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5 vragen aan

Ingrid Peters
Al vijf jaar biedt het Papageno Huis jongvolwassenen met
autisme de mogelijkheid om zelfstandig te leren wonen. Ook
kunnen zij er dagbestedings- en werkervaringsprogramma’s
volgen op het gebied van muziek, creativiteit, sport en
horeca. De organisatie wil de komende jaren in elke
Nederlandse provincie een Papageno Huis openen. Met
Ingrid Peters, de kersverse locatiedirecteur, sprak het Larens
Journaal over de plannen.

Hoe zien die plannen eruit?
‘De landelijke uitrol van de Papageno Huizen is een droom
van initiatiefneemster Aaltje van Zweden die nu eindelijk
uitkomt. Dat gaat stap voor stap; het is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren en veel tijd en aandacht vergt. Mijn
voorgangster Christien Kuysters gaat zich hiervoor inzetten als nieuwe directeur van het Papageno Fonds. Inmiddels is bekend dat het tweede Papageno Huis in Friesland
komt. Een spannende en mooie ontwikkeling.’

Wat zijn jouw plannen als nieuwe
locatiedirecteur?
‘Ik wil me vooral inzetten om het contact met de Larense
gemeenschap te verstevigen en verder uit te bouwen. Want
juist de samenwerking met de omgeving is voor ons essentieel. Doel van het Papageno Huis is om de buitenwereld op
een veilige manier naar binnen te brengen en vice versa,
waardoor jongeren met autisme hun wereld stukje bij
beetje kunnen vergroten. Onze mensen – professionals én
vrijwilligers - begeleiden hen daarbij naar een zo zelf
standig mogelijk leven.’

Welk effect heeft corona op het Papageno
Huis?
‘De impact van corona is enorm. Voor mensen met autisme
is deze tijd extra ingewikkeld, maar tegelijkertijd zien we
ook hoe wendbaar velen kunnen zijn. Omdat de coronamaatregelen steeds veranderen, kijken we continu wat
mogelijk is. De regie daarover is in handen van zorggroep ’s
Heeren Loo. Op dit moment is het uitgangspunt: de dag
besteding is open, tenzij het niet kan. Vooral voor de horeca-activiteiten is het lastig. Het restaurant is momenteel
weer gesloten en ook de koffieconcerten in ’t zAaltje zijn
voorlopig afgelast. Toch is er gelukkig nog best veel wél
mogelijk.’

Wat bijvoorbeeld?
‘De Papageno-jongvolwassenen koken dagelijks een verse
maaltijd, die tussen 15.00 en 17.00 uur kan worden afgehaald of in Laren kan worden bezorgd. We bieden een wisselend weekmenu (zie pag. 18 in dit Larens Journaal, red.).
Ook onze befaamde versgebakken koekjes zijn nog steeds
verkrijgbaar, inmiddels zelfs bij twee winkeliers in het
dorp. Dat zij zich zo gastvrij hebben opgesteld, vinden we
enorm sympathiek. Rond de feestdagen zijn onze grote
kerstkransen er natuurlijk weer en vergeet onze oliebollenactie niet! Daarnaast zijn we sinds 18 november wekelijks
op vrijdag met de Papageno pop-uptruck op de Brink
tegenover de Nieuweweg in Laren te vinden met diverse
producten die de jongeren tijdens de dagbestedingsactiviteiten hebben gemaakt. Van onze welbekende appeltaart
tot schilderijen en keramiek. Alles is ook te bestellen via de
Papageno-webshop (www.papageno.nl/shop/alles).’

Wat heb jij met Laren?
‘Natuurlijk het Papageno Huis. Verder woon ik in Bilthoven, daarom ben ik momenteel vooral nog bezig om Laren
en de mensen hier beter te leren kennen. Mijn doel is om
het Papageno Huis bij een zo breed mogelijke groep bekend
te maken. Mensen die ideeën hebben over mogelijke
samenwerkingen nodig ik van harte uit om contact met
mij op te nemen. Want alleen samen kunnen we constructief bouwen aan die verbinding, die voor onze jongeren zo
belangrijk is.’
Ingrid Peters is te bereiken via i.peters@stichtingpapageno.nl
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Het zijn loodzware tijden voor de vele
ondernemers in Laren. Het is een
schrale troost dat het aantal besmettingen terugloopt, want de aantallen
zijn nog steeds veel te hoog en versoepeling van de maatregelen zal waarschijnlijk slechts mondjesmaat
mogelijk zijn.

Maak werk van
de Johanneskerk:
7
Word Vriend
Laren wordt hier extra door getroffen, met name de

SpaceBuzz lanceert Florencius

Restauratie Johannes kerk

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

Bidbook 2e flyer d.indd 1
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h oreca en de modewinkels. Een groot deel van de clientèle komt uit het hele land naar de “PC Hooftstraat” van
het Gooi en doet een dagje Laren.
Maar zonder een terrasje, een diner of bezoek aan het
Singer blijft het merendeel van de bezoekers nu weg.
Daarom is het des te belangrijker om nu vooruit te
k ijken: hoe maken we Laren nog aantrekkelijker als we
weer bezoekers in ons mooie dorp kunnen ontvangen?
04-06-20 14:30

Het college van B&W is in goed overleg met Bijzonder
Laren om hier handen en voeten aan te geven. Er is een
Coronafonds ingesteld waarmee de gemeente de instellingen en ondernemers kan helpen om niet in al te zwaar
weer terecht te komen. En gelukkig hebben we geld
gereserveerd voor het maken van een Centrumplan. Dat
plan zal zich richten op het aantrekkelijk maken van het
centrum. Te denken valt aan het vernieuwen van straatmeubilair zoals bankjes, prullenbakken en lantaarn
palen en aan de mogelijke herinrichting van het pleintje
aan de Naarderstraat. Er zijn ook plannen om de Nieuweweg een facelift te geven en om de bewegwijzering
aan te passen waardoor de bezoeker nog makkelijker de
markante plekken in ons dorp kan vinden: winkels,
restaurants, musea en monumenten.
Zo willen we, als gemeente samen met de ondernemers,
ons maximaal voorbereiden op de hopelijk snelle komst
van het nieuwe normaal.

Peter Calis,
Wethouder Economische Zaken

Burgerparticipatie

ee

Speciale aandacht voor kinderen
Eemnesserweg 19a Laren
035-5315894
www.tandartscentrumlaren.nl

Met de groei van lokale partijen, zien we ook lokale burgerparticipatie actiever en georganiseerder plaatsvinden.
Bewoners willen meer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Nieuwe communicatietechniek geeft mogelijkheden zich snel te organiseren. Op die wijze zijn inwoners steeds meer betrokken bij de directe democratie. Een
goede ontwikkeling. Inwoners hebben wél ontdekt, dat
individueel participeren weinig effect heeft om bij ongewenste ontwikkelingen snel te kunnen reageren. Je wordt
al heel snel ‘niet ontvankelijk’ verklaard en opzijgezet.
Daarom zien we in het hele land de opkomst van verenigingen, stichtingen en georganiseerde actiegroepen om
als groep wél te worden gehoord. Burgers komen (georganiseerd) in opstand wanneer ze zich bedreigd voelen, niet
worden gehoord of er onvoldoende handhaving plaatsvindt op ‘onjuiste’ ontwikkelingen in hun leefomgeving.
Het aantal van deze organisaties is omgekeerd evenredig
aan de toegankelijkheid van een gemeente. Ook in Laren
zien we dit gebeuren. Zonder de 5000 handtekeningen
zouden de bomen op de Brink al verdwenen zijn. De ontwikkelingen rond de Rabobank tonen eveneens aan dat
actieve burgerparticipatie zin heeft. De bewonersgroep
van 120 leden Harmen Vosweg heeft grote invloed gehad
op de uiteindelijke bouwplannen. Wat Liberaal Laren
betreft, werden alleen de twee bestaande sociale woningen opgeknapt, opdat dit karakteristieke stukje Laren
ongeschonden zou blijven. De overige 6 sociale woningen
hadden kosteloos kunnen worden geïntegreerd bij Chinees en Rabobank. Nu is de bouw in ongerepte natuur
duur en onomkeerbaar wisselgeld voor het behalen van
een sociaal-woningbouw-quotum. Liberaal Laren ondersteunt de organisatie en inzet van kritische burgers en
hun actieve participatie in het
democratische proces. Hun be
trokkenheid bij het lokale bestuur
juichen we toe, hoe zeer dit voor
sommige traditionele bestuurders
ook wennen is ;-)

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren
Dit is een podium voor
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OZB

Sinterklaas

De gezamenlijke woningeigenaren in Laren betalen dit
jaar volgens een ruwe schatting 200.000 euro te veel
Onroerende Zaakbelasting (OZB). Hoe kan dat en
waarom wordt dat niet gecorrigeerd?
De aanslagen worden berekend door het tarief te
vermenigvuldigen met de woningwaarde. Het tarief
wordt door de raad vastgesteld. De jaarlijkse verhoging
wordt berekend op basis van het (extra) bedrag dat het
college ten opzichte van het begrote bedrag het jaar
daarvoor wil ontvangen. Voor 2020 was het college
uitgegaan van extra 5% en inf latiecorrectie 2%. De totale
begrote opbrengst 2020 zou dus 7% hoger moeten worden
dan vorig jaar. Omdat de woningen afgelopen jaar
(Peildatum 1-1-2019) een fors percentage in waarde zijn
gestegen, moest het tarief met hetzelfde percentage
verlaagd worden om te voorkomen dat de woning
eigenaren door die waardestijging een extra verhoging
van het te betalen bedrag zouden krijgen.
In eerste instantie ging de wethouder uit van een
waardestijging van slechts 5%. Maar hij beloofde aan de
raad om dat aan te passen zodra een meer betrouwbaar
percentage waardestijging bekend zou zijn.
Op 11 februari 2020, ruim 2 weken voordat de aanslagen
werden verzonden, kreeg het college van officiële zijde
bericht dat de werkelijke waardestijging 10,6 % was. 5,6
procentpunten meer dan bij de voorlopige berekening
van de OZB was gehanteerd met als gevolg te hoge
aanslagen.
De wethouder van financiën heeft ondanks zijn
toezegging (in de commissie november 2019) deze ver
laging van het tarief niet laten uitvoeren. Gevolg, de
gezamenlijk woningeigenaren betalen dit jaar ongeveer
200.000 te veel. De meerderheid
van de gemeenteraad vond het
niet nodig om dit te hoge bedrag
via de aanslagen 2022 te compen
seren.

Met de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van
6 november jl. achter de rug is de tijd voor cadeautjes van
de gemeente aan de inwoners voorlopig voorbij. Een
groot dilemma is en blijft het Sociaal Domein.
Extra zuur is het dat wethouder Sociaal Domein, Karin
van Hunnik van Larens Behoud, afgelopen vrijdag de
handdoek in de ring heeft gegooid. Naar de redenen van
haar vertrek kan de gemeenteraad slechts gissen maar
het komt zéér ongelegen. Een oplossing zou volgens het
CDA Laren kunnen zijn dat de andere Larens Behoud
wethouder, Peter Calis, haar portefeuille overneemt.
Met zijn kennis van de portefeuille Financiën zou het
voor hem mogelijk moeten zijn het dossier snel te
omarmen en eigen te maken. Zijn portefeuille Financiën
zou dan onder de andere college leden verdeeld kunnen
worden.
De komende periode is het CDA Laren zeer benieuwd
naar de uitvoering van het Larense Coronafonds. En ook
het gedateerde Masterplan Laren Regenklaar heeft de
volle aandacht van het CDA Laren. In de raadsvergadering
van 25 november jl. hebben we bepleit om het plan niet
onomstotelijk vast te stellen maar steeds op basis van
een jaarprogramma te werken met een jaarlijkse
terugblik. Het gaat immers om 10 tot 13 miljoen euro die
de gemeente gaat uitgeven. In dezelfde raadsvergadering
heeft het CDA Laren overigens het collegevoorstel voor
betaalbare sociale woningbouw op de Harmen Vosweg
gesteund.
Naast alle bestuurlijke misère is Sinterklaas de kinderen
in Laren gelukkig niet vergeten. Samen met de
burgmeester heeft Sinterklaas afgelopen zaterdag Laren
bezocht. Hiervan is een leuk filmpje dat aan alle
basisscholen gestuurd. Ook is het
filmpje via de website Bol An en
enkele Facebook pagina’s te zien.
Een beetje vrolijkheid in deze
voor sommigen moeilijke tijd.

Noud Bijvoet
D66laren.nl

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid CDA

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

60 jaar getrouwd Toos en Cor NagelBongaars

Autospotters nu ook op viaduct Vredelaan
boven de A1

Avondstemming rond de Coeswaerde
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Corona ontb(eitje) bij 't Bluk
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Bloemen uit piëteit voor door koolmonoxydevergiftiging omgekomen
kapper Moshin

Bibliotheek heeft bezorgservice voor
mensen met kwetsbare gezondheid

Larense zaken 12
19 aprilt
januari2019
2018

Bekende fietsenmaker opent de deuren voor onderhoud &
reparatie

De naald van Cleopatra in Singertuin van
Piet Oudolf

Buurtbewoners brengen een laatste groet
aan Jan van der Mark

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Ericaweg 29, 1251 WJ, vellen van 1 boom, ingekomen
9 november 2020
•	Vredelaan 60, 1251 GJ, plaatsen van een zwembad in
de tuin, ingekomen 10 november 2020
•	Steffenskamp 16, 1251 ZT, vellen van 1 boom,
ingekomen 3 november 2020
•	Teunenmijns 9, 1251 TE, vellen van 1 boom,
ingekomen op 1 november 2020
•	Weversweg 13, 1251 XA, realiseren van een nok
verhoging op het achterdakvlak, ingekomen
11 november 2020
•	Houtweg 9, 1251 CR, vellen van 3 bomen, ingekomen
12 november 2020
•	Oude Kerkweg 6, 1251 NZ, plaatsen van een nieuwe
erfafscheiding, ingekomen 13 november 2020
•	Hilversumseweg 53, 1251 EW, moderniseren van de
bestaande antennes, ingekomen 16 november 2020
•	Kostverloren 15, 1251 TN, plaatsen van een dakkapel,
ingekomen 13 november 2020
•	Zevenenderdrift 36, 1251 RC, vervangen van de
bestaande deur voor een kozijn, ingekomen 15
november 2020
•	Ericaweg 40, 1251 WL, plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak, ingekomen 16 november 2020
•	Oud Blaricummerweg 30, 1251 GZ, plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde, ingekomen 16
november 2020
• Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 5 a,
1251 KD Laren, bouwen van een woning, ingekomen
op 19 november 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.

Larense zaken

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Molenweg 43, 1251 LS, vellen van 9 bomen, verzonden
29 oktober 2020
••	Molenweg 41, 1251 LS, vellen van 1 boom, verzonden
16 november 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.

Voornemen tot verlenen van een
omgevingsvergunning
Kennisgeving Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Omschrijving: 	het oprichten van een autobedrijf met
onbemand tankstation
Aanvrager:
Auto Willenborg B.V.
Locatie:
Zevenend 35 in Laren
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende kunt u
op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Tijdens de
periode van terinzagelegging van zes weken kan
iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen
te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV).
Larense zaken 27 november 2020

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Kostverloren 50, 1251 TR, realiseren van een in- en uitrit, verzonden 10 november 2020
•	Drift 26, 1251 CD, plaatsen van een toegangspoort,
verzonden 10 november 2020
•	Zevenenderdrift 50, 1251 RD, vergroten van de dakkapel op het voordakvlak, verzonden 10 november 2020
•	Schuilkerkpad 2, 1251 SC, legaliseren van een tijdelijk
paviljoen (7 maanden), verzonden 12 november 2020
•	Remiseweg 10, 1251 HW, plaatsen van een uitbouw en
het verbouwen van de woning, verzonden 10 november 2020
•	Heideveldweg 86, 1251 XP, isoleren van verschillende
daken op de Heideveldweg met huisnummers 86, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101 en 102, én op de
Gooiergracht met huisnummers 133, 135 en 137, 1251
VD, verzonden 10 november 2020
•	Vredelaan 64, 1251 GJ, toekennen van een noodkap
voor 1 boom, verzonden 12 november 2020
•	Tafelbergweg 40, 1251 AG, vellen van 5 bomen
( herplantplicht), verzonden 3 november 2020
•	Ruiterweg 13a, 1251 ZX, oprichten van een woning,
verzonden 17 november 2020
•	Weversweg 13, 1251 XA, realiseren van een nokver
hoging op het achterdakvlak, verzonden 17 november
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 i nzage
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor
ziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Overzicht besluiten
raadsvergadering
De besluitenlijst van de raadsvergadering op 6 november
2020 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie Ruimte
en Infrastructuur (R&I)

De Commissie Ruimte en Infrastructuur vergadert
dinsdag 8 december om 20.00 uur in de raadzaal van
Eemnes aan de Zuidersingel 1 of digitaal via Teams. Uit
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden veiligheidsoverwegingen adviseren wij de vergadering
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin- niet te bezoeken, maar deze live te volgen via
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van laren.notubiz.nl/live . Om gebruik te maken van het
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift spreekrecht kunt u zich melden bij de commissieg riffier.
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen- de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda
op www.laren.nl
telijke website.
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage
commissie R&I d.d. 17 november 2020
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar- •	Meldingen portefeuillehouders m.b.t.
Gemeenschappelijke Regelingen
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige •	Stand van zaken Omgevingswet
voorziening indienen bij de rechtbank Midden- •	Kruispunt de Brink
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige •	Herontwikkeling Stationsweg 1
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
••	Stedenbouwkundige visie en grondexploitatie locatie
(voormalige) Ligweide
Geweigerde
•	Derde tussenstand koersdocument regio Gooi en
omgevingsvergunningen
Vechtstreek
•	Grondbeleid 2021-2031
•	Zevenend 4 a- LNKS, 1251 RN, oprichten van een New
York Pizza vestiging, verzonden op 9 november 2020
•	Ruiterweg 13a, 1251 ZX, vellen van een houtopstand,
verzonden 17 november 2020
Larense zaken 27 november 2020

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën (M&F)
De Commissie Maatschappij en Financiën vergadert
donderdag 10 december om 20.00 uur in de raadzaal van
Eemnes aan de Zuidersingel 1 of digitaal via Teams. Uit
veiligheidsoverwegingen adviseren wij de vergadering
niet te bezoeken, maar deze live te volgen via
laren.notubiz.nl/live . Om gebruik te maken van het
spreekrecht kunt u zich melden 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. 18 november 2020
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t.
Gemeenschappelijke Regelingen
•	Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio
G&V
•	Actualisatie van de Algemene plaatselijke
verordening (APV)
•	Coronafonds – bestedingsregels
•	Legesverordening 2021 Laren
•	Belastingverordeningen 2021 Laren
•	Begrotingswijzigingen 2020 (ambtswoning,
coronafonds)
•	RRE: subsidieregeling kleine maatregelen

Larense zaken

De gemeenteraad stelt de APV vast. In de vergaderingen
van 10 en 16 december bespreekt de gemeenteraad de
APV. U kunt deze vergaderingen volgen via de gemeentelijke website: www.laren.nl.

HOV in ’t Gooi goed op schema
in Crailo

Foto: Gerrit Kremer, Goois Natuur Reservaat

Geboorte
03-11-2020

Adam Boulahrouz

Geactualiseerde APV in
commissie en raad van december
De Algemene plaatselijke verordening (APV) is binnen de
gemeente één van de belangrijkste verordeningen. In de
APV staan de gemeentelijke regels die voor iedereen in de
gemeente gelden. De bepalingen in de APV dragen bij
aan de leef baarheid en aan de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente.
In 2018 is de APV voor het laatst geactualiseerd en is nu
toe aan een actualisatie. Het gaat vooral om redactionele
en technische aanpassingen. De inhoudelijke wijzigingen zijn met name bedoeld om de veiligheid in het dorp
te bevorderen. Denk aan regels over ondermijning, dat
gaat over onzichtbare criminaliteit door onder andere de
vermenging van onder- en bovenwereld, over lachgas,
over openlijk drugsgebruik en over gevaarlijke honden
op eigen terrein. Ook is gekeken naar welke artikelen in
de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt.

De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan de
herinrichting van drie hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo. Het gebied wordt eind 2020 overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat als compensatie voor gronden die zij eerder in Anna’s Hoeve heeft
afgestaan voor de bouw van natuurbrug en busbaan.
Een deel van de grond hoort bij de gemeente Laren. De
provincie ruimt het gebied, dat in de loop der jaren vol is
komen te liggen met puin, plastics en bouwmaterialen,
op en maakt het schoon. Om dit goed te kunnen doen
zijn er circa vijf honderd bomen gekapt. Het ging vooral
om exoten, bomen die van oorsprong niet thuishoren in
het gebied. Inheemse loof bomen en grove dennen zijn
zoveel mogelijk gespaard.
Als het gebied schoon is, plant de provincie nieuwe
bomen aan. Het gebied waar nieuwe bomen komen is
groter dan het gebied waar gekapt wordt. De totale
oppervlakte aan bomen en bos neemt met 0,2 hectare
toe. De nieuwe bomen zijn zo gekozen dat er een natuurlijk gevarieerd inheems loof bos ontstaat met diverse
boom- en struiksoorten.
Larense zaken 27 november 2020

Als het gebied straks is ingericht als NNN-gebied (en
onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk
van natuurgebieden in Nederland) wordt het overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat die het bos zal
gaan beheren. Het streven is dit gebied op 31 december
2020 over te dragen.
Stichting Goois Natuurreservaat is vanaf het begin
betrokken bij de werkzaamheden om te zorgen dat
zoveel mogelijk bestaande natuurwaarden behouden
blijven.

Even voorstellen: nieuwe
postcoördinator brandweer

Sinterklaasgedicht
van de burgemeester
Beste kinderen van Laren,
Wat een spannende weken zijn het toch!
Het is bijna pakjesavond,
slechts een paar nachtjes slapen nog.
5 december is het feest,
een gezellig avondje, daar verlangen wij naar,
het allermeest.
Bijna ging het mis, omdat de intocht niet door kon gaan,
en Sinterklaas op de Hilversumseweg
moest blijven staan.
Door corona zijn grote feesten geen goed idee,
als we nu niet voorzichtig blijven,
zitten we zo weer in de puree.
Dus dit jaar geen intocht bij de Prinsemarij,
hoe maken we jullie dan wel allemaal blij?
Sinterklaas en ik hebben iets moois bedacht,
een teletijdmachine heeft hem alsnog
naar Laren gebracht!

Per 1 oktober is Hugo Nederveen postcoördinator van
Brandweer Laren. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle
vragen en opmerkingen over de brandweer. Ook onder
houdt Hugo de contacten met de gemeente en de burgemeester en is hij de schakel tussen de brandweerorgani
satie en de vrijwilligers.
Hugo: “De brandweer is mij zeker niet onbekend want ik
ben al ruim tien jaar actief als vrijwilliger bij brandweerpost Zeewolde, waar ik ook woon.” Voor wie vragen
heeft aan de brandweer:
Hugo is te bereiken via telefoonnummer 035 – 688 5555.
Ook bij de brandweer?
De brandweer bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Ook
brandweerpost Laren wordt grotendeels door vrijwilligers gerund. Hugo: “We zijn een hecht team van 24 personen. Iedereen is welkom bij de brandweer en we zijn
altijd op zoek naar versterking. Als u meer informatie
wilt over de vrijwillige brandweer ga ik graag met u in
gesprek.”

Jullie hebben hem prachtige tekeningen gegeven,
waardoor Sinterklaas toch een warm welkom
heeft gekregen.
Heb je nog niks gemaakt? Geen nood!
De tekeningenbus blijft nog even.
Breng je tekening langs op het raadhuis,
dan kan ik hem aan Sinterklaas geven.
Samen gaan we een mooie pakjesavond tegemoet,
ik weet zeker dat Sinterklaas in alle schoenen
een verrassing doet.
Hij is apetrots op de kinderen van Laren en heel voldaan,
thuis en op school, wat hebben jullie je best gedaan!
Al zijn deze maanden ook voor jullie bijzonder,
we krijgen corona er samen echt onder.
Ik wens jullie een fijne Sinterklaastijd en
geniet van de cadeautjes.
Dan snoep ik nog verder van alle pepernootjes :)
Burgemeester Nanning Mol
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€ bijbruinen in
Een beetje
novemberse lentezon

Even een paar kroketjes bij Spoelder

Hoe vind je mijn kleinkind?

Kees van den Brink voert zijn koe en schapen bij

Nieuws in beeld

Kerstbomen vliegen nu al de deur uit

Na 21 jaar gaat Maria Tatalas bij Expert
de Boer met pensioen

Larense zaken 19 aprilt 2019
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MCC krijgt 'extraatje' van Rabobank voor jeugdopleiding

MUD Jeans benoemd tot Sustainable Retailer of the Year

Opening Nardick vleugel Singer Laren
verwacht in voorjaar 2022

Papageno-bus iedere vrijdag in Laren

98110902120ri2erbatmlui rnepvaaoj n2912 n e ka z es n era L
Larense zaken 2 oktober 2020

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.

Erfrecht rechtgezet
Ons kantoor krijgt regelmatig vragen over erfrecht
die mijn kantoorgenote Joke Uittenhout behandelt. Zij vertelde mij over haar cliënte Christa die
jarenlang haar broer Maarten had verzorgd. Hij was
weduwnaar en had een dochter, die van hem was
vervreemd en het contact had verbroken. Christa
regelde alles voor hem, zeker toen hij steeds meer
achteruit ging. Toen hij overleed zorgde Christa
voor een mooie uitvaart. Ze had zich niet afgevraagd wie de rekening daarvan zou moeten betalen. Haar broer had voldoende geld, dus onbewust
was ze ervan uitgegaan, dat het wel goed zat. Toen
de begrafenisondernemer moest worden betaald,
was ze er in alle drukte nog niet aan toegekomen
om een notaris te vragen, hoe je een nalatenschap
regelt. Ze had voor het gemak de kosten zelf voorgeschoten.
Maarten bleek geen testament te hebben, dus was
zijn dochter Tineke erfgenaam. Tineke was niet
bereid om de kosten te vergoeden aan haar tante. Ze
zei dat haar tante als opdrachtgever zelf de kosten
van de uitvaart voor haar rekening moest nemen.
Volgens het Nederlandse erfrecht zijn de kosten van
de uitvaart een schuld van de nalatenschap, maar alléén als deze kosten door erfgenamen zijn gemaakt.
Tineke had geen opdracht gegeven. Het erfrecht
kent geen regeling voor het geval dat iemand anders
de opdracht heeft gegeven, behalve wanneer de
gemeente de begrafenis moet regelen als iemand
overlijdt die geen familie heeft. Christa liet het er
niet bij zitten. Zij raadpleegde mijn kantoorgenote.
Die kon haar wijzen op een bijna gelijk geval, waarover een procedure was gevoerd. Zo heeft zij ervoor
kunnen zorgen dat Tineke de kosten van de uitvaart
geheel aan haar tante moest vergoeden. 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 en
wij bepalen gratis en vrijblijvend de
waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

De Groene Afslag lanceert
de School for Change
De Groene Afslag en het THRIVE
Instituut hebben samen de School for
Change opgericht om mensen die
binnen hun organisatie de bron van
verandering willen zijn te helpen met kennis en kunde.
De school is eind oktober van start gegaan..
Thuis afval scheiden, meer fietsen, minder vlees eten,
dat is allemaal zinnig, maar het is evident dat we ook
een paar dingen in ons werkende leven anders moeten doen. Dan komt er een veel groter vliegwiel op
gang. School for Change heeft knappe koppen verzameld die daar heel hard over nagedacht en geschreven hebben, maar ook ondernemers die het gewoon
zijn gaan doen. De school biedt theorie èn handelingsperspectief. Vol met tips & tricks, die je de volgende dag door je werk kan roeren.
Masterclasses
Er komt een reeks Masterclasses. Met visionairs als
architect Thomas Rau, besteller schrijver Jeroen Smit,
Prof. Arjo Klamer, Prof. Katherine Trebeck, hoofdeconoom Triodosbank Kees Vendrik, Marjan Minnesma
van Urgenda en Prof. Kate Raworth.
Mastercourses
In december begint Prof. Harry Hummels met Leading for Change, omdat veranderen moeilijk is en we
mensen nodig hebben die het voortouw nemen: nieuwe leiders. Leidinggeven is niet alleen iets voor het
management, maar voor iedereen die voor de troepen
kan lopen en anderen in beweging krijgt. In het nieuwe jaar start Innovation for Change en er volgen nog
een aantal anders Mastercourses. Alle betrokkenen
doen not-for-profit mee met bovendien het buy one,
give one principe. Voor iedere boeking wordt gezorgd
dat de kennis ook terecht komt bij een student of scholier. Lucas Mol, aanjager van De Groene Afslag: “Een
wereld die draait om oneindige groei is simpelweg niet
houdbaar: We weten inmiddels allemaal wel dat het
anders moet en bij De Groene Afslag
laten we op een positieve manier zien
dat het anders kan. De School for Change biedt handelingsperspectief ”. Meer
info kijk op www.degroeneafslag.nl of
www.thriveinstitute.nl.

NIEUW BOEK

‘Straten &
personen in het
oude dorp Laren’
Oud-bestuurder van de Historische Kring Laren
A.H.F. de Boer, roepnaam Wiet, dook opnieuw in zijn
uitgebreide ansichtkaartenarchief met de bedoeling er
een boek van te laten maken over het oude Laren.
‘Oud’ wil zeggen: vanaf halverwege de negentiende
eeuw. De titel van het nieuwe boek ‘Straten en personen
in het oude dorp Laren vanaf 1850 tot 2020’.
Zijn vorige boek, ‘Laren in vervlogen tijden’ (2010),
was thematisch ingedeeld met onderwerpen als schapen, wevers, de kermis, de politie en pensioengasten,
maar ook de Brink, de Torenlaan, de Naarderstraat en
het Zevenend. Dit keer is de opzet alfabetisch op
straatnaam, van Akkerweg tot en met Zijtak. Elke
straat krijgt uitleg van de naam en minimaal één
ansichtkaart, maar bij veel straten volgen tal van
invalshoeken en situaties met karakteristieke personen, soms meerdere pagina’s beslaand.
Aantrekkelijke combinatie
De combinatie van straatnamen, (ingekleurde)
ansichtkaarten, foto’s en personen heeft een heel aantrekkelijk boek opgeleverd. Lezers vernemen niet
alleen welke bekende Laarders in welke straat
gewoond hebben, maar ook wie er welke bijnaam
had. Het is het vijfde boek met ansichtkaarten en bijschriften waarvan Wiet de (mede)samensteller is. Het
eerste boek, Wandelen door oud Laren (1995),maakte
hij samen met B.C.J. (Bart) Krijnen. Zijn tweede boek
heet Tijdsbeeld Toen en nu (2000). Het derde werd
Laren van A tot Z, het dorp van mijn jeugd (2005) en
het vierde Laren in vervlogen tijden (2010).
Voorinschrijving voor leden
Leden-donateurs van de HKL kunnen het nieuwe
boek bij voorinschrijving voor € 25,00 per stuk
bestellen. Deze aanbieding, alleen voor HKL-leden, is
geldig tot 5 december 2020. Het inschrijfformulier is
te downloaden op www.historischekringlaren.nl.
De winkelprijs van het boek wordt € 29,95. Het is te
koop na 5 december.

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.

Verlies
Wist u dat je ongeveer 20 betekenissen hebt met het
woord verlies? Dat toch wel bizar van onze taal, ik ken
weinig andere woorden die op zoveel verschillende
manieren gebruikt kunnen worden. Je verliest grote
dingen of kleine dingen, je verliest je geheugen, mensen, vriendschappen, momenten, geld, of je maakt
minder doelpunten dan de tegenpartij. Als je je sleutelbos, telefoon, portemonnee of bankpas verliest ben
je op direct onthand en besef je al snel hoe af hankelijk je bent van deze zaken, terwijl je ze iedere dag
voor ` lief ` neemt. Als de elektriciteit een keertje uitvalt of je hebt door storing of onderhoud geen internetverbinding, merk je pas hoe af hankelijk je bent
van deze zaken.
Het verlies van je (t)huis door bijvoorbeeld brand of
noodweer is iets wat veel mensen (gelukkig) niet
meemaken, maar afscheid nemen van een huis waarin veel en bijzondere momenten hebben plaatsgevonden, is voor veel mensen wel een groot verlies. Hoe
jong of oud je ook bent, vaak herinnert men nog exact
de dag, de omstandigheid, het mooie weer of een bepaalde geur bij een blij, bijzonder of eventueel verdrietige gebeurtenis.
Als wij als makelaar in een huis komen, zien/voelen
we de ‘historie” van een huis. De vele streepjes op de
muur of deurkozijn zijn, kenmerkend voor een (ooit)
jong gezin. Een linnenkast met mottenpapier kenmerkt een strak huishouden regime. De oude handgrasmaaier in de garage kenmerkt een doorzetter en
een mooi sfeervol gestileerd huis verraad passie en
interesse in de wereld.
Wie ook interesse had in de wereld, was mijn vader
Harry Speksnijder. Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van onze allerliefste papaatje
en opa. Hij is 85 jaar geworden, 58 jaar samen geweest
met mijn moeder, een grote vriendelijke reus, mijn
fundering, mijn trots, altijd opgewekt, een man van
weinig woorden, een bloemenman met grote handen
die niet tegen stil zitten kon. Een echte sportman, die
deze Elfstedentocht niet meer heeft kunnen uit
rijden. Dag lieve papa.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 16
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)
Een oude truc
Bij een oude dame in Laren kwam een tweetal
personen op bezoek. De dame had een kast te koop
aangeboden en de heren wilden deze kast kopen voor
duizend gulden. De vrouw wist niet hoe ze het had.
Dat was een mooie meevaller. Als handgeld gaven ze
de vrouw alvast f.50.=. De kast zou later worden
opgehaald en betaald. Ze vroegen de vrouw of ze ook
sieraden te koop had. Vrolijk gestemd door het
onverwachte fortuintje liet zij een broche aan de heren
zien en verkocht hem voor een belachelijke lage prijs.
Het sieraad was veel meer waard.
Een paar dagen later kwamen zij weer terug om de
kast op te halen maar vroegen eerst of zij nog meer
sieraden had. Gelukkig was op dat moment haar broer
bij haar op bezoek die deze lieden door had. Hij
verweet ze dat ze flessentrekkers waren en nodigde de
heren uit om met hem naar het politiebureau te gaan.
Daar moesten de heren niets van hebben. Ze renden
naar buiten en klommen zo snel ze konden in hun
rijtuig en verdwenen in snelle galop.
Even goed heeft de broer aangifte gedaan bij de politie.
Die veronderstelde dat deze heren het zelfde spelletje
zouden spelen in een andere plaats. De politie zou
trachten er achter te komen wie deze “heren” waren
en proberen ze in te rekenen.
Bron: Het Larensch Dagblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil
brengen is van harte welkom op woensdag van 13
tot 15.30 uur in de Lindenhoeve aan de Van
Nispenstraat 29 in Laren. Donateurs ontvangen
het kwartaalbericht.

SpaceBuzz lanceert kinderen
van Florencius Laren de ruimte in
SpaceBuzz, ‘s werelds eerste levensechte virtual reality raket, is weer van start gegaan met haar tour naar scholen in
heel Nederland! De SpaceBuzz raket doet komende periode meer dan 300 basisscholen aan en lanceert 15.000
leerlingen uit groep 7 de ruimte in! Op 9 november mochten de kinderen van basisschool Florencius in Laren de
ruimtevlucht meemaken.
“Mogen wij mee naar de maan?”, roept een van de kinderen van Florencius in Laren enthousiast als hij de grote
SpaceBuzz ziet staan. De vrachtwagen met daarop een
grote witte raket staat op het schoolplein en de eerste
groep kinderen komt net de raket uit. “Wauw, dit was
echt gaaf ” is de reactie van een meisje die via de trap de
raket verlaat.
In een unieke 4D-ervaring met virtual reality ervaren de
leerlingen zelf vanuit de ruimte hoe ongeloof lijk mooi,
maar ook kwetsbaar onze aarde is. De SpaceBuzz-missie
is om kinderen wereldwijd de aarde door de ogen van een
astronaut te laten zien en hen zo te inspireren om ambassadeurs van onze prachtige planeet te worden.

Gelanceerd!
Het programma werd maandagochtend in alle vroegte
gelanceerd bij Florencius Basisschool.
Mede-initiatiefnemer en ambassadeur van SpaceBuzz André Kuipers: “Het uitzicht vanuit de ruimte op onze
prachtige planeet leert ons veel over hoe we met onze
aarde omgaan. Het liefst zou ik iedereen meenemen op
ruimtereis om dat met eigen ogen te zien, maar dat gaat
helaas niet. Daarom is dit een schitterende manier om
met gebruik van de nieuwste technologie de indrukwekkende ervaring van astronauten te delen met kinderen
op onze planeet.”

Tentoonstelling DBG3 van Larense
kunstenaars in voormalig Rabo-pand

Struinen door het mosterdzaad
op de Eng

Take away bij Brink 20

Sloop voor een nieuw clubgebouw voor SV Laren'99
Sinterklaas door burgemeester Nanning Mol op gemeentehuis
ontvangen

Tekeningen voor Sint Nicolaas graag brengen naar
de burgmeester op het gemeentehuis

Wethouder Peter Calis op bezoek bij
Hofstee Schoenen aan de Nieuweweg

Nieuws in beeld

Voorzitter Veiligheidsregio bezoekt Rosa Spier Huis

Werken aan Verduurzaming Stad en
Lande & omgeving

Wij komen, zij gaan

Stap voor stap steeds fraaier
Het lijkt stil rondom de bijna 500-jarige Johanneskerk, maar niets is minder waar;
binnen wordt hard gewerkt aan de herinrichting. De eeuwenoude zerktegels die in de
kerkvloer lagen, worden herplaatst en krijgen een plek in het liturgisch centrum. Dat
is het deel rondom de preekstoel en de banken die terzijde staan. Het is ook het deel
waar het doopvont komt en de centrale tafel.
De vaart zit er goed in. De elektriciens doen het nodige
werk, de stukadoors staan in de startblokken en de
interieurg roep heeft een voorlopige keuze gemaakt voor
de stoelen. Het worden zo goed als zeker de prima zittende stoelen die ook in de Ontmoetingskerk staan.
Alleen de kleur zal anders zijn en meer passen bij het
interieur van de Johanneskerk.
Binnenkort begint de aannemer met de renovatie van de
bijgebouwen. Het Weidtmanorgel dat aan de Johanneskerk geschonken is door de Evangelisch-Lutherse
Gemeente in Hilversum, wordt momenteel gedemonteerd, waar nodig gerestaureerd en daarna tijdelijk
opgeslagen totdat er afscheid is genomen van het oude
orgel.

Zerktegels ( foto: Rineke Ooijkaas)

Weidtmanorgel ( foto: Co Swaan)

Johannes
kerk

500

www.johanneskerk500Beide partijen, de Gemeente Laren en de Protestantse
Gemeente Laren Eemnes (PGLE), besteden ook aandacht
aan het terrein rondom de kerk. Het plan is onder andere
om in dit buitenterrein de contouren van het in 1869
Bidbook 2e flyer d.indd 1
gesloopte koor aan de Naarderstraat-zijde,
in de bestrating terug te laten komen.

Wat zeker voorspoedig gaat is de fondsenwerving: het
werven van ‘Vrienden’. De € 500.000,-- nodig voor renovatie en inrichting van het interieur, komt in zicht door
donaties van veel inwoners van Laren en Eemnes voor dit
unieke cultureel erfgoed!

Theateragenda
Donderdag 10 december

Arie Vuyk – Oudejaarsconference
2020: Hamsteren!
20.15 uur – Theater aan de Brink
Prijs: € 18,00
De veiligste manier om mensen
op afstand te houden is op het
podium te staan. Arie Vuyk hoort
op een podium, en hij brengt zijn
vijfde feel-good
oudejaarsconference op een rij!
Geurkaarsen, transgenderneutraal
ondernemen, Johan Derksen, Harry en Megan, ze komen
allemaal voorbij. Vuyk volgt de voorschriften, gelooft
niet in complotgekkies en hij maakt er het beste van.
Want hij is altijd al tegendraads geweest. Daarom laat hij
u lachen. Arie Vuyk past niet in een hokje, maar wel in
het theater! Typetjes, liedjes, conferences en gedichtjes,
hij kan het allemaal. Als u niet weet wat het nut is van al
het nieuws van 2020, kom dan naar Vuyk, lach de
narigheid weg en koester de mooie momenten van het
afgelopen jaar. En als het nieuws niet inspirerend is?
Dan verzint Arie zelf wel wat!

Woensdag 16 december

Jan Beuving & Patrick Nederkoorn
De andere oudejaars
20.15 uur – Singer Laren
Prijs: € 25,00 / Singer Supporters:
€ 22,50 / CJP/BankGiro Loterij VIP:
€ 22,50 (Excl. € 3,50
transactiekosten per bestelling)
Wordt 2020 een extreme piek in
de wereldgeschiedenis? Of een
niet te onderscheiden knikje in de
curve van de tijd? Over 100 jaar
zullen we het antwoord weten.
Maar daar kunnen Jan Beuving en
Patrick Nederkoorn natuurlijk niet op wachten.
Dus leggen zij het jaar nu vast aan de beademing.
Wie verdient een standbeeld en wie trekt het weer
omver? Alle tijd die de geest gaf, komt nog één keer
langs. Jan Beuving en Patrick Nederkoorn maakten in
2018 en 2019 samen een programma over de
Belastingdienst. Het resultaat was volle zalen, een Annie
M.G. Schmidtprijs en het ontslag van de staatssecretaris
van financiën. Nu nemen Jan en Patrick, met Tom Dicke
weer aan de piano, 2020 onder handen. U mag dus
verwachten dat ook daar geen seconde van overblijft.

Vrijdag 18 december

Madelijne Kool –
Hahahandleiding
We moeten ergens beginnen
18.30 en 21.00 uur – Singer Laren
Prijs: € 22,00 / Singer
Supporters: € 19,50 / CJP/
BankGiro Loterij VIP: € 19,50
(Excl. € 3,50 transactiekosten
per bestelling)
Madelijne Kool is heel erg goed
in beginnen. Afmaken, dat is
een ander verhaal. Maar vanaf
nu gaat alles anders. Het is één
voor twaalf: de wereld gaat
eraan. Dus begint Kool
een reddingsoperatie. Met plantaardig eten, kakkervrij
denken, schermloze dagen, klimaatneutrale seks,
ontspullen en een instapcursus circulaire economie
probeert Kool er het beste van te maken. Dat valt
allemaal niet mee. Maar we moeten ergens beginnen.
Hoogste tijd dus voor een avondje duurzaam cabaret
vol muziek en recyclebare grappen.
I.v.m. met de verscherpte coronamaatregelen zijn de
koffieconcerten en andere activiteiten in het Papageno
Huis tot nader order afgelast.

Beste gasten van het Papageno Huis Restaurant,
Het Papageno horecateam heeft samen met de jongeren

heerlijke afhaalmenu’s bedacht. De maaltijden worden dagelijks
vers bereid. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u uw bestelling
ophalen. De maaltijden zijn eenvoudig thuis op te warmen.
Indien gewenst brengen wij de maaltijd bij u thuis.

DAGMENU

U kunt met PIN afrekenen in ons restaurant. Bij thuisbezorging
geven wij u een factuur met het verzoek deze zo snel mogelijk over te maken.
DE MAALTIJDEN VAN DEZE WEEK!

MAANDAG
30 november

Roseval aardappels uit de oven /
Snijbonen / Thijmjus
met Karbonade

DINSDAG
1 december

Quiche met kabeljauw / Zuurkool / Tomaat € 7,met Yoghurt met appel/kaneel compote
€ 3,-

W OENSDAG
2 december

Stamppot rauwe andijvie / Jus
met Runder Gehaktbal

€ 7,€ 3,-

DONDERDAG
3 december

Lasagne bolognese / Salade Caprese
met Worteltaart met frosting

€ 7,€ 3,-

VRIJDAG
4 december

Gekookte aardappelen /
Geglaceerde bospeen / Beurre blanc
met Warm gerookte Zalm

€ 7,€ 3,-

€ 7,€ 3,-

Bent u enthousiast? Wat fijn, dat zorgt ervoor dat onze jongeren door kunnen
gaan met hun programma en bijdragen aan de maatschappij.
Plaats uw bestelling per mail via het volgende adres: horeca@stichtingpapageno.nl
Geef onderstaande gegevens door:
- Naam en Telefoonnummer
- Welke dag, met of zonder supplement en het aantal gerechten
week
- Afhalen of bezorgen en indien bezorgen op welk adres
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U krijgt dan een bevestiging via de mail.
Blijf gezond!
Team Papageno Huis Restaurant

Singer L aren

Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www.singerlaren.nl

Brinkhuis Theater
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in
het Brinkhuis: online via het ticketformulier op
www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt
dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf
een uur voor het begin van de voorstelling – uw
kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Naarderstraat 77 | 1251 BG Laren
035 - 203 16 64

R WEE K 49
DIT IS HET DAGMEN U VOO
nen koke n
Papage no-jong volw asse
ltijd
dagelijk een vers e maa

Vacatures
vrijwilligerswerk
Ambassadeurs gezocht voor online
dorpsplatform WijkConnect Laren
WijkConnect is een online dorpsplatform vóór en dóór
Laren. Je kunt op dit platform onder andere een (coronaproof ) agenda-item plaatsen, vraag en aanbod delen
via het prikbord en je organisatie voorstellen op de
organisatiepagina. We zoeken ambassadeurs die veel
contacten hebben in Laren, mensen kunnen enthousiasmeren en over overtuigingskracht beschikken.
Daarnaast zoeken we publicisten en promotors. Kijk
op www.vcbel voor meer informatie over deze functies. Wil je graag meedenken en/of meedoen? Er is van
alles mogelijk: je kiest zelf hoeveel uur en hoe vaak je
je inzet voor WijkConnect.

Vivium Johanneshove zoekt met spoed
coronacoaches
Voor de locatie Johanneshove in Laren zoeken we per
direct stevige, vriendelijke en representatieve coronacoaches. De coaches verwelkomen bij de ingang van
deze Zorgloos Wonenlocatie alle mensen die binnenkomen en informeren hen over de coronaregels binnen Vivium.
Taken: verwelkomen van bezoekers, bijhouden van
bezoekerslijst, uitleg geven over de coronaregels, scannen van temperatuur. Werktijden: 9.00 tot 14.00 uur en
14.00 tot 18.00/19.00 uur (in overleg, mag ook in het
weekend). Wij bieden: reiskostenvergoeding en een
warme of broodmaaltijd. Duur: 2 á 3 maanden, mogelijk langer.

Bijzondere kerstkaarten, makkelijk aanpasbaar!
Neem snel een kijkje op kerstkaartmix.nl

Geen vaste inloopspreekuren
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn er
voorlopig geen vaste inloopspreekuren in Laren en
Eemnes. Natuurlijk ben je wél welkom met vragen
over vrijwilligerswerk. Je kunt ons bellen, mailen en/
of een afspraak maken voor een live- of beeldbel
gesprek.
Neem voor meer informatie over de vacatures en/of
voor een afspraak contact op met Marjon Woudstra,
coördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk
op www.vcbel.nl

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Activiteiten

Filmagenda Brinkhuis
•	dinsdag 1 december

19.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
• woensdag 2 december
14.30
Kinderfilm: Ella Bella Bingo
alle leeftijden
• woensdag 2 december
19.30
Out Stealing horses
Drama
• donderdag 3 december
14.30
Fisherman’s Friends
Komedie/Drama
• vrijdag 4 december
14.30
Parasite
Drama/Komedie
•	maandag 7 december
14.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
•	dinsdag 8 december
19.30
Fisherman’s Friends
Komedie/Drama
•	woensdag 9 december
14.30
Kinderfilm: Mijn bijzondere rare week met Tess
Kinderfilm: alle leeftijden
• woensdag 9 december
19.30
Parasite
Drama/Komedie
•	donderdag 10 december
14.30
Out Stealing horses
Drama
•	vrijdag 11 december
14.30
Fisherman’s Friends
Komedie/Drama
• maandag 14 december
14.30
Parasite
Drama/Komedie
• dinsdag 15 december
19.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
•	woensdag 16 december
14.30
Kinderfilm: Kapsalon Romy
alle leeftijden
•	woensdag 16 december
19.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
• donderdag 17 december
14.30
Out Stealing horses
Drama
• vrijdag 18 december
14.30
Fisherman’s Friends
Komedie/Drama
• maandag 21 december
14.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
•	dinsdag 22 december
14.30
Out Stealing horses
Drama
•	woensdag 23 december
14.30
Kinderfilm: Ella Bella Bingo
alle leeftijden
•	donderdag 24 december
14.30
Fisherman’s Friends
Komedie/Drama
• maandag 28 december
14.30
Out Stealing horses
Drama
• dinsdag 29 december
14.30
De Beentjes van St. Hildegard
Drama/Komedie
•	woensdag 30 december
14.30
Kinderfilm: Kapsalon Romy
alle leeftijden

Hart van Laren heeft Hart voor Voorlezen
Voorlezen is samen stil zijn met woorden en maakt kinderen rijker. Door kinderen vanaf hun eerste levensjaren
voor te lezen wordt de basis gelegd voor lezen en lees
plezier. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen
blijken gemotiveerd om te leren lezen. Ze zijn ook taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn
voorgelezen. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen
in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Je
leert jouw kind zich een voorstelling te maken van
dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of
meegemaakt. Door met kinderen plaatjes te bekijken en
te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voor
lezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Het is een
goede stimulans om k inderen vertrouwd te laten raken
met de taal.
Al acht jaar wordt er in de bibliotheek van Laren iedere
vrijdagmorgen tussen 11.00 en 11.30 uur voorgelezen aan
peuters. In het nieuwe seizoen is er iedere tweede vrijdag
van de maand een gastvoorlezer aanwezig. Reserveren is
niet nodig. Uiteraard houdt de bibliotheek rekening met
alle vereiste coronamaatregelen en worden de ouders
gevraagd zich te laten registreren en de benodigde
anderhalve meter afstand te houden.

Andere tijden, andere mogelijkheden
Ook de mensen van de PC HelpdeskBEL zijn genoodzaakt
thuis te blijven. Dat neemt niet weg dat zij graag bereid
zijn uw dringende vragen en/of problemen met uw
Windows of Apple-computer, tablet of smartphone op te
lossen.
U kunt zich aanmelden via www.hulp@pchelpdeskbel.nl
onder vermelding van naam, telefoonnummer en
e-mailadres.
Vermeld in uw mail s.v.p. uw besturingssysteem
(Windows of Apple), alsmede een korte beschrijving van
het probleem. Dat geldt ook voor een Apple- of Androidtablet of smartphone.
Een van de vrijwilligers neemt dan contact met u op.
Mogelijk kan hij telefonisch helpen of, uiteraard in overleg met u, op afstand via de techniek uw apparaat
t ijdelijk besturen/repareren. Meer informatie?
Kijk op www.pchelpdeskbel.nl

De geschilderde kerk
Ter gelegenheid van het
500-jarig bestaan van de
Johanneskerk aan de Naarder
straat in Laren toont Singer
Laren een tiental geschilderde
gezichten op het gebedshuis.
Tijdens de bloeiperiode van de
Larense kunstenaarskolonie is
het pittoreske kerkje in het
oude centrum van Laren een geliefd onderwerp. Kunstenaars als David Schulman, Ferdinand Hart Nibbrig,
Gustave de Smet en Lou Loeber leggen haar vast in verschillende stijlen, variërend van symbolisme tot
abstractie. De expositie is te zien van 1 december t/m 10
januari. Zaterdag 5 december is het museum gratis toegankelijk voor inwoners van Laren. Let op: het is noodzakelijk om een online tijdslot te reserveren. Beeld: Lou
Loeber, kerkje in Laren, 1925

Expositie Geertje van de Kamp in Singer Laren
Inspiratie. Een woord met betekenis. Een woord waar
het mee begint in de kunst. En een woord dat de
Stichting Van Vlissingen Art Foundation sinds 2008 als
leidraad gebruikt om talentvolle, Nederlandse beeldende kunstenaars voor het voetlicht te brengen, te stimuleren en te inspireren om nieuwe stappen te zetten in
hun kunstenaarschap. Jaarlijks stelt de Van Vlissingen
Art Foundation een kunstenaar in de gelegenheid een
reis te maken om inspiratie voor nieuw werk op te doen.
Van het werk wordt een boek en een tentoonstelling
gemaakt. Dit jaar is beeldend kunstenaar Geertje van de
Kamp (1966) geselecteerd. Gefascineerd door origami,
reisde zij vorig jaar voor inspiratie af naar Japan om zich
te laten inspireren door verrassende Japanse architectuur, de bevolking en de natuur. De tentoonstelling is te
zien van 3 t/m 29 november in Singer Laren.
Van muizentrappetjes tot origami: gevouwen papier
vormt een belangrijke inspiratiebron voor Geertje van
de Kamp. Toch komt er geen papier te pas aan haar intrigerende kunstwerken die bestaan uit twee (gedeeltelijk)
beschilderde glasplaten. De schildering klapt als het
ware over van de voorste op de achterste plaat; het

v ouwwerk wordt daarbij door de ogen en hersenen verricht. Met behulp van schaduwen, licht en ref lecties laat
Geertje zien hoe betrekkelijk het verschil is tussen ruimtelijkheid en platheid, en tussen abstractie en figuratie.
Het is noodzakelijk om voorafgaand aan uw bezoek aan
het museum een online ticket met tijdslot te reserveren.
Dat kan via www.singerlaren.nl.

Schilders van licht
Van zonovergoten land
schappen tot scènes in felle
spotlights, Schilders van
licht. Monet tot Sluijters
presenteert in diverse thema’s hoe kunsten aars rond
1900 licht weergeven. Zo
schildert Claude Monet
impressies van natuurlijke
lichtval, stippelen Jan Toorop, Co Breman en Ferdinand
Hart Nibbrig vibrerende lichteffecten en experimenteert Jan Sluijters met kleur om de sensatie van licht te
verbeelden. Leo Gestel vangt in zijn portretten het
‘innerlijke licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks
zijn schilderijen ensceneert in kunstlicht. Ten slotte
gaan diverse kunstenaars op reis naar het mediterrane
licht. De tentoonstelling Schilders van licht. Monet tot
Sluijters is nog te zien t/m 10 januari 2021 in Singer
Laren.
Af beelding: Jan Sluijters, Café de Nuit - Café Olympia,
Parijs, 1906, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc.

De kunst van het weglaten
Ontdek de veelzijdigheid van de Singercollectie! In de
tuinzalen toont Singer Laren t/m 10 januari 2021 een
selectie van kunstwerken uit de museumverzameling
van kunstenaars die de werkelijkheid vereenvoudigd
weergaven. Door de nadruk te leggen op kleur, lijn en
vorm vinden Chris Beekman, Bart van der Leck en Lou
Loeber een eigentijdse beeldtaal om de moderne tijd te
verbeelden. Op een enkele puur abstracte voorstelling
na, zoals Van der Lecks Compositie, blijven onderwerpen
uit de zichtbare werkelijkheid in hun geabstraheerde
voorstellingen herkenbaar.

Engelen Healing Avond
Op donderdag 17 december organiseert Lisette-Anne
Volker in het Brinkhuis weer een avond van 1,5 uur met
een Engelen Healing. Breng je wensen in en laat de engelen de healing voor jou inzetten. Dit is voor jou wanneer
je een heerlijke avond voor je zelf wilt. In een fijne en veilige omgeving. Om aan jezelf te werken en je zelfgenezend vermogen met behulp van engelen-energie.

Hoe ziet zo’n avond eruit?
Lisette-Anne: “Bij binnen
komst krijg je een papiertje, waar je je healingswensen op schrijft. Je hoeft je
naam er niet op te zetten.
Leg je papiertje op de tafel
vooraan, zodat ik de verzoeken kan lezen en
samen met de engelen de healing kan starten.” Inloop
vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot
uiterlijk 21.30 uur. Wil je gebruikmaken van de vroegboekkorting, zorg dan dat je boeking en betaling uiterlijk 2 weken van te voren binnen is. Je betaalt dan geen €
22 maar slechts € 15,55. In verband met Covid is van te
voren boeken verplicht. Er is beperkt plek en vol is vol.
Mail naar info@lisetteanne.com

Filosofiebijeenkomsten
Begin volgend jaar organiseert
Michiel Korthals vijf filosofiebijeenkomsten in de Groene
Afslag. In de bijeenkomsten
staat de vraag centraal: hoe
zullen en moeten we omgaan
met feiten, planten (natuur),
dieren, landbouw en medemensen? “De vijf onderwerpen zijn allemaal hoogst
actueel,” aldus Korthals. “Want in de huidige samenleving zijn hier zeer controversiële opvattingen over, die
vaak te vuur en te zwaard worden verdedigd of aangevallen.” Wetenschap: kunnen we de wetenschap vertrouwen? In welke mate? Planten: zijn ze gevoelig, sterven ze
door onze intensieve landbouw af? Mogen we ze manipuleren voor hogere opbrengsten? Dieren: natuurlijk
moeten ze wel gezond blijven, maar hebben ze ook rechten? Wie komt dan voor die rechten op? En mogen we ze
wel doden en opeten? Landbouw: kunnen we zonder chemische (kunstmest, pesticiden) landbouw? Moet landbouw kleinschalig? Mensen: hoe gaan we met elkaar om,
wat doe we met fundamentele meningsverschillen?
Mogen we andere mensen (emigranten) uitsluiten?
Korthals behandelt deze vijf onderwerpen aan de hand
van belangrijke posities in de recente filosofie. Daarbij
presenteert hij niet alleen ideeën van hedendaagse filosofen, maar stimuleert hij de deelnemers ook om zelf
over de onderwerpen na te denken.
De cursusdata zijn: Zondagmiddag 10 januari; 24 januari; 7 februari; 21 februari; 7 maart. Aanvang: steeds om
15.00 uur.
Rekening houdend met corona is er een koffie/theearrangement inbegrepen in het cursusgeld.

Aanmelding is definitief na betaling van 150 euro cursusgeld op rekening
IBAN NL20TRIO 0781486580, tnv M. Korthals, Laren.

Cursus imker worden
Imker worden, geïnteresseerd in bijen of gewoon veel
belangstelling voor de natuur? Dan is dit de cursus om
actief aan de slag te gaan met deze fascinerende insecten. De basiscursus bijenhouden is een praktische cursus met theorie- en praktijkbijeenkomsten van maart
tot oktober, parallel aan het bijenjaar. De cursus start in
februari 2021.
De cursus bestaat uit vier theoriebijeenkomsten over
bijen, bloemen, honing, bijenkasten, gereedschappen en
alle zaken die je zou moeten weten om het gedrag van de
bijen een beetje te kunnen begrijpen. Deze bijeen
komsten vinden plaats op vier dinsdagavonden.
Met de kennis in het achterhoofd volgen een tiental
praktijkbijeenkomsten waarin je met een bijenvolk leert
om te gaan, hoe je zwermen kunt voorkomen en (hopelijk) honing moet slingeren. Eerste praktijkbijeenkomst
vindt plaats op zaterdagochtend 17 april. Voor de overige
bijeenkomsten is een programma vastgesteld maar deze
data zijn natuurlijk af hankelijk van het weer, de bijen en
de natuur. Al deze bijeenkomsten (op één na) zullen
plaatsvinden op de zaterdagochtend.
Aan het einde van de cursus komen we nog eens bij
elkaar om de onderwerpen van het hele seizoen opnieuw
met elkaar door te nemen. We sluiten de cursus feestelijk
af met een test waarbij na voldoende resultaat een officieel diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) zal worden uitgereikt.
Na af loop van de cursus ben je in staat om zelfstandig
bijen te houden en wie weet, aan het eind van het jaar de
eerste potjes honing te kunnen oogsten. Maar ook als je
niet van plan bent zelf bijen te gaan houden, is het bijzonder interessant te weten hoe bijen leven en te voelen
hoe imkers werken.
Meer informatie: vbbnlarenblaricum.nl

Agenda
t/m 10 jan Singer Laren: De geschilderde kerk
t/m 10 jan	Singer Laren: Schilders van Licht. Monet tot
Sluijters
t/m 10 jan Singer Laren: De kunst van het weglaten
t/m 23 nov Bibliotheek Laren: boekenverkoop
t/m 29 nov Singer Laren: Geertje van de Kamp
27 nov
Film aan de Brink: Judy, 14.30 uur
30 nov
Film aan de Brink: Dark Waters, 14.30 uur
1 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van
St. Hildegard, 19.30 uur
2 dec	Film aan de Brink: Kinderfilm - Ella Bella
Bingo, 14.30 uur
2 dec	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
19.30 uur
3 dec	Film aan de Brink: Fisherman’s Friends,
14.30 uur
4 dec
Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
7 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
8 dec	Film aan de Brink: Fisherman’s Friends,
19.30 uur
9 dec	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus
Digitale Nalatenschap (1 les), 14.00-16.00 uur
9 dec	Film aan de Brink: Kinderfilm – Mijn
bijzondere rare week met Tess, 14.30 uur
9 dec
Film aan de Brink: Parasite, 19.30 uur
10 dec	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
14.30 uur
10 dec	Theater aan de Brink: Arie Vuyk –
Oudejaarsconference 2020: ‘Hamsteren!’,
20.15 uur
11 dec	Film aan de Brink: Fisherman’s Friends,
14.30 uur
14 dec
Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
15 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 19.30 uur
16 dec	Film aan de Brink: Kinderfilm – Kapsalon
Romy, 14.30 uur
16 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 19.30 uur
16 dec	Singer Theater: Jan Beuving & Patrick
Nederkoorn - De andere oudejaars, 20.15 uur
17 dec	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
14.30 uur
17 dec
Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00 uur
18 dec	Film aan de Brink: Fisherman’s Friends,
14.30 uur
18 dec	Singer Theater: Madelijne Kool Hahahandleiding We moeten ergens
beginnen, 19.30 uur EN 21.00 uur
21 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
22 dec	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
14.30 uur
23 dec	Film aan de Brink: Kinderfilm - Ella Bella
Bingo, 14.30 uur
24 dec	Film aan de Brink: Fisherman’s Friends,
14.30 uur
28 dec	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
14.30 uur

29 dec	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
30 dec	Film aan de Brink: Kinderfilm – Kapsalon
Romy, 14.30 uur
10 jan	De Groene Afslag: start serie
filosofiebijeenkomsten door Michiel
Korthals, 15.00 uur

Terugkerende activiteiten
PC Helpdesk BEL, Brinkhuis,
iedere werkdag van 10.00-12.00 uur
SV Laren ’99, Walking Football,
iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur
Dagje Hart van Laren, Schering & Inslag,
iedere woensdag van 10.00-15.30 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis,
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
Geef en neemtafel, Brinkhuis,
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur

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

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer
298
300
302

Materiaal
in huis
02- 12-2020
13-01-2021
10-02-2021

Verschijningsdata
vrij. 11-12 en za. 12-12
vrij. 22-01 en za. 23-01
vrij. 19-02 en za. 20-02
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redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
advertentie@larensjournaal.nl

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.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
2 december 2020

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

Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het
Larens Journaal spoedig nabezorgd.

ZEVENEND 33A Laren

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
per telefoon: 14 035
Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112
Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53,
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via:
www.uitgeverijvanwijland.nl

Cover: Burgemeester krijgt op initiatief van makelaar Jaques Walch van Gitte Spee zijn portret in ‘aap & mol in Laren’

