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5 vragen aan 

Wat was de aanleiding van deze 
tentoonstelling?
‘Met het thema ‘Profiel Europa’ wil ik een statement 
maken voor een symbool voor Europa. Daar heb ik een 
menselijk profiel voor gekozen, omdat het profiel de zin-
tuigen verenigt die allemaal geheel verschillend van 
functie zijn, maar tezamen een sterk instrument vor-
men. De ogen doen iets totaal anders dan de neus, en die 
doen weer iets anders dan de mond en de oren. Alle zin-
tuigen doen hun eigen ding, en daar zag ik de landen van 
Europa in. Europa bestaat uit heel eigen landen met eigen 
tradities. Maar juist dankzij die verschillen kunnen ze 
samen een heel krachtig instrument zijn. In Europa mag 
iedereen een eigen stem hebben en dat tezamen levert 
een interessant gesprek op. Voor dat idee wil ik een lans 
breken. Met deze tentoonstelling hoop ik het Nederland-
se en internationale bedrijfsleven te interesseren om daar 
gezamenlijk een groot beeld van te maken en dat aan 
Brussel aan te bieden. Om als Europa een statement te 
maken. Ik wil graag een positiever geluid laten horen. 

Wat is er te zien?
‘De tentoonstelling biedt een interessant overzicht van 
mijn gehele carrière. Het verschil in texturen heeft mij 
altijd geboeid. In mijn werk maak ik dan ook veel gebruik 
van contrasterende elementen, zoals hard en zacht, ruw 
en glad, vloeiend en geometrisch. De profielen die voor 
het Singer Museum staan, geven al een beetje de rich-
ting aan in welke gedachtelijn ik deze expositie heb 
opgezet. De tentoonstelling gaat voorbij het plaatselijke, 
ik wil juist de grote sprong naar Europa maken. Ik denk 
dat Singer daar een goede plek voor is omdat er hier in de 

omgeving veel mensen belang hebben bij een verenigd 
Europa. Bovendien staat de tuin er op dit moment met 
alle planten en beelden fantastisch bij. Het is een echte 
beeldentuin geworden. Verschillende beelden in de ten-
toonstelling zijn ook te koop.’

Singer Prijs 2020?
‘De Singer Prijs wordt uitgereikt voor bijzondere oeuvres 
van kunstenaars en ik vind het dan ook een grote eer dat 
ik de prijs dit jaar krijg. Eerder heeft onder meer Piet 
Oudolf de prijs gewonnen, de tuin- en landschapsarchi-
tect die ook de beeldentuin van Singer heeft ontworpen. 
Een andere winnaar was beeldend kunstenaar Constant 
Nieuwenhuys, die de prijs won in hetzelfde jaar als toen 
ik de Singer Aanmoedigingsprijs kreeg.’

Hoe is het om in Singer te exposeren?
‘Ik heb in verschillende musea tentoonstellingen gehad, 
maar een thuiswedstrijd is altijd leuk. Vooral in Singer. 
In het begin van mijn carrière heb ik er ook geëxposeerd, 
vlak nadat ik op studie in Italië was geweest waar ik veel 
werk had gemaakt. Dat werd voor het eerst tentoonge-
steld in de toenmalige Singer Galerie. En nu ik plannen 
heb om naar Italië te verhuizen, is het extra bijzonder 
dat ik nu weer in Singer exposeer. De cirkel is rond.’

Welke inwoner verdient volgens u een pluim?
‘De directie en de staf van Singer, ook al wonen ze niet 
allemaal in Laren. Ze hebben, zich fantastisch ingezet 
voor de organisatie en de inrichting van de tentoonstel-
ling. iedereen was buitengewoon behulpzaam en we 
hebben enorm hard gewerkt om in slechts drie weken 
tijd de hele tentoonstelling op te zetten. Zonder hen was 
dat nooit gelukt!’

De beeldententoonstelling Profiel Europa van Pépé Gré-
goire is vrij toegankelijk en zonder reservering te bezoe-
ken. De tentoonstelling is te zien t/m 29 november.
Pépé heeft tijdelijk zijn atelier naar het museum en is daar 
werkzaam op zondag van 13.00 – 15.00 uur en dinsdag van 
11.00 – 13.00 uur. Tevens is het mogelijk een afspraak te 
maken voor een rondleiding door Pépé Grégoire zelf.

In de tuin van Singer Laren kunnen kunstlief hebbers de 
komende maanden genieten van de tentoonstelling Pro-
f iel Europa, waar maar liefst vijftig beelden te zien zijn 
van de Larense beeldhouwer Pépé Grégoire. Binnen de 
Nederlandse kunstwereld neemt Pépé Grégoire een eigen 
plaats in. Hij ontving diverse kunstprijzen en maakt 
monumentale werken voor de openbare ruimte in bin-
nen- en buitenland. Onlangs won hij voor zijn gehele 
oeuvre de Singer Prijs 2020. Over niet al te lange tijd 
neemt hij afscheid van Laren, waar hij al een jaar of zes-
tig woont, om zicht te vestigen in Italië.

PéPé GréGoire
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KunstWerk

Kunst en cultuur is de verbindende 
kracht in ons dorp. Op dit moment 
werkt een team van (vrijwillige) 
deskundigen hard aan het schrijven 
van de kunst- en cultuurnota 
Laren. Daarbij wordt ook de input 
uit het inwonerspanel gebruikt. Zo krijgen we een 
gedragen beeld van cultuurminnend Laren. 

De cultuursector wordt in deze tijd zwaar getroffen. Een 
sector die maatschappelijk van grote betekenis is. De 
overheid en provincie stellen noodfondsen ter beschik-
king en zzp’ers kunnen beroep doen op een uitkering, 
maar dat is een druppel op de gloeiende plaat, vooral 
voor de langere termijn. Ook het college spant zich in om 
mogelijkheden te vinden om organisaties en instellin-
gen te steunen. 

Kunst en cultuur zijn kernwaarden in ons dorp en dat 
willen wij behouden. De creatieve sector is als geen 
ander in staat zich opnieuw uit te vinden en een weg te 
zoeken om binnen het ‘nieuwe normaal’ cultuur te kun-
nen blijven aanbieden op een toegankelijke en rendabele 
wijze. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de expositie van de BKR-
collectie in het oude Rabobankgebouw. De BKR-collectie 
is onderdeel van de gemeentelijke collectie en toont bij-
zondere, moderne werken van kunstenaars die in Laren 
hebben gewoond in de jaren zestig-tachtig van de vorige 
eeuw. Het is een verrassend initiatief van de stichting 
Beheer kunstcollecties Blaricum en Laren. Het is zeer de 
moeite waard om te gaan zien, uiteraard binnen de lan-
delijke coronarichtlijnen en -normen. Volg vooral de 
berichten hierover in het Larens Journaal!

Karin van Hunnik
Wethouder 
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25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB

Uit het archief van de Historische kring Laren – 28
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)

Donderdag 1 april 1920 kwam de Gooische 
stoomtram van Amsterdam naar Laren, de 
Naarderstraat afrijden. In de bocht bij café “’t Bonte 
Paard” kwamen twee aaneengeschakelde wagens 
met zand, bespannen met twee paarden de 
Stationsweg (dat is nu de Van Nispenstraat) 
uitrijden met bestemming Huizen, via de Brink en 
de Torenlaan. De voerman van de wagens had de 
tram wel gehoord maar wist niet dat hij al zo 
dichtbij was. Toen hij de tram kon zien, schrok hij 
hevig maar een botsing kon niet uitblijven. De klap 
was enorm. De paarden waren gelukkig net buiten 
de rails, die kwamen er nog goed vanaf. Ook de 
voerman die dan wel erg was geschrokken maar er 
toch nog goed vanaf kwam. De beide wagens werden 
door de tram in de f lank aangereden en f link 
vernield. Het gaf wel een enorme berg zand op de 
Brink. Voor de eigenaar van de wagens, de heer 
Veerman uit Huizen, was dit een grote schadepost. 
De Gooische stoomtram had totaal geen schade. Wel 
een beetje oponthoud. Dus tufte de tram rustig 
door naar het Tramstation Laren, waar al vele 
reizigers ongeduldig stonden te wachten. 
Op de Brink is men nog uren druk geweest met het 
opruimen van de kapotgereden wagens, het 
verzorgen van de paarden, en het opruimen van de 
enorme berg zand op de Brink.

Bron: In het spoor van de 
Gooische tram van Bep (G.L.) De Boer

De Lindenhoeve is gesloten tot 1 september.
Meer informatie over de Historische kring 
Laren op www.historischekringlaren.nl



Politiek

Een riskant besluit
Eigenlijk wilde zo ongeveer de hele gemeenteraad van 
Laren tegen het voorstel van de regio Gooi en Vechtstreek 
stemmen. De regio wil het vervoer van leerlingen, 
gehandicapten en ouderen niet meer aan private bedrij-
ven gunnen, maar een eigen overheidsbedrijf oprichten 
om het voortaan zelf uit te voeren. Daarover was al 
maandenlang deining in alle gemeenteraden in het 
Gooi. De meningen waren zeer verdeeld. De VVD voorop 
wilde het z.g.n. doelgroepen-vervoer via een normale 
aanbesteding in de markt uitzetten. Vooral het meer 
links georiënteerde deel in de Gooise raden verwachtte 
echter meer heil van de overheid dan van het bedrijfsle-
ven. De VVD is dan wel sterk bij landelijke verkiezingen, 
maar bij gemeenteraad-verkiezingen verliest zij een deel 
van de stemmen aan soms tamelijk linkse lokale groepe-
ringen.

Ziedaar de oorzaak waardoor de gemeenteraden in het 
Gooi, ondanks stevig verzet van de VVD, in meerderheid 
instemden met het regionale overheidsbedrijf.
Laren had daardoor geen keuze meer; simpelweg omdat 
we te klein zijn om het zelf te organiseren. Om in ieder 
geval nog te redden wat te redden viel hebben wij, de 
VVD-fractie, met steun van alle partijen, behalve Bart 
Vos, een motie ingediend. In die motie vragen wij om een 
Raad van Commissarissen in te stellen. Die RvC moet 
voor ten minste de helft uit onaf hankelijke, ervaren des-
kundigen van buiten bestaan. Zo haal je tenminste ken-
nis van buiten in het ambtelijke bedrijf. En dat zal 
broodnodig zijn. De onervarenheid is groot, evenals de 
f inanciële risico’s. Wij vrezen dat de gemeenten in het 
Gooi nog forse rekeningen gepresenteerd krijgen. Een 
riskant besluit van de regio!

Johan de Bondt
VVD

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

Waarin een klein dorp groot kan zijn
Toen ik woensdagavond 11 maart om 20.00 uur de 
zangrepetitie van Mannenkoor ‘’De Speuit”  opstartte 
kon ik/konden wij niet bevroeden wat de impact van die 
avond zou zijn... een paar dagen later begon de misère en 
eindigden uiteindelijk 19 van de 26 daar aanwezige zan-
gers op de ziekenboeg. De meesten gelukkig met milde 
klachten, een aantal in het ziekenhuis en 1 lid voor een 
paar weken op de IC: Corona! Mede-oprichter van de 
Speuit  (en erelid Larens Behoud) Henk Wikkerman werd 
het zwaarst getroffen: 3 weken IC; gelukkig inmiddels 
weer thuis.

Als u dit leest leven we ruim 3 maanden in een nieuw (ab)
normaal... Niet zingen/niet repeteren/zes optredens 
afgezegd/even ‘no future’. Wat rest is dankbaarheid en 
respect; dank aan huisgenoten en buren, vrienden, art-
sen en hulpverleners: wat een steun en wat een liefde! 

Ons dorp huilde; geen groot feest op koningsdag, wel 
diep respect op 4 en 5 mei... niemand op de automaat en 
alles met het hart ingevuld: wat kan een klein dorp 
groot zijn! Langzaam krabbelen we samen op, zoekend 
naar wat (weer) wel kan/mag. Laren, dus overduidelijk 
niet  alleen van de Bentley’s, de Brink en van ‘t Bonte 
Paard maar gelukkig opnieuw samen alive!: en lang-
zaam op weg naar een nieuw normaal...

Ik wens u gezondheid en uithoudingsvermogen en sluit 
af met deze prachtige uitspraak: Het hart spreekt, maar 
de liefde zingt!

Thijmen Jacobse
Larens Behoud/Commissie M&F
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Nieuws in beeld

De witte gympengeneratie bij de eetwinkel

ChocoLaren nieuwste lekkernijshop op Sint Janstraat 9

Ann viert 100ste verjaardag met 
buurtbewoners op gepaste afstand

Autospotters genoeg! Herrie ook! Bibliotheek gelukkig fysiek weer geopend

Dorpspraat Even sportief en ontspannen

De biefstukken kunnen weer verorberd 
worden op Loetje’s terras

Eindelijk heeft Hamdorff eten&drinken 
een tijdelijk terras

Bos bloemen voor burgemeester en partner bij betrekken 
gerenoveerde ambtswoning
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Larense zaken

Larense zaken 12 juni 2020

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

De witte gympengeneratie bij de eetwinkel

Bibliotheek gelukkig fysiek weer geopend

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

•  Sint Janstraat 76, 1251 LD, vellen van 1 boom, 
ingekomen 16 mei 2020

•  Herdersweg 11, 1251 EP, vellen van 8 bomen, 
ingekomen 22 mei 2020

•  Herdersweg 1, 1251 EP, moderniseren van de woning, 
ingekomen 27 mei 2020

•  Weg over Anna’s Hoeve t.h.v. Rijksweg A27 te Laren, 
1251 SW, realiseren van een tijdelijke toerit naar de 
A27, ingekomen 27 mei 2020

•  Naarderstraat 81, 1251 BG, wijzigen van de inpandige 
constructie, ingekomen 30 mei 2020

•  Lingenskamp 22, 1251 JK, plaatsen van een houten 
toegangspoort, ingekomen 2 juni 2020

•  Houtzagerij 16, 1251 GK, plaatsen van een erfafschei-
ding, ingekomen 2 juni 2020

•  Lantentijmen 3, 1251 RG, realiseren van een uitbouw, 
ingekomen 7 mei 2020

•  Barbiersweg 19, 1251 PA, plaatsen van een erfafschei-
ding, ingekomen 3 juni 2020

•  Molenaar 23, 1251 LV, uitbreiden van de dakkapel op 
de voorgevel, ingekomen 1 juni 2020

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

•  Eemnesserweg 7, 1251 NA, plaatsen van een tuin-
huisje bij een rijksmonument, verzonden 2 juni 2020

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

•  Sint Janstraat 43, 1251 KZ, verbouwen van de woning, 
verzonden 20 mei 2020

•  Jagerspad 45, 1251 ZW, plaatsen van een hekwerk, 
verzonden 20 mei 2020

•  IJsbaanweg 5, 1251 VT, vellen van 2 bomen (herplant-
plicht), verzonden 20 mei 2020

•  De Kwartel 1, 1251 RX, vervangen van een erfafschei-
ding, verzonden 19 mei 2020

•  Brink 12 en 18A, 1251 KW, restaureren van een 
monument, verzonden 27 mei 2020

•  Zevenend 67, 1251 RM, realiseren van een inrit, 
verzonden 27 mei 2020

•  Herdershoeve 1, 1251 DE, bouwen van een zwembad 
in de tuin, verzonden 27 mei 2020

•  Koloniepad 15, 1251 AH, isoleren van het dak, 
verzonden 27 mei 2020 

•  Lantentijmen 3, 1251 RG, realiseren van een uitbouw, 
verzonden 2 juni 2020

•  Oude Drift 1, 1251 BS, vellen van 5 bomen (waarvan  
3 bomen vergunningsvrij) met herplantplicht van  
2 bomen, verzonden 2 juni 2020

•  P C van den Brinkweg 18, 1251 PW, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 2 juni 2020

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 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 gemeen-
telijke website.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning 

Verleende 
omgevingsvergunningen 
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De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmings-
plan ‘Herinrichting Kruispunt N525, Oude Postweg – 
Laarderheide’ ter inzage ligt.

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbinding 
tussen Laren en Hilversum met hoge verkeersintensitei-
ten. In de buurt van het kruispunt met de Westerheide/
Oude Postweg is in 2010 een langzaam verkeertunnel 
aangelegd, vanwege de vele overstekende f ietsers en 
voetgangers ter plaatse van dit kruispunt. Deze tunnel 
biedt vooral een oplossing voor het doorgaande (recrea-
tieve) f ietsverkeer. Veel f ietsers, waaronder scholieren 
van scholengemeenschap Laar & Berg, gebruiken de tun-
nel niet en steken de N525 gelijkvloers over bij het kruis-
punt, omdat dit een veel kortere weg is. Om een ver-
keersveilige situatie te creëren, is de aanleg van een 
‘off iciële’ gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer 
noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken, is een geringe 
aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig. 

Procedure
Het ontwerpplan ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2020 ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
op afspraak terecht, tel. 14 035. Of bekijk het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.BPN525Hilv 
Weg-On01).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een 
ieder een zienswijze indienen bij de gemeente Laren, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpplan Herinrichting Kruispunt N525’.
Ook kunt u een mondelinge reactie geven. Hiervoor 
maakt u, binnen de termijn van terinzagelegging, een 
afspraak met mevrouw A. de Vos van de BEL Combinatie, 
tel. 14 035. Een mondelinge reactie kan tot drie werkda-
gen vóór de af loop van de termijn van terinzagelegging. 
Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw ziens-
wijze kenbaar te maken.

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is op dit 
moment druk bezig met het aanleggen van achterpad-
verlichting bij zo’n acht complexen in de Wevers-Erf-
gooiersbuurt in Laren. Tegelijkertijd wordt ook de 
bestrating aangepakt. Projectleider Alex Feenstra: “Het 
doel van dit project is om de zichtbaarheid in de achter-
paden te verbeteren en het gevoel van veiligheid te ver-
groten. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 
juli afgerond.”

Buurtpreventievereniging Wevers Erfgooiers-
buurt
De wens voor achterpadverlichting kwam vanuit de 
buurtpreventievereniging Wevers-Erfgooiersbuurt. Voor-
zitter Erik Sterk is blij met de start van de werkzaamhe-
den in zijn wijk. “Afgelopen jaar werd mij duidelijk dat 
het echt ging gebeuren toen dit door de gemeente Laren 
en Het Gooi en Omstreken werd vastgelegd in de presta-
tieafspraken. Ik besef me dat het om een groot project 
gaat waar serieus geld bij komt kijken, maar veiligheid 
voor bewoners is waar ik voor sta. Ik ben daarom ook 
dankbaar dat de gemeente en Het Gooi en Omstreken 
deze investering mogelijk maken. En ik niet alleen. Mijn 
mailbox stroomt inmiddels vol met blije berichten van 
bewoners.”

Oog voor belang van inwoners
Wethouder Ton Stam, gemeente Laren: “De afgelopen 
jaren hebben we ons samen met voorzitter Erik Sterk 
ingezet om de achterpadverlichting te realiseren. Geluk-
kig hebben we in Woningcorporatie Het Gooi en Omstre-
ken een partner gevonden die voldoende oog heeft voor 
de belangen van de betreffende inwoners. Daarvoor ben 
ik Het Gooi en Omstreken zeer erkentelijk. Wij denken 
met deze achterpadverlichting een mooi gebaar naar de 
bewoners te maken. De grootste pluim is natuurlijk voor 
Erik Sterk, een man met een heel groot hart voor ‘zijn’ 
wijk!”

Veertig LED-lantaarnpalen
De werkzaamheden zijn op dinsdag 2 juni gestart en 
nemen circa acht weken in beslag. “Met de aanleg van 
zo’n 46 LED-lantaarnpalen worden de bewoners van 238 
omliggende woningen geholpen. Daarnaast verbeteren 
we met de bestrating ook gelijk de waterafvoer. Door de 
aanleg van extra putten kan water sneller worden afge-
voerd tijdens een f ikse regenbui,” legt Alex Feenstra 
uit. 

Ontwerpplan ‘Herinrichting Kruispunt 
N525, Oude Postweg – Laarderheide’

Energiezuinige 
achterpadverlichting
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Geboorten
25-04-2020 Hidde Jan Laumans
28-04-2020 Stella Joanna van Doodewaerd
12-05-2020 Olivier Stefanus Philips Voogt
18-05-2020 Luciano Liam Conde Ramirez
24-05-2020 Ties August Dagevos

Heeft u gezondheidsvragen over het coronavirus? Wilt u 
weten of u in aanmerking komt voor een coronatest? Of 
heeft u andere vragen over het coronavirus? 

Het coronacallcenter van de GGD is van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar via 035 - 
692 64 00. Het landelijk corona informatiecentrum is 
iedere dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur via  
0800 -1351. 

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > Mel-
ding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de 
hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Vragen over corona?

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 27 mei kunt 
u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 16 juni om 20.00 
uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van
Eemnes (Zuidersingel 1). Publiek en insprekers (toegang 
voor maximaal 30 personen) kunnen zich tot 17.00 uur die 
dag aanmelden bij griffie@laren.nl. Onderstaande agen-
da 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. 26 mei 2020
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Stand van zaken Omgevingswet
•  Inrichtingsschets Herinrichting Brink 
•  Onderzoek Rekenkamercommissie ‘Inzicht in de 

energietransitie binnen de BEL-gemeenten’ 
•  Het meten van luchtkwaliteit: project Hollandse 

Luchten 

De Commissie M&F vergadert donderdag 18 juni om 
20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van 
Eemnes (Zuidersingel 1). Publiek en insprekers (toegang 
voor maximaal 30 personen) kunnen zich tot 17.00 uur die 
dag aanmelden bij griffie@laren.nl. Onderstaande agen-
da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 20 mei 2020
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Kaderbrief gemeente Laren 2021 
•  Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BEL Combinatie 
•  Jaarstukken 2019 gemeente Laren 
•  Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Regio G&V

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

Familiebericht

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

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

Meld ‘t en de
 gemeente herstelt ‘t
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Onderhoud openbare ruimte

Herinrichting Brink

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die wijzen op het 
coronavirus zich gratis laten testen bij de GGD. Zo con-
troleren we de verspreiding van het virus en beschermen 
we elkaar. 

Dus heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verho-
ging of plotseling verlies van smaak en geur? Bel de lan-
delijke afsprakenlijn 0800 - 1202 en maak een afspraak 
voor een test. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij 
de hand. Meer informatie vindt u op www.GGDGV.nl/
coronatest

Let op: behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? 
Bel dan uw huisarts, behandelend arts of de huisartsen-
post. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

De Brink is het hart van Laren. De gemeenteraad wil dit 
gebied graag levendiger en functioneler maken. Zo 
wordt het weer dé historische en groene plek midden in 
het centrum. Ook ligt er in het kader van Laren Regen-
klaar een forse opgave voor waterberging. Een concept-
plan om beide opgaven mogelijk te maken, wordt op 16 
juni besproken in de Commissie Ruimte.

Vorig jaar mei konden inwoners meepraten over de her-
inrichting van de Brink. Veel belangstellenden dachten 
mee. Mede aan de hand van deze ideeën en wensen is er 
een inrichtingsschets opgesteld. Deze is vorig jaar sep-
tember aan een zeer grote groep inwoners voorgelegd. 
Ook de mogelijkheden voor waterberging in het gebied 
zijn toegelicht. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Het conceptplan
Als vervolg op de eerdere stappen is er nu een concept-
plan opgesteld om de Brink ook daadwerkelijk levendi-
ger, groener en waterbestendig te maken. In het plan 
vormt gras de basis. Er vindt een verjonging plaats van 
de bomen en er komen paden in de Brink die een aange-
naam wandelrondje mogelijk maken. Daarnaast wordt 
er een zogenoemd dorpserf gemaakt. Dit dorpserf is vol-
doende groot om plek te bieden aan sociale en culturele 
ontmoeting, aan de poffertjeskraam in de zomer, aan Art 
Laren en Winter Village. Daarnaast heeft Laren een 
belangrijke waterbergingsopgave. Het komt steeds 
vaker voor dat er korte hevige regenbuien vallen. De 
gemeente werkt eraan om zo min mogelijk regenwater 
in het riool op te vangen, zodat omliggende straten niet 
onder water komen te staan. In dit plan is gekozen voor 
bergingscapaciteit in het midden van de Brink. 

Commissie Ruimte
De Commissie Ruimte behandelt dit onderwerp op 16 
juni. Inwoners kunnen gewoon fysiek komen inspreken, 
maar dienen zich wel vooraf bij de griff ie  (telefonisch 
via 035 - 751 33 66 of per e-mail naar griff ie@laren.nl)  
aan te melden. U kunt de vergadering zoals gewoonlijk 
via www.laren.nl live volgen.

De gemeente Laren streeft naar een goed onderhoud van 
de openbare ruimte. Sinds 1 januari 2020 gebeurt het 
onderhoud op een nieuwe manier. Dit heeft gevolgen 
voor het straatbeeld.

Bel 0800 - 12 02 voor 
een coronatest
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Wethouder Stam: “Heel langzaam en voorzichtig kun-
nen er weer terrassen en restaurants open. Hardwerken-
de ondernemers, zoals hier in het Vis Atelier, krijgen zo 
weer een broodnodig steuntje in de rug. Met dit prach-
tige nieuwe terras - met de nodige coronaregels natuur-
lijk - gaat dat zeker lukken, en daarbij wensen we hen 
veel geluk en welverdiende extra omzet.”

Ingrid Faulstich van het Vis Atelier: “Wij zijn nu echt 
compleet, viswinkel, restaurant, wijnbar en een gewel-
dig cosy en zonnig terras. En dat allemaal in het prach-
tige dorp Laren.”

De beweegcoaches van Sportief & Gezond BEL verzorg-
den maandag 25 mei (balkon)gym bij de Johanneshove in 
Laren. Op deze manier willen de beweegcoaches ook 
ouderen in beweging brengen.

Structureel bewegen door jong en oud kan de kwaliteit 
van leven verhogen. In deze tijd organiseren de beweeg-
coaches allerlei activiteiten voor jong en oud in de BEL-
gemeenten. Benieuwd naar de activiteiten? Kijk dan op 
de website van Sportief & Gezond BEL: 
sportiefengezondbel.nl

De bermen in Laren worden minder intensief gemaaid. 
Hiermee krijgen wilde bloemen de kans om te groeien. 
Zo vergroten we de biodiversiteit, waardoor het aange-
naam leven is voor vlinders, vogels en insecten. We maai-
en dus niet meer op vaste momenten, maar twee keer per 
jaar. De eerste meter tot anderhalve meter langs de 
wegen wordt wel intensief gemaaid voor de verkeersvei-
ligheid. De eerste maaironde staat gepland voor eind 
juni/begin juli.

Kwaliteitsniveaus
De gemeente heeft kwaliteitsniveaus vastgesteld waar 
het straatbeeld aan moet voldoen. Dit geldt niet alleen 
voor groen, maar ook voor de straten, stoepen, f ietspaden 
en het straatmeubilair. Laren is hiervoor in verschillende 
gebieden verdeeld, waarvoor verschillende beeldkwali-
teitsniveaus gelden. Voor het centrum geldt bijvoorbeeld 
het hoogste kwaliteitsniveau. Voor de overige gebieden 
geldt een net iets lager kwaliteitsniveau. Uiteraard is het 
belangrijk dat het schoon, heel en veilig blijft.

Integraal
Daarnaast wordt er nu integraal gewerkt. Dit betekent 
dat we de verschillende werkzaamheden, onder andere 
aan het groen, bomen, bestrating, bankjes en prullen-
bakken, op elkaar afstemmen. Hierdoor sluiten ze beter 
op elkaar aan.

Nieuwe gezichten
De Buitendienst van de BEL Combinatie voert de werk-
zaamheden in het centrum uit. Alle andere gebieden 
onderhoudt de aannemer die sinds 1 januari 2020 voor de 
openbare ruimte werkt: SIGHT Landscaping. U zult dus 
diverse nieuwe gezichten op straat zien. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl (Projecten > 
Beheer openbare ruimte: integraal en beeldgericht). Heeft 
u vragen over deze nieuwe manier van onderhoud? Stuurt 
u dan een e-mail naar: 
omgevingsmanager@sightlandscaping.nl Is er iets kapot 
of wilt u iets anders melden? Dat kan via www.laren.nl 
(Direct regelen > Melding). 

Op 2 juni opende wethouder Ton Stam het nieuwe terras 
van het Vis Atelier in Laren. De horeca mag sinds 1 juni 
volgens de geldende richtlijnen weer open. De wethou-
der overhandigde ook een poster waar de regels duidelijk 
op staan. 

Larense zaken 12 juni 2020

Wethouder Stam 
opent terras Vis Atelier

Beweegcoaches 
verzorgen (balkon)gym 
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Nieuws in beeld

L’Elefante Bianco met het kleinste en gezellige terras

Gemeenteraad wordt jaarlijks bijgepraat en krijgt 
rondleiding van Pépé in Singer Laren

George LA, een van de mooiste 
terrassen van Nederland

Heerlijk geslaagd, van harte! Iedereen houdt zich keurig aan de 
1,5 meter op de markt

Laar & Berg klaar helemaal coronaproof 
voor ontvangst scholieren Mooie en dure huizen genoeg

Het is weer zover....fietstunneltje naar overkant 
van het dorp weer helemaal beklad.

Mevr. Els Blokker-Verwer onderscheiden met 
Zilveren Anjer Prins Bernhard Cultuur Fonds

Frans-Italiaanse sfeer bij Maximiliano
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L’Elefante Bianco met het kleinste en gezellige terras

Iedereen houdt zich keurig aan de 
1,5 meter op de markt

Johanneskerk Laren 500 jaar
In 2021 bestaat het oudste monument van Laren, de Johanneskerk 
aan de Naarderstraat, 500 jaar. De Johanneskerk moet gerestaureerd 
worden en daar is geld voor nodig. Eind vorig jaar is er een Vrien-
denstichting opgezet om geld in te zamelen voor de restauratie. 
Burgemeester Nanning Mol is voorzitter van de Vriendenstichting.

Burgemeester, waarom is deze Vriendenstich-
ting in het leven geroepen?
In de Vriendenstichting zijn de gemeente Laren, eige-
naar van de kerktoren, en de Protestantse Gemeente 
Laren Eemnes (PGLE), eigenaar van het schip, verte-
genwoordigd. Het doel van de Stichting is om vol-
doende geld op te halen voor de restauratie van de 
Johanneskerk. In eerste instantie zouden er allerlei 
activiteiten georganiseerd worden om de gelden op te 
halen, maar door de coronacrisis konden deze activi-
teiten niet doorgaan. Daarom vragen we op deze 
manier, via de media, inwoners om vriend te worden 
van de Vriendenstichting en zo een f inanciële bijdra-
ge te leveren aan de restauratie.

Waarom is de Johanneskerk zo belangrijk voor 
Laren?
De Johanneskerk is karakteristiek voor ons dorp. Het 
is niet alleen het oudste monument van Laren, maar 
ook één van meest zichtbare elementen van onze iden-
titeit. En in het verleden een bron van inspiratie voor 
veel kunstenaars. De kerk heeft wel een grondige res-
tauratie nodig, wil het dienst blijven doen.

Hoeveel geld is er nodig voor de restauratie?
In totaal 700.000 euro. Voor het exterieur is al 300.000 
euro opgebracht door de PGLE, de gemeente Laren, de 
Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Er is nog 400.000 euro nodig voor 
het opknappen van het interieur. En daarvoor zoeken 
wij vrienden.

Wat moet er precies gerestaureerd worden aan 
de Johanneskerk?
Het is een hele waslijst, maar een korte opsomming: 
Schilderwerk, vernieuwen elektra, aanpassen verlich-
ting kerkzaal, het leggen van een hardstenen vloer, 
nieuwe vloerverwarming, aanschaffen audiovisuele 
voorzieningen etc.

Hoe kunnen mensen vriend worden of een 
donatie geven?
In deze uitgave van het Larens Journaal is een f lyer 
toegevoegd. Als u dit formulier invult en aangeeft met 
welk bedrag u de restauratie ondersteunt, wordt u 
vriend van de Johanneskerk. Kijk voor meer info op: 
www.johanneskerk500-Laren.

Wilt u als voorzitter van de Vriendenstichting 
nog iets kwijt?
Ik hoop dat we met elkaar voldoende geld ophalen om 
de restauratie van deze prachtige kerk te realiseren. De 
Johanneskerk is van ons allemaal. Natuurlijk voor 
kerkdiensten maar ook voor het houden van concer-
ten, lezingen, het organiseren van exposities etc. Kort-
om onze Johanneskerk is een plek voor ontmoeting. Ik 
hoop op uw steun.

GEEF OM  
LARENS  
CULTUREEL  
ERFGOED

Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

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

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

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

GEEF OM LARENS CULTUREEL ERFGOED
Maak werk van de Johanneskerk: Word Vriend
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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.

Een prominente naam 
Alweer een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje 
van een oude cliënt die mij vroeg of ik ervoor kon 
zorgen dat zijn ex-vrouw haar meisjesnaam weer 
zou gaan gebruiken en niet zijn achternaam. Nee 
sterker nog; of ik daarvoor een verbod kon regelen. 
Dit herinnerde me aan heel vroeger, toen een schei-
ding nog tot schaamte leidde en vrouwen om de 
scheiding te verbergen de naam hielden van hun ex-
man. Een vriendin van mijn moeder was daar een 
voorbeeld van. Godzijdank hebben we die tijd ach-
ter ons gelaten; een scheiding is al pijnlijk genoeg. 
Toch kan er ook een praktische reden zijn om de 
naam van je inmiddels vorige man te houden, zeker 
als je lang getrouwd bent geweest. In al je papieren 
en officiële documenten ben je al heel lang bekend 
onder deze naam en je omgeving noemt je ook zo. 
Zeker in het geval van gezamenlijke kinderen; die 
dragen ook meestal de achternaam van hun vader, 
jouw ex.
Mijn oude cliënt echter, vroeg om dit verbod om 
een andere reden. Hij had een nogal imponerende 
achternaam en een aantal invloedrijke posities in 
het openbaar bestuur. Het was hem opgevallen dat 
zijn ex-echtgenote deze naam gebruikte om privile-
ges te verkrijgen, zoals uitnodigingen voor concer-
ten en betere plaatsen. Zij had laatst nota bene een 
plaats naast hem en zijn nieuwe vrouw gekregen!
Mijn antwoord beviel hem niet: hij kan zijn ex  
helaas niet verbieden zijn naam te gebruiken, al  
helemaal niet omdat zij 3 kinderen samen hebben. 
Bij een adellijke titel is dat anders. Het recht om die 
te gebruiken vervalt door de scheiding. Overigens: 
met de vriendin van mijn moeder liep het heel goed 
af. Die kwam op latere leeftijd een nieuwe liefde  
tegen met wie zij trouwde en van wie zij daarna ook 
de achternaam aannam. Maar dat was gelukkig 
vroeger. k

Column Clasien_71X220mm_juni2020.indd   1 02-06-2020   10:43:28

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

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! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 

Wij zijn   

verhuisd naar   

Zevenend 33A 
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Nieuws in beeld

Speeltuin Ons Genoegen voor leden weer gedeeltelijk open

Nieuwe look & feel voor Brasserie en Bar Mauve

Op eerste werkbezoek bij zijn 
vader in de werkplaats

Opheffingsuitverkoop BOB trekt 
veel belangstelling

Ook in het Brinkhuis bent u van harte 
welkom

Voorjaarsgroen op de EngTerras bij Poffertjeskraam uitgebreid

Terras ‘t Bonte Paard direct volgeboekt

Volkstuintjes in de avondzon

Loe Louber's kunstzinnige ansichtkaarten van Laren geveild



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.

 

Oud
Niemand wil zich oud voelen. In de bladen, op tv, 
Instagram of Facebook laat iedereen van zich van zijn 
beste (jongste) kant zien.  Tips om jong te blijven, de 
tijd stil te zetten, rimpelloos en strak te blijven of wor-
den veel gelezen of opgevolgd. Hele klinieken worden 
opgezet om een strakke buik, stevige billen of een 
gladde huid te creëren.  Wanneer je met een 80tiger 
spreekt is hij/zij in zijn/haar hoofd altijd nog ergens 
rond tussen de 20 en 40, jong van geest en lijf en leden. 
Wanneer de geest een andere kant op gaat en men gaat 
leven in het verleden, willen veel mensen niet meer 
“verhuizen”. Het bestaande huis is hun zekerheid, het 
anker, de buurtjes een vangnet, maar op een gegeven 
moment kan het veelal thuis gewoon niet meer. Het is 
een heel moeilijke beslissing die door naasten/familie 
moet worden genomen ter bescherming van hun 
dierbare. Als makelaar komen we deze verdrietige 
situatie regelmatig tegen.  Heldere momenten wor-
den afgewisseld met dwalen en leven in het verleden. 
Onrust,  zich zelf niet meer verzorgen, de medicatie 
niet meer (op tijd) in nemen,  lijstjes maken die niet 
meer gevolgd kunnen worden, verdwalen,  kleine din-
gen zoals sleutels, bankpassen of scharen niet meer 
kunnen vinden, allemaal tekenen. Een verzorgings-
huis is geen prettig vooruitzicht, zeker met de schrij-
nende verhalen die we, heel recent, met  het corona 
virus, allemaal hebben kunnen zien op het nieuws.  Er 
zijn nieuwe ideeën/wetsvoorstellen in de maak dat 
voortaan ook de overwaarde van een huis mee moet 
worden genomen bij het bepalen van de eigen bijdrage 
voor verpleeghuiszorg. Op deze manier kan de over-
heid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen 
beperken zonder dat het geld kost. In het huidige sys-
teem telt het eigen huis pas na twee tot vier jaar mee. 
Veel senioren zien het eigen huis vaak als een erfenis 
voor de (klein)kinderen of als appeltje voor de gezonde 
oude dag.

Dikke KUS door de brievenbus!

NIEUW! Neem snel 
een kijkje 

op Kaartmix.nl

Stuur je geliefden
een kaartje +

Chocolade kusjes 
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Bestel je maaltijd of pakket op onze website 
en haal je bestelling op bij één van onze 
pick-up points. Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en maak kans op een THE BASTERD BBQ!

Verras je vader op 21 juni (vaderdag)
Bestel nu de Le Menu cadeaubon!

Kortingscode:  
“BBQ” 
(beperkt geldig)

Check www.lemenu.nl voor meer info

Vandaag besteld, morgen vers in huis. VOLG ONS

LEKKER ETEN VOOR DE HELE WEEK

Eersteklas 
kwaliteitsvlees

Overheerlijke  
kant-en-klaar maaltijden

Barbecue pakketten

Ook leuke 
gerechten voor kids

 Borrelhappen Verse vis

ASSORTIMENT
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Sint Jansfeest 2020
Helaas moeten wij door het Coro-
navirus dit jaar ons Sint Jansfeest 
in eigen huis en tuin vieren. Het 
is niet anders. We hopen het in 
2021 weer net zo feestelijk te vie-
ren als voorgaande jaren. Op zon-

dag 21 juni 2020 om 12:00 uur zal de broederschap via een 
livestream op www.sintjansprocessie.nl de geboortedag 
van onze schutspatroon Johannes de Doper vieren door-
middel van een besloten eucharistieviering vanuit de 
basiliek. Op deze wijze willen wij toch de verbondenheid 
met iedereen versterken. Voorafgaand aan de uitzending 
worden om 11:45 uur de feestklokken geluid. Alles wordt 
in het werk gesteld om er alsnog bijzonder maar ingeto-
gen feest van te maken.

De Larense Sint Jansprocessie, een documentaire 
van Leo Janssen; 
Diepgeworteld als een gezamenlijke bedevaarttocht 
naar het Sint Janskerkhof heeft de Sint Jansprocessie een 
eeuwenoude geschiedenis. De betekenis ervan begon 
midden 19e eeuw het lokale te overstijgen toen de profes-
sionele tocht als enige werd toegestaan in het protes-

tantse Nederland van boven 
de grote rivieren. Daarmee 
kreeg het voor de Nederland-
se katholieken een symbool-
functie van nationale beteke-
nis. De processie werd een begrip in Nederland. 
Honderden zijn bij de organisatie betrokken, duizenden 
lopen mee of staan langs de route. Voor de katholieke 
Laarder is het dé uiting van geloofsbeleving. Voor ande-
ren is het een diepgewortelde traditie en een dag om 
terug te keren naar geboortegrond en familie. Deze 
documentaire is een tastbare getuigenis van de Larense 
Sint Janstraditie: het gaat over getuigenis, en wel op 
straat. Getuigenis die -hoe lang die ‘traditie’ ook moge 
zijn- in de Laarder gegoten zit. Deze documentaire is te 
zien op onze website 
www.sintjansprocessie.nl

Vlaggen op 21 juni:
Om onze verbondenheid met elkaar uit te dragen zou 
het mooi zijn om op de 21e juni massaal te vlaggen. Rood 
wit en blauw is prima, maar gecombineerd met een geel-
witte wimpel is het nog waardevoller.
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Oscar: ¨ De BEL-gemeenten zijn momenteel druk bezig 
met het voorbehandelen van veel eikenbomen. Hiervoor 
gebruiken we een biologisch middel dat niet schadelijk 
is voor de gezondheid van mensen, (zoog)dieren en 
vogels. Bij het gebruik van dit middel maken sommige 
mensen zich toch zorgen om de gezondheid van andere 
insecten en rupsen in en rond de boom. Het is inderdaad 
zo dat het ook andere rupsen en insecten kan 
beschadigen. Daarom hebben we vooraf in beeld 
gebracht of er kwetsbare vlinders in de bomen zitten. Dit 
blijkt niet het geval. Ook beperken we het aantal bomen 
dat we voorbehandelen. We kiezen overigens niet zomaar 
een behandelmethode. Hier is goed over nagedacht. Het 
alternatief is om de eikenprocessierups te bestrijden met 
een zwaarder middel óf helemaal niets doen. Maar dan 
krabben we ons in juni allemaal suf. Niets doen is geen 
optie.¨
 
Ivo: ¨ We behandelen de bomen volgens een speciaal 
protocol. Dit houdt in dat we rekening houden met de 
natuurwet en vlindergebieden. Goed om te weten: dit 

middel is toegestaan om in de openbare ruimte te 
gebruiken. Het wordt ook in de groententeelt ingezet 
om rupsenvraat te voorkomen.¨
 
Volgende stap
Na het voorbehandelen blijven er altijd nog rupsen in de 
bomen over. Oscar: ¨ De volgende stap is isoleren. Dit 
doen we met een uniek natuurlijk f ixatiemiddel. 
Eigenlijk een soort natuurlijm”. Ivo: ¨ Na enige tijd 
verhardt het nest zich en ontstaat er als het ware een 
massieve klont aan de eikenboom. Hierdoor krijgen 
brandharen van de rups geen kans meer. Het 
f ixeermiddel bestaat uitsluitend uit natuurlijke en 
plantaardige grondstoffen en is volledig af breekbaar.¨
 
Niet alle eikenbomen
Worden álle eikenbomen in de gemeenten onder handen 
genomen? Ivo: ¨ Nee. We bestrijden de rupsen alleen op 
locaties met een hoog risico. Denk hierbij aan 
drukbezochte gebieden, zoals speelplekken, 
winkelstraten en horeca. Of een laaghangend nest dat je 

Aanpak eikenprocessierups 
in BEL-gemeenten

‘Niets doen is geen optie´

De eikenprocessierups. Een klein beestje, dat ons land ieder jaar weer in zijn greep houdt. Met name in 
juni. Dan bereikt het aantal nesten een piek en lijkt de rups problemen te gaan veroorzaken. Daarom is 
het nodig om in te grijpen. Hoe pakken de BEL-gemeenten dit aan? En wat kunt u zelf doen om 
vervelende situaties te voorkomen? In gesprek met Oscar Mulder, medewerker Groen bij de BEL 
Combinatie en Ivo de Groot, Algemeen Directeur bij Wolterinck B.V., de partij die de rupsen bestrijdt.
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kunt pakken.¨ Om een aantal eikenbomen wordt een 
waarschuwingslint gespannen. Oscar: ¨ Maar let op: ook 
als er geen lint om een boom hangt, kan de 
eikenprocessierups aanwezig zijn.¨
 
Vermijd contact met de rups
Het is belangrijk om elk contact met de rups te 
vermijden. Dit geldt zowel voor mens als huisdier. Oscar: 
¨ Bezoekt u een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen? 
Bedek dan hals, armen en benen en ga niet op de grond 
zitten. Soms lijken de nesten leeg, maar zitten ze nog vol 
met actieve brandharen. Deze resten waaien soms uit, 
waardoor het op het gras of onder de bomen 
terechtkomt.¨ ” Ivo: ¨ Span ook geen plastic of lijmbanden 
om de boom. Dat lijkt onschuldig maar door deze 
lijmbanden gaan heel veel nuttige insecten dood.¨ Oscar: 
¨ We hebben zelfs gezien dat er vleermuizen aan 
vastgeplakt zaten.¨
 
Nestkasten
Verspreid door de gemeenten hangen meerdere 
nestkasten. ¨ Dit doen we om meer vogels aan te trekken.¨, 
aldus Oscar. ¨ Zij zijn onze partners bij de bestrijding van 
de processierups, doordat zij de rupsen opeten. Wij 
kunnen ze daar een handje bij helpen door ze een f ijn 
plekje te geven voor hun nest. Daarnaast zaaien we 
speciale bloemmengsels die insecten aantrekken. Deze 
insecten zijn voedsel voor de vogels én – net als de vogels 
zelf – natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups.¨

Melding maken
Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een boom op 
straat? Meld dit dan via de website van de gemeente 
(onder: direct regelen > melding) of telefonisch via 14 035. 
Het bestrijden van de eikenprocessierups is nauwkeurig 
werk. Dit gebeurt door gespecialiseerde bedrijven. 
Bestrijd dus vooral niet zelf.
 

Meer informatie
Kijk voor een uitgebreide vraag- en antwoordlijst over de 
eikenprocessierups op de website van de gemeente (op de 
homepage vindt u een button ´ Eikenprocessierups´ ). 
Meer informatie over gezondheidsklachten en het 
voorkomen daarvan vindt u op de website van uw GGD.
 

Oscar Mulder (links) en Ivo de Groot (rechts) in een bloemrijke berm.
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Lindenhoeve blijft dicht tot 1 september
Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft 
besloten de Lindenhoeve, normaal geopend op zaterdag-
middagen van 14.00 – 16.00 uur, tot 1 september 2020 
gesloten te houden.  
Hoewel de coronamaatregelen voor diverse instellingen 
versoepeld worden, vindt het bestuur het risico voor 
bezoekers nog te groot. Het belangrijkste van de zater-
dagmiddagen is toch juist de informele en gezellige 
sfeer waarin van gedachten kan worden gewisseld over 
de geschiedenis van Laren. Maar op minimaal 1,5 meter 
afstand niet bij maar uit elkaar komen is in tegenspraak 
met wat er beoogd wordt.

Dit wil niet zeggen dat de HKL stil zit. De vrijwilligers 
van het archief doen hun werk met inachtneming van de 
1,5 meter-maatregel. Dat betekent dat vragen over histo-
rische onderwerpen gewoon gesteld kunnen worden via 
e-mail (info@historischekringlaren.nl) of telefoon (035 
629 49 45).

De redactie van het Kwartaalbericht, die veel positieve reac-
ties kreeg op nummer 152, speciaal gewijd aan de Tweede 
Wereldoorlog, is al weer druk bezig met nummer 153. Dat 
nummer zal voor een groot deel gaan over het veertigjarig 
bestaan van de HKL. Het verschijnt half augustus.

Verder wordt er hard gewerkt aan het boek ‘Laren van 
weleer’, waarin dertien taferelen worden beschreven van 
het kunstwerk dat aan de zijgevel van de Larense Albert 
Heijn heeft gehangen. Het is in restauratie en zal wor-
den herplaatst bij het Hertenkamp, nadat de coronacri-
sis voorbij is. Gelijktijdig zal ook het boek verschijnen.

Omdat de Lindenhoeve tot 1 september gesloten blijft en 
wij de geschiedenis van ons mooie dorp willen blijven 
etaleren, worden er sinds 17 mei iedere dag op de website 
en Facebook-pagina van de historische kring, drie foto’s 
uit het boekje ‘Laren in oude ansichten’, in 1976 gemaakt 
door Gerard Koekkoek.

Reden hiervoor is (onder meer) om 
herkenbaarheid en vindbaarheid 
en daarmee ook de toegankelijkheid 
van het Meldpunt Discriminatie 
verder te verbeteren. In dat kader is 
tevens een nieuwe website gemaakt 
die het nog laagdrempeliger moet 
maken om melding te doen van 
Discriminatie. Deze website is 
vandaag live gegaan (www.

meldpuntdiscriminatiegv.nl). Voor het overige blijven 
organisatie en de dienstverlening ongewijzigd. Het 
Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is een 
onaf hankelijk bureau dat zich richt op het voorkomen 
en bestrijden van discriminatie. Inwoners uit Blaricum, 
Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Wijdemeren 
en Weesp die zich gediscrimineerd voelen of hiervan 

getuige zijn, kunnen een melding op het gebied van 
discriminatie bij ons doen. Daarnaast geven zij 
voorlichting aan inwoners, organisaties en 
onderwijsinstellingen. Het Meldpunt Discriminatie 
maakt onderdeel uit van Versa Welzijn. Versa Welzijn is 
een grote en brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en 
Vechtstreek die zich richt op het, samen met inwoners, 
bouwen aan sterke buurten en wijken.

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek
De Anti-discriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam: 
“Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek”. 
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Activiteiten

Veel evenementen en activiteiten zijn voorlopig nog 
afgelast in verband met de uitbraak van het corona-
virus. Maar gelukkig is er ook online nog van alles te 
beleven! Bovendien zijn langzaam maar zeker steeds 
meer fysieke activiteiten mogelijk en openen steeds 
meer instellingen hun deuren weer. 

Voor het eerst in haar 
bestaan organiseert De 
Gooische Muziekschool 
een digitale open dag.
Op zaterdag 13 juni kun-
nen geïnteresseerden 
online kennis maken 

met docenten, lesaanbod en de organisatie. Elk jaar biedt 
de school kinderen en volwassen de gelegenheid om op 
verschillende momenten kennis te maken met onze 
muziek- en theaterlessen. Door de Coronamaatregelen 
lukt dat dit seizoen niet en gaat De Gooische Muziek-
school de open dag online aanbieden. Door de gedwon-
gen digitale periode zijn docenten en organisatie veel 
beter ingericht op online lesgeven en online-promotie. 
Zo zijn er naast een algemene trailer maar liefst 19 pro-
mofilms gemaakt door docenten. Deze negentien pro-
mofilms vertegenwoordigen bijna het volledige cursus-
aanbod. Wie de digitale open dag bij wil wonen meldt 
zich per mail aan en geeft op welke bijeenkomst of bij-
eenkomsten de bezoeker wil bijwonen. Elke bijeenkomst 
duurt ongeveer een half uur. De aangemelde bezoeker 
ontvangt een uitnodiging voor de online bijeenkomst 
met docent en organisatie. Per sessie is er plek voor 10 
personen. Meer informatie is te vinden op de website of 
telefonisch via 035-6936596. Online Open Dag De Gooi-
sche Muziekschool, zaterdag 13 juni 10.00 tot 17.00 uur.

Singer Laren opent de 
deuren van het museum 
op 30 juni om 11.00 uur. 
Tot die tijd vertelt muse-
umdirecteur Jan Rudolph 
de Lorm u online op sin-
gerlaren.nl/singertv over 

een aantal prachtige werken uit de Singercollectie en de 
tentoonstelling Spiegel van de ziel.

Eerste digitale open dag muziekschool

Singer TV

Filmagenda Brinkhuis juni 2020
vrijdag 12 juni 14.30 uur Bohemian Rhapsody
maandag 15 juni 14.30 uur The biggest little Farm
dinsdag 16 juni 14.30 uur Green Book
woensdag 17 juni 14.30 uur Downtown Abbey
donderdag 18 juni 14.30 uur Au bout des Doigts
vrijdag 19 juni 14.30 uur The biggest little Farm
maandag 22 juni 14.30 uur Bohemian Rhapsody
dinsdag 23 juni 14.30 uur The biggest little Farm
woensdag 24 juni 14.30 uur Green Book
donderdag 25 juni 14.30 uur Downtown Abbey
maandag 29 juni 14.30 uur Au bout des Doigts

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de 
voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie 
kopen. 
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Het Brinkhuis is weer open! 
Ook is het mogelijk om weer 
naar de f ilm te gaan. Doorde-
weeks is het Brinkhuis “aange-
past” open. U bent tussen 9.00 
en 12.00 uur weer van harte 
welkom voor o.a. verse koff ie en 
appeltaart. Maar omdat ook wij 
voldoen aan de regels en richt-
lijnen doen we dat in het begin 
als “To Go”. Neem uw koffie 

lekker mee en ga bijvoorbeeld lekker op ons terras in de 
Kloostertuin zitten. Gelieve wel rekening te houden met 
1,5 meter. Heel erg bedankt!

Ook de bibliotheek is 
weer open. Vele blije 
klanten hebben de biblio-
theek bezocht. Tijdens de 
eerste 4 dagen na (her)
opening van de biblio-
theekvestigingen Huizen 
en Laren circuleerden er 
ruim 10.000 boeken! Na 
de eerste hausse van boe-
ken die werden ingele-
verd en uitgeleend is de 
stroom bezoekers inmiddels enigszins gestabiliseerd. 
Binnen de ruimte die de richtlijnen van het RIVM biedt, 
breiden de vestigingen de openingstijden uit en is de 
bibliotheek vestiging Huizen ook op zaterdag geopend. 
De maandag- en vrijdagavond blijven beide vestigingen 
voorlopig gesloten. Met ingang van maandag 25 mei is 
de bibliotheek in Laren van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur.  Check de openingstij-
den op de website, bel of mail bij vragen want dat kan: de 
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is 5 werkdagen per 
week telefonisch en via e-mail bereikbaar tussen 9 en 17 
uur. Daarnaast kunnen inwoners van Laren en Huizen 
nog steeds gebruik maken van de bezorgservice via Versa 
Welzijn BEL en Versa Welzijn Huizen. Wie gebruik maakt 
van de Vrijwillige Thuishulp van Versa BEL of Versa Wel-
zijn Huizen kan materialen van de bibliotheek thuis 
laten bezorgen in Laren, Blaricum en Huizen. De biblio-
theek maakt geheel volgens de richtlijnen van het RIVM 
de tassen klaar en deze worden contactloos bezorgd door 
Versa. Voor meer informatie zie www.bibliotheekhlb.nl 

Brinkhuis heropent de deuren

Bibliotheken nog langer open!

Het terras, de beeldentuin en de 
Singer Shop zijn sinds 1 juni weer 
open. We hebben allerlei maatre-
gelen genomen om u een veilig en 
plezierig bezoek te bieden. Het 
terras heeft zitplaatsen en wij 
brengen u naar uw tafel. Gasten 
moeten 1,5 meter afstand houden 
(behalve mensen uit hetzelfde 
huishouden). Reserveren voor het 

terras en de beeldentuin is niet nodig. Het museum 
opent zijn deuren een maand later, namelijk op 30 juni. 
Dit komt door renovatiewerkzaamheden in het museum 
waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. Tickets voor 
het museum zijn alleen via onze website te bestellen. We 
werken met tijdsloten. Zo zorgen we voor een optimale 
spreiding van de bezoekers in het museum. Houd de 
website in de gaten voor de laatste informatie: www.sin-
gerlaren.nl.

Tennissen iets voor jou? 
Kom gezellig langs bij de 
Open Dag van Tennisclub 
’t Laer op zaterdag 13 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Wat kun je verwachten?
•  gratis welkomstdrankje
•  gratis tennisclinic van onze trainers
•  informatie over onze club
•  korting op je contributie als je direct lid wordt

Meld je aan bij: www.tlaer/open-dag
Adres: Driftlaan 3, Laren
Meer info: www.tlaer.nl/open-dag. Of kijk op Facebook: 
@tclaer en Instagram: #tclaer.

In de beelden-
tuin en de Oran-
gerie is de over-
z i c ht st e nt o on-
stelling Profiel 
Europa van Pépé 
Grégoire te zien. 
Pépé is de win-
naar van de Sin-

ger Prijs 2020. Er zijn maar liefst 50 beelden van de Laren-
se kunstenaar te bewonderen! In de Orangerie heeft Pépé 
zijn atelier ingericht. Wilt u Pépé ontmoeten, heeft u een 

Singer weer open!

Open dag Tennisclub ’t Laer

Pépé Grégoire in Singer Laren
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vraag of wilt u Pépé aan het werk zien? Elke dinsdag tus-
sen 13.00-15.00 uur en zondag tussen 11.00-13.00 uur is 
Pépé in zijn atelier aan het werk en bent u van harte wel-
kom. Profiel Europa is gratis toegankelijk en reserveren 
is niet nodig. De beeldententoonstelling is te zien t/m 29 
november 2020. 

Het Goois Natuurre-
servaat organiseert al 
29 jaar onafgebroken 
het schaapscheer-
feest bij de schaaps-
kooi op de eerste 
zaterdag van juni. 

Het feest trekt jaarlijks vele bezoekers uit het Gooi. Dit 
jaar kan het feest vanwege de maatregelen tegen ver-
spreiding van het coronavirus helaas niet doorgaan. 
Daarom heeft het GNR besloten om het dit jaar een beet-
je anders te organiseren, om toch aandacht te kunnen 
besteden aan deze mooie traditie. Het GNR heeft een 
korte f ilm gemaakt over het schapen scheren, maar ook 
over het belang van begrazing op de heide. Een f ilm voor 
iedereen die eigenlijk graag naar het schaapscheerfeest 
had willen komen! Kijk via deze link mee met het 
schaapscheren: https://youtu.be/9iRYmx2-rXI

Na een ferme lenteslaap gaan we weer een deuk in een 
pakje plantaardige boter slaan. Van restaurant, café tot 
genderneutrale plee, van grote zaal tot oplaadpaal, alles 
is Corona-proof bevonden door de gemeentecontroleurs. 
Zelfs het personeel is dat, zoals de foto illustreert. 

Schoon ondergoed
Alle 1,5 meter regels waar we al 3,5 maanden mee geher-
senspoeld wordt, gelden bij De Groene Afslag ook. Over 
niezen, snuiten en dan thuis voor de buis, over afstand 
houden, reserveren of ongepaste vragen bij de deur en 
een voorraad van twee kuub handenwasprut. Overigens 
vinden we schoon ondergoed even belangrijk als gewas-
sen handen.

Giga terras
Nog even over die afstanden: bij De Groene Afslag heb-

Alternatief schaapscheerfeest

De Groene Afslag is er klaar voor!
Agenda
t/m 29 nov  Singer beeldentuin en Orangerie: 

Overzichtstentoonstelling Profiel Europa 
(Pépé Grégoire)

12 jun Film aan de Brink: Bohemian Rhapsody, 14.30 uur
13 jun  De Gooische Muziekschool: Eerste digitale open 

dag, 10.00-17.00 uur
13 jun Tennisclub ’t Laer: Open dag, 14.00-16.00 uur
15 jun Film aan de Brink: The biggest little Farm, 14.30 uur
16 jun Film aan de Brink: Green Book, 14.30 uur
17 jun Film aan de Brink: Downtown Abbey, 14.30 uur
18 jun Film aan de Brink: Au bout des Doigts, 14.30 uur
19 jun Film aan de Brink: The biggest little Farm, 14.30 uur
22 jun Film aan de Brink: Bohemian Rhapsody, 14.30 uur
23 jun Film aan de Brink: The biggest little Farm, 14.30 uur
24 jun Film aan de Brink: Green Book, 14.30 uur
25 jun Film aan de Brink: Downtown Abbey, 14.30 uur
29 jun Film aan de Brink: Au bout des Doigts, 14.30 uur

ben we gelukkig het grootste terras van ’t Gooi (en wijde 
omtrek). Je kan er als je wil 80 x 1,5 meter van elkaar gaan 
zitten. Wat we wel wat ongezellig vinden (en ver lopen).
Goede inzichten & Goed Volk De lenteslaap bracht niet 
alleen tal van nieuwe inzichten, maar ook nieuwe krach-
ten. Drijvende krachten; twee toppersen ‘food rescuers ’ 
van Instock - het restaurant dat kookt met de onverkoch-
te producten van Albert Heijn – zijn bij De Groene Afslag 
neergestreken. Bedrijfsleider Sven van Braam wordt de 
Majordomus van de hof houding en nam chef-kok 
Maaike Mulder mee. Best nog jonge, oude rotten in het 
vak gaan De Groene Afslag extra circulair èn culinair 
elan geven.

Amechtig
Je wil niet weten hoe graag zij, maar ook de rest van het 
team, uitkijken naar de heropening en jouw komst. Ster-
ker nog, we kunnen niet wachten tot op 1 juni de klok 12 
heit. Maximaal dertig mensen binnen, maximaal dertig 
mensen per zaal boven en dertigduizend man op het ter-
ras. Kom maar op, we staan voor je klaar. Vanaf vijf uur 
zingt minister Wopke Hoekstra - ter ondersteuning van 
de zo getroffen horeca - in plat Bussums Sinatra crooners 
op het podium onder de bomen.

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
288 01-07-2020 vrij. 10-07 en za. 11-07
291 26-08-2020 vrij. 04-09 en za. 05-09
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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  
1 juli 2020

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: Pépé Grégoire exposeert in Singer Laren

 De Gouden Makelaar ZEVENEND 33A Laren (naast apotheek Zevenend) 

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

MELD U AAN VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10   

 TE KOOP: BURGEMEESTER  
                  VAN NISPEN SEVENAERSTRAAT 45-47 LAREN  


