omgevingswet
•  Wijziging Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 

n.a.v. het kapbeleid
•  Verordening BELadviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
•  Adviesrecht en Delegatie
•  Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning
•  Besluit op bezwaar geheimhouding grondexploitatie 

2020 + risicoanalyse Crailo en brief van de GEM Crailo 
d.d. 14 mei 2020

•  Transitievisie Warmte
•  Diaconaal Woonproject
•  Bespreking raadsinformatiebrief Notitie woningbouw 

groenstrook Eemnesserweg dd. 30 november 2021

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

De Commissie M&F vergadert donderdag 16 december om 
20.00 uur in de raadzaal in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. De vergadering is zonder publiek. U kunt de ver
gadering live volgen via laren.notubiz.nl/live  Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Mauvezand 41, 1251 JD, vellen 4 bomen
•  Naarderstraat 1, 1251 AW, plaatsen windscherm

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Smeekweg 51, 1251 VK, vellen 3 bomen (herplantplicht  
3 bomen), verzonden 17 november 2021

•  Mauvezand 41, 1251 JD, bouwen aanbouw en veranderen 
gevels, verzonden 23 november 2021

•  Kerklaan 24, 1251 JT, plaatsen toegangspoort, verzonden 
23 november 2021

•  Groene Gerritsweg 17, 1251 JL, vellen 1 boom, verzonden 
24 november 2021

•  Leemzeulder 26, 1251 AP, gedeeltelijk vernieuwen 
vergroten aanbouw, verzonden 23 november 2021

•  Oude Naarderweg 5, 1251 BJ, vellen 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 23 november 2021

•  Smeekweg 11, 1251 VH, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
zorgwoning, verzonden 30 november 2021

•  Steffenshein West 30, 1251 WB, vellen 1 boom, verzonden 
30 november 2021

•  Oude Kerkweg 10, 1251 NZ, realiseren zwembad in tuin, 
verzonden 2 december 2021

•  Schietspoel 40, 1251 XV, plaatsen dakopbouw en wijzigen 
constructie, verzonden 2 december 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar
procedure 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 verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
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Bereikbaarheid Advies- en informatiepunt 
sociaal domein & Sociaal Wijkteam

In de kerstperiode zijn minder bereikbaar: het Advies en 
informatiepunt sociaal domein HBEL (voor vragen over zorg 
en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp)) en het Sociaal 
Wijkteam (voor buurtbewoners die zich zorgen maken over 
zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de 
buurt kwijt willen). Kijk hiervoor op www.laren.nl onder 
‘Nieuws’. 

Jaarlijkse bladcampagne

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden 
op straat. We zijn op dit moment druk bezig om de hoofd
wegen en fietsroutes in Laren schoon te vegen. 

Met bladblazers blazen we de trottoirs schoon. Een veegma
chine rijdt mee en ruimt vervolgens het bladafval op. Op 
www.laren.nl/bladcampagne vindt u een kaart waarop u 
ziet in welke week we waar zijn.

Uw eigen bladafval
Ook u wilt natuurlijk af van uw bladafval uit uw tuin. In de 
periode dat we langskomen, mag u maximaal één kubieke 
meter aan blad in hopen langs de straten leggen. Dan nemen 
wij het mee in onze veegronde. 

Composteren op uw eigen composthoop is ook een prima 
oplossing voor uw overtollige blad. U kunt uw blad en 
snoeiafval ook in uw GFTcontainer kwijt. Grote hoeveelhe
den kunt u meegeven aan uw hovenier of wegbrengen naar 
een scheidingsstation van de GAD: in Bussum, Huizen en 
Hilversum.

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 18 november 2021

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe
lijke Regelingen

•  Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 
20222025

•  Uittredingsovereenkomst GNR provincie  
NoordHolland en Gooise gemeenten

•  Legesverordening 2022 Laren
•  Belastingverordening 2022 Laren
•  Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022
•  Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021  

en begrotingswijziging 202110

Gemeenteraadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert woensdag 22 december om 20.00 
uur in de raadzaal in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. De vergadering is zonder publiek. U kunt de verga
dering live volgen via laren.notubiz.nl/live Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe

lijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 

d.d. 24 november 2021
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Wijziging Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 

n.a.v. het kapbeleid
•  Verordening BELadviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
•  Adviesrecht en Delegatie
•  Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning 
•  Besluit op bezwaar geheimhouding grondexploitatie 

2020 + risicoanalyse Crailo en brief van de GEM Crailo 
d.d. 14 mei 2020

•  Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en 
begrotingswijziging 202110

•  Uittredingsovereenkomst GNR provincie 
 NoordHolland en Gooise gemeenten

•  Legesverordening 2022 Laren
•  Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 

20222025
•  Belastingverordening 2022 Laren
•  Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022
•  Transitievisie Warmte
•  Diaconaal Woonproject
•  Ontheffing ingezetenschap wethouder Den Dunnen

Bladcampagne 2021

wk 46

wk 47 wk 48

wk 49

wk 50

wk 2
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Voor wie in 2020 het verplicht eigen risico heeft verbruikt, 
kan nog tot 31 december 2021 een vergoeding aanvragen. 
Daarna is dit niet meer mogelijk. Kijk voor alle informatie 
hierover op www.maatschappelijkezaken.nl onder het kopje 
‘Nieuws’.

Visie op aardgasvrij 

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer 
om te verwarmen, koken of douchen. Dit staat in het lande
lijke Klimaatakkoord. De overstap naar aardgasvrije warmte 
heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet dit jaar in een 
Transitievisie Warmte aangeven hoe zij van het aardgas 
afgaat. Zo ook de gemeente Laren. Op 22 december wordt de 
Transitievisie Warmte in de gemeenteraad besproken.

De Transitievisie Warmte is een eerste stap naar een aardgas
vrij Laren. In de visie is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de 
gemeente Laren de overstap naar duurzame warmtevoorzie
ning wil maken. Voor het grootste deel van Laren is de meest 
geschikte warmteoplossing nog onzeker. Daarvoor is meer 
onderzoek nodig.

Voorlopig geen woningen van het gas af
In Laren worden de komende jaren daarom nog geen buur
ten van het gas afgehaald. De focus komt te liggen op het 
goed isoleren van woningen en gebouwen. Hier wil de 
gemeente inwoners zo goed mogelijk bij helpen.
De route naar een aardgasvrij Laren is sowieso niet in beton 
gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in 
betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technie
ken. Daarom wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte op 
woensdag 22 december aanstaande. De vergadering begint 
om 20.00 uur en is live te beluisteren via laren.notubiz.nl/live

Meer weten? 
Op www.laren.nl/duurzaam vindt u meer informatie. Ook 
leest u hier wat u nu zelf al kunt doen als voorbereiding op 
aardgasvrij wonen. En hoe de gemeente, energiecoöperatie 
Hut van Mie en Duurzaam Bouwloket u bij het treffen van 
deze energiebesparende maatregelen kunnen helpen. 

Larense zaken 10 december 2021

Vuurwerkverbod tijdens 
oud en nieuw

Deze jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod voor consu
menten. Er geldt een verbod op het verkopen, vervoeren en 
afsteken van consumentenvuurwerk. Carbid schieten is in 
onze gemeente verboden. 

Het vuurwerkverbod geldt niet voor fop en schertsvuur
werk, zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Maar 
houd rekening met mens en dier in de omgeving. Zo zorgen 
we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politie niet extra 
belasten voor, tijdens en na oud en nieuw.

Wie verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kan een 
boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is 
€100, en een aantekening in het straf blad. Het afsteken van 
vuurwerk kost €250, en een aantekening in het straf blad. 
Jongeren tot achttien jaar kunnen bij minder zware overtre
dingen ook een Haltstraf krijgen. Schade wordt verhaald op 
de daders.

Bel de politie (112) als u getuige bent van vernieling of gevaar 
door vuurwerk en bel de nietspoed lijn van de politie (0900  
8844) als er sprake is van overlast door vuurwerk. Kijk ook op 
www.laren.nl/vuurwerk om digitaal een melding te doen. 

Wensballonnen niet toegestaan 
In onze gemeente is het oplaten van wensballonnen ver
boden. Wensballonnen kunnen grote schade aanrichten 
en kunnen brand veroorzaken als ze neerkomen, zoals op 
rieten daken en schuren. Zeker in dichtbevolkt gebied. 
Daarbij is het slecht voor het milieu.

Geen vergoeding meer van het 
verplicht eigen risico

Volwassenen die gebruikmaken van zorg uit het basispakket 
betalen een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag om te 
betalen. Tot en met 2020 konden inwoners met een chroni
sche aandoening en/of beperking hiervoor een vergoeding 
ontvangen. Het ging hierbij om het verbruikte deel van het 
verplichte bedrag dat voor de eigen risico wordt betaald. Voor 
2021 is dat niet meer mogelijk. De betrokken inwoners zijn 
daarover geïnformeerd. Inwoners met een chronische aan
doening en/of beperking en een bescheiden inkomen kun
nen nu gebruikmaken van vergoedingen via de bijzondere 
bijstand. 

Larense zaken
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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.

Vrijheid
Anne was nog een vriendin van de basisschool. 
Daar kwamen we pas achter, toen ze voor me zat. 
Ze had een avontuurlijk leven gehad, maar was 
uiteindelijk gesetteld met Peter, een destijds even 
avontuurlijke man. Samen hadden ze drie kinde-
ren. Hij had een glanzende carrière in de IT en 
golf was zijn grote hobby. Helaas was die hobby 
met hem op de loop gegaan en ging dat steeds 
meer ten koste van zijn werk en zijn gezin. Anne 
dacht dat het een fase was (een midlifecrisis?) en 
dat het wel weer goed zou komen. Intussen nam 
zij steeds meer taken over. Behalve de kinderen 
en wat vrijwilligerswerk deed ze inmiddels de 
hele administratie en bracht ze een steeds groter 
deel van het gezinsinkomen binnen. Ze bleek 
een kei in PR en maakte de ene na de andere 
carrièrestap. 
De grote deceptie begon vijf jaar geleden. Na de 
verkoop van aandelen in een startup die hij had 
geholpen, ontving Peter een aardig bedrag. Van 
de ene op de andere dag zegde hij zijn baan op. 
Hij had al zo lang genoeg van zijn werk, hoorde 
Anne hem – voor het eerst – zeggen. Hij ging 
het nu anders aanpakken, eerst maar eens rus-
tig een plan maken. Van plannen maken kwam 
het niet zo, wel van reizen: naar de mooiste en 
bekendste golfbanen ter wereld. Vrijheid – dat 
was het echte leven, vond hij. Toen zijn geld op 
was, vond hij dat Anne hem moest onderhou-
den. Voor Anne was het nu wel genoeg geweest. 
De echtscheidingsprocedure werd gestart. Peter 
wilde zijn nieuwe leven niet opgeven en vroeg 
dus alimentatie. Volgens hem was hij te lang uit 
het vak en ook te oud om nog een baan te vin-
den. Daar ging de rechter gelukkig niet in mee. 
Eindelijk was Anne ook vrij.

Column Clasien_71X220mm_dec_2021.indd   1Column Clasien_71X220mm_dec_2021.indd   1 02-12-2021   09:4302-12-2021   09:43

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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Een prachtig instrument! 
De lage tonen in het 
orkest vormen de stabiele 
basis! 
Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel met 
ons mee?
Scan de QR codes
 The beatles, solo op 5.58
  Jumping at the swing 

train, met een heerlijke 
lopende bas

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

DE BAS

INSTRUMENT 
van de maand

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Een vergeten verhaal

Ik sta bij de vijver in de prachtige tuin van het Rosa 

Spier Huis te staren naar de koikarpers. Het miezert 

een beetje. Meestal komen ze direct naar boven.  

Dit keer niet. Een oudere bewoonster komt naast me 

staan. 

Ik zeg: “Ik zie ze niet”. 

“Oh,” zegt ze met zachte stem. “Als ik tegen ze praat 

dan komen ze wel, dat doen ze altijd.” 

En jawel, haar stem doet wonderen: de prachtig 

 oranje rode vissen zwemmen naar ons toe en laten 

zich zien. Wat apart, dacht ik, ze luisteren naar haar. 

Ze wil mij een verhaal vertellen maar ze weet het 

niet meer. “Ik vind het zo vervelend dat ik  dementeer 

en niet meer weet wat ik wou vertellen. Het doet me 

pijn.” 

Ik kan haar niet opbeuren en zeggen dat iedereen 

wel eens last heeft van vergeetachtigheid. Daar heeft 

ze niets aan. Heel jammer dat ze het niet meer kan 

 vertellen want ik en de koikarpers hadden haar 

 verhaal graag gehoord.

Herre Methorst

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager 
Nieuwe Hilversumseweg 59
1406 TR Bussum
T 035 - 691 65 76
E bussum@monuta.nl
I monuta.nl/bussum

De Jager

Monuta is
er voor u.
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De Laarder Top 500 Allertijden
Met het uitkomen van dit Larens Journaal had Dorpsradio Laren vanaf de kerstmarkt moeten uit-
zenden. Helaas door de Covid-19 maatregelen is er dit jaar wederom geen kerstmarkt. Dus ook geen 
speciale locatie-uitzendingen van Dorpsradio. Uitzendingen die in het teken van goede doelen hadden 
moeten staan. Wij zouden bijvoorbeeld gaan “Sjoelen voor Goede Doelen”. Doelen als KKids  (Kunstenaars 
& Kinderen in de School) en de Brinkbus.

Helaas dus, maar Dorpsradio Laren zit niet stil. Zo zijn 
wij onze nieuwe studio aan het opbouwen en komen 
onze programma’s vanuit de voormalige Rabobank. 
Daar hebben wij de beschikking gekregen over maar 
liefst 100 m2 ruimte die wij zeer goed kunnen gebruiken 
en ruim 10 maal de oppervlakte van onze studio in het 
Brinkhuis.

De laatste maanden staan bij de diverse radiostations in 
het teken van lijstjes. Veronica’s Top 1000 bijvoorbeeld en 
de Top2000 op NPORadio2. Ook Dorpsradio gaat aan het 
lijstje…. DE LAARDER TOP 500 ALLERTIJDEN 
wordt u aangeboden door Delta Fiber en wordt uitgezon
den tussen 6 en 9 januari via www.dorpsradio.nl.

Uw stem telt! Geef een lijst van maximaal 25 favoriete 
songs op via www.dorpsradio.nl of Top500@dorpsradio.nl. 
Op Dorpsradio.nl vindt u ook alle informatie over de 
Laarder Top 500 Allertijden.

De nummers 1 t/m 3 tellen zwaarder in de telling 
dan de overige nummers (dit te uwer infor matie).  

Meewerken met Dorpsradio Laren? 
U bent van harte welkom! Stuur een email naar 
eric@dorpsradio.nl

Dus Stay Tuned en luister begin januari naar de 
Laarder Top 500 Allertijden.
www.dorpsradio.nl 0357810781 (ook WhatsApp).

Download de app op je telefoon

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 
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Oproep spullen tentoonstelling 
Muziekvereniging Sint Jan
De Historische Kring Laren (HKL) maakt een tentoonstelling naar aanleiding van het honderdjarig 
bestaan van de Muziekvereniging Sint Jan. Deze zal te zien zijn in de Lindenhoeve van 20 februari 2022 
tot september 2022.

In verband hiermee doet de HKL de oproep ‘spullen’ 
zoals foto’s, f ilms en attributen aan te melden bij Thij
men van der Zwaan, op het emailadres th.zwaan@
gmail.com. De HKL zal deze dan digitaliseren en zo 
spoedig mogelijk retour geven aan degene die ze beschik
baar stelt.
Bestuurslid Hein Schimmel (tel. 06 53415952 ) is ook 
bereid persoonlijk bij mensen die iets hebben de spullen 
te bekijken om na te gaan of ze van ‘waarde’ zijn voor de 
tentoonstelling of historische interesse.

In 1922 werd Fanfare Sint Vitus opgericht. In 1932 kwam 
de naam Sint Jansharmonie in gebruik, later gevolgd 
door Muziekvereniging Sint Jan. Daar vallen ook de 
vroegere boerenkapel De Dorsvlegels en de meisjes

drumband Sint Jan onder. Dus ook van deze verenigin
gen zijn spullen van harte welkom.

 

 

En met de Kerst komen ook weer de kerstpakketten. Evenals in 
vorige jaren zijn we weer blij met uw (gedeeltelijke) kerstpakket voor 
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In LAREN is er licht
In ons mooie Larense dorp is de decembermaand zich  volop aan het manifesteren
Wind, regen en af en toe een zonnetje, vroeg donker, dat tij is niet te keren
Het rondwarende virus genaamd “corona” heeft ons dan ook nog in de greep
Hoe lang is het geleden dat menigeen geheel onbezorgd om zich heen toch keek
Laren zou Laren niet zijn wanneer niet door samen werking iets wordt bereikt
Een feestelijke verlichting zorgt dat onze sombere stemming misschien wordt herijkt
Lichtpuntjes in de bomen en in de duisternis, ook in zware en soms nare tijden
Je knapt er echt van op er langs wandelen of onder ver lichting door te rijden
Een bedankje voor de middenstand, die het niet een voudig heeft, is wel terecht
“Bijzonder Laren” heeft voor velen sfeer met licht gebracht, puur en echt
Vaak in Laren discussies over zaken en altijd weer “ik ben voor of ik ben tegen” .
Toch is in Laren wonen met al het “politiek” gekrakeel nog steeds een zegen
2021 is bijna voorbij en een nieuw jaar komt met nieuwe kansen en mogelijkheden
Eén ding weet ik nu al zeker discussies over wateropvang, financiën, 
milieu en onderlinge verhoudingen zullen ook in 2022 niet worden vermeden.
Dit alles maakt het spannend en uitdagend maar graag altijd met veel respect
Van mens tot mens en met veel liefde en verdraagzaamheid toch overdekt.

Paul van der Maas, Inwoner van Laren

 Ingezonden brief

Samen maken we het verschil!
De tijd vliegt voorbij, alweer het laatste nummer van het Larens 
Journaal 2021, tijd om even terug te kijken en bedankjes. 

Sinds de oprichting van het Toegankelijkheidsteam 
Laren in 2018, is er al veel bereikt voor wat betreft de vei
ligheid voor de voetgangers, ook al is dat voor de inwo
ners misschien niet altijd zichtbaar. Dit had niet gekund 
zonder de ondersteuning van wethouder Ton Stam en 
alle betrokken ambtenaren en natuurlijk onze dorpsge
noten zelf.
We willen alle betrokkenen van de Gemeente ook dit jaar 
weer heel hartelijk danken voor hun bijdrage aan de rea
lisatie van onze actiepunten, tijdens de vele overlegmo
menten en in de uitvoering. Zonder hun steun en sup
port gebeurt er weinig. 
Natuurlijk willen we ook vooral de medebewoners van 
ons dorp bedanken voor hun medewerking om de voet
paden toegankelijk te maken en te houden. Denk hierbij 
aan overhangend groen, scheve omhoog liggende tegels, 
foutgeparkeerde auto’s, enz. We merken steeds vaker dat 
men zich bewuster wordt van obstakels, die vaak met 
weinig moeite verholpen of voorkomen kunnen worden. 
Het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken.

We zijn er nog lang niet en er is nog veel te doen, maar 
stap voor stap komen we ergens. Het vergt tijd en geduld, 
begrip, overleg en natuurlijk ook geld. Toch hebben we 
afgelopen jaar weer f linke stappen gezet om Laren veili
ger en toegankelijker te maken en dat is niet onopge
merkt gebleven. De dorpen om ons heen hebben met ons 
contact gezocht en advies gevraagd. Ze staan eigenlijk te 
popelen om ook zelf te starten met een team. Een teken 
aan de wand dat we hier goed bezig zijn. 
Er is natuurlijk nog genoeg te doen en veiligheid en toe
gankelijkheid blijft altijd actueel. Daarom zetten we ook 
komend jaar onze schouders er weer onder om Laren vei
liger en toegankelijker te maken en rekenen daarbij 
opnieuw op het support van de Gemeente en het begrip 
en medewerking ‘alle’ medebewoners.
Hele f ijne feestdagen en een gezond, veilig en toeganke
lijk 2022.

Namens Toegankelijkheidsteam Laren
Irmy Vos, Carla Los-Vlasman, Lidy Smit
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geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. De uitgever van het 

Larens Journaal en de gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven of bijdragen van externen. 

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Dank
Het is voor dit jaar alweer de laatste column die ik 
mag schrijven. De tijd vliegt voorbij, het is cliché, 
maar waarheid als een koe. De laatste maand van het 
jaar is veelal een maand waarin een ieder de balans op 
maakt. Zichzelf wel of niet recht in de spiegel kan 
aankijken en het afgelopen jaar overdenkt. Dankbaar 
voor wat goed is gegaan, lering trekkend van de din
gen die misschien niet (zo) goed zijn gegaan of die je 
liever anders had willen doen. In verschillende 
 landen kent men een ‘Dankdag”. Thanksgiving Day 
in America en Canada, maar ook in Oostenrijk, 
Duitsland, Luxemburg en Zuid Afrika, zijn er dank
dagen. Wij zijn dankbaar dat u iedere keer onze co
lumn leest en dat we vaak een leuke, enthousiaste of 
soms kritische reactie terugkrijgen. Dankbaar dat we 
iedere dag in deze mooie omgeving mogen werken. 
Waarvoor bent u dankbaar? Dankbaar dat u corona 
buiten de deur heeft gehouden of een besmetting 
heeft overleefd? Dankbaar voor het vrije gevoel dat we 
van de zomer allen hadden of dankbaar dat dit jaar 
bijna voorbij is? Dankbaar dat u geniet van de kleine 
dingen in het leven. Dankbaarheid is erkennen dat de 
goede dingen in het leven geschenken zijn. Dank
baarheid is een medicijn tegen de boodschap van ‘niet 
goed genoeg’ die we de hele dag te horen krijgen. 
Dankbaarheid laat ons zien wat we al hebben: vriend
schappen, familie, de natuur, goede gesprekken of 
plezier in ons werk. Het tegenovergestelde van dank
baarheid is ontevredenheid. In deze tijd, waarbij soci
ale media een grote rol speelt, waarbij velen zich 
mooier, slanker, populairder, beter, vrolijker, ener
gieker, uitdagender voordoen dan ze eigenlijk zijn, 
kan dankbaarheid en daarbij tevredenheid naar de 
achtergrond verdwijnen. Wij zijn in ieder geval dank
baar naar al onze opdrachtgevers die ons het vertrou
wen hebben gegeven hun belang te behartigen. 
 Merci, Muchos Gracias, Thanks, Arigato gozaimas, 
Grazie, Tank, Tak, Tack, Danke en tot volgend jaar!
 
Dank !

Uit het archief van de Historische kring Laren

Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)

Een zware najaarsstorm raasde over Nederland en bracht 
veel schade aan huizen en bomen.
Ook Laren kreeg er van langs zoals de enorme grote oude 
boom op het Sint Janskerkhof. Een boom van historische 
waarde die met zijn kruin het kerkhof overwelfde werd van 
zijn zware takken beroofd. Tal van geslachten werden in 
zijn nabijheid aan de schoot der aarde toevertrouwd. En 
werd de Larense patroonheilige gevierd en was dan de pro
cessie op het kerkhof aangekomen dan plaatste de feest
redenaar zich onder zijn schaduwrijke lover. 
Zo lezen we in de krant van die tijd. De ouderdom van die 
enorme boom was niet te bepalen. Mogelijk werd hij al 
geplant bij de aanleg van het oude kerkhof. Dan moet deze 
boom zeker al een enige eeuwen oud zijn geweest. 
Na de storm werden alle afgeknapte takken heel voorzich
tig weggehaal, zonder de graven te beschadigen. Werk
lieden van de gemeente waren hier  lang mee bezig, vooral 
toen de boom zelf werd weggehaald. Dat was een enorm 
karwei omdat het wortelstelsel van de boom heel ver over 
het kerkhof ook onder de graven zat. Maar vele handen 
maakten het werk wat makkelijker. Met zagen en bijlen 
werd de kolos klein gemaakt en buiten de hekken gebracht. 
Daar werd alles in blokken gezaagd en gehakt en op paard 
en wagens afgevoerd naar de gemeentewerf. Het was wel 
even wennen toen men naar het kerkhof keek waar eens de 
boom had gestaan en er nu niet meer was. Wat vreselijk 
kaal, wat een enorme leegte. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek wil brengen aan de Historische Kring 

is iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte 

welkom in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 29, 

Laren. Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.
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EINDEJAARSPUZZELEINDEJAARSPUZZEL

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

Stuur uw oplossing samen met uw naam en adres naar 
redactie@larensjournaal.nl of naar Uitgeverij van 
Wijland, Slangenweg 39, 1251 RT Laren. Onder de 
goede inzendingen worden 5 boeken ‘Club de Tien’ 
over het vergeten succes van 35 gooise schilders  
verloot. Uiterste inzenddatum zondag 9 januari 2022. 
De oplossing en de winnaars worden bekend gemaakt 
in Larens Journaal nr. 324.

1) Weg tussen Drift en Naarderstraat
2) Appartementen op plek Golden River
3) Hier ben je van onschatbare waarde!
4) Mogelijke locatie padelbanen
5) Wethouder sociale zaken
6) Griffier Gemeente Laren
7) Bouwplan op het terrein van de Biezem
8) Hier leer je een vak
9) Buurtpreventievereninging
10) Kleinste theater van Laren
11) Houd ons dorp begaanbaar
12) Nieuw plan voor centrum Laren
13) Opgeleverde wijk in 2021
14)  In 2021 namen we afscheid van deze markante Larense
15) Nieuws, sport en muziek
16) Hier komen nieuwe sociale huurwoningen
17) Grootste Hiphop-collectief uit het Gooi
18) Geeft ons veel beperkingen
19) Hier vind je de larense podiumkunst
20) Monument in ons dorp
21) Tot 27 Febr. 2022 in Singer
22) Tijdschrift van Historische Kring

23) Dit restaurant is ermee gestopt
24) Na 32 jaar gedegadeerd
25) Deze Larense ontving in 2021 de Zilveren Anjer
26) Jeugdactiviteit bibliotheek Laren 
27) Stukje natuur op grens Laren en Blaricum
28) Nieuwste vervoersvoorziening Laren
29) Vergeten succes van 35 Gooise schilders
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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?  

Wil jij de ritten van de Larense Dorpsbus 
plannen? 
Maak de match tussen chauffeurs en bewoners en zorg 
ervoor dat mensen de deur uit kunnen. De bus is er voor 
mensen uit het dorp met een beperking en/of die niet 
zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. 
Zo kunnen zij toch naar locaties in het dorp voor gezel
ligheid of een activiteit. Contacten verlopen telefonisch 
en per mail.

Cursusbegeleider talen bij de Volksuniversiteit
Hou je van talen en vooral ook van het organiseren van 
cursussen? De Volksuniversiteit kan versterking 
gebruiken om het programma samen te stellen en te 
evalueren. De docenten hebben graag een aanspreek
punt voor al hun vragen? Weet jij het antwoord?

Begeleiders nieuwkomerskinderen bij 
opdrachten en excursies
Bij het programma IMC on Tour krijgen nieuwkomers
kinderen uit taalklassen (9 tot 20 jaar) elke week na 
school les van bevlogen professionals (vrijwilligers) die 
gepassioneerd vertellen over hun beroep en vakgebied. 
Iedere maand staat een ander beroep centraal. Werk jij 
mee aan het verbreden van de horizon?

Rekenwonder gezocht voor het Brinkhuis
Heb je ervaring met facturen inboeken, hou je van 
 budgetteren en het overzicht houden? Wil jij de finan
cieel directeur helpen bij de administratie? Je bent 
 welkom in het Brinkhuis om je talent in te zetten.

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 
 coördinator VC BEL, 0682311097, info@vcbel.nl of kijk 
op www.vcbel.nl. 

Droomhuis in Laren…
Het is nog vroeg in de ochtend
Als Kito de hond onrustig wodt
Tijd om het geliefde loopje aan te vangen
Iedere dag weer langs de Ooghout
Daar zie ik voor me een mooi stukje grond
Wat zou daar allemaal mogelijk zijn
Een vroege pakjesbezorger brengt 
Een f linke doos bij mij
Tekst op de bovenkant , maak zelf uw droomhuis
Een hele hoeveelheid hout en een schroevendraaier
Schroeven deen hamer , aan de slag dus
materiaal om een zelf bouwhuis te realiseren
Geheel naar eigen smaak !

Een Tinyhuis bijvoorbeeld
Een stuk of 15 van die Tinyhuisjes moet mogelijk zijn
Voor onze jeugdigen die daar een leuke kleurige buurt
van maken, zonder van die snelle bolides
Maar gewoon fietsen en wandelingen maken
Een stappenplan , hoeveel kan je er zetten ?
Als je begint bij de st Jansbasiliek opweg naar de Eng ?
Ga nog even langs op het gezellige Ooghout.

Ondertussen is het gaan regenen
En kom ik tot de werkelijkheid, heb ik het maar 
gedroomd
Van dat mooie stukje grond in Laren met die 15 Tiny 
huisjes ?

Helaas , ik heb het gedroomd , het zou zo leuk zijn
Toch droom ik nog even door….zijn er nou meer 
mensen in Laren
Die ook weleens dromen over een eigentijds mooi 
Laren 
Waar nog betaalbare huizen te koop zijn .?

Hans Houtkamp 
Reactie: hanshoutkamp@live.nu

 Ingezonden brief

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal ont-
vangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt welke 
brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in 
te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de gemeente Laren 
zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven of 
bijdragen van externen. 
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TheaTeragendaTheaTeragenda

Zondagochtendconcert in het Papageno 
Huis
In Papageno Huis Laren kun je volop genieten van klassieke 
muziek. Elke zondagochtend is er een optreden van  (master) 
studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Jonge 
talentvolle musici krijgen een podium en jongeren van het 
Papageno Huis zorgen voor de ontvangst en serveren de 
koffie met het gebak. Na het concert wordt een lunch 
geserveerd in het Papageno restaurant. 
Tickets zijn te bestellen via 
www.papageno.nl/huis/laren/zondag ochtend-concerten.

Zondag 12 december  
14.00 uur - Dickenstheater Laren
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
€ 15,00  
(inclusief koffie/thee in de pauze)
Reserveren is noodzakelijk
Dickens schreef het vrolijke schaatsverhaal IJspret. Daar-
mee opent het Dickenstheater dit jaar de kerstvoorstel-
lingen. Na het winterse kerstintermezzo met de tover-
lantaarn volgt traditiegetrouw A Christmas Carol.

Donderdag 16 december 
19.15 uur – Theater aan de Brink
Jannneke Jager – Fantoomgeluk
€ 15,00 
Wanneer Janneke op zolder struikelt over een vergeten tas 
met oude cassettebandjes, wordt ze terug geslingerd in de 
tijd. Opeens zit ze weer op haar tienerkamertje, te dromen 
over ‘later’.
Een paar dingen worden haar al snel volkomen duidelijk. 
Eén: dat vroeger niet alles beter was – zoals haar erbarme-
lijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. Twee: dat de 
meest belabberde song- teksten als een virus op je harde 
schijf blijven zitten, al dan niet fonetisch. En drie: dat alles 
behoorlijk anders is uitgepakt dan ze eind jaren ‘80 hoopte 
én kon vermoeden, zowel persoonlijk als op het wereld-
toneel. Maar is dat erg? En kan het nog anders – kun je ont-
komen aan je lot? Twijfelend tussen weemoed en schaamte 
maakt Janneke een verrassende balans op aan de hand van 
die ene grote vraag: Wat als…?

Zondag 19 december  
14.00 uur - Dickenstheater Laren
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Zie programma 12 december

Zondag 26 december 2e kerstdag  
14.00 uur - Dickenstheater Laren
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Zie programma 12 december

Vrijdag 14 januari
Hyoseon Kim - Around 
Sunny (jazz)
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Toegang: € 5,00 (incl. 
consumptie)
Vocaliste Hyoseon Kim (Sun-
ny) is een jazz-zangeres uit Zuid-Korea. Momenteel 
 studeert zij een master zang aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Haar ensemble ‘Around Sunny’ laat zich inspi-
reren door traditionele jazz, maar ook door de meer 
moderne jazz. Ook brengen zij composities van Hyoseon 
Kim ten gehore. De luisteraar wordt meegenomen op een 
muzikale reis met haar eigen werk, maar ook jazzstandards 
waarin onder meer de invloed van vocalisten als Dianne 
Reeves, Kurt Elling, and Norma Winstone terug te horen is. 
Met haar fluwelen stem en haar kwartet schildert  Hyoseon 
Kim (Sunny) een prachtig muzikaal jazzportret. Hyoseon 
Kim wordt begeleidt door Áron Gunst - piano, Eloi Pascual 
Nogué - drums, en Tine Šinko - bass. Deze voorstelling 
wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Keep an Eye 
 Foundation’. 
Kaarten verkrijgbaar via 
www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten

Of voorstellingen doorgaan, hangt uiteraard af van de 
dan geldende coronamaatregelen. Raadpleeg van te voren 
altijd de website van de desbetreffende activiteit.

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

DickenS TheaTer
P.C. van den Brinkweg 11
035 887 23 76
dickens@ziggo.nl
www.dickenstheater.nl
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In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis is tot en met 7 janu
ari de expositie ‘Andalucia Atmósfera’ te bekijken. Kun
stenaar PaulO weet de kijker te raken door een blik, een 
houding van de geportretteerde zo weer te geven dat hij 
of zij herkenbaar is aan die specif ieke uitdrukking. De 
‘kunst’ is om door de ogen naar de ziel te gaan, dat op het 
doek overbrengen en daarmee de aanschouwer raken. 
‘Mooi is als mensen blijven staan kijken en de Kunst 
‘binnen laten komen’, dat raakt hem dan weer. “Kunst 
moet je voelen en niet verklaren”. Ook al schildert hij 
niet puur realistisch, de expressie is veel meer dan een 
foto, zonder de essentie te verliezen.
Zijn Contemporary Art is spontaan, expressief en kleur
rijk. Op zijn eigen unieke manier formeert hij personen 
op het doek tot een kunstwerk. Hij laat zich triggeren 
door wat hij ziet in een gezichtsuitdrukking, dat is zijn 
specialiteit. Tijdens het schilderen ontstaat de extrava
gantie die kenmerkend is voor zijn stijl. Door de kleu
rencombinaties bij het ontwerpen als tuinspecialist ont
dekte hij dat schilderen zijn passie zou worden. Tevens 
schildert hij personen in opdracht waarbij zijn unieke 
kleurenspel tot uitdrukking komt. Kijk voor meer infor
matie over de schilder op www.pauloart.com.

‘Belgische meesters’ in Singer Laren
Tweemaal stond de tentoonstelling Belgische meesters 
op het punt open te gaan voor het publiek, maar beide 
keren gooide de coronapandemie roet in het eten. Nu is 
het zover: van 7 december t/m 27 februari 2022 presen
teert Singer Laren een selectie hoogtepunten van Belgi
sche schilderkunst uit het Brusselse Museum van Elsene. 
De werken van kunstenaars als Emile Claus, James 
Ensor, Jean Delville, Fernand Khnopff, Rik Wouters, 
Gustave De Smet, Paul Delvaux en René Magritte zijn 
een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing 
en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950.

Expositie ‘Andalucia Atmósfera’ Titel bij de af beelding:
René Magritte, De gelukkige 
schenker (L’Heureux donateur), 
1966, olieverf op doek, 55,5 x 
45,5 cm, aankoop van de kun-
stenaar 1966 © Courtesy Ch. 
Herscovici

‘Peter Vos. Getekende vogelboeken’ in Singer Laren
Van 7 december 2021 t/m 28 februari 2022 is in de Van den 
Brink Galerij van Singer Laren Peter Vos. Getekende 
vogelboeken te zien. De tentoonstelling is samengesteld 
door kunsthistoricus Jan Piet Filedt Kok en geeft een 
overzicht van de unieke handgetekende vogelboeken van 

Peter Vos (19352010). 
Aanleiding voor de 
tentoonstelling is de 
publicatie van een 
facsimileuitgave van 
het mooiste vogelboek 
van Peter Vos: De 333 
vogels uit 1980‘82.

Repair Café
Zaterdag 11 december wordt er weer een Repair Café 
gehouden in de blokhut, bij speeltuin Ons Genoegen aan 
de Smeekweg in Laren. Openingstijden van 10.00 uur tot 
13.00 uur. Inbreng tot 11.00 uur. Het Repair Café Laren is 
er elke tweede zaterdag van de maand.

Winter Village met IJspret en Scrooge 
De ijsbaan en de 
feestverlichting maken 
Winter Village Laren nog 
mooier dan het dorp in de 
rest van het jaar al is! 
Charles Dickens leefde in 
de Kleine IJstijd dus er 
waren voor de winterse 
ijspret altijd bevroren 

vijvers te vinden. Hij schreef een schaatsverhaal in het 
feuilleton over De Pickwick Club. Met dat verhaal opent 
het Dickenstheater Laren dit jaar de kerstvoorstellingen. 
Dickensacteur Aad Kok vertolkt het vrolijke verhaal 
IJspret, waarbij dramaturg/vertaler Else Flim originele 
glasplaten via de toverlantaarn vertoont. Na de pauze 
gaat alle aandacht naar het wereldberoemde verhaal A 
Christmas Carol, waarin de egoïstische zakenman 
Scrooge de kans krijgt een omwenteling in zijn leven te 
maken.
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De kerstvoorstellingen zijn op de zondagen 12 en 19 
december en zondag 26 december, 2e Kerstdag. Aanvang 
14.00 uur. Entree €15,00 (inclusief koff ie/thee in de 
pauze). Reserveren via: dickens@ziggo.nl of 035 8872376
Een coronatoegangscheck wordt uitgevoerd volgens de 
landelijke richtlijnen voor theaterbezoek.

Gespreksgroep “Als genezing niet meer mogelijk is”  
Op dinsdagmiddag 4 januari 2022 start bij Viore aan de 
Oosterengweg 44 in Hilversum een gespreksgroep voor 
mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Het 
gaat om een cyclus van zes bijeenkomsten. De groep is 
bedoeld voor mensen die leven met kanker (of een andere 
levensbedreigende ziekte) en voor wie genezing niet 
meer mogelijk is. Voor sommigen betekent dit dat er nog 
maar een korte levensverwachting mogelijk is. Voor 
anderen kan deze fase nog jaren duren. Op zes 
dinsdagmiddagen (13.00 – 15.00 uur) worden er – onder 
deskundige begeleiding – ervaringen uitgewisseld en 
specif ieke thema’s behandeld. Het gaat om het zoeken 
naar een goede kwaliteit van leven binnen de 
beperkingen die er zijn. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bellen naar 0356853532. De 
kosten bedragen €30, voor zes bijeenkomsten. 

Yoga en mindfulness voor kinderen  

Wil je echt voelen en ervaren dat je goed bent zoals je 
bent? Je f ijn voelen als een vis in het water? En ben je 
tussen de 7 en 12 jaar? Kom dan naar de kinderyoga & 
mindfulness sessies die weer in het nieuwe jaar starten. 
In een reeks van 5 lessen leer je hoe je je zelfvertrouwen 
en concentratie vergroot, je beter kan ontspannen, je 
f ijner gaat voelen en beter kan slapen. De 5 lessen vinden 
vanaf vrijdag 14 januari wekelijks van 15.00 tot 16.00 uur 
plaats in OBS de Ploeg. De lessen worden verzorgd door 
Simone Onland, gecertif iceerd kinderyoga docent en 
yogadocent. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel 
dan: 0610185117 of kijk op www.QiMare.nl.
Je bent van harte welkom!

Expositie affiches Stichting Gifted Art
In samenwerking met Stichting Gifted Art opent het 
Rosa Spier Huis op zondag 16 januari 2022 om 15.30 uur 
de expositie met aff iches uit de eigen collectie van 
Stichting Gifted Art van Christo (19352020), Roy 
Lichtenstein (19231997), Indiana Robert (19282018) en 
Andy Warhol (19281987). In de Anna Stibbe concert/
theaterzaal wordt gesproken door  Annetje Timp, 
namens Stichting Gifted Art. De opening wordt 
muzikaal omlijst door Veronique HofmanLijdsman 
(zang) en Bram Rutten (piano). De expositie is dagelijks 
gratis te bezichtigen van 16 januari t/m 20 maart 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 kunsthistorisch onderzoek en 
publicaties ondersteunt de stichting musea bij de 
aankoop van belangrijke kunstwerken.
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De redactie van het De redactie van het 
Larens Journaal wenst u Larens Journaal wenst u 

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
324  12-01-2022 vrij. 21-01 en za. 22-01
326  11-02-2022 vrij. 18-02 en za. 19-02
328  11-03-2022 vrij. 18-03 en za. 19-03

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen

 

 
 

Agenda
t/m 15 dec  Atelier BrinkArt: Expositie CokArt, 

dovrzakoopzo 12.0017.00 uur
t/m 31 dec  BELkantoor Eemnes: tentoonstelling 

BELARTiesten
t/m 31 dec  Wolterinck Store: Christmas PopUp Shop, 

ma t/ za 10.0017.00 uur
t/m 10 jan   Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 

Agnes van den Brandeler, 10.0017.00 uur
t/m 27 feb  Singer Laren: Tentoonstelling  

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

Getekende vogelboeken’
11 dec  Blokhut Speeltuin Ons Genoegen:  

Repair Café, 10.0013.00 uur
12 dec  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 

11.00 uur
12 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 

14.00 uur
16 dec  Huis van Eemnes: ART Ensemble,  

12.30 uur
16 dec  Theater aan de Brink: Janneke Jager

Fantoomgeluk, 19.15 uur
17 dec  Rosa Spier Huis: Dans Mime 

Theatergezelschap Tinaninani – ‘Sorrow’, 
20.00 uur

19 dec  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

19 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 
14.00 uur

26 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 
14.00 uur

14 jan  Rosa Spier Huis: Hyoseon KimAround 
Sunny, 20.00 uur

16 jan  
t/m 20 ma  Rosa Spier Huis: Expositie affiches 

Stichting Gifted Art, 10.0017.00 uur

•  woensdag 15 december 14.30 
Le Meilleur reste a venir Drama/Komedie

•  woensdag 22 december 14.30 
De Luizenmoeder Komedie

•  woensdag 29 december 14.30 
De expeditie van de familie Vos Kinderfilm  AL

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag  
van 10.0012.00 uur
Koffieochtend, Brinkhuis, iedere donderdag  
van 10.0011.30 uur
Breienhaakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag  
van de maand van 10.0012.00 uur
Geefenneemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag  
van 10.0012.00 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.0011.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin),  
elke tweede zaterdag van de maand van 10.0013.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.4512.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion,  
elke derde donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag  
van 10.3012.00 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis,  
elke eerste maandag van de maand, 14.0016.00 uur 
(m.u.v. 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  
11 januari 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

Cover:  Vlnr. wethouder Jan Den Dunnen, burgemeester Nanning Mol, gemeente secretaris Sander van Waveren,  
wethouder Peter Calis en wethouder Tom Stam. 
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  
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