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LARENSE ZAKEN
PERSPECTIEF ‘NA’ CORONA
ONLINE ACTIVITEITEN

5 vragen aan

Evert Lammers
Sinds kort staat er bij de brievenbus aan de Derkinderenlaan een heuse ‘BuurtBieb’, waar buurtbewoners gratis
boeken kunnen lenen, ruilen of achterlaten. De minibibliotheek is een initiatief van Buurtpreventievereniging
Westerheide. Het Larens Journaal sprak met Evert Lammers, penningmeester van de BPV én maker van de boekenkast.

Waar zet Buurtpreventievereniging
Westerheide zich zoal voor in?
‘Als BPV zetten wij ons in voor een veilige en gezonde
leefomgeving. Oorspronkelijk was de BPV vooral gericht
op het vergroten van de veiligheid in de wijk, maar in de
loop der tijd is er ook steeds meer aandacht gekomen
voor de leef baarheid in de buurt. En daarbij passen ook
verschillende andere initiatieven. Zo hebben we ons
onlangs hardgemaakt voor het meten van de luchtkwaliteit op drie verschillende plaatsen in Laren, hebben we
een AED in de wijk geplaatst en vorig jaar hebben we
samen met BPV Argus de geluidsoverlast op de Hilversumseweg aangekaart. Ook zijn we als BPV aanspreekpunt met de gemeente, zoals bij de het verplicht af koppelen van de hemelwaterafvoer. Daarnaast hebben we
een zeer prettige samenwerking met de politie en Securitas. En om te zorgen dat buurtbewoners elkaar beter
leren kennen, organiseren we jaarlijks een buurtborrel.
Want ook dat komt de veiligheid en sfeer in de wijk ten
goede.’

Waarom een BuurtBieb?
‘Het idee is natuurlijk niet nieuw: er staan in Nederland
nog veel meer van die minibibliotheken. Want ook zo’n
BuurtBieb draagt bij aan veiligheid en cohesie in de
buurt. En juist nu, in een tijd dat we allemaal veel meer
thuis zijn, kan lezen nu voor een stukje extra ontspanning zorgen. Buurtbewoners, maar ook toevallige passanten, mogen gratis een boek meenemen uit de kast.
Wie zelf een boek over heeft, mag dat erin terug plaatsen, maar dat hoeft niet. Het idee is dat het een zichzelf
onderhoudend geheel wordt. We hebben trouwens ook
een heuse buurtbibliothecaris: iemand die een oogje in
het zeil houdt en voorkomt dat het een rommeltje
wordt.’

Hoe heeft u de boekenkast gemaakt?
‘Bij zo’n buurtboekenkastje staat recycling natuurlijk
centraal. Niet alleen de boeken in het kastje krijgen een
tweede leven, maar ook de materialen waarvan het kastje is gemaakt. Voor de deurtjes heb ik een oud IKEAmeubel gebruikt, de planken heb ik van een vriend
gekregen en weer iemand anders had toevallig een dak
over. Via onze buurtapp is het allemaal bij elkaar gekomen. En dan staat er ineens voor heel weinig geld een
boekenkastje.’

Wat heeft u met Laren?
‘Ik woon hier nu tien jaar met veel plezier. Ik vind het
leuk om af en toe dingen op te pakken en Laren samen
met andere mensen nog prettiger en leef baarder te
maken. Zo ben ik ook bij de BPV betrokken geraakt.’

Welke inwoner van Laren verdient volgens u
een pluim?
‘Huisarts Garbrand Wiersema. Voor onze BPV heeft hij
met veel toewijding en op een buitengewoon prettige en
effectieve manier AED-trainingen voor buurtbewoners
verzorgd.
Momenteel is hij medisch coördinator bij het coronacentrum in Tergooi, waar hij de afgelopen weken heel druk
is geweest met de coördinatie rondom de toestroom aan
patiënten. Hij is bij uitstek een voorbeeld van iemand
die zich samen met anderen volop inzet voor een betere
woon- en leefomgeving.’
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Er loopt een Golden River door de
Verboden Stad in Beijing. En door
Spanje en Portugal loopt de Douro,
de gouden rivier, waar de Ribera del
Duero wijn zijn naam aan dankt.
Ook Laren heeft vele lange jaren
‘onze’ Golden River gehad.
Hemmy Wong heeft er meer dan veertig jaar vele pekingeenden gereedgemaakt en menigeen heeft op zondagavond Chinees bij hem gehaald. Hemmy stopt ermee en
daarmee komt definitief een eind aan het bestaan van
Golden River. Velen in én buiten Laren zullen Hemmy
graag willen bedanken voor de jarenlange voortreffelijke
service en het heerlijke eten. Veel dank Hemmy!
Op 6 mei jongstleden heeft de gemeenteraad het plan
goedgekeurd om op de plaats van Golden River een
nieuw gebouw neer te zetten. Er komt een door architect
Friso Woudstra fraai ontworpen historiserend appartementengebouw. Historiserend, omdat het is ontworpen
met een duidelijke architectonische verwijzing naar het
oude Stationshotel dat rond 1920 werd gebouwd, en waar
de Gooische Stoomtram of ‘Moordenaar’ een halte had.
Later is het in 1940 onder de naam Hotel De Hertenkamp
verder gegaan totdat het Golden River werd.
Als alles volgens plan verloopt, heeft Laren begin 2022
een prachtige, nieuwe entree van het dorp. Wie heeft een
mooie naam voor dit nieuwe gebouw? De winnaar ontvangt een mooie f les Ribera del Duero.

Ton Stam, wethouder
t.stam@laren.nl
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Contactloos betalen op al onze apparatuur ook mogelijk!
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De vorige keer schreef ik over hoe een drukke agenda van
mij in zeer korte tijd leeg liep. Alles werd geannuleerd
maar tegelijkertijd werden door de gemeenteraad en
griffie de eerste stappen gezet om via digitale communicatie het contact met elkaar te hervatten. In korte tijd
leerde ik systemen als MS Teams. Zoom, google hangout
en Skype kennen. Het is wonderlijk hoe snel het gebruik
hiervan gewoon is geworden. Vergaderingen zijn efficiënt. De tijdswinst is aanzienlijk. Maar het persoonlijk
contact mist.
In overleggen tussen de leden van de gemeenteraad staat
centraal: het democratisch karakter, de betrokkenheid
van u als inwoner of als belanghebbende bij een onderwerp. Kan u meeluisteren, mee kijken of inspreken. In
april zijn de raadscommissievergaderingen digitaal
gehouden maar is de raadsvergadering op 6 mei alweer
live gehouden. In de raadszaal van Eemnes omdat daar
voldoende ruimte is om veilig bijeen te komen. Inmiddels is besloten de commissievergaderingen van mei
eveneens weer live te organiseren in Eemnes. Een
belangrijk onderwerp op de raadsagenda van 27 mei is de
regionale concept Energie Strategie (RES) Gooi en Vechtstreek. Het CDA is vanaf het begin van mening dat de
ruimte in Laren en de omgeving niet geschikt is voor
windmolens en zonnepanelen. De engen en heide zijn te
kleinschalig en landschappelijk te waardevol om hiervoor op te offeren. Hoe dan wel een serieuze bijdrage aan
de wensen van het kabinet is ingewikkeld. Het college
van burgemeester en wethouders komt met haar reactie
op de RES. Het benutten van grote daken en geluidsschermen langs de A1 heeft de voorkeur van het CDA.
Nieuwe technieken onderzoeken verdient ook aandacht
zeker voor de langere termijn.
Contact via telefoon 06-13356669 of mail kan natuurlijk
altijd: e.vandenberg@laren.nl of
r.winkel@laren.nl

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid CDA
Dit is een podium voor

Politiek
WEEKMARKT 2.0

Megalomaan

COVID-19, het “coronavirus”, raakt ons allemaal. Dit
betekent gedragingen aanpassen, meedenken en vooral
goed op elkaar letten. Wat gewoon was, is dat nu niet
meer en wat bijzonder was is nu gewoon: wandelen met
gepaste afstand, elkaar niet aanraken, geen handen
schudden, niet met te velen in één winkel, ontsmette
winkelkarretjes, extra aandacht voor het wel en wee van
onze medeburgers, in het bijzonder de ouderen en
alleenstaanden.

Dit is het sprookje over ‘Rupsjes nooitgenoeg’ en de
onbetrouwbare overheid.

Binnen ons dorp doen we dat best redelijk, alhoewel het
natuurlijk altijd nog beter kan; beslist geen reden dus
nu de teugels te laten vieren.
Vrijheid is een groot goed, dat realiseren we ons in deze
dagen – 4 en 5 mei – juist heel goed; maar zo blijkt
opnieuw, die is niet onbeperkt, zeker niet nu.
Mooi voorbeeld van hoe het beter kon is de Larense weekmarkt in het centrum. Ondanks aanwijzingen, herhaalde oproepen en aangebrachte routering, bleek toch al
snel dat mensen, ongemerkt, te dicht bij elkaar boodschappen deden.
Bezorgde signalen van verschillende kanten. Na goed
overleg nam de verantwoordelijk bestuurder, burgemeester Nanning Mol, onze suggestie over om te
bewerkstelligen dat de marktruimte uitgebreid werd en
de routering duidelijker werd gemaakt en zie het resultaat: Weekmarkt 2.0 is geboren!
Ruimere opstelling, meer licht en lucht en het besmettingsgevaar duidelijk minder.
Mogen we concluderen “Goede bestuurskracht door
Democratische invloed”?

Voor D66,
Paul van der Maas

Er was eens een klein lief lijk dorpje in het Gooi. Dit
dorpje werd 3 keer tot mooiste dorp van Nederland gekozen door zijn kleinschaligheid, kunstzinnigheid, groen
en rijk verleden. De Parel van het Gooi.
Maar toen kwamen er ‘Rupsjes nooitgenoeg’. Die hadden
andere plannen met dit lief lijke dorpje, want aan de
groene blaadjes van Laren is veel geld te verdienen.
Omdat ‘Chinees’ en ‘Rabo’ leeg zouden komen, werd een
bouwnota vastgesteld met beperkende kaders in m2 en
m3 om ongebreidelde bouw tegen te gaan. Immers, rupsjes nooitgenoeg hebben nooit genoeg. Elke meter erbij is
kassa! Zo kon op deze plek de allure van weleer herleven
van het oude stationshotel; met appartementen van
maximaal 100m2. Met deze kaders werd de wethouder
op pad gestuurd om te praten met de projectontwikkelaar. En zo geschiedde . . .
Maar wat gebeurde er?
Had niemand de kaders gelezen?
Want wat kreeg de Raad voorgeschoteld? Een megalomaan gebouw - 3000m3 te groot - veel te omvangrijk en
pompeus op díe plek in het dorp. Zelfs zó groot dat een
stuk tuin van de ambtswoning, inclusief bomenrij,
nodig was. Wordt allemaal versteend. Weg lief lijk stukje
Laren . . .
En de Raad? De coalitiepartijen++ negeerden hun eigen
beleid van bouwnota en bestemmingsplan om dit megalomane plan - met nog steeds te grote appartementen mogelijk te maken en steunden uiteindelijk VVD-wethouder en ontwikkelaar.
En de projectontwikkelaar? Die
lacht in zijn vuistje: kassa! En het
dorp? Dat is uiteindelijk de grote
verliezer, want je kunt je dorp
maar één keer verpesten. Liberaal
Laren doet hier niet aan mee!

Jacqueline Timmerman

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

Larense cabaretiere Madelijne Kool
on line op minivakantie

‘Coffee To-GO’ bij ’t Bluk

Afhaalcentrum Mc de Haan

Biefstuk ophalen bij Loetje
Ad Visser filmt vanaf zijn ‘voortuin’ een muzikale koningshulde

Fietsers vast tussen de kudde

Beukenhagen volop in het groen
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Nieuws in beeld

Het ophangen van de zakdoekjes voor het
tijdelijk Holocaust monument

Bloemenode voor Moederdag

BuurtBieb BPV Westerheide feestelijk in
gebruik genomen
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Perspectief op de wereld
‘na’ corona

‘Zorg goed voor elkaar’ staat er op de poster van Singer op een aantal plekken in ons dorp. En dat doen
we in Laren. We blijven zoveel mogelijk thuis en houden afstand. Onze winkeliers geven uitstekend
invulling aan de coronamaatregelen en houden zo het winkelen veilig. De activiteiten rondom 75 jaar
vrijheid en de herdenking op 4 mei vonden in aangepaste vorm plaats. Dankzij internet, camera’s en
creatieve inwoners konden we allemaal thuis herdenken en vieren.
We nemen onze verantwoordelijkheid
en zorgen ervoor dat het door de
corona-aanpak langzaam de goede kant
opgaat. Wij verlangen allemaal naar
meer ruimte. Het kabinet heeft een
stappenplan gemaakt om de samenleving weer op gang te krijgen. Het idee
achter dit plan is om te beginnen met
het aanpassen van maatregelen in de
buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte
op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen
op regionaal niveau en vervolgens op
landelijk niveau. Het toestaan van ons in groepen bewegen, gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en
georganiseerd mogelijk te laten verlopen.
Ook in Laren zijn we druk bezig ons dorp weer op te starten. De lagere scholen zijn weer open en onze kinderen
gaan weer naar school. Sportverenigingen starten met
aangepaste activiteiten en de meeste contactberoepen
zijn weer toegestaan. We hebben bijna allemaal een afspraak bij de kapper staan! Singer Laren en het Brinkhuis
werken achter de schermen ook al volop aan creatieve
oplossingen. De verruimingen zijn mogelijk, omdat we
de beschermingsmaatregelen goed in acht hebben genomen. En laten wij dit vooral blijven doen. Het zijn kleine
stappen, maar ze bieden houvast: zolang we samen verantwoord invulling geven aan de maatregelen, kunnen
we samen vooruit. Als ons dat lukt, zetten we vanaf 1 juni
volgende stappen.
Het is belangrijk dat we perspectief hebben. Want het
mag rustiger zijn op straat, achter veel voordeuren leven
grote zorgen. Zorgen van mensen die hun vader of moeder niet kunnen bezoeken, problemen hebben in hun
gezin of vereenzamen omdat ze alleen zijn en er niemand langskomt. We doen ons best hen te bereiken en

met slimme oplossingen contact met
onze ouderen in de verpleeghuizen mogelijk te maken.
Er is een steeds grotere groep die zich
zorgen maakt over de economische
gevolgen. Ondernemers die nu weinig
of helemaal geen inkomen meer
hebben, omdat hun bedrijf nog niet
open mag. Werknemers die hun werk
zien opdrogen en vrezen voor hun baan.
Hoe verstandig de weg naar een
gezonde samenleving ook is, we zien
allemaal dat corona grote gevolgen voor de economie
heeft, ook in ons eigen dorp. De overheid kan eerste
financiële hulp bieden. Maar daar moeten we het niet
bij laten. Dorpsfonds Bijzonder Laren is een denktank
gestart waarin ondernemers samenwerken aan slimme
oplossingen voor herstel. Een goed initiatief op het juiste
moment. Ook wethouder Peter Calis en de gemeente
nemen hieraan deel.
De samenleving van voor de coronacrisis keert nog niet
terug. Maar de samenleving die we nu hebben, biedt
steeds meer ruimte die we kunnen benutten. Ook al is
het virus nog niet weg. De regels zijn niet de vijand,
maar moeten ons juist beschermen. Met elkaar blijven
we het gesprek voeren over de beste toepassing, ook lokaal. Zo kunnen we stapje voor stapje het virus verslaan.
De eenzaamheid die corona met zich meebrengt, is voor
veel oudere en alleenstaande inwoners een groot verdriet. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe belangrijker
het is dat we blijven omkijken naar mensen in onze omgeving die deze weken alleen zijn. Hou vol en let op elkaar!
Nanning Mol,
Burgemeester van Laren
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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 landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een
melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u
dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

Evenement bij
mij om de hoek?

•	
Koloniepad 15, 1251 AH, isoleren van het dak, ingekomen 6 mei 2020
•	
P C van den Brinkweg 12, 1251 PW, vellen van 3 bomen,
ingekomen 4 mei 2020
•	
Sint Janstraat 43, 1251 KZ, verbouwen van de woning,
ingekomen 8 mei 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Brink 18A, 1251 KW, restaureren van een monument,
ingekomen 22 april 2020
•	
Weg over Anna’s Hoeve n.t.b., 1251 n.t.b., plaatsen van
een damwand langs de A27 westzijde, ingekomen
22 april 2020
•	
Sint Janstraat 65, 1251 LC, plaatsen van een erfaf
scheiding, ingekomen 23 april 2020
•	
R aboes 19, 1251 AK, plaatsen van een erfafscheiding,
ingekomen 21 april 2020
•	
Noolseweg 11, 1251 GN, veranderen van een bestaande
inrit, ingekomen 13 april 2020
•	
Middelwaarde 28, 1251 NS, plaatsen van een erfafscheiding, ingekomen 24 april 2020
•	
Tafelbergweg 47, 1251 AC, plaatsen van een erfaf
scheiding, ingekomen 24 april 2020
•	
Jan Hamdorff laan 23, 1251 NL, realiseren van een uitbouw aan de achterzijde, ingekomen 10 april 2020
•	
P C van den Brinkweg 18, 1251 PW, vellen van 1 boom,
ingekomen 8 april 2020
•	
Zevenenderdrift 2E, 1251 RC, vellen van 2 bomen,
ingekomen 24 april 2020
•	
Heideveldweg 101, 1251 XM, plaatsen van een fietsschuur in de voortuin, ingekomen 28 april 2020
•	
Torenlaan 36, 1251 HK, vervangen van het kozijn,
ingekomen 28 april 2020
•	
Jagerspad 15, 1251 ZV, uitbreiden van de achtergevel,
ingekomen 29 april 2020
•	
Zevenend 67, 1251 RM, plaatsen van een aanbouw en
realiseren van de inrit, ingekomen 6 mei 2020
Larense zaken 15 mei 2020

•	
Oud Laren 5, 1251 BL, renoveren en moderniseren van
de woning, verzonden 6 mei 2020
•	
Esseboom 2, 1251 CP, vellen van 43 bomen, verzonden
8 mei 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	
Vreedenburgh 20, 1251 SJ, plaatsen van een erfaf
scheiding bij de woning, verzonden 23 april 2020
•	
Teunenmijns 36, 1251 TG, vellen van 1 boom, verzonden 21 april 2020
•	
Zonnedauw 1, 1251 TH, plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde, verzonden 28 april 2020
•	
Jagersweg 6, 1251 ZR, bouwen van een erker aan de
voorzijde, verzonden 28 april 2020
•	
Jan Hamdorff laan 23, 1251 NL, realiseren van een uitbouw aan de achterzijde, verzonden 28 april 2020
•	
Naarderstraat 5, 1251 AW, vervangen van de bestaande
kerkvloer en herstellen van het interieur van de
NH-kerk, verzonden 29 april 2020
•	
Noolseweg 11, 1251 GN, veranderen van een bestaande
inrit, verzonden 4 mei 2020
•	
De Bazelweg 1, 1252 AK, aanleggen van een in- en uitrit, verzonden 11 mei 2020
•	
Weg over Anna’s Hoeve, 1251 SW, bouwen van 3 faunapassages voor het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi,
verzonden 6 mei 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van

het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verleende APV vergunning
Besloten door burgemeester en wethouders:
•	
Eemnesserweg 33, 1251 NB, vellen van 1 boom (noodkap), verzonden 29 april 2020
Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht.

Overzicht besluiten
raadsvergaderingen
De besluitenlijst van de raadsvergadering op 6 mei
kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op
Twitter: @Gem_Laren en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren
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Vergadering Commissie Ruimte
en Infrastructuur
De Commissie R&I vergadert donderdag 21 mei om 20.00
uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van
Eemnes (Zuidersingel 1), maar is zónder publiek. Kijk en
luister live mee via laren.raadsinformatie.nl/live Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. 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. 21 april 2020
•	
Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	
Stand van zaken Omgevingswet
•	
Wijziging bestemmingsplan Zevenend-Postiljon
•	
C oncept Regionale Energiestrategie Noord-Holland
Zuid

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert woensdag 20 mei om 20.00
uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van
Eemnes (Zuidersingel 1), maar is zónder publiek. Kijk en
luister live mee via laren.raadsinformatie.nl/live Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda geeft een samenvatting
weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige
agenda op www.laren.nl
•	
Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie M&F d.d. 23 april 2020
•	
Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	
R apport ‘Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus Laren: Hart van Laren’
•	
Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•	
Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
•	
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Tomingroep
•	
Begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regio Gooi en
Vechtstreek
•	
Samenwerkingsovereenkomst procesversnelling ruim
telijke adaptatie
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Terugblik 4 en 5 mei
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Familiebericht
Geboorten
02-04-2020
06-04-2020
06-04-2020
06-04-2020
07-04-2020
07-04-2020
13-04-2020
13-04-2020
14-04-2020
28-04-2020

Louis Davis Riemens
Odin Henry Sie Mai Krijnen
Atlas Henricus Sie Sud Krijnen
Trix Amélie Koelman
Eleonore Fien van der Lande
Adam Emir Halilovic
Ralph Valentijn van Vuuren
Laurien Elle-May van Vuuren
Tom Olivier Kuiper
Lisa Kemp

Gemeentediensten gesloten op
Tweede Pinksterdag
Het BEL-kantoor is op maandag 1 juni (Tweede
Pinksterdag) gesloten. Ook is telefoonnummer 14
035 niet bereikbaar.

Bereikbaarheid Sociaal
Wijkteam Laren
Het Sociaal Wijkteam Laren heeft op donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag) geen inloopspreekuur en is telefonisch niet bereikbaar.

Eikenprocessierups:
vraag en antwoord
Op onze website vindt u een lijst met veelgestelde vragen
en antwoorden over de eikenprocessierups.
Denk hierbij aan vragen als: ‘Hoe voorkom ik ongemak
van de eikenprocessierups?’, ‘Wat doet de gemeente aan
bestrijding?’, ‘Is deze bestrijding schadelijk voor mijn
gezondheid?’, ‘Hoe krijg ik de eikenprocessierups uit
mijn tuin?’, ‘Waarom hangen er op verschillende locaties
nestkastjes in de gemeente?’ en nog veel meer.
U vindt de lijst op www.laren.nl (Wegen en Groen >
Eikenprocessierups).

Hulp voor (zelfstandige)
ondernemers
Er zijn verschillende regelingen voor zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in financiële
problemen komen.
Op de gemeentelijke website vindt u onder het kopje
‘Corona’ (Informatie coronavirus > Ondernemers) hier
meer informatie over. Bij het zelfstandigenloket in Hilversum kunt u ook terecht met vragen. Dit loket is het
aanspreekpunt voor alle zelfstandige ondernemers in de
regio Gooi- en Vechtstreek. Ondanks dat Eemnes onder
de regio Utrecht valt, is dit loket er ook voor de ondernemers uit Eemnes.

Wees alert op tussenpersonen
die hulp bieden
Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de
coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen
een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Dat is de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers
hulp bieden bij het aanvragen van deze regeling. Deze
hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder
financiële gevolgen.
Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen? Kijk
dan op de website van gemeente Hilversum. Hilversum
voert voor de regio Gooi en Vecht deze regeling uit.

Sporten in de BEL
Sinds maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland
iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder
controle houden.
Zo mogen ook jongeren tot en met achttien jaar onder
begeleiding buiten sporten met elkaar. Jongeren van
dertien tot en met achttien jaar moeten tijdens het sporten anderhalve meter afstand houden. Voor de jeugd tot
en met twaalf jaar geldt dat niet.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen dus ook niet-leden van
een sportvereniging. Wie geen lid is van een vereniging,
kan kijken op de websites van de buitensport
verenigingen of gratis meetrainen mogelijk is. Of kijk
voor activiteiten op de website van de beweegcoaches:
www.sportiefengezondbel.nl De beweegcoaches hebben
een mooi programma samengesteld met gratis instuifmomenten in de BEL-gemeenten. Kijk dus snel op de
website voor meer informatie.
Larense zaken 15 mei 2020

Verantwoord naar school
Vanaf 11 mei zijn het basisonderwijs en buitenschoolse
opvang aangepast van start gegaan. Ook kinderdagverblijven en gastouderopvang zijn weer geopend.
Ouders worden opgeroepen om de kinderen zoveel mogelijk alleen, lopend of per fiets naar school of opvang te
brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen.
Eén fietslengte is namelijk precies anderhalve meter. Ook
bij het stoplicht kun je het best achter elkaar blijven staan.
De school heeft zelf regels voor het halen en brengen van de
kinderen. We vragen iedereen om zich goed aan de regels te
houden. En de afstand van anderhalve meter te houden.
En als één van de gezinsleden ziek is, moet iedereen
zoveel mogelijk binnen blijven. Het gaat om verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid,
keelpijn of hoesten en boven de 38 graden koorts en/of
benauwdheid.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bezoek aan tennisclub LLTC
Wethouder Ton Stam bezocht donderdag 7 mei, op
afstand, de Larense tennisclub LLTC. Wethouder Stam:
“Complimenten aan onze sportverenigingen die de
activiteiten goed, volgens de landelijke richtlijnen,
organiseren en coördineren. In zeer korte tijd!”

Bezoek aan Flash
Fijn dat er weer gesport kan worden voor onze jeugd.
Wethouder Karin van Hunnik ging op zaterdag 9 mei
(op afstand) langs bij Flash die danslessen aanbiedt, nu in
de buitenruimte: “Kinderen kunnen onder begeleiding
weer lekker buiten bewegen. Ook voor de verenigingen is
het erg fijn dat zij de activiteiten weer kunnen aanbieden.”

Boek- en tijdschriftentassen voor vrijwilligers
Donderdag 30 april reikte wethouder Karin van Hunnik,
op afstand, boek- en tijdschriftentassen uit aan
vrijwilligers van Versa Welzijn BEL en Vrijwillige
Thuishulp. Zij bezorgen de tassen bij oudere inwoners.

Indringende gesprekken over Vrijheid

Gemeente en Oranje Comité zetten
alle 75 jarige in de bloemen

Frits Spits leidt goed bekeken
livestreams over Vrijheid in

Haan voorlopig van de Johanneskerk

Nieuws in beeld

Kinderspelen thuis op Woningsdag

Nieuwbouw Zijtak vordert
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Goede Herderkapel fraai in de bloemen

1,5 meter economie op de Naardertsraat

Nieuw waterbak bij hoek Torenlaan/
Mauvezand

Een grote familie
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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.

Goed corona nieuws
In deze buitengewone tijd ziet ook de praktijk van
een familierechtadvocaat er anders uit. Naast de
gewone maatregelen die iedereen neemt, zoals
afstand en hygiëne, vinden de zittingen plaats via
een videoverbinding en zijn de vragen die tot ons
komen ook vaker corona gerelateerd, bijvoorbeeld
over verlaging van alimentatie of verandering van
de omgangsregeling.
Maar het kan ook anders, zoals bleek bij Robbert
en Annelies. Ruim voor de intelligente lockdown
kwamen ze bij mij voor mediation. Robbert, een
senior ICT consultant bij een internationaal bedrijf
en Annelies, fysiotherapeut, die samen met een
studievriendin een praktijk voerde. Ze woonden al
een tijdje apart omdat ze, zoals ze zeiden, volledig
uit elkaar waren gegroeid door werkdruk en werktijden. De mediation verliep moeizaam en afspraken
over een omgangsregeling met betrekking tot hun
twee zoontjes van tien en acht kwamen eigenlijk
niet tot stand. Tot de befaamde toespraak van
premier Rutte waarin hij onder meer aankondigde
dat de scholen dicht gingen. En de fysiopraktijk
van Annelies dicht moest en Robbert vanuit huis
moest werken.
Na ampel beraad besloten Robbert en Annelies om
vanwege de kinderen en de schoollessen voorlopig
weer bij elkaar te gaan wonen. Robbert kwam terug
in het vroegere ouderlijk huis. Afgelopen week
werd ik door Annelies gebeld: zij waren door de
omstandigheden weer ‘on speaking terms’, sterker
nog er was sprake van een zekere toenadering. De
avonden die ze met elkaar doorbrachten, hadden
het vlammetje weer aangewakkerd. Ze zagen voorlopig af van mediation en probeerden hun nieuw
gevonden geluk te koesteren. Zowaar in deze tijd
een mooi bericht. Wie zei er ook alweer “ieder
nadeel heb zijn voordeel”? k

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

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons op
en wij bepalen gratis en vrijblijvend
de waarde van uw woning!
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Larens Journaal
Aantal meldingen op de
discriminatiegrond ras fors toegenomen
In 2019 heeft de Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek fors meer meldingen op de discriminatiegrond
ras ontvangen; 50 ten opzichte van 34 in 2018. Dit zijn meldingen over herkomst, huidkleur of etniciteit. Melders krijgen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of met discriminatoire bejegening in buurt. Dit is op te maken uit de jaarlijkse
regionale rapportage die vandaag is gepubliceerd. In 2019 zijn er 83 (ter vergelijk: 2018: 82) discriminatiemeldingen geregistreerd.
Ten opzichte van 2018 is er sprake van een lichte stijging van met iets meer dan 1 % (ter vergelijk: landelijke stijging is 1,4 %).
Meldingen over discriminatie in eigen buurt
Opvallend is de stijging van het aantal meldingen over
ervaren discriminatie in buurt of wijk (2019 18 vs 2018: 12).
Het gaat hierbij veelal om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten (bijvoorbeeld
uitschelden of juist negeren). Samen met oneerlijke behandeling op de arbeidsmarkt zijn hierover in 2019 de meeste
meldingen ontvangen. Net als in voorgaande jaren worden, naast buurt/wijk, de meeste meldingen gemaakt over
ervaringen op de arbeidsmarkt. De meldingen zijn afkomstig van mensen die zich op hun werk oneerlijk behandeld
voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie
vermoeden bij een afwijzing op een sollicitatie.
Wederom meer meldingen handicap en/of
chronische ziekte
De meldingen van mensen met een handicap en chronische ziekte zijn eveneens toegenomen ten opzichte van
2018. In 2018 liet het aantal meldingen op deze grond ook

al een stijging zien. Dit had waarschijnlijk te maken met
de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VNverdrag handicap. Het gaat hier onder meer om meldingen over de weigering van een woningbouwvereniging
om een woning aan te passen of meldingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om
werkgevers die geen aanpassing willen realiseren om het
werk voor personen met een beperking mogelijk te
maken.
Zowel het regionale rapport Gooi en Vechtstreek en de
landelijke rapportage discriminatiecijfers 2019 zijn te
vinden op www.versawelzijn.nl/meldpunt-discriminatie en www.discriminatie.nl

Romeinse Limes kwartet
Altijd al willen weten wat voor helm een Romein droeg
of hoe een castellum er uit zag?
Tijdens de Romeinenweek 2020 (27 april t/m 3 mei) is het
eerste echte Romeinse Limes kwartet verschenen. Tien
musea en enkele gemeenten laten de mooiste vondsten
en plekjes langs de Limes zien. Dit alles in een speels en
uniek voor iedereen bekend kaartspel, het kwartet. Er
zijn 13 categorieën met bijzondere foto’s en leuke weetjes.
Leuk voor jong en oud om te spelen en al spelenderwijs
meer te ontdekken over de Romeinen in Nederland.
In deze bijzondere Coronatijd, waarin iedereen veel
thuis zit, is het fijn om met elkaar een spelletje te doen.
Even weg van de computer en de tv. Geniet van het
samen ontdekken!
Het kwartet maakt de Limes zichtbaar en benadrukt de

samenwerking tussen de verschillende locaties van de Romeinse
Limes in Nederland. Spelenderwijs kan men zo kennis maken
met een uniek stukje Romeinse geschiedenis. En als we
straks weer op pad gaan kun
je al deze locaties bezoeken! Dit kwartetspel sluit aan bij
de aanvraag voor het UNESCO Werelderfgoed van de
Neder Germaanse Limes en is in samenwerking met de
diverse musea en de Nederlandse Limes Samenwerking
en Romeinse Limes Nederland tot stand gekomen.
Het is te bestellen via de webshop van Goois Kunstkabinet! Verkoopprijs: 9,95 (excl verzendkosten)
www.gooiskunstkabinet.nl

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

Groningen
“Er gaat niets boven Groningen”, dit is de slogan die de
provincie om Groningen gebruik om de provincie aan
te prijzen. We zien bij het aantal Corona besmettingen dat het Noorden minder besmettingen heeft dan
de rest van het land. Hoe zou dit komen? Zijn de Groningers minder op skivakantie geweest? Sterkere
genen? Of komt het door de mosterd? In de makelaardij hebben we soms ook iets met Groningen; we kennen de zgn. “Groninger akte”. In Nederland moeten
we op dit moment 2% overdrachtsbelasting betaling.
Waarom betalen we eigenlijk overdrachtsbelasting?
We moeten dan ver terug in de geschiedenis. De belasting is ontstaan in de tijd van de Spaanse overheersing
van Nederland. Alva (landvoogd van de Nederlanden
aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog) had eerder
de Tiende Penning ingevoerd (een belasting van 10%
over verkopen van roerende objecten). Er werd toen
een belasting naar een tarief van 5% (‘de twintigste
penning’) geheven over de verkoopprijzen van onroerende objecten. Het ging dan met name om verkopen
van de grote grondposities die toen in handen van de
adel waren. Met de belastingopbrengst kon de overheid toen de kosten van een landleger betalen, dat de
grondeigenaren en pachters moest beschermen tegen
plundering door vijandige troepen. Dit is ontstaan
van het profijtbeginsel. Hoewel Nederland reeds lange tijd niet meer in oorlog met Spanje is, bleek deze
belasting voor de overheid een welkome aanvulling
van de schatkist, dus we “spekken” tot op heden nog
steeds de schatkist als nieuwbakken huiseigenaar.
Wat ook zo is geregeld in Nederland, dat als je binnen
6 maanden nadat je zelf je huis in eigendom hebt
gekregen, het huis wederom overdraagt/levert aan
een ander, dat je de reeds betaalde overdachtsbelasting kan terugvorderen. Soms is het dan handig en
praktisch om dit te doen met een Groninger Akte. In
het kort gezegd houd dit het volgende in: De woning
wordt alvast overgedragen aan de koper. (daar die
datum erg belangrijk is voor het terug verkrijgen van
de overdrachtsbelasting), maar de koopprijs is dan
nog niet betaald door de koper, dit gebeurd dan op een
later moment. Soms een slimme oplossing om tot
zaken met elkaar te kunnen komen.

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

NIEUW!

Neem snel
een kijkje
op Kaartmix.nl

Voedselbank Gooi ziet toename aantal
aanvragen voor voedselpakketten
Dat de situatie voor meer mensen moeilijk wordt merkt Voedselbank Gooi aan het toenemende aantal
mensen dat een voedselpakket aanvraagt. Inkomsten dalen soms fors of vallen weg en de maandelijkse
lasten zijn te hoog. Wie het nodig heeft krijgt een pakket.
Inmiddels is het aantal huishoudens dat een voedselpakket krijgt met meer dan 10% toegenomen en nieuwe
aanvragen komen nog steeds binnen. “Het is belangrijk
dat mensen weten dat wij alleen kijken naar het besteedbare inkomen en niet of iemand bezittingen heeft.
Iedereen die hulp nodig heeft kan aankloppen. Het
belangrijkste is dat mensen voldoende te eten hebben.
Mensen die acuut in de problemen zijn geraakt kunnen
ons bellen voor een noodpakket en verdere hulp”, aldus
Algemeen Coördinator Gert Haas.
Op de website van de voedselbank (www.voedselbankgooi.nl) staan de normen die gehanteerd worden voor de
verstrekking van een voedselpakket. Van het inkomen
worden een aantal vaste lasten standaard al afgetrokken.
“Wij geven in principe bij een hulpvraag een voedselpakket mee. Af hankelijk van de situatie kan ook besloten
worden dat iemand vier weken lang een voedselpakket
krijgt, in afwachting van een officiële aanvraag”, voegt
hij toe. “Op dit moment zijn we zeker soepel. Alle gegevens zijn niet altijd direct of op korte termijn te verifiëren, zeker niet bij ZZP-ers of het MKB. Niemand kan er
wat aan doen dat het financieel minder gaat. De voedselbank staat klaar voor iedereen die in de problemen is
geraakt.” De voedselpakketten worden op het moment
van te voren samengesteld, dit om de 1,5 meter afstand te
waarborgen. Producten kunnen op dit moment dan ook
niet zelf uitgekozen worden.
Er komt gelukkig al veel (financiële) hulp binnen van
gemeenten, bedrijven, kerken en particulieren. Hiermee
is de inhoud van de voedselpakketten voorlopig dan ook
gewaarborgd. Ook zijn er allerlei initiatieven om wat
extra’s te doen. Iemand deed een oproep in de buurtapp
om houdbaar voedsel te doneren en kwam dat langs

brengen, een ander zette een actie op voor troostboxen
voor de kinderen. Veel mensen hebben zich al aangemeld
om te helpen waar dat nodig is. Een deel daarvan wordt
ingezet om voedselpakketten te bezorgen bij cliënten die
dat zelf nu niet kunnen ophalen en ook niemand hebben
om dat voor ze te doen.

De Beiaard zwijgt
U heeft ongetwijfeld gezien
of gehoord dat de toren van
de Johanneskerk aan de
Naarderstraat in de steigers staat. De toren wordt
van buiten en van binnen
gerestaureerd. Vanwege de
hoeveelheid stof die daarbij
vrijkomt, is het klavier van
de beiaard , waarmee de
bespeling van de klokken
in de toren tot stand komt,
stofvrij ingepakt. En de beiaard zelf is volledig uitgeschakeld. Maar daardoor kan de beiaardier, Klaas de
Haan, ook niet meer spelen. Jammer. Geen beiaard
klanken op halve en hele uren, maar ook geen bespeling op de zaterdag. En bent u gewend in de zomer op
het grasveld naast de kerk te genieten van de zomeravondconcerten, helaas, komende zomer komen die
te vervallen. Heel misschien komt er een concert in
augustus, maar dat hangt geheel af van de beëindiging van de restauratie.

Ook een oorlogsboek voor de pastoor

Rob Heijmans spreekt bij Monument voor
de Joodse kinderen

Safety first

Onthulling tijdelijke Holocaustmonument in Laren
OldStars blijven fysiek en sociaal fit met eigen
podcast door Laarder Eric Hurink

Wandelen met de kleine en hond

Scoutingjeugd verrast ouderen met
zelfgemaakte bloemen
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Ingezonden brieven
Laarder Eng

Actie Bandgenoot

In deze brief doe ik een dringend beroep op de inwoners van Laren die hun hond uitlaten in de Laarder
Eng. Met mij zijn er vele anderen die zich mateloos
ergeren aan het feit dat het gebod de hond aangelijnd
te houden tussen 1 april en 1 oktober, massaal wordt
genegeerd, met uitzondering natuurlijk van degenen
die zich wel aan de regels houden.

Twee studenten van de TU Delft (Thomas Rebers en
Liam van Dijk), hebben een actie opgericht op het
Rode Kruis te steunen bij de corona uitbraak in
Nederland. Ik (Jasmijn de Boer), als student van de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, leek het goed om
dit initiatief ook in mijn woonplaats Laren bekend te
maken en de mensen hiermee op te roepen een bandje
te kopen. Al het geld gaat direct naar het Rode Kruis.
De actie heeft de naam ‘Bandgenoot’, waarbij er een
bandje is geproduceerd met daarbij aan de binnenkant van het bandje essentiële beroepen in Nederland
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De unieke bandjes zijn te koop via de website
www.bandgenoot.nl voor € 5, waarvan de gehele opbrengst naar het Rode Kruis zal gaan!

Bijna dagelijks kom ik wandelend of fietsend door
de Eng en zie in pas ingezaaide akkers, op wel 3 meter
vanaf het pad allemaal hondensporen. Ik ben zeker
geen hondenhater maar dit maakt me ontzettend
boos.
Deze maatregel tot aanlijnen staat overal bij de
ingang van de Eng aangegeven, de Veerweg, Engweg,
Schuilkerkpad. Als je de mensen, die hun hond los
door de akkers laten lopen er op aanspreekt, word je
genegeerd, er wordt op een nogal onvriendelijke
manier gereageerd of men zegt van deze maatregel
niets te weten!

Jasmijn de Boer

De pakkans is toch nihil zo zegt men, en daarin hebben ze gelijk, ik heb namelijk nog nooit een boa of
toezichthouder in de Eng gezien. Wellicht hierin ook
een taak voor de gemeente! Maar dit is toch geen vrijbrief om je niet aan de regels te houden? Als volwassenen zich al niets van de regels aantrekken, wat is dit
dan voor voorbeeld voor de jeugd?
Laten we uit respect voor de boeren, hobbyboeren en
de SOLL, die hun uiterste best doen om dit prachtige
gebied in stand te houden, ons aan de voorgeschreven
regels houden. Er is nog voldoende gelegenheid om in
nabije omgeving uw hond vrij uit te laten, bijvoorbeeld bij de Postiljonheide.
Ik reken op uw medewerking.

C. Calis

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal ontvangt 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.

Vacatures
vrijwilligerswerk
Hetzelfde werk maar dan anders
Het verbinden van vrijwilligers en organisaties
doen we al jaren. Da’s hetzelfde dus als voor de
‘coronatijd’. Anders is dat er juist vanwége deze
verwarrende tijd allerlei nieuwe vrijwilligers
initiatieven ontstaan. En daar besteden we op deze
plek graag aandacht aan.
Via het aanmeldformulier op website van de Versa
vrijwilligerscentrale melden zich veel mensen die
iets voor een ander willen doen. Jong en oud biedt
hulp aan: een boodschap, een telefoontje, een
praatje. Het zijn kleine, maar o zo belangrijke
contactmomenten in deze voor velen onzekere en
eenzame tijd.

Coronapagina
Op de speciale coronapagina op onze website hebben
we informatie over corona gebundeld. Je vindt er
landelijke en lokale initiatieven, tips en maatregelen
om vrijwilligerswerk veilig uit te voeren. Wil je ook
iets betekenen voor een dorps- of landgenoot?

25

jaar

Kijk dan bij coronavacatures of er iets is dat bij jou
past. En wie weet word je zó enthousiast dat je je ook
ná de crisis wilt inzetten als vrijwilliger.

Livemuziek

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
worden door de coronamaatregelen extra getroffen.
Om hen een hart onder de riem te steken hebben
Coen en Kim Schimmel, Joep Lans en Marco de Jong
van Muziekvereniging St. Jan/De Gooische
Muziekschool een aantal gratis live(buiten)
concerten verzorgd. Op 5 mei traden ze op bij
Johanneshove. Dankzij het mooie weer, de vrolijke
muzikanten, en de blije bewoners was het toch een
bijzondere Bevrijdingsdag!

Contact
Marjon Woudstra,
coördinator Vrijwilligerscentrale BEL-gemeenten:
06 82311097
info@vcbel.nl
www.vcbel.nl

Online activiteiten

Online genieten van de mooiste schilderijen

Vanwege het coronavirus is Singer Laren tot nader
bericht gesloten. Singer Laren wil geen enkel risico
nemen en de veiligheid van haar bezoekers en medewerkers staat voorop, maar ze doen het wel met pijn in het
hart: Singer Laren doet niets liever dan bezoekers en gasten ontvangen. Speciaal voor hen, voor u, vertelt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm u online over de
mooiste schilderijen uit de tentoonstelling ‘Spiegel van
de ziel. Toorop tot Mondriaan’ en de Singercollectie.
Neem snel een kijkje op singerlaren.nl/singertv.

De Thuisbieb is open voor iedereen!

Alle biebgebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse
bibliotheken zijn online gewoon open. In de ThuisBiebapp zijn sinds vorige week 100 e-books voor iedereen
beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de
Bibliotheek. Met de ThuisBieb willen de bibliotheken
iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én
een mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. De
ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei. Populaire én minder bekende titels, de brede selectie bevat
voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van Martine Bijl en de nieuwste editie van het voet-

balmagazine ‘Hard Gras’, maar ook te ontdekken boeken
als ‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette Adriaanse, ‘De
mentor’ van Tessa Kollen en ‘Mindgym work-outs’ van
Wouter de Jong.  
En ook aan de jeugd is uiteraard gedacht. De jongere
lezer vindt in de app naast bekende titels als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken
als ‘Toverhanden’ van Chris Winsemius en ‘Alaska’ van
Anna Woltz.  

De ThuisBieb sluit mooi aan bij eerdere initiatieven om
mensen te wijzen op het online aanbod van de Bibliotheek. Samen met de CPNB werd de campagne #ikleesthuis gelanceerd, en in de LuisterBieb, de Bibliotheek-app
voor luisterboeken, zijn eveneens ruim 100 extra titels
toegevoegd en ook deze zijn beschikbaar voor iedereen.
De ThuisBieb is op dit moment alleen nog te downloaden in de Apple App Store. Later zal de app ook beschikbaar zijn voor gebruikers van Android. Download de app
via: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html. Of zoek in de App Store op ‘ThuisBieb’.
De bibliotheek is wel bereikbaar! Heb je vragen over
e-books of kun je niet inloggen? Bel ons, we zijn iedere
werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op nummer
035 525 74 10 of stuur een e-mail naar
info@bibliotheekhlb.nl.

Bibliotheken mogen binnenkort weer open!
We hebben er enorm veel zin in om jullie weer te ontvangen. Op welke datum dat precies is, laten we zo
snel mogelijk weten. Om alles veilig te laten verlopen zijn we de bibliotheek al aan het aanpassen.
Tot snel!

Tot de opening geldt:

•	
Geleende materialen kunnen gewoon thuis worden
gehouden. Er wordt geen te-laat geld berekend over
de materialen in de periode dat we gesloten waren.
•	
Maak tot we weer open zijn gebruik van onze nieuwe
service voor onze leden: de Verrassingstas. Je kunt
maximaal 5 boeken per keer lenen en tegelijkertijd de
boeken die je nog thuis hebt inleveren.
•	
Bij de onlinebibliotheek.nl kun je nog gewoon
e-books en luisterboeken lenen.
•	
K ijk voor het laatste nieuws op onze website en op
Facebook of abonneer je op onze nieuwsbrief
Zijn er vragen over e-books of het inloggen? De bibliotheek medewerkers zijn bereikbaar op nummer 035 525
74 10. Een e-mail bericht sturen via het contactformulier
op de website kan ook.

Verrassingstas: af haalservice bibliotheekboeken voor onze leden
Omdat wij het belangrijk vinden dat we het lezen mogelijk blijven maken zoeken we onverminderd door naar
alternatieven. Lezen inspireert en brengt ons nieuwe

inzichten. Bij het lezen van een boek ontsnap je even aan
de waan van de dag en daarnaast biedt het ontspanning.
Redenen voor ons te over om het nu voor jou mogelijk te
maken, een verrassingstas te bestellen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig:
Je gaat via onze website naar het online formulier en
geeft aan welke genres jij graag leest. Geen titels dus.
Onze bibliothecarissen zoeken met zorg (maximaal)
5 boeken voor je uit en zetten deze in de Verrassingstas
voor jou klaar bij de vestiging waar jij de tas het liefst
komt af halen. Je ontvangt een e-mailbericht van ons
met de gegevens (datum, tijdstip en tasnummer) wanneer je de Verrassingstas af kunt halen.
Bij het ondervinden van problemen tijdens het invullen
van het aanmeldformulier is assistentie mogelijk via de
klantenservice op 035 5257410 op werkdagen van 9.0017.00 uur.
Ben je nog geen lid maar zou je graag van deze service gebruik
willen maken? Word dan snel lid; dat kan online, je krijgt jouw
pasnummer per email toegestuurd.

Larens Journaal

Het Papageno Huis
Zeven weken geleden kregen we een bericht dat we direct gingen
sluiten in verband met de Corona crisis. Dat ging helemaal tegen onze
visie in; we willen juist de buitenwereld naar binnen halen, dat is wat ons
Huis zo uniek maakt.
Maar goed, we werken met een kwetsbare doelgroep dus
ook wij moesten ons neerleggen bij de strenge
maatregelen ter bescherming van de gezondheid van
jongeren, vrijwilligers en bezoekers. De dagbesteding
ging dicht, net als het restaurant, de koffieconcerten
werden afgelast, familie en vrienden mochten niet meer
op bezoek komen bij de bewoners en de vrijwilligers
konden ook niet meer hun werk uitvoeren. Dat was even
slikken voor ons allemaal. Ondanks dat we er even
beduusd van waren, ontstonden er allerlei leuke nieuwe
activiteiten.
Papageno heeft een nieuw onderdeel op de website:
Papageno In Contact. Voor iedereen die thuis
| moet blijven kan een kijkje nemen. Bijna dagelijks
worden er leuke items geplaatst bijv.: begrijpelijke
informatie over het corona virus, ervaringsverhalen,
grappige filmpjes, mooie muziek, Podcasts, recepten van
onze chef en de mogelijkheid om iets te leren. Wil je
iets insturen, delen of heb je tips? Mail het naar Maaike
via meedoen@stichtingpapageno.nl of via WhatsApp,
06-42260726
Papageno heeft een webshop ingericht op de website van
Stichting Papageno. In de webshop van Papageno kun je
o.a. kunst, luxe artikelen van Moroccan Oil, Cadeau- en
tegoedbonnen voor het restaurant. Als je een donatiebon
koopt dan krijg je een mooie kalender cadeau met
prachtige kunstwerken van de dagbesteding. Wat is er
nu mooier dan online bij Papageno iets te kopen en
daarmee jouw betrokkenheid bij onze jongeren met
autisme te laten blijken? En je draagt met je aankoop een
financieel steentje bij aan het goede werk van stichting
Papageno. De bewoners hebben in deze tijd van
corona dan ook gelijk een extra klusje. Zij pakken de
producten in en brengen ze naar de post.

Virtueel Papageno Koffieconcert
Wekelijks organiseert het Papageno Huis in samen
werking met het Conservatorium van Amsterdam een
virtueel koffieconcert op zondagochtend. Zo kan het
Papageno Huis de concerten door laten gaan, niet alleen
voor de bezoekers en jongeren met autisme maar ook

voor de studenten van het Conservatorium, die wij een
podium te blijven geven. Alleen op zondag is een link
beschikbaar om het virtuele concert bij te wonen.
https://www.papageno.nl/papageno-huis/koffieconcerten.
Binnenkort Papageno Traiteurservice: voor o.a. gebak
en soepen, houd onze website in de gaten:
www. Papageno.nl of facebookpagina
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
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