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5 vragen aan 

onderscheidend bent in service, kennis en assortiment dat de 
klanten graag bij jou langskomen in plaats van dat ze op 
internet bestellen.’ 

Wat is jouw drijfveer om dit vak 
uit te oefenen?
‘Twee passies die samenkomen: lezen en mensen. Als kind 
dacht ik de wereld te kunnen begrijpen vanaf het moment dat 
ik kon lezen. Inmiddels weet ik beter, maar het lezen is 
gelukkig nooit gestopt. Naar mijn idee is de boekhandel een 
afspiegeling van hetgeen er in de wereld gebeurt. Daar vind je 
de boeken om je te verdiepen in de actualiteit.’ 

Laren?
‘Ik ben naar Laren verhuisd toen ik de boekhandel overnam en 
ik woon hier nu dus al 25 jaar. Laren laat zien waarin een klein 
dorp groot kan zijn, door alle activiteiten die hier georganiseerd 
worden, een actieve gemeenschap en een prachtige groene 
omgeving. Wat wil je nog meer?’ 

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Hansje Terlingen, omdat zij op vele gebieden nog steeds als 
vrijwilligster actief is: van toneelvereniging De Papegaai tot 
de programmacommissie van het Singer Theater. Ook heeft zij 
zich jarenlang voor het Rosa Spier Huis ingezet en ik weet dat 
ze ook de caviaopvang doet in Bussum. Maar ook mijn zeven 
medewerkers verdienen een heel dikke pluim!’ 

Hoe is het destijds begonnen?
‘In 1979 startte ik met een opleiding in het boekenvak, die ik 
niet afmaakte, maar via een paar omzwervingen volgde ik 
uiteindelijk toch mijn passie en begon ik bij boekhandel Jan 
Haverman in Amsterdam Watergraafsmeer. Tot 1991 heb ik 
verschillende functies in een aantal Amsterdamse boekhandels 
bekleed. Toen mijn toenmalige compagnon en ik bij toeval 
hoorden dat boekhandel Judi Kluvers in Laren te koop zou zijn, 
besloten we te reageren. Al vrij snel volgde haar beslissing dat 
wij de boekhandel mochten kopen en tot de dag van vandaag 
heb ik daar geen moment spijt van gehad. Donderdag 1 juli 
blik ik dan ook met een trots gevoel terug.’

Wat is er in die 25 jaar allemaal veranderd?
‘Na een verbouwing in 2002 is de winkel twee keer zo groot 
geworden, en bovendien is het assortiment verbreed. De eerste 
jaren verkochten we alleen boeken. Sinds een aantal jaren 
verkopen we ook tijdschriften, brillen, cd’s, DVD’s en sinds mei 
jl. ook kantoorartikelen en buitenlandse kranten. Onze 
klantenkring is niet echt veranderd. Gelukkig hebben wij 
enorm trouwe klanten die ons al die jaren weten te vinden. En 
ook de “nieuwe aanwas” in Laren weet de weg naar de 
Naarderstraat 9. Het boekenvak heeft in die 25 jaar wel een 
enorme verandering doorgemaakt. Heel kort door de bocht: het 
is zakelijker geworden en de komst van internet heeft heel veel 
veranderd. Tegenwoordig kun je overal en altijd boeken kopen. 
Daarom moet je er als fysieke winkel voor zorgen dat je zodanig 

De Larense Boekhandel bestaat op 1 juli 25 jaar. Tijd voor een feestje dus? Annelies Gehring, eigenaar van de 
winkel: ‘We houden het dit keer heel klein. Vijf jaar geleden hebben we het 20-jarig bestaan groots gevierd in het 
Singer Theater. Natuurlijk staan we wel stil bij onze verjaardag. We trakteren, maar zoals het hoort: hoe we dat 
precies doen is nog even een verrassing.’ 

Annelies GehrinG
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BEL-Art

(Multi-) pechgezin
Afgelopen week las ik in de krant 
over een naar voorval bij een 
Amsterdams gezin. Daarin werd 
gesproken over een “probleemgezin”. 
Dit gebeurt naar mijn mening te 
vaak. Het suggereert dat deze 
mensen zelf oorzaak zijn van wat hen overkomen is. 
Het kan zomaar voorkomen, dat u door een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden bijstand moet 
aanvragen. U moet dan een administratief traject door 
wat vaak langer duurt dan u lief is. U krijgt geen 
voorschot, want misschien heeft u helemaal geen recht 
op bijstand. De problemen stapelen zich op. Er is angst 
voor de deurwaarder. U komt van de regen in de drup. 
Vriendjes van de kinderen worden niet meer thuis 
uitgenodigd. De schaamte is groot en isolement dreigt.
Het begon met één probleem, dat weer leidde tot een 
volgend probleem en voor je het weet is er een lawine van 
problemen…. En dan bent u opeens een ‘probleemgezin’, 
zoals dat binnen het sociaal domein wordt genoemd. 
Niet echt een objectieve formulering. 

Hoe kan de gemeente deze pechgezinnen nou 
ondersteunen? Allereerst door te zorgen dat u weet waar 
ze moeten zijn om tijdig hulp te vragen (zie hiervoor ook 
pagina 12). Vaak hebben mensen in deze situatie zoveel 
aan hun hoofd, dat ze het geheel moeilijk meer overzien, 
met alle gevolgen van dien. Als ze administratief minder 
handig zijn – of worden door de situatie - gooien we ze 
dan maar uit de schuldhulpverlening? Of bestraffen we 
ze, als ze niet in staat zijn hun baan voor langere tijd te 
behouden? Óf gaan we ze vragen wat ze nodig hebben 
om een stap verder te komen? Ik sta voor de laatste 
aanpak en doe er in mijn rol als wethouder alles aan om 
te zorgen dat iedere medewerker bij ons zoveel mogelijk 
denkt en handelt vanuit de behoefte van de inwoner, die 
gewoon pech heeft.

Ik wens u en in het bijzonder deze pechgezinnen, een 
zorgeloze zomer.

Leen van der Pols
wethouder

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

Uitgeverij van Wijland B.V. 
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren 
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    Leo Janssen, Studio Kastermans, 
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16Kermis

zaterdag 2 juli t/m
donderdag 7 juli 2016

 Maandag
4 juli

 Familiedag!  De grootste en

goedkoopste k
ermis

 van het Gooi!
 De grootste en

goedkoopste k
ermis

 van het Gooi!

meer info en kortingsbonnen: www.kermislaren.nl

   zaterdag 2 juli:

met GRATIS
oliebollen!

 Opening door 
 

 Ferri Somogyi

2007 
201610jaar!
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15Wandelvierdaagse het Gooi
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Monuta De Jager
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
bussum@monuta.nl
035 - 691 65 76
www.monuta.nl/bussum

Ook als u niet of 
elders verzekerd bent.

Ook uw uitvaart wensen bespreken? 
Neem gerust contact op met Chris Bogaers, 
uitvaartverzorger Monuta De Jager. 

4) Laren moet mooi blijven, zijn historie koesteren.
5)  Laren moet veiligheid actief bevorderen; het verkeer 

geen overhand.
6)  Laren aantrekkelijk voor iedereen, dus gedifferentieerd 

bouwen met ruimte voor sociale woningbouw.
7)  Laren koestert hét kenmerk van beschaving: de zorg 

voor de zwakkeren. Sociaal ‘meer dan netjes’.
8)  Laren aantrekkelijker maken voor de jeugd door stimu-

lering van sport, muziek en cultuur.
9)  Laren moet ‘groen’ denken (Crailoo weer natuur, steun 

aan Stichting Oude Landbouwgewassen en stimuleer 
slim energiegebruik).

10)  Laren verstandig met geld: sluitend begroten, geen geld 
uitgeven dat we niet hebben.

De coalitie Larens Behoud/VVD/CDA haalt in deze moeilijke 
jaren een ruime voldoende. De vrees of dit als wijk van een 
grotere gemeente zal lukken is groot. Onze inwoners zijn 
daar ongerust over. Larens Behoud groeit dan ook voortdu-
rend. Met name leden en kiezers van landelijke partijen zijn 
en worden in Laren (ook) lid van LB. 
Onze toekomst staat op het spel. 
Van harte welkom dus! U kunt zich 
opgeven via www.larensbehoud.nl 
of stuur mij een mailtje.

Timo Smit
Voorzitter Larens Behoud 

tabsmit@gmail.com

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

Politiek

Laren ‘voor vrije mensen’ 
Laren is al eeuwenlang een ‘thuis voor vrije mensen’: Erfgooi-
ers, kunstenaars, ambachtslieden, boeren, eigenzinnigen 
veelal. Met altijd bestuurders dichtbij voor wie het om de 
mensen gaat. Geen politici die soms ‘braaf ’ plichtmatig ‘het 
dorp in gaan’, nee, want daar zijn ze gewoon al! Betrokken en 
aanwezig. Onze burgemeester, wethouders, raadsleden, elke 
dag dichtbij. Daarom die kenmerkende Larense gemeen-
schapszin, het sterke verantwoordelijkheidsgevoel jegens 
elkaar, de liefde voor ons dorp. Eeuwenlang. Onlangs las ik 
“Onze top 10 voor Laren” (zie www.Larensbehoud.nl) weer 
eens. Nog helemaal actueel. Juist nu onze zelfstandigheid 
wordt bedreigd:
1)  Laren moet zelfstandig blijven in samenwerkingsver-

banden.
2)  Laren wil een gemeentebestuur dichtbij de inwoners, dat 

initiatieven ondersteunt en sociale cohesie bevordert.
3)  Laren moet vitaal zijn, kleinschalige evenementen facili-

teren, haar verenigingen en instellingen ondersteunen.



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

Politiek
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Centrum Laren op de schop
Laren is natuurlijk een prachtig dorp en dat willen we 
graag zo houden. En als je iets mooi wilt houden 
betekent dat ook dat je geregeld moet investeren, anders 
gaat het achteruit. Er is de afgelopen jaren veel geld 
gestoken in het up-to-date brengen van onze 
voorzieningen, denk aan het Brinkhuis, het zwembad de 
Biezem en Singer Laren. De crisis heeft echter ook zijn 
sporen achtergelaten. Zo stond het winkelbestand onder 
zware druk. Sommigen hebben het hoofd in de schoot 
moeten leggen, anderen hebben met veel offers de zware 
tijden overleefd. De leegstand loopt gelukkig weer terug, 
en andere winkels en dienstverleners doen hun intrede. 
Hoe het centrum zich zou kunnen ontwikkelen is het 
onderwerp van de Centrumvisie die in september wordt 
besproken. De Centrumvisie ziet op de ruimtelijke 
inrichting en economische ontwikkeling van het 
centrum. Aan die visie ligt veel overleg met 
belanghebbenden en deskundigen ten grondslag en zal 
vorm geven aan het Laren van de toekomst.
Maar we moeten ook naar de dag van vandaag kijken. Als 
je vaak door Laren loopt of f ietst valt het misschien niet 
zo snel op. Maar als je door de ogen van een bezoeker 
naar de toestand van vooral het straatmeubilair kijkt, 
dan is het duidelijk dat er wat moet gebeuren. In de 
Centrumvisie wordt daarom een fors bedrag 
uitgetrokken om het centrum een opfrisbeurt te geven. 
En niet alleen voor het straatmeubilair maar ook om het 
aanzien en gebruik van de Brink te verbeteren. Op die 
manier blijft Laren een prachtig dorp, voor haar inwoners 
en haar bezoekers.

Bart de Nie
VVD Laren

Larense tradities
Eind juni, begin juli. De periode waarin twee grote 
Larense tradities worden voortgezet. Op 26 juni trekt de 
St.Jansprocessie weer door het dorp. Een groot aantal 
toegewijde vrijwilligers uit tientallen Larense katholieke 
families maakt de organisatie van deze tocht mogelijk. 
Daarnaast moeten de heggen vóór St. Jan worden geknipt 
en dienen de graven op het kerkhof er weer piekfijn uit te 
zien. Een gevoel van saamhorigheid en binding, oude 
bekenden en familieleden ontmoeten elkaar weer.
Eén week later, op 2 juli, start de kermis, ook al zo’n 
oeroud door enthousiaste vrijwilligers gedragen 
dorpsevenement. Kerk en kermis, vanouds een 
samenhangend koppel. Niet vreemd is het dan ook dat 
op zondag in de tent van de botsautootjes de kermis-mis 
wordt opgedragen door aalmoezenier Bernard Welzenes, 
muzikaal bijgestaan door de St. Jansharmonie. Vele 
Laarders weten dan hun weg naar het kermisterrein te 
vinden.Ook de kermis brengt mensen bij elkaar, een 
waar volksfeest, waarbij vergeleken met andere 
kermissen de prijzen relatief laag worden gehouden. 
Uiteraard brengt de kermis overlast met zich mee, maar 
de organisatie doet er alles aan om dit tot een minimum 
te beperken. Zo wordt het geluid nadrukkelijk begrensd. 
Het afgelopen jaar heeft de politiek over deze zaken een 
verhelderend gesprek gevoerd met het kermisteam.
De laatste jaren ontwikkelt zich in deze periode nog een 
andere traditie: de Gooise Wandelvierdaagse vanaf het 
terrein van SV Laren ‘99, ook al weer mogelijk gemaakt 
door vele vrijwilligers, met dit jaar een f lexibele opzet: je 
hoeft niet per se vier dagen mee te lopen.
Dit soort evenementen vormt een anker voor de Larense 
dorpsgemeenschap. Hoe Laren zich bestuurlijk ook gaat 
ontwikkelen, de tradities van het dorp met al zijn 
vrijwilligers vormen een solide basis voor een bloeiende 
toekomst. Wij wensen u vast een f ijne zomer toe.

PvdA Laren 
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Nieuws in beeld

Er zit muziek in Johanneshove

11e Atelierroute Laren doorslaand success

1764 euro met poffertjesjubileumaktie 
voor ' Het vergeten kind'

Alexander Pechtold op regionale 
'zomerborrel' D66 in Brinkhuis

Burgemeester opent Delete, professio
nals in waxing op Klaaskampen

Geweldige discoreünie  
bij Ons Genoegen

Frank van Dijk versterkt Larens team op 
Nationale Molendag

Hanneke de Heus van destijds favoriete koffie dame in het 
gemeentehuis tot exposerend kunstenares

800 kinderen laaiend enthousiast over gratis Laren Klassiek 
project 'Caecilia' in Sint Jansbasiliek

Eric Branger overhandigt plaquette Geert 
Buurke aan Historische Kring Laren
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Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De
formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke web-
site www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten ontlenen. 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailser-
vice via www.overheid.nl. Om u daarbij te helpen 
heeft de gemeente een beknopte handleiding 
gemaakt. Deze vindt u op www.laren.nl (Bestuur > 
Nieuws en bekendmakingen > Bekendmakingen).

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

•  Engweg 14a, 1251 LL, plaatsen van een toe-
gangspoort

•  Engweg 14a, 1251 LL, plaatsen van een carport
•  Groene Kampen 3, 1251 PL, intern wijzigen van een 

draagconstructie
•  Heideveldweg 31, 1251 XK, veranderen van de aan-

bouw
•  Teunenmijns 5, 1251 TE, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde
•  Werkdroger 4, 1251 CM, plaatsen van een toegangs-

poort
•  Eemnesserweg 21, 1251 NA, plaatsen van een toe-

gangspoort
•  Engweg 2b, 1251 LL, vellen van 1 boom
•  Naarderstraat 35 t/m 39, 1251 AZ, oprichten van een 

horecagelegenheid met bovenwoning (2e fase)
•  Raboes 9, 1251 AK, vellen van 4 bomen
•  Smeekweg 102, 1251 VK, wijzigen van de bestemming 

maatschappelijk in wonen
•  Hendrik Valkenburglaantje 6, 1251 ZJ, vellen van  

1 boom
•  Melkweg 55, 1251 PR, plaatsen van een toegangspoort
•  Engelsjan 21, 1251 TJ, aanleggen van een uitweg
•  Goede Herder 10, 1251 SN, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde
•  Ooghout 3, 1251 ZC, oprichten van een schuur en een 

garage
•  Melkweg 74, 1251 PT, vellen van 1 boom
•  Torenlaan 29, 1251 HG, vellen van 1 boom
•  Velthuijsenlaan 12, 1251 KL, oprichten van een car-

port
•  Sint Janstraat 62, 1251 LD, vellen van 7 bomen
•  Mendes de Costalaan 3, 1251 NN, vellen van 1 boom
•  Berkenlaantje 7, 1251 WT, vellen van 1 boom

•  Molenaar 15, 1251 LV, wijzigen intern van de con-
structie

•  Jagerspad 29, 1251 ZW, vellen van 1 boom
•  Zevenenderdrift 10, 1251 RC, vergroten van het dak-

kapel aan de voorzijde
•  Torenlaan 13, 1251 HE, plaatsen van een vitrinekast 

en een vlaggenmast (legalisatie)
•  Jordaan 40, 1251 PD, oprichten van een vrijstaande 

woning met bijgebouw
•  Smeekweg 6, 1251 VJ, vergroten van het bijgebouw
•  De Schout 2, 1251 BN, vellen van 1 boom
•  De Schaepstal 2, 1251 MZ, wijzigen van de gevel
•  Tafelbergweg 32, 1251 AG, vellen van 6 bomen
•  Brink 20, 1251 KW, plaatsen van een buitenlift
•  Noolseweg 17, 1251 GN, plaatsen van 2 dakkapellen
•  De Rijt 2, 1251 JM, uitbreiden van de winkelbestem-

ming
•  Engelsjan 1, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde

•  Graaf land 43, 1251 NH, plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde van de woning

•  De Noolen 3, 1251 GT, vellen van 1 taxus en 1 esdoorn
•  Ooghout 18, 1251 ZC, vellen van 1 Amerikaanse vogel-

kers
•  Jordaan 40, 1251 AC, vellen van 11 diverse bomen (her-

plant)
•  De Schout 1, 1251 BN, plaatsen van een erfafscheiding
•  Nieuweweg 15a, 1251 LG, verbouwen van een woon-

huis met winkelruimte
•  Steffensheim 2, 1251 ZE, uitbouwen van de woning 

aan de achterzijde
•  Heideveldweg 31, 1251 XK, veranderen van de aan-

bouw van de woning
•  Groene Kampen 3, 1251 PL, intern wijzigen van de 

draagconstructie in de woning
•  Sint Janstraat 76, 1251 LD, vellen van 3 douglassparren
•  Naarderstraat 67, 1251 BG, herbouwen van een garage
•  Klooster 29, 1251 WP, plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van het dakvlak
•  De Schout 14, 1251 BN, wijzigen van de voorgevel en 

de bijgebouwen
•  Molenweg 25, 1251 LS, wijzigen van de draagconstructie
•  De Leemkuil 1, 1251 AR, wijzigen van de uitweg

Larense zaken
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Verleende 
omgevingsvergunningen 

BS



 -  Zevenenderdrift tussen de Ambachtsweg en het 
Wagenpad

 - Eemnesserweg ter hoogte van de Barbiersweg
 -  Brink, kruising Brink/Brink tot de Nieuweweg/Brink
 - Sint Janstraat-Zevenend
 - P.C. v.d. Brinkweg en het Smidslaantje
 -  Vredelaan ter hoogte van de bushalte voor het viaduct 

A1
 -  Sint Janstraat tussen de Hendrik Valkenburglaantje en 

de Neuhuijsweg
 - Sint Janstraat tussen de Engweg en de Neuhuijsweg
 -  Sint Janstraat tussen de Engweg en de Hilversumseweg

Kermis
Vanwege de jaarlijkse kermis van 2 t/m 7 juli 2016 is Plein 
1945 afgesloten voor verkeer vanaf 27 juni 2016 20.00 uur 
t/m 10 juli 2016. Zevenend tussen de Jordaan/Zevenen-
derdrift, Sint Janstraat en Sint Janstraat tussen het 
Zevenend en de Eemnesserweg zijn afgesloten voor ver-
keer vanaf 29 juni 2016 om 00.00 uur t/m 8 juli 2016.

Op vrijdag 1 en 8 juli staat de weekmarkt op de Brink en 
de Rijt vanwege de kermis op het Plein 1945 en de Sint 
Janstraat.

Het college van B&W maakt bekend dat kinderdagverblijf 
Joukje, gevestigd op de Vredelaan 9, 1251 GC in Laren, per 
1 juni 2016 is verwijderd uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. Het kinderdagverblijf staat geregistreerd 
in het register onder uniek nummer 748741653. 
Verwijdering gebeurt op verzoek van de houder.
 

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2016 de Beheersver-
ordening Centrum vastgesteld. Met de vastgestelde 
beheersverordening wordt de bestaande planologische 
situatie conform het vigerende bestemmingsplan Cen-
trum bestendigd. De beheersverordening trad 12 mei 
2016 in werking en ligt voor iedereen ter inzage bij de 
balie Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eemnes.  
U kunt de beheersverordening ook bekijken op de website 
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.BVOCentrum-Va01). 
Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te teke-
nen tegen de beheersverordening. 

Larense zaken 17 juni 2016

•  Veldweg 34, 1251 HD, vellen van 1 conifeer
•  Herdersweg naast 1, 1251 EP, vellen van 2 f ijnsparren
•  Werkdroger 4, 1251 CM, plaatsen van een toegangspoort
•  Koloniepad 1, 1251 AH, wijzigen van de bestaande uit-

weg en aanleggen van een nieuwe uitweg
•  Engelsjan 21, 1251 TJ, aanleggen van een uitweg
•  Engweg 14a, 1251 LL, bouwen van een carport (legalisatie)
•  Engweg 14a, 1251 LL, plaatsen van een toegangspoort
•  Klaaskampen 16, 1251 KP, plaatsen van handelsreclame
•  Brink 20, 1251 KW, schilderen van het horecapand 

(monument)
•  Mendes da Costalaan 16, 1251 NP, vellen van 1 Servi-

sche spar (herplant)
•  Goede Herder 10, 1251 SN, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning
•  Zevenenderdrift 51, 1251 RB, vellen van 1 paardenkas-

tanje (herplant)
•  Van Beeverlaan 15a, 1251 ES, vellen van 4 diverse 

bomen (herplant)
•  Eemnesserweg 21, 1251 NA, plaatsen van een toe-

gangspoort
•  Hoef loo 15, 1251 EA, vellen van 1 f ijnspar

•  Innemen van een tijdelijke standplaats voor 
promotie op het pleintje tussen de Nieuwe-
weg 8 en 10, op 23 juli en 20 augustus 2016

•  Door de burgemeester: Vergunning voor het organise-
ren van het evenement ‘Buurtfeest op de Hengeleer’ 
op 12 juni 2016 van 14.00 tot 20.00 uur op het grasveld 
op de Hengelaar

•  Door de burgemeester: Vergunning voor het organise-
ren van de jaarlijkse zomerkermis in Laren van 2 t/m 
7 juli 2016, dagelijks van 13.00 tot 24.00 uur op Plein 
1945 en de Sint Janstraat

Sint Jansprocessie
Op zondag 26 juni 2016 vindt de Sint Jansprocessie plaats 
in Laren; enige verkeershinder is die dag mogelijk. 
Bovendien worden onderstaande wegen afgesloten voor 
het verkeer tijdens de voorbereidingen:
•  Donderdagavond 23 juni 2016 van 19.00 tot 21.00 uur is 

de Zevenenderdrift tussen de Ambachtsweg en het 
Wagenpad afgesloten voor het verkeer.

•  Vrijdagavond 24 juni 2016 en maandagavond 27 juni 
2016 tot 22.30 uur zijn de volgende weggedeelten afge-
sloten voor het verkeer:

Wegafsluitingen

BS

Vaststelling beheersverordening 
Centrum

Verleende APV vergunningen 

Verplaatsing weekmarkt
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Verwijdering uit register 
kinderopvang 



Burgemeester en wethouders geven kennis van de ter 
inzagelegging van het door de gemeenteraad van Laren 
in haar vergadering van 26 april 2016 genomen voorbe-
reidingsbesluit, zoals bedoeld in 3.7 Wet Ruimtelijke 
Ordening. Het voorbereidingsbesluit betreft de gebieden 
van de bestemmingsplannen Laren-West en Laren-
Noord en beheersverordening Centrum zoals aangege-
ven op de bij dit besluit behorende verbeelding. 

De stukken liggen per 13 mei 2016 gedurende zes weken 
ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen in het BEL-
kantoor in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 
140 35). Ook kunt u het bekijken op op de website  
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.VBCentrumNrdWst-
Va01). Het voorbereidingsbesluit treedt op 13 mei 2016 in wer-
king. Wettelijk is bepaald dat tegen een voorbereidingsbe-
sluit geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend. 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad op 25 mei 2016 het bestemmingsplan ‘Zij-
tak en omgeving’ heeft vastgesteld. Het bestemmings-
plan maakt de bouw van woningen en de aanleg van 
openbaar gebied mogelijk in het gebied globaal begrensd 
door de Zijtak, Sint Janstraat, Boekweitskorrel en 
Ambachtsstraat (voormalige terrein van de bibliotheek 
en houtzagerij Van Dijk). 

Het bestemmingsplan ligt per 6 juni 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het BEL-
kantoor in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 
14 035). Ook kunt u het bekijken op www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.0417.BPZijtak-Va01). Informatie 
over het indienen van beroep vindt u op die website.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning tezamen 
met de door de raad afgegeven ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) ter inzage liggen. De ontwerp 
omgevingsvergunning betreft het oprichten van een 
horecagelegenheid met bovenwoning en bijbehorende 
voorziening op het perceel Naarderstraat 35-37-39 in Laren.
De stukken kunt u per 4 juni 2016 gedurende zes weken 
inzien in het BEL-kantoor in Eemnes en op de website 
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.OVNaarderstraat35-

On01). Informatie over het naar voren brengen van ziens-
wijzen vindt u op die website.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 maart 
het bestemmingsplan Scouting Laren gewijzigd vastge-
steld. Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening. Het betreft het perceel van de 
scouting in Laren aan de Veerweg 15 en de omringende 
gronden. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar 
aanleiding van de uitspraak van 7 mei 2014 van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het 
bestemmingsplan Laren West. De gronden krijgen de 
bestemming Maatschappelijk-scouting en Natuur.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 mei gedu-
rende zes weken ter inzage in het BEL-kantoor in Eem-
nes bij de balie Vergunningen. U kunt hier op afspraak 
terecht (tel. 14 035). Ook kunt u het bekijken op website 
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.BPScoutingLW-Va01). 
Informatie over het indienen van beroep en de inwer-
kingtreding vindt u op die website.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een par-
keerplaats te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats 
voor het motorvoertuig van de bewoner van Veldweg 5.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze 
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Laren, post-
bus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor meer informatie over het 
besluit kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der 
Hulst (tel. 14 035).

Dinsdag 26 april jl. is mevrouw R.C.M. Stadhouders MA 
door de raad van Laren benoemd tot lid van de Rekenka-
mercommissie Laren. Meer informatie over de Rekenka-
mercommissie vindt u op www.laren.nl

De besluitenlijst van de raadsvergadering op woens-
dag 25 mei 2016 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

Aanwijzing gehandicapten-
parkeerplaats

Larense zaken 17 juni 2016

Voorbereidingsbesluit

Bestemmingsplan ‘Zijtak en 
omgeving’ vastgesteld

Bestemmingsplan Scouting 
Laren vastgesteld

Ontwerp omgevingsvergunning 
Naarderstraat 35-37-39

Nieuwe voorzitter 
Rekenkamercommissie BEL

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 25 mei
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19) wordt het raadsvoorstel Kadernota Laren 2017 behan-
deld. De vergadering is openbaar. 
Zie agenda op www.laren.nl

Bent u vrijwilliger en wilt u weten of u tijdens het vrij-
willigerswerk goed verzekerd bent? Kijk dan op  
www.laren.nl voor u de polisvoorwaarden (homepage > 
Zorg > Vrijwilligerswerk). Vrijwilligersorganisaties kun-
nen voor algemene informatie terecht bij de gemeente 
(tel. 14 035) of stuur een mail met uw vragen naar  
verzekeringen@belcombinatie.nl 

Geboorten
15-05-2016 Benjamin Carlos Alexander Vromans 
17-05-2016 Sophie Francisca Anna Maria Buis
17-05-2016 Willem Marc James Treffers
24-05-2016 Linde Marie Nieboer
24-05-2016 Jens Provoost
27-05-2016 Daan Korenhof
28-05-2016 Lucas Dien de Gooijer
04-06-2016 Mae Aukje Emmie Linnewiel

Huwelijken/Partnerschap
03-06-2016  Siebren Ype Krameren en Judith van Meerten
09-06-2016  Alexander Wijnen en Annette Claudine Treptow

Zaterdag 28 mei jl. reikte burgemeester Elbert Roest de 
erepenning van de gemeente Laren uit aan mevrouw 
Kim Lammers. Zij kreeg de erepenning voor haar bijzon-
dere verdiensten voor de hockey - en gehandicapten-
sport. De penning werd uitgereikt ter gelegenheid van 
de afscheidswedstrijd van mevrouw Lammers, waarmee 
zij haar topsportcarrière definitief afsluit. 

De Commissie R&I vergadert dinsdag 21 juni 2016 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Bestemmingsplan Zevenend/Postiljon 2015 
•  Bestemmingsplan Crailo Oefencentrum 

De Commissie M&F vergadert donderdag 23 juni 2016 
om 19.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

• Kadernota Laren 2017 
•  Zienswijze jaarrekening 2015 en begroting 2017 Regio 

Gooi & Vechtstreek 
•  Onderzoek ‘Zicht op de civil society in de BEL-

gemeenten’ 

De gemeenteraad vergadert woensdag 29 juni 2016 om 
19.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Partiële toetreding Eemnes tot GR Regio Gooi & 
Vechtstreek 

•  Jaarstukken Laren 2015 
•  Zienswijze Laren jaarrekening 2015 / begroting 2017 

BEL Combinatie 
•  Hart van Laren ‘Wijzer Vooruit!’ 
•  Bestemmingsplan Crailo Oefencentrum 
•  Jaarrekening ’15 en Liquidatieverslag RBL 
•  Bestemmingsplan Zevenend/Postiljon 2015 
•  Onderzoek ‘Zicht op de civil society in de BEL-

gemeenten’ 
•  Zienswijze jaarrekening 2015 en begroting 2017 Regio 

Gooi & Vechtstreek 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdag 6 
juli 2016 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur

Gemeenteraadsvergadering

Gemeenteraadsvergadering: 
Kadernota 2017

Vrijwilligersverzekering

Familieberichten

Erepenning voor 
mevrouw K. Lammers 
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Ook gemeentebomen hebben niet het eeuwige leven en 
kappen is dan noodzakelijk om de openbare ruimte weer 
veilig en prettig leef baar te maken. Ook bij de voor-
bereiding van wegreconstructies worden deze 
afwegingen gemaakt. Bij de aankomende reconstructie 
van Graaf land en Mendes da Costalaan hebben we recent 
de lastige keuze moeten maken om de fraaie, maar niet 
zo gezonde acacia’s, te kappen. Naast het feit dat deze 
bomen de wegreconstructiewerkzaamheden niet 
zouden overleven, was er geen mogelijkheid om goede 
veilige verhardingen aan te leggen wanneer de bomen 
zouden blijven staan. Wel hebben we in overleg met de 
aanwonenden besloten om grote nieuwe acacia’s aan te 
planten. De acacia’s worden naar verwachting in oktober 
gekapt. 
 
Het hout dat vrijkomt is van uitstekende kwaliteit. Dit 
heeft ons op het idee gebracht om het hout binnen Laren 
op een duurzame manier te hergebruiken. In diverse 
steden in Nederland wordt het hout van stadsbomen al 
hergebruikt voor bijvoorbeeld meubels, boomhutten, 
picknicktafels, kunstwerken of schoolpleinattributen. 
 
Heeft u suggesties voor hergebruik van het hout in de 
openbare ruimte of voor doeleinden met een 
maatschappelijk raakvlak? Het gaat dan niet alleen om 
het hout van de acacia’s van Graaf land maar uiteraard 
ook dat van bomen die in de toekomst worden gekapt. 
Stuur dus uw creatieve ideeën via een e-mail aan 
inspraak@laren.nl Via het Larens Journaal informeren 
wij u over de goede ideeën die wij hebben ontvangen en 
wat we daarmee gaan doen.

Rijkswaterstaat inspecteert periodiek alle bruggen en 
viaducten in Nederland. Bij de inspectie van de twee 
viaducten over de A1, De Vredelaan en Witte Bergen is 
geconstateerd dat er geen borden voor gewichts- en 
aslastbeperking stonden. De constructieve veiligheid 
van deze viaducten is gegarandeerd tot een totaallast 
van 45 ton per voertuig en een aslast van 9 ton. Er zijn 
geen signalen van overbelasting van de viaducten. 
Rijkswaterstaat heeft per direct de ontbrekende borden 
geplaatst. Meer informatie: www.rijkwaterstaat.nl en of 
www.laren.nl
 

Laren gaat in gesprek met de inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen over hun opvattingen over het dorp 
Laren. Als eerste stap is daarvoor afgelopen week een enquête 
verstuurd naar 2.500 inwoners. 

Uw mening telt
De gemeente heeft meer taken dan voorheen en wil deze 
graag oppakken samen met inwoners en organisaties van 
Laren. De wensen en verwachtingen vanuit de samenle-
ving zijn uitgangspunt voor keuzes die de gemeente 
Laren gaat maken. In de gemeenteraad is gekozen voor 
een uitgebreide dialoog met de inwoners van Laren over 
de kracht van het dorp. Het college heeft deze opdracht 
overgenomen. Zij vindt het van groot belang dat bij het 
ontwikkelen van plannen de mening van de inwoners 
goed wordt gehoord. Of het nu gaat om verkeer, centrum-
visie, groen of zelfstandigheid: uw mening telt!

De gemeente zoekt de komende maanden antwoord op 
vragen als:
•  Wat vinden Larense bewoners en organisaties van 

Laren?
•  Welke kansen zien Larense bewoners en organisaties 

voor Laren en waar maken zij zich zorgen om?
•  Hoe ziet de samenwerking tussen gemeente, inwo-

ners en organisaties eruit?
•  Hoe kan de samenwerking tussen inwoners/organisa-

ties en het gemeentebestuur nog verder verbeteren? 

Loting
Via loting is een representatieve groep inwoners en orga-
nisaties samengesteld, waarmee de gemeente een dia-
loog aangaat. Een willekeurige groep inwoners heeft 
deze week van de gemeente een enquête ontvangen en 
een andere groep wordt uitgenodigd voor deelname aan 
een zogenaamde inwonertop, de L100, in september. Het 
kan zijn dat inwoners zowel voor de enquête als voor de 
inwonertop een uitnodiging ontvangen.

Bijeenkomsten
In het kader van de Dialoog met Laren worden drie 
bijeenkomsten gehouden:
•  30 juni: thema-avond met maatschappelijke organi-

saties;
•  5 juli: thema-avond met ondernemers;
•  10 september: inwonertop L100.
 
Denkt en doet u mee?
De uitkomsten worden opgenomen in een rapport dat de 
gemeente gebruikt als basis voor haar keuzes. Maar 
bovenal zijn de uitkomsten een uitnodiging aan Laar-
ders om initiatief te nemen voor zaken die ze van belang 
vinden! Wilt u meedenken of heeft u vragen? Stuurt u 
dan een e-mail aan dialoog@laren.nl

Ideeën gevraagd voor 
hergebruik hout

Gewichtsbeperking op 
viaducten over A1

Laren gaat met u in gesprek!



12 Larense zaken 17 juni 2016

•  Maatschappelijke zaken HBEL 035 - 528 12 47
 (Wmo zorg en welzijn)
•  Loket werk en inkomen 035 - 647 24 73 
 (voor inkomensondersteuning)
•  Sociaal wijkteam Laren 035 - 303 46 27 
  (voor als u niet weet waar u 
 met uw vraag terecht kunt)
•  CJG Laren 035 - 751 33 67
 (opvoeden en opgroeien)
•  Veilig thuis 800 - 2000
  (kindermishandeling en 
 huiselijk geweld, ook bij twijfel!)

Meer informatie over het sociaal domein en de onder-
steuning die de gemeente biedt, vindt u ook op  
www.maatschappelijkezakenhbel.nl

Een prettige en veilige buurt? Die kunt u zelf maken én 
behouden. Steeds meer inwoners maken gebruik van een 
WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Deze 
groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Met een 
WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners elkaar snel 
waarschuwen bij verdachte situaties, waardoor de pak-
kans van inbrekers wordt vergroot.
Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren 
van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbe-
woners om de kans op een misdrijf te verkleinen en 
degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/
zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp 
gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waardige situaties, 
hierbij kan gedacht worden aan woninginbraken, pogin-
gen daartoe en bijvoorbeeld poging tot woningoverval-
len en babbeltrucs.

WhatsApp-groep starten
Er zijn al WhatsApp-groepen actief in de gemeente. Wilt 
u aansluiten of zelf een groep vormen? 
Kijk op www.laren.nl (Inwoners > Openbare orde en 
veiligheid > WhatsApp-groepen). 

Achter de schermen is er de afgelopen weken veel 
gebeurd rond de start van AZC Crailo. 
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het op orde brengen 
van alle vergunningen, opstellen van een veiligheids-
plan, het organiseren van vrijwilligerswerk en het orga-

niseren van onderwijs en integratie. Er komt veel kijken 
bij het veilig en verantwoord opzetten van een AZC, 
zowel voor het COA als voor de gemeente. De gemeente 
Laren heeft hierin de verantwoordelijkheid genomen 
voor de integratie van de statushouders en de coördina-
tie van het vrijwilligerswerk. 

Bijeenkomst vrijwilligers
Donderdag 9 juni heeft het COA een bijeenkomst gehou-
den met een vaste kern van de vrijwilligers die actief is 
op het asielzoekerscentrum. Het COA had behoefte om 
nader kennis te maken en uiteen te zetten op welke wij-
ze de vrijwilligers hun activiteiten richting de bewoners 
kunnen ontplooien. Sinds 1 mei heeft het COA het 
beheer van Crailo overgenomen van het Leger des Heils. 
Tijdens een eerdere kennismakingsbijeenkomst eind 
april werd al duidelijk dat de vrijwilligers en het COA 
nog een vertrouwensband moesten opbouwen. Sommige 
vrijwilligers moesten wennen aan de werkwijze van het 
COA.  

Leen van der Pols, wethouder Sociaal Domein in Laren en 
sinds 1 mei verantwoordelijk voor de integratie van de 
mensen die op Crailo tijdelijk gehuisvest worden, lichtte 
op 9 juni de rol en positie van de gemeente toe aan de 
vrijwilligers. Volgens hem heeft de opvang en integratie 
van de asielzoekers op Crailo de hoogste prioriteit. ,,Voor 
veel asielzoekers kan het betekenen dat zij mogen blij-
ven; anderen mogelijk niet. We willen mensen die onder-
steuning nodig hebben weer in hun kracht zetten.” 
aldus de wethouder. 

Vrijwilligerscoördinator
De gemeente heeft de heer Jaap Smuling aangesteld als 
vrijwilligerscoördinator. Hij heeft de nodige ervaring 
met vrijwilligerswerk en de coördinatie daarvan en 
wordt het nieuwe aanspreekpunt voor de vrijwilligers op 
Crailo. Hij zowel de activiteiten die aangeboden worden 
als die waar behoefte aan is, in kaart. Door een goede 
structuur neer te zetten weten de vrijwilligers waar ze 
aan toe zijn en dat komt de asielzoekers en de toekom-
stige statushouders alleen maar ten goede.

Stand van zaken nu
Op dit moment verblijven er 56 asielzoekers op Crailo. 
Een aantal bewoners is vertrokken om elders ‘in proce-
dure’ te gaan. De situatie is rustig, de mensen koken zelf 
en beschikken over een moneycard, waarmee ze bood-
schappen kunnen doen. Alle geplande (vrijwilligers) 
activiteiten gaan gewoon door. Doordat het centrum 
nog niet volledig bezet is, is er voldoende ruimte om aan 
de activiteiten deel te nemen. Vanaf nu arriveren gelei-
delijk aan nieuwe bewoners op het AZC. Naar verwach-
ting zal het aantal tot oktober doorgroeien naar 300.

Belangrijke telefoonnummers 
Sociaal Domein

WhatsApp-groepen 

AZC Crailo 
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Nieuws in beeld

Gerda van Engelen en Willie Bitter winnen 
De grote Sint Jans Dorpsquiz

Meer dan geslaagde bbq, bier en schoenenparty 
bij Jan Peter en Stan Hofstee

Muziekvereniging Sint Jan luistert 
de Avondvierdaagse op

SV Laren '99 MC 1 kampioen in 2e klasse Succesvolle brocante, kunst en 
kledingverkoop

Heerlijk ontspannen Vader
voetbaltoernooi

Lock me up bij Café Nick Vollebregt 
brengt 83.800 euro op

Ruim 600 KROleden bezoeken  basiliek  
'Langs kerken en kapellen in het Gooi'

Wethouder Ton Stam tekent verkoop overeenkomst gronden 
Houtzagerij /voormalige Bibliotheek

Korenfestival Laren verdient meer publiek 
(het was ook erg warm die zondag)
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Marleen Verspoor ontwikkelde 
het Nalatenschapsdossier en 
werkt als (levens)executeur 
door heel Nederland.

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Na de dood van haar man waren de erfdelen 
van de 4 kinderen niet uitbetaald. Toen een 
kind aanklopte met de vraag of er een 
beroep gedaan kon worden op dat erfdeel 
werd er meerdere malen geld geleend aan 
dat kind, voor een bedrag dat boven het 
erfdeel uitkwam. Toen kwam een ander 
kind dat vaker geld nodig had tot en met de 
hypotheek-aflossing toe. Die werd eveneens 
ingewilligd door de moeder, maar onder-
tussen was er over alle andere leningen 
niets op papier gezet.
De boekhouder had wel eens één van de 1e 
leningen opgevoerd, maar ivm. faillissement 
afgeboekt en er stond dus niets duidelijk 
vast voor de verrekening als moeder zou 
overlijden. Moeder had geen verstand van 
zaken; die wilde gewoon haar kinderen 
helpen, maar de boekhouder heeft hier 
gefaald omdat hij wist van de leningen.
De vrouw leeft nog en inmiddels is met 
moeite alle informatie over de leningen 
boven water. Nu blijkt dat de zoon een 
fiscaal gunstige schenking heeft gehad (u 
weet wel, die na de crisis is ingevoerd) en 
die staat volledig apart van het erfdeel. Dit 
zou dus inhouden dat hij, als moeder 
overlijdt, dit hele bedrag in feite extra zou 
krijgen. Maar dat was nooit moeders 
bedoeling! Dit soort situaties is lastig, zeker 
na overlijden van de laatste ouder. Deze 
kwestie is inmiddels gerepareerd, maar zou 
voor veel gedoe hebben gezorgd na over-
lijden. En hoe zit dat bij u?

Gedoe

 Bel voor een vrijblijvend bezoek  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

PAVILJOENSWEG 14  LAREN 

LAGE VUURSCHEWEG 19A  LAREN 

BINNENWEG 8  BLARICUM 

VELTHUIJSENLAAN 19  LAREN 
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Tim Bitter van Wandelvierdaagse het Gooi:

‘De stap om te gaan wandelen 
willen wij zo makkelijk mogelijk maken’
De achtste editie van Wandelvierdaagse het Gooi staat voor de deur. Van woensdag 22 tot en met zaterdag 
25 juni kunnen wandellief hebbers hun hart weer ophalen en genieten van de mooiste plekjes van het Gooi, 
vertelt Tim Bitter, initiatiefnemer van het wandelevenement en sinds een paar maanden voorzitter van 
de Stichting Wandelvierdaagse het Gooi. 

Zo’n tien jaar geleden kwam hij op het 
idee voor een Gooise wandelvierdaagse: 
‘Ik was aan het trainen voor de 
vierdaagse van Nijmegen toen ik via 
het Bluk langs SV Laren liep. Dit zou 
een prachtige startlocatie zijn, dacht 
ik.’ Het zaadje was geplant en van het 
een kwam het ander. Hij vroeg een 
aantal kennissen om hem te helpen 
met de voorbereidingen en anderhalf 
jaar later was de eerste wandel-
vierdaagse in het Gooi een feit. En niet zonder succes: het 
aantal deelnemers aan het wandelevenement neemt nog 
jaarlijks toe, vertelt Bitter trots. ‘We zijn gestart met 550 
wandelaars en dit jaar doen er al 1400 mensen mee.’ 

Laagdrempelig
De organisatoren willen deelname aan de 
wandelvierdaagse zo laagdrempelig mogelijk houden. 
Bitter: ‘Daarom hebben deelnemers keuze uit vier 
verschillende afstanden: 10, 20, 30 en 40 kilometer. Heb je 
geen tijd om alle vier de dagen te lopen? Geen probleem, 
want inschrijven kan ook voor minder dagen. Zelfs iedere 
dag een andere afstand lopen is mogelijk. Wij willen de 
stap om te gaan wandelen zo eenvoudig mogelijk maken. 
Wandelen is immers gezond en dat stimuleren wij 
daarom graag.’ 

Veel afwisseling
Het grote verschil met de Nijmeegse Vierdaagse zit ‘m 
volgens Bitter in de afwisselende routes. ‘We bevinden 
ons hier op de grens van de Utrechtse Heuvelrug, 
waardoor het landschap heel gevarieerd is. Onze routes 
zijn zoveel mogelijk in een klaverblad om Laren heen 
gelegd. De eerste dag wandel je door het bos en over de 
heide. Dag twee door de polder, de derde dag voert langs 
de ‘s-Gravenlandse buitenplaatsen en de laatste dag gaat 
langs het Gooimeer.’ Als kers op de taart lopen de 
wandelaars op dag vier ook nog eens onder de fraaie 
bogen van de Sint Jansprocessie door, die de dag erna 
plaatsvindt. 

Interessante 
wetenswaardigheden
Elk jaar zorgt de organisatie bovendien 
voor variatie in de routes. ‘Door de 
wandelingen verfrissend te houden, 
blijft het leuk om mee te doen,’ stelt 
Bitter. En ook onderweg is er van alles 
te zien en te beleven. In de route-
beschrijving, op papier of op de 
smartphone, is informatie te vinden 
over bezienswaardigheden waar men 

langskomt en kunnen deelnemers interessante 
wetenswaardigheden over de omgeving lezen. 

Dorpscoach
‘In Eemnes hebben we sinds dit jaar een dorpscoach,’ 
vervolgt Bitter, ‘waardoor er allerlei leuke activiteiten in 
het centrum worden georganiseerd. Op het plein is 
bijvoorbeeld een fotomoment en deelnemers kunnen een 
bezoekje brengen aan de katholieke kerk. We gaan kijken 
of we dit volgend jaar ook in andere dorpen kunnen 
organiseren.’ 

Goede doelen
Behalve wandelen staan er ook altijd een of meer goede 
doelen centraal bij de Wandelvierdaagse het Gooi. ‘Dit 
jaar gaat de opbrengst naar de Stichting Vier het Leven en 
de Rollybus,’ vertelt Bitter. ‘Wij zijn voor 100% een 
vrijwilligersorganisatie en er heerst een fantastische 
teamgeest. Ik wil dan ook graag een pluim uitdelen aan 
alle vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook voor 
de Gooise Wandelvierdaagse inzetten. Daarnaast zijn we 
heel blij met de prettige samenwerking met SV Laren.’

Inschrijven & meer informatie
Inschrijven voor de Wandelvierdaagse het Gooi kan t/m 
19 juni via de website: wandelvierdaagsehetgooi.nl. 
Daarna kunt u zich nog aanmelden bij het startbureau 
op de wandeldagen zelf, van 22 t/m 25 juni.
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‘For better and for worse’
Vertrouwen in elkaar is de basis voor de eenheid die 
je als echtgenoten of geregistreerde partners bent. 
Vertrouwen dat je voor elkaar zorgt, ook financieel. 
De wet ondersteunt die gedachte op verschillende 
manieren. Eén daarvan is dat sommige handelingen 
met financiële risico’s alleen kunnen worden uit-
gevoerd met instemming van beide partners. Niet 
alleen als je een gemeenschap van goederen hebt, 
maar ook als er huwelijksvoorwaarden zijn. 
De bescherming betreft vier categorieën: de woning 
(je mag niet in je eentje de huur opzeggen, je woning 
verkopen of een hypotheek nemen), het schenken 
van geld (althans grote en ongebruikelijke schen-
kingen), het kopen op afbetaling (voorbeeld: de  
bekende Legio Lease zaken) en de borgstelling. 
Gebeuren dergelijke zaken toch zonder de toestem-
ming van de ander, dan kan de ander de overeen-
komst vernietigen en moet alles ongedaan wor-
den gemaakt. Meestal gaat het goed. Vaak is er een  
notaris of een bank bij betrokken, die zonder toe-
stemming geen stap zullen zetten. Maar het is niet 
altijd duidelijk of er toestemming vereist is. Legio 
Lease had destijds kennelijk geen idee – en dat  
hebben ze geweten. 
Een borg- of garantstelling mag in bepaalde gevallen 
weer wel, namelijk als die normaal en gebruikelijk is 
in je beroep of je onderneming. Daarin verslikt men 
zich nog wel eens. Veel ondernemers moeten van 
hun bank ‘meevliegen’ als ze een bedrijfskrediet aan-
vragen: de bank wil dan dat zij zich ook privé garant 
stellen. Zonder toestemming van de echtgenoot/
geregistreerd partner kan deze de overeenkomst 
vernietigen. 
Ouders die zich garant stellen voor hypothecaire  
leningen van hun kinderen of grote schenkingen wil-
len doen, kunnen daarover ook niet alleen beslissen. 
Maar wat men onder ‘groot’ verstaat, kan verschillen. 
Vraag dus eerst na of er toestemming van uw part-
ner nodig is voor de schenking die u wilt doen.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_juni2016.indd   1 06-06-2016   16:47:28

De Larense kermis
Voor de tiende keer weet de Stichting Kermis Laren unie-
ke attracties naar Laren te halen. Van 2 t/m 7 juli is het 
zes dagen lang feest voor jong en oud, voor groot en klein. 

Dit jaar kunnen lief hebbers opnieuw genieten in de sen-
sationele Snow Jet. Deze attractie is uitgeroepen tot de 
mooiste kermisattractie van Nederland, door zijn unieke 
combinatie van snelheid, verlichting en decoraties. In de 
categorie food is de Royal Fishbar een aanwinst op de ker-
mis. Hier kunt u terecht voor de heerlijkste visspecialitei-
ten. Er is zelfs een oesterbar! 
Veel van de vertrouwde spellen als de kamelenrace, schiet-
salon, skeeball en de pusher bieden groot en klein span-
ning en vermaak én kans op mooie prijzen. Voor de waag-
halzen zijn er de grotere draaizaken, waaronder de 
spectaculaire booster XXL, de Tornado en de nieuwe Flying 
Jump. De ritgangers worden in de rondte afgeschoten en 
gaan middels luchtdruk op en neer. Natuurlijk onbreekt de 
X-factory niet met zijn unieke waterfonteinen. Een grieze-
lig spookhuis daagt je uit om een rit te maken…

De kermis wordt zaterdag  
2 juli om 13.00 uur geopend 
door wethouder Tijmen Smit, 
samen met Ferri Somogyi, die 
onder meer bekend is als Rik 
in Goede Tijden Slechte Tijden, 
en muziekvereniging MCC. Er 
zijn gratis ritjes in de botsau-

to’s met Ferri én gratis oliebollen bij de gebakkraam. 
Zondag 3 juli om 10.30 uur is er de traditionele Kermis-
mis (Heilige Mis) op de botsautobaan. Voorganger is aal-
moezenier B. van Welzenes, m.m.v. muziekvereniging 
Sint Jan. Ook is het dan koopzondag in Laren en rijdt er de 
hele dag een gratis treintje door het dorp.
Woensdag 4 juli is clown 
Desalles vanaf 14.00 uur op 
de kermis en verrast hij 
kleine en grote mensen 
met zijn vrolijke acts! 
Volg de laatste nieuwtjes 
via de website kermisla-
ren.nl EN meld je aan als 
vriend op Facebook voor 
speciale acties en aanbie-
dingen. De kermiskrant 
wordt de week voor de kermis huis aan huis bezorgd en 
bevat van iedere attractie een kortingsbon om nog goed-
koper kermis te vieren. Geen kermiskrant ontvangen? 
Download de bonnen dan via de website.
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volgt

Marcel Hilhorst 
40 jaar in de 
poffertjeskraam

R E P O R T A G E

Zoals het 40 jaar geleden begon

Een echte Peep van De Hoeve

Bas en zijn tante Marijke 

Broer Vincent en neef Manuel 

Hilhorst

Felicitaties van Peter ‘Beo’ Calis

Astrid en Hans van der Schoot ( sloeg destijds 

aanbod af poffertjeskraam over te nemen)
De jubilaris is een plaatje waard

Gitta Stemerding Milia, Mpatho en Erwin van den Berg

Marcel en Wilma met Christiaan en Pauli de Haan

oud-medewerkers Daan,Jasper,Guido en Edgar

Thea Hilhorst en Marcels vriend en poffertjesbakker Joop mol

Marcel en wethouder Tijmen Smit

Marcel en ‘ere Gooisch 

meisje’ Rina Molenaar

Foto‘s: Leo Janssen

Een mooi cadeau
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 
• Theatertechnicus
Het technisch ondersteunen van voorstellingen, lezin-
gen en presentaties in onze theaterkapel of in de biblio-
theek. Werktijden in overleg. Heeft u interesse, neem dan 
contact op met Elise Robers van Het Brinkhuis  
tel. 035-7513991 of mail naar vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

•  Vrijwilligers voor het in stand houden van het 
natuurschoon in ’t Gooi

We zoeken mensen die van de natuur houden en het leuk 
vinden om een ochtend in de week de handen uit de mou-
wen te steken in een van de mooie natuurgebieden die ‘t 
Gooi rijk is. Werktijden op dinsdag of woensdag van 09.00 - 
12.00 uur. Heeft u interesse, neem dan contact op met Jaap 
Vlaanderen van Goois Natuurreservaat (tel. 035-6214598) of 
06-30035698 (John Smeekes) of mail naar vlaanderen@gnr.nl.

•  Koster m/v
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen 
wordt er in Amaris Theodotion een kerkdienst gehou-
den. Daarin gaat beurtelings een protestantse of een 
katholieke voorganger voor. Kerkvrijwilligers in Amaris 
Theodotion geven de bewoners de nodige hulp om de bij-
eenkomsten te bezoeken. Wij zoeken een koster die het 
voorbereidende werk zou willen doen, zoals het start-
klaar maken van de kerkdienst. Heeft u interesse, neem 
dan contact op met Jeannete Smit van Amaris Theodoti-
on via tel. 035-6268856 of mail naar j.smit@amaris.nl.

•  Technicus PEP Talk 
Heb jij een goede camera of camcorder en zin in leuke 
avonden? PEP Talk is een organisatie die een podium 
biedt aan inspirerende sprekers in het gebied van zelf 
ontwikkeling. Voor ons evenementen in het Brinkhuis 
theater zijn wij op zoek naar mensen die de avonden 
kunnen opnemen. Dat in ruil voor inzicht, motivatie 
en energie! Geinteresseerd? Bel Clair op 06-50 68 1774.

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie over vrijwilligerswerk maar ook een 
uitgebreide digitale vacaturebank, waar naast de Larense 
vacatures ook vacatures uit de regio te vinden zijn. 
Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt 
weten wat er voor u allemaal mogelijk is op het 
gebied van vrijwilligerswerk of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden: 
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19
Dinsdag van 14.30 – 15.30 uur
Blaercom, Schoolstraat 3
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl

Afgelopen weekend bij een bijzondere en mooie bruiloft 
in België aanwezig mogen zijn. Liefdevolle momenten, 
intense liefdesverklaringen, hier en daar een traan en 2 
zielsgelukkige mensen met veel passie, volmondig ja 
tegen elkaar horen zeggen.   Een bruiloft om nimmer te 
vergeten in ons aller drukke leven. Gelukkig zijn in dit 
jaargetijde onze dagen langer dan “normaal” en kunnen 
we meer doen en meer samen genieten. De langste dag is 
in aantocht. In de volksmond wordt altijd gesproken dat 
21 juni de langste dag is. “De langste dag” schijnt vrij 
lastig te bepalen. De dag dat de zon het vroegst op komt 
en de dag dat de zon het laatst onder gaat valt namelijk 
niet op dezelfde datum. In 2016 is de vroegste 
zonsopkomst op 17 juni en de laatste zonsondergang 24 
juni. De langste dag licht daar tussen. Echter in 
Nederland is op 20 juni om 22.34 uur de zonnewende. De 
zon staat dan recht op de aarde, het wordt dan op de 
noordpoolcirkel niet donker”. Dus geniet van deze extra 
uren. De afgelopen weken bemerken we zeker, dat in 
bepaalde segmenten van de markt er druk ontstaat. Zo 
hebben we onlangs een koper begeleid bij de aankoop van 
het nieuwe (t)huis, waarbij de verkoper uiteindelijk koos 
om een ieder een gelijke kans te geven en voor een 
inschrijving koos. Door het aanbieden van aantrekkelijke 
voorwaarden hadden wij een gelukkige koper. Bij de 
verkoop van een andere woning bood de 1e kandidaat een 
aantrekkelijke prijs, zodat we een aantal andere 
kandidaat kopers moesten teleurstellen. Lang niet bij 
iedere verkoop heeft de verkoper zo’n luxe positie. Als 
verkopend makelaar willen we altijd graag weten wat u 
als koper van de woning vindt. Het is dan ook altijd erg 
prettig wanneer u als kijker/kandidaat koper ons 
informeert over uw gevoel bij- en bevindingen van- de 
woning. De verkoper (en wij) waardreen dit zeer en 
wellicht kunnen we hieruit lering trekken. Helaas zijn er 
altijd mensen die, ondanks dat wij hun voice mail 
inspreken, toch geen reactie (willen) geven. Op dit 
moment zien we ook steeds meer kandidaat kopers die 
een eigen aankoop makelaar inschakelen. Neen, niet een 
financieel adviseur dit even de onderhandelingen 
tussendoor doet, de markt niet kent en de woning niet 
kent. Neen, een echte collega NVM makelaar met 
marktkennis, ervaring, die u werk en zorgen uit handen 
neemt. Zodat u weer tijd heeft voor andere “zaken” ... J

Column
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Geen sprankelende steen, 
geen glitterend juweel is zo 
fascinerend en magisch als 
de zacht glimmende parel. 
De parel is perfect in haar 
natuurlijke staat en het 
heeft geen verder snij- en 
polijstwerk nodig. Dit alles 
maakt de parel zo anders 

dan andere dierbare edelstenen. De parel is zeer oud en 
tegelijkertijd zo jong. Hij heeft duizenden jaren van 
mode doorstaan en is altijd hetzelfde gebleven. Rondom 
de parel hing altijd mystiek en fascinatie en hij werd 
daarom ook beschouwd als een gift van de goden. Bij 
Lilly Zeligman ontdekt u in juni juwelen met de 
prachtigste parels en bovendien kan zij u hier meer over 
vertellen en adviseren. Lilly Zeligman is nog t/m 31 juli 
van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur in 
haar boutique aan de Torenlaan 4-8 te vinden. 

Het nieuwe programma voor 
seizoen 2016/2017 van Singer Laren 
is uit. 
Meer informatie: singerlaren.nl.

Deze zomer toont Singer Laren 
zomerse voorstellingen uit de eigen collectie.
In de loop van de 19de eeuw trokken steeds meer kunste-
naars eropuit om buiten te schilderen. Overal aan de 
Nederlandse kust streken zij neer, van Domburg, Den 
Haag en Katwijk tot Bergen en de Waddeneilanden. Daar-
naast trokken schilders ook steeds vaker naar het buiten-
land. Kom genieten van zonovergoten landschappen van 
Anton Mauve, George Hendrik Breitner, Isaac Israels, Ferdi-
nand Hart Nibbrig, Matthieu Wiegman, Mommie Schwarz 
en Jan Sluijters. Een aparte zaal is gewijd aan William Sin-
ger en zijn kunstenaarsvrienden. De tentoonstelling is te 
zien t/m 28 augustus.

Franse modernisten bestaat uit een spannende collectie 
kunstwerken af komstig uit het Musée d’Art Moderne de 

De Parel: Geschenk van de goden

programma
2016/2017

voorkant jaarprogramma voor flyer A5.indd   1 19-05-16   14:38HET NIEUWE THEATERPROGRAMMA IS UIT! 
KIJK OP WWW.SINGERLAREN.NL

Singer Laren programma 
2016/2017 is uit 

Zomer in Singer

Franse Modernisten in Singer

De 21e editie van de internationale 
openlucht kunstbeurs Art Laren 
vindt plaats van 17 t/m 19 juni 
op de Brink. Bezoekers kunnen 
het werk van ruim 100 moderne 
eigentijdse kunstenaars bekijken 
bij ongeveer 25 galeries. In de beeldentuinen krijgt 
hedendaagse beeldhouwkunst extra aandacht. De netto-
opbrengst is bestemd voor goede doelen ten behoeve van 
het welzijn van kinderen.

In samenwerking met de Gooise Academie voor Beelden-
de Kunsten worden op zaterdag- en zondagmiddag 18 
en 19 juni leuke kunstgerelateerde activiteiten gehou-
den bij de hoofdingang van de academie aan de Brink. 

Zoals ieder jaar aan het begin 
van de zomer is in het Rosa Spier 
Huis een bijzondere tentoon-
stelling ingericht met het werk 
van de eigen bewoners. Van circa 
vijftien deelnemers is divers en 
verrassend werk te zien: een 
groot aantal schilderijen, teke-
ningen en aquarellen, waarvan 

sommige van behoorlijk formaat. Ook zijn er grote beel-
den in de ruimte opgesteld en kleinere sculpturen in de 
vitrines te zien. Op zondagmiddag 19 juni om 15.30 uur 
opent Paul Dikker (onaf hankelijk internationaal wer-
kend beeldend kunstenaar) de tentoonstelling. Muzika-
le omlijsting wordt verzorgd door Rik Dijkman (piano) 
en Martijn Derrix (contrabas). De tentoonstelling is de 
gehele zomer tot en met 7 augustus te bezoeken, dage-
lijks tussen 10.00 en 16.00 uur.

Op de informatiemarkt voor het INmarkt Laren-weekend 
(zondag 11 september van 13.00 – 16.30 uur) kunnen 
instellingen, verenigingen, werkgroepen en docenten die 
actief zijn op het gebied van sport, cultuur, kunst, zorg, 
recreatie en educatie zich presenteren door middel van 
een informatiestand, een podiumoptreden of een ludieke 
activiteit. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juli 
inschrijven op www.inmarktlaren.nl. Het INmarkt 
Laren-weekend wordt georganiseerd door de gemeente 
Laren, de Historische Kring Laren en Versa Welzijn.

Art Laren

Workshop schilderen

19 juni t/m 7 aug 2016
dagelijks geopend
van 10 tot 16 uur
Rosa Spier Huis
Esseboom 2, Laren
Tel. 035 5386797
www.rosaspierhuis.nl
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U bent
van harte welkom

opening: zondag
19 juni om 15.30 uur
door Paul Dikker,
kunstenaar
muziek: Rik Dijkman,
piano en Martijn
Derrix, contrabas  

werk uit
eigen huis

exposeert

‘Werk uit eigen Huis’ 

Inschrijving INmarkt geopend

Activiteiten
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Troyes dat net als Singer Laren is opgericht door twee 
privéverzamelaars en waarmee Singer Laren t/m 28 
augustus zijn collectie uitwisselt. 

Singer Laren toont van 10 
juni t/m 28 augustus de 
nietsverhullende portret-
ten uit de serie YOU van de 
Amsterdamse fotograaf 
Hans Hiltermann. De 
expositie is een combinatie 

van portretten in print en een videopresentatie.
Hyperrealistische beelden van mensen in een 
schaduwloze omgeving, allemaal in dezelfde vorm. Ze 
kijken je stuk voor stuk recht aan, zonder make-up, 
sieraden of zichtbare kleding. Rimpels, haartjes, vlekjes, 
de kleinste oneffenheid, alles is te zien. Heldere, bijna 
surrealistische ogen dwingen je om terug te kijken. Dat 
maakt YOU voor de kijker tot een fascinerende, soms 
confronterende ontmoeting.
De basis van YOU is Hiltermann’s fascinatie voor wie wij 
als mensen zijn, en hoe we op elkaar reageren. 
Hiltermann fotografeert mensen ontdaan van alle 
opsmuk. “Haardracht, make-up en sieraden vormen een 
deel van het masker waarop wij elkaar beoordelen én 
waarop wij beoordeeld worden. Door dat masker weg te 
halen zie je als kijker de mens erachter, die jou op zijn 
beurt recht aankijkt. YOU zegt iets over de kijker, over 
jou, en niet zozeer over de persoon op de foto,” aldus 
Hiltermann. 

Om het seizoen 2015-2016 mooi af te sluiten organiseert 
SV Laren op 18 juni vanaf 14.00 uur een spetterend 
eindfeest, met onder meer een meidenclinic, 
4x4-toernooi, pannademonstratie, verkoop van 
voetbalkleding, live muziek en een gezellige BBQ. Ook is 
deze zaterdag de f inale van de penaltybokaal en worden 
de kampioenen gehuldigd. Meer informatie: www.
svlaren99.nl.

In Geologisch Museum Hof land houdt drs. Sander 
Koopman zaterdag 18 juni om 14.00 uur een lezing met 
de titel ‘Tijdreizen in het Gooi: van Neanderthalers tot 
de Tweede Wereldoorlog, een actueel overzicht van de 
regionale archeologie’. Drs. Koopman is onder meer 
voorzitter van de archeologievereniging Naerdincklant. 
De archeologie van het Gooi begon meer dan een eeuw 
geleden met de opgravingen in de graf heuvels op de hei 
en leidde in de jaren tachtig tot de vondst van werktuigen 

Expositie YOU – Hans Hiltermann

Eindfeest SV Laren ‘99

Tijdreizen in het Gooi

van de Neanderthalers. De lezing wordt gegeven in het 
souterrain van het museum, duurt ongeveer een uur en 
is vrij toegankelijk voor bezoekers van het museum. 
Voor de actuele toegangsprijzen en verdere informatie: 
zie www.geologischmuseumhof land.nl. 

Wat zijn de geheimen 
van leiderschap? Je 
weet wat je wilt. Maar 
hoe krijg je jezelf en 
anderen zover om het 
waar te maken? Is er 
soms iets wat je 
tegenhoudt? Zelfvertrouwen? Energie? Ontmoedigende 
stemmen? Overtuigingskracht? In deze top PEP Talk 
delen inspirerende sprekers de geheimen van succes. 
Internationaal leiderschapscoach Kristina Zumpolle, 
internationaal bekroonde spreker en trainer, Sangbreeta 
Moitra en presentatie-expert en TEDx-coach Bea Kuijs 
verzorgen 21 juni een avond vol inspiratie, motivatie, 
energie en fun (taal: Engels en Nederlands). Aanvang: 
19.30 uur, Brinkhuis Laren. 
Kaarten: € 17,- via info@peptalkproductions.nl of € 25,- 
aan de deur. 

PEP Talk ‘Making it Happen!’ 

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

& WMO
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ontmoeting. Verschillen wij wel zo veel van elkaar? Of 
hebben we meer met de ander gemeen dan we in eerste 
instantie denken? 
Het startpunt van het project vormden Maxime (CDB) en 
Kamar (ISK), die elkaar in een gezamenlijk dagboek over 
hun dagelijks leven vertelden. Zij kenden elkaar voor de 
start van dit project niet. De verhalen en tekeningen uit 
het dagboek zijn samengevoegd in een droomjurk. Deze 
wordt geëxposeerd samen met 120 houten mensfiguren, 
die gemaakt zijn door evenzoveel leerlingen van College 
De Brink en ISK. 

Traditiegetrouw trekt ook dit 
jaar weer Sint Jansprocessie 
door Laren. Zondag 26 juni om 
11 uur vertrekt de processie 
vanuit de basiliek en gaat via 
de Brink, Sint Janstraat en de 
Hilversumseweg naar het Sint 
Janskerkhof. De Eucharistieviering is om 12.00 uur op 
het kerkhof. Het volledige programma voor het Sint 
Jansfeest en de overige activiteiten van de Broederschap 
vindt u op www.sintjansprocessie.nl.

Een ontspannen en inspirerende middag bieden aan 
mensen met dementie en hun mantelzorgers: dat is het 
doel van Onvergetelijk Singer. In juni is Singer Laren in 
samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam 
en het Van Abbemuseum in Eindhoven gestart met spe-
ciale rondleidingen voor deze doelgroep. 
Tijdens Onvergetelijk Singer gaan mensen met dementie 
en hun mantelzorgers onder begeleiding van een speci-
aal getrainde rondleider met elkaar in gesprek over wat 
ze zien in het museum aan de hand van een maandelijks 

Sint Jansprocessie 2016

Onvergetelijk Singer

Van 21 juni t/m 28 augustus is in Singer Laren een 
bijzonder samenwerkingsproject te zien tussen 
leerlingen van College de Brink en vluchtelingen van de 
ISK. Op het terrein van College De Brink (CDB) in Laren 
staan de Internationale SchakelKlassen (ISK Het Gooi), 
waar kinderen van 12 tot 17 jaar worden voorbereid op 
een opleiding in het regulier onderwijs. Een groot deel 
van de leerlingen van de ISK is vluchteling en komt 
direct uit oorlogsgebied. In het samenwerkingsproject 
Knowing Me, Knowing You brengt kunstdocent Anne de 
Vilder haar Nederlandse en buitenlandse leerlingen bij 
elkaar. Singer Laren toont het resultaat van deze 

Knowing Me, Knowing You 

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen  
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zondagen 3 en 17 juli en 7 en 21 augustus. Kinderen 
kunnen een mooi steentje uit de voorraad uitzoeken en 
dit steentje daarna zo ver bewerken tot het prachtig 
glimt. Deze bewerking duurt ongeveer een half uurtje, 
waarbij telkens f ijner slijppoeder wordt gebruikt. Aan 
het eind wordt de steen, als deze nog niet genoeg glanst, 
gepolijst op een speciale machine. Natuurlijk mag het 
steentje daarna mee naar huis genomen worden! Het 
museum gaat open om 13.00 uur en sluit om 16.30 uur. 
Voor de kinderactiviteiten geldt een toeslag van 1 euro 
voor materiaalkosten. Voor verdere informatie: www.
geologischmuseumhof land.nl. Het museum is 
gevestigd aan de Hilversumseweg 51 in Laren (tegenover 
restaurant La Place), telefoon 035-5382520.

Ook dit jaar weer zijn ze er 
weer, dankzij een donatie 
van het Regina Fonds: de 
wel bekende zomeravond-
concerten op het carillon 
van de Johanneskerk aan de 
Naarder straat. De concer-
ten worden gegeven op de 
tweede en vierde dinsdagavond van juli en augustus, te 
weten: 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus.
Het eerste concert op 12 juli wordt gegeven door de vaste 
beiaardier, Klaas de Haan.
Op 26 juli is het de beurt aan gastbeiaardier Martien van 
der Knijff, op 9 augustus bespeelt Wim Ruitenbeek het 
carillon en op 23 augustus sluit Janno den Engelsman de 
reeks af. De concerten duren een uur en beginnen om 
20.00 uur. Gasten worden als vanouds ontvangen met 
gratis koff ie en thee. De concerten kunnen worden 
beluisterd op het grasveld naast de kerk, of bij slecht 
weer in de kerk.

Dit jaar wordt al weer voor de 13de keer op de 
zaterdagavond 25 juni de route van de St.-Jansprocessie 
gereden met paard en koets. De aanspanningen worden 
verzorgd door de menners uit de BEL-dorpen. Zij zijn 
weer enthousiast om belangstellenden de route te laten 
zien vanuit een koets. Wilt u ook mee? Opgeven kan bij 
Stef Bon, via telefoonnummer 035-5310653 of 06-80070512 
tussen 9.00-12.00 uur. Mailen kan ook naar 
mariannebon@zonnet.nl Geeft u aan met hoeveel 
personen u komt en of men redelijkerwijs goed in de 
koets kan stappen. Wees er snel bij, want vol is vol! 
Degene die meegaan dienen zich op te stellen op het 
plein voor de Sint-Jansbasiliek op zaterdagavond rond de 
klok van 20.00 uur na het openingslof.

Zomeravondconcerten Larense beiaard

Per koets mee met de St-Jansroute

wisselend thema. Singer Laren biedt met Onvergetelijk 
bovendien een veilige en inspirerende omgeving om met 
lotgenoten in contact te komen.
De rondleidingen vinden elke eerste vrijdag van de 
maand plaats. De eerstvolgende Onvergetelijk Singer-
rondleiding is op vrijdag 1 juli van 14.30 tot 16.00. Groe-
pen kunnen de rondleiding in overleg ook op andere 
dagen en tijden reserveren. Aanmelden via receptie@
singerlaren.nl of 035 539 39 56. Meer informatie: www.
singerlaren.nl/onvergetelijk. (Foto: Tomek Dersu Aaron)

Ook deze zomer zijn er weer extra kinderactiviteiten in 
Geologisch Museum Hof land. Het succesvolle 
programma: Steentjes slijpen op een glasplaat wordt 
voor kinderen vanaf 6 jaar niet alleen op de eerste, maar 
ook op de derde zondag van de maand gegeven, dus op de 

Extra kinderactiviteiten in Museum Hofland

Expositie Joke Visser beelden in de Kloostertuin 
tot 25 juli

Juni
Di 21 Biblioscoop The Danish Girl
15.30
Woe 22 Biblioscoop Carol + filmdiner
19.30    voor het filmdiner altijd reserveren!
Vrij 24 Kidsbios Pelle en de Dierenrovers
15.30
Vrij 24 Pianorecital Caspar Vos
20.15
Ma 27 Scharrelconcert
17.00
Woe 29 Biblioscoop Steve Jobs
19.30
Do 30 Kunstcafé
19.30

Juli 
In de maanden juli en augustus elke dinsdag en 
woensdag films voor volwassenen. De laatste 
vrijdag van de maand draait een kinderfilm. 
Zomerfilms beginnen altijd om 14.30.

Di 5 Steve Jobs
Woe 6 Still Alice
Di 12 Still Alice
Woe 13 Bon Dieu

Kijk op www.hartvanlaren.nl voor alle informatie

De kloostertuin is open bij zonnig weer
voor koffie, een krantje, appeltaart of
een heerlijke tosti.

FoyerBrinkhuis
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24 juni  Brinkhuis: Pianorecital Caspar Vos, 20.15 uur
25 juni  Brinkhuis: Workshop beeldhouwen in steen, 

13.30 – 16.30 uur
26 juni  Sint Jansprocessie, vanaf 11.00 uur
26 juni  Papageno Huis: Koffieconcert Jeanette van 

Schaik en Daan Boertien, 11.30 uur
27 juni  Brinkhuis Theater aan de Brink: 

Scharrelconcert, 17.00 uur
27 juni  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 uur
27 juni  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 uur
29 juni  Brinkhuis Biblioscoop: Steve Jobs, 19.30 uur
30 juni  Brinkhuis: Koffie drinken voor senioren, 

10.00 uur
30 juni  Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
30 juni  Brinkhuis Kunstcafé om 19.30 uur
30 juni  Vivium Torenhof: Duo Spinoza, 14.45 uur
1 juli  Singer Laren: Onvergetelijk Singer,  

14.30 – 16.00 uur
1 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
2 juli  Johanneshove: Repair Café, 10.00 – 13.00 uur
2 t/m 7 juli  Larense Zomerkermis
3 juli  Geologisch Museum Hofland: Steentjes 

slijpen voor, 13.00 – 16.30 uur
4 juli  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 uur
4 juli  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 uur
5 juli  Brinkhuis Zomerfilm: Steve Jobs, 14.30 uur
6 juli  Brinkhuis Zomerfilm: Still Alice, 14.30 uur
7 juli  Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
7 juli  Het Spookbos: Informatieavond over 

zonnepanelen van Icarus Sun,  
19.00 -21.00 uur

8 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
8 juli  Brinkhuis: Workshop beeldhouwen in steen, 

13.30 – 16.30 uur
12 juli  Brinkhuis Zomerfilm: Still Alice, 14.30 uur
12 juli  Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense 

beiaard, 20.00 – 21.00 uur
13 juli  Brinkhuis Zomerfilm: Bon Dieu, 14.30 uur
14 juli  Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
15 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
17 juli  Geologisch Museum Hofland: Steentjes 

slijpen voor kinderen , 13.00 – 16.30 uur

Agenda
Tot 25 juli  Brinkhuis: Expositie beelden Joke Visser 

in de Kloostertuin
t/m 31 juli  Boutique Lilly Zeligman: De Parel, 

geschenk van de goden, woensdag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

t/m 28 aug.  Singer Laren: Tentoonstelling Franse 
modernisten

t/m 28 aug.  Singer Laren: Tentoonstelling Zomer  
in Singer 

t/m 28 aug.  Singer Laren: Expositie YOU – Hans 
Hiltermann 

17 juni  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,  
11.00 uur

17 juni  Vijver bij Restaurant Rust Wat: Papageno 
Zomerconcert met Lucas en Arthur 
Jussen, 20.15 uur

17 t/m 19 juni  Brink: Openlucht kunstbeurs Art Laren
17 juni  Brink, Art Laren bij horecastand ‘Anton’: 

Gooise haringparty, vanaf 17.00 uur
18 en 19 juni  Brink, Art Laren: kunstgeralateerde 

activiteiten i.s.m. de Gooise Academie
18 juni  SV Laren ’99: Eindfeest seizoen 2015-2016, 

vanaf 14.00 uur
18 juni  Geologisch Museum Hofland: ‘Lezing 

Tijdreizen in het Gooi: van 
Neanderthalers tot de Tweede 
Wereldoorlog, een actueel overzicht van de 
regionale archeologie’, 14.00 uur

19 juni  Papageno Huis: Koffieconcert Lars 
Niederstrasser en Natsuro Hara, 11.30 uur

19 juni   Rosa Spier Huis: Opening tentoonstelling 
‘Werk uit eigen huis’, dagelijks tussen 
10.00 – 16.00 uur

20 juni  Brinkhuis: Narcotics Anonymous,  
18.30 uur

20 juni  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 uur
21 juni  Brinkhuis: PEP Talk ‘Making it Happen’, 

19.30 uur
21 juni  Brinkhuis Biblioscoop: The Danish Girl, 

15.30 uur
21 juni   Singer Laren: opening: Knowing Me, 

Knowing You  
22 juni  Brinkhuis Biblioscoop: Carol + filmdiner 

om 19.30 uur, vooraf reserveren!
22 t/m 25 juni  Wandelvierdaagse het Gooi
23 juni  Brinkhuis: Koffie drinken voor senioren, 

10.00 uur
23 juni  Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
23 juni  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,  

11.00 uur
24 juni  Brinkhuis Kidsbios: Pelle en de 

Dierenrovers, 15.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 221  6 juli vrij. 15-07 en za. 16-07
nr. 222  10 aug. vrij. 19-08 en za. 20-08
nr. 223  7 sept. vrij. 16-09 en za. 17-09
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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  
woensdag 6 juli 2016

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak 
kunt u tijdens de openingstijden 
bellen met 14 035 of maak een 
afspraak via www.laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m vr. 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: Cornélie Kars’ ‘Het Hof van Laren’ uitgeroepen tot beste bed en breakfast van Nederland
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