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5 vragen aan 

Wat is uw motivatie om dit te gaan doen?
‘Als wethouder in Eemnes had ik ook het sociaal domein 
in mijn in portefeuille. Toen ik in de krant las dat wet-
houder Karin van Hunnik haar taak in Laren had beëin-
digd, realiseerde ik me dat dit een moeilijk moment was 
om een opvolger voor haar te vinden. Vooral gezien de 
relatief korte periode tot aan de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Als je niet thuis bent in dit dossier is 
het niet eenvoudig om in deze rijdende trein te stappen. 
Zeker ook omdat wij de bijzondere situatie hebben met de 
uitvoeringsorganisatie in Huizen en de ambtelijke BEL-
organisatie waarin we samenwerken. Ik weet hoe het in 
elkaar zit en wat er grosso modo speelt, en dus heb ik 
 contact opgenomen met Larens Behoud om te vragen of 
ik iets voor hen kon betekenen. Twee dagen later zaten we 
al om tafel en na af loop van dat gesprek gaven ze aan dat 
ze graag met mij in zee wilden.’

Wat is volgens u het belangrijkste verschil 
tussen Laren en Eemnes?
‘Het grootste verschil is dat de sluitende begroting in 
Laren geen mogelijkheden biedt om tegenvallers op te 
vangen. Wat je nu ziet in het sociaal domein is dat er veel 
rekeningen zijn die nog na-ijlen. We staan soms voor 
plotselinge verrassingen, zoals instanties die achteraf 
nog kosten declareren. In andere gemeenten heb je daar 
vaak meer reserveruimte voor, maar in Laren is die er 
niet. Vandaar dat een heel strakke sturing noodzakelijk 
is, met name op het geld in het sociaal domein.’

Wat heeft u met Laren? 
‘Laren is een erg gezellig dorp, waar je heel f ijn kunt win-
kelen als de winkels open zijn. Het ligt zo dicht bij mijn 
woonplaats Eemnes, dat ik voor een groot deel al wel weet 
wat er speelt en hoe het dorp eruit ziet.’ Lachend: ‘Hoewel 
ik de afgelopen paar dagen toch ook een paar keer mijn 

TomTom heb moeten raadplegen om in al die kleine 
straatjes en steegjes mijn weg te vinden. Maar dat zal 
ongetwijfeld een kwestie van tijd zijn.’

U vertegenwoordigt nu Larens Behoud. 
Hoe kijkt u naar die partij?
‘Wat me vooral is opgevallen in de gesprekken die ik met 
het bestuur en de selectiecommissie had, is dat de partij 
een enorm enthousiasme en een grote betrokkenheid 
uitstraalt bij alles wat er in Laren gebeurt. Larens Behoud 
is een echte dorpspartij. Dat spreekt me erg aan.’

Wat gaan inwoners van Laren de komende 
maanden van u merken? 
‘Het belangrijkste speerpunt is om het sociaal domein 
meer dan netjes uit te voeren. Goede zorg dus, maar wel 
met een focus op diegenen die het echt nodig hebben. We 
zullen strenger zijn als het gaat om het gebruik van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij men-
sen die er een beroep op doen gaan we nadrukkelijk 
 kijken wat nodig en noodzakelijk is. Ik maak altijd de vol-
gende vergelijking. Als kind krijg je van je ouders een 
driewieler en daarna een grote fiets, vervolgens koop je 
van je eerste salaris een scooter en later koop je je eigen 
auto. Maar wanneer je op latere leeftijd een rollator of 
looprek nodig hebt, dan vraag je of de gemeente die voor 
je wil kopen. Dat is wat mij betreft geen vanzelfsprekend-
heid, tenzij iemand niet anders kan natuurlijk. Waarom 
zou je wel je eigen auto kopen, maar niet je eigen scoot-
mobiel? Naar dat soort zaken moeten we echt kritischer 
gaan kijken. Ook op het gebied van jeugdzorg hebben we 
al plannen. Zo willen we vanuit de gemeente een prak-
tijkondersteuner inzetten, die de huisartsen kan onder-
steunen en wat meer kan inzoomen op de jeugdzorg dan 
de huisarts daartoe in staat is. We gaan proberen dat zo 
snel mogelijk vorm en inhoud te geven.’

Laren heeft sinds 6 januari een nieuwe wethouder 
 Sociaal Domein: Jan den Dunnen. Tussen 2014 en 2018 
was hij namens het CDA actief in de Eemnesser politiek. 
Nu gaat hij deze belangrijke taak namens Larens 
Behoud vervullen, in elk geval tot aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Jan den dunnen
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Een nieuw jaar!

Het jaar 2021 is begonnen zoals het eindig-
de, we zijn nog niet van Corona af helaas. 
Hopelijk gaan de vaccins ons leven lichter 
maken. Ook alle winkeliers en zzp’ers 
 wensen we snel licht aan het eind van de Covid-tunnel.
Intussen zijn we meer dan ooit digitaal ingesteld. College van 
B&W vergadert als gebruikelijk iedere week en ook commis-
sie- en gemeenteraadsvergaderingen vinden digitaal plaats. 

Er staat gelukkig een hoop op stapel voor dit jaar, zoals:
•	 	er verrijzen nieuwe clubhuizen voor SV Laren’99 en Mag-

gy Lekeux dankzij het ingezette nieuwe sport- en accom-
modatiebeleid;

•	 	in het Erven Dorenspark wordt nog dit jaar begonnen met 
de bouw van 10 sociale woningen; op de plek van Golden 
River wordt een fraai appartementengebouw la Gare 
gebouwd; de verkaveling voor 8 sociale woningen op de 
Harmen Vosweg wordt in een gewijzigd Bestemmings-
plan vastgelegd en hetzelfde geldt voor de Ligweide waar 
we 10 betaalbare ouderenwoningen en 2 vrijstaande 
woningen in de vrije sector willen bouwen; de steden-
bouwkundige verkaveling op de plek van de Rabobank 
wordt nog deze maand in commissie en raad behandeld 
en ook Crailo loopt voorspoedig: vanaf 2022 verschijnen 
daar 600 woningen, waarvan 1/3 sociaal.

•	 	nu de Brink-plannen voorlopig in de ijskast zitten, zijn we 
gestart met het snoeien van de bomen daar, evenals met 
andere onderhoudswerkzaamheden;

•	 	de studie om het Raadhuis te vervreemden is gestart. De 
medisch-maatschappelijke dienstverlening moet daar 
natuurlijk blijven en liefst nog worden uitgebreid en 
uiteraard blijft het monumentale Raadhuis in volle glorie 
staan; 

•	 	tot slot een heel bijzonder verkeersproject: het plan is om 
in het voorjaar met een buurtbus in te starten. Deze bus 
brengt inwoners met vervoersproblemen naar dokter, 
tandarts, Brinkhuis of andere noodzakelijke en leuke 
bestemmingen.

We hoeven ons dus niet te vervelen ondanks de onzeker-
heden en uitdagingen inherent aan Covid-19. Ik wens u -dat 
mag toch altijd- een gezond en gelukkig 2021.

Ton Stam, t.stam@laren.nl
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Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

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

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

Bidbook 2e flyer d.indd   1 04-06-20   14:30Uitslag kerst en nieuwjaars Quiz 20
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Echte inspraak
Op mijn vorige column over burgerparticipatie hebben 
we veel reacties gekregen. Begrijpelijk, want veel beslis-
singen die in onze gemeente worden genomen, hebben 
een directe invloed op onze woon-en leefomgeving. 
Dankzij de digitalisering weet u veel sneller wat er 
gebeurt en logisch dat u hierbij als inwoner direct betrok-
ken wilt zijn en reageren. 
Deze maand staat de omgevingswet op de politieke agen-
da. Bewonersparticipatie is, naast de visie op ons dorp, 
een van de belangrijkste thema’s waarmee gemeenten in 
het kader van deze omgevingswet aan de slag moeten. 
Alhoewel dit verplicht is, is de inhoud vrij. Elke gemeen-
teraad moet zelf vastleggen hoe en tot hoever ze bewoners 
willen laten meepraten en meebeslissen. 
Liberaal Laren is voorstander van vergaande participatie 
van de burger in zowel beleid als besluiten. En niet ach-
teraf, maar aan de voorkant meesturen – al dan niet digi-
taal vanuit de luie stoel – zodat er mede richting gegeven 
kan worden hoe we Laren met elkaar leef baar en bewoon-
baar houden. Want echte inspraak is vaak afwezig. En dat 
echte inspraak begint bij transparantie hoef ik niemand 
uit te leggen…
Ook het initiatiefrecht wordt in Laren tot op heden niet 
toegepast. Dit heeft alles te maken met het beschikkings-
recht over de eigen buurt en leefomgeving, want samen 
maken we het dorp. 
Minister Ollogren ligt voor wat betreft de invoering van 
de omgevingswet op ramkoers met de 1e Kamer vanwege  
ICT-problemen en gemeentelijke kosten, hetgeen invoe-
ring in de huidige vorm bijna onmogelijk maakt.  Maar 
ook als de wet er (nu) niet komt, willen wij een participa-
tie/inspraakbeleid invoeren, want echte democratie 
begint bij de burger.  

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Onze winkels zijn gesloten

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

“Met elkaar en voor elkaar”
Dat is het motto van onze nieuwe wethouder Sociaal 
Domein in Laren, Jan den Dunnen, om daar meteen aan 
toe te voegen: dat WMO niet moet worden gezien   als 
een recht waar iedereen maar lukraak een beroep op kan 
doen, maar dat het hier echt alleen gaat om 
ondersteuning van kwetsbare mensen.
Duidelijke taal die hij in Eemnes al concreet heeft 
gemaakt door bijvoorbeeld het monitoren van de 
jeugdzorg, d.w.z. het volgen van de ontwikkelingen in de 
effectiviteit van de hulpverlening, want in het Sociaal 
Domein blijven die ontwikkelingen zich voortdurend 
vernieuwen.  
Bijvoorbeeld deze kant van het probleem: Wil je een 
wethouder f inanciën gillend wakker krijgen, f luister 
dan ’s nachts het woord ‘ jeugdzorg’ in zijn oor. 
Wethouders raken er hun banen door kwijt. Gemeenten 
raken aan de rand van het bankroet en zien geen andere 
oplossing dan de ozb stevig te verhogen. Faillissement 
dreigt ook voor een kwart van de jeugdzorginstellingen 
die hoog specialistische ggz-zorg bieden, afgeknepen als 
zij worden door hun nieuwe opdrachtgevers, de 
gemeenten. In schril contrast verdienen sommige 
instellingen, die lichtere vormen van zorg bieden, hier 
juist miljoenen aan.
Zo scheef is de jeugdzorg gegroeid. 
Gelukkig zijn er ook positieve vernieuwingen, 
bijvoorbeeld de inzet van steeds meer gz-psychologen in 
het wijkteam. Dat is beter voor gemeenten, beter voor 
ouders én beter voor kinderen. Om nog maar te zwijgen 
over alle mogelijkheden via internet. 
Er is nog veel te doen voor de nieuwe wethouder. Hij kan 
daarbij op een “constructieve beoordeling” door de D66-
fractie rekenen.

Jim Juffermans
D66

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

Onroerende Zaak Belasting (OZB) en 
Rabobanklocatie
Het heeft allebei met f inanciën te maken maar daar 
houdt de vergelijking dan ook wel op.
De OZB is een jaarlijks terugkerend ritueel. Ieder jaar 
valt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen op uw 
deurmat. Basis van de aanslag is de WOZ-waarde van uw 
bezit. Voor de waardepeildatum wordt steeds 1 januari 
van het jaar daaraan voorafgaand aangehouden. Collega-
partij D66 tamboereert al jaren dat er van alles mis is 
met de aanslagen en vooral gehanteerde woningwaardes. 
Stelt vraag op vraag en steeds beantwoordt de wethouder 
de vragen. Maar duidelijker wordt het niet. De laatste 
keer dat hierover in de raad is gesproken heeft o.a. de 
CDA-fractie de wethouder gevraagd, nu voor eens en 
altijd een einde te maken aan de ruis en onduidelijkheid. 
De wethouder heeft dit adequaat opgepakt en er is een 
bijeenkomst voor geïnteresseerde raadsleden gepland. 
Wordt vervolgd.
De Rabobanklocatie (kantoorbestemming) is gekocht 
door een projectontwikkelaar die vervolgens met een (te) 
fantastisch plan kwam om een appartementencomplex 
te realiseren. En toen brak de pleuris uit. Vooral toen 
staande een raadscommissiebehandeling met diverse 
insprekers, na een schorsing, de ontwikkelaar het plan 
tijdens de schorsing bleek ingetrokken te hebben. Aldus 
geen verdere politieke bespreking. Daaropvolgend is er 
een participatieproject met omwonenden en andere 
geïnteresseerden doorgelopen. Nog steeds is het plan 
appartementen maar nu in een andere vorm en opzet. 
Waar helaas aan voorbij gegaan is, is de vraag of we deze 
kantoor- en werklocatie op die plek wel moeten 
transformeren naar te dure woningbouw. De coalitie 
Larens Behoud-VVD is voor, maar 
de gemeenteraad moet zich eerst 
nog eens afvragen of dit ook 
werkelijk het beste plan voor ons 
dorp is. De CDA fractie is hiervan 
nog niet overtuigd.

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA
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Nieuws in beeld

Draaiorgelmuziek  versterkt de sfeer

Burgemeester Nanning Mol leest peuters voor in Larense bieb

'Soup to go'bij Brink 20
Buurt-oudejaarsborrel op 1,5 mtr. op de 
Kwekerij

De wijn stroomde voor de feestdagen de 
winkels uit

Een mondkapje dragen buiten wordt steeds 
meer gedaan

Erik de Zwart moet 'Wie is de Mol' jammer 
genoeg verlaten

Emine, Philip en Vikkie vrolijken buurt op met 
warme chocola

Bierproever Erwin Lunshof tapt Finn Larens gemeentepils  
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Gemeentelijke	
bekendmakingen	digitaal Larense zaken

Larense zaken 22 januari 2021

Draaiorgelmuziek  versterkt de sfeer

De wijn stroomde voor de feestdagen de 
winkels uit

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

Aangevraagde	
omgevingsvergunningen

•	 	Jagersweg 46, 1251 ZS, plaatsen van een erker en 
dakraam, ingekomen 31 december 2020

•	 	Mauvezand 1, 1251 JC, plaatsen van twee dakramen, 
ingekomen 4 januari 2021

•	 	Esseboom 2E (kavel 5), 1251 CP, bouwen van een 
woning, ingekomen 24 december 2020

•	 	Houtzagerij 14, 1251 GK, plaatsen van een erfafschei-
ding, ingekomen 5 januari 2021

•	 	Sint Janstraat 12 -RCHT, 1251 LA, verbouwen van het 
winkelpand, ingekomen op 7  januari 2021

•	 	2e Ruiterweg 6, 1251 JH, bouwen van een berging, 
ingekomen 13 januari 2021

•	 	Brink 4b, 1251 KV, vervangen van de bestaande 
woning, ingekomen 14 januari 2021

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

Verleende	
omgevingsvergunningen	

•	 	Ericaweg 29, 1251 WJ, vellen van 1 boom, verzonden 
23 december 2020

•	 	Houtweg 9, 1251 CR, vellen van 3 bomen (herplant-
plicht), verzonden 31 december 2020

•	 	Vredelaan 60, 1251 GJ, plaatsen van een zwembad in 
de achtertuin, verzonden 29 december 2020

•	 	Ericaweg 40, 1251 WL, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden op 5 januari 2021

•	 	Schapendrift 36, 1251 XH, realiseren van een 
wanddoorbraak en wijzigen van de bestemming 
bedrijf in wonen, verzonden 7 januari 2021

•	 	Steffenskamp 20, 1251 ZT, vellen van 1 boom, 
verzonden 8 januari 2021

•	 	Hoef loo 1a, 1251 EA, [rectif icatie] vellen van 2 bomen 
(herplantplicht), verzonden 16 december 2020

•	 	Tafelbergweg 40, 1251 AG, plaatsen van een geauto-
matiseerde toegangspoort, verzonden 12 januari 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen-
telijke website.

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

Geweigerde	
omgevingsvergunningen

•	 	Langsakker 14, 1251 GB, vellen van 1 boom, verzon-
den 28 december 2020. 

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen-
telijke website.

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter in zage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek 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.

Verleende	APV	vergunningen

Besloten door burgemeester en wethouderrs:
•	 	Standplaatsvergunning voor de verkoop van zuivel-

producten op de maandag, dinsdag, vrijdag en zater-
dag op Plein 1945 (zijde Zevenend) voor het jaar 2021, 
verzonden 28 december 2020

•	 	Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen 
en planten van dinsdag tot en met zaterdag op Plein 
1945 (zijde Zevenend) voor het jaar 2021, verzonden 7 
januari 2021

•	 	Standplaatsvergunning voor de verkoop van groenten 
en fruit wekelijks op de vrijdag op Plein 1945 (zijde 
Jumbo) voor het jaar 2021, verzonden 7 januari 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeente-
lijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in dienen 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 januari 
2021 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst 
Raad).

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 27 januari 2021 
om 20.00 uur digitaal via Teams. De vergadering is live te 
volgen via laren.notubiz.nl/live Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	 	Stedenbouwkundige opzet herontwikkeling Rabo-

bank
•	 	Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 

2022 en 2023
•	 	Bestuursopdracht Groenplan Laren
•	 	Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basis-

registratie personen Laren 2021

Ontwerp	bestemmingsplan	
Crailo	ligt	ter	inzage

De colleges van Laren, Gooise Meren en Hilversum heb-
ben groen licht gegeven om het ontwerpbestemmings-
plan voor het buurtschap Crailo, inclusief de milieu-
effect rapportage en het ontwerp beeldkwaliteitsplan, 
verder in procedure te brengen. Een bestemmingsplan is 
nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juri-
disch en planologisch mogelijk te maken. 

Belangrijke stap
Dit is een belangrijke stap om te komen tot een prachti-
ge nieuwe wijk, waarin wonen, werken, duurzaamheid, 
mobiliteit en natuur op een bijzondere manier met 
elkaar worden verbonden. Voorafgaand aan de besluit-
vorming door de drie gemeenteraden rond de zomer van 
2021 liggen de stukken van vrijdag 15 januari t/m don-
derdag 25 februari 2021 ter visie. Dit vindt in alle drie de 
gemeente tegelijkertijd plaats. 

Webinar
Op 4 februari tussen 20:00 uur en 21:30 uur vindt er een 
live webinar plaats, zodat geïnteresseerden zich kunnen 
laten informeren over de inhoudelijke en procedurele 
aspecten rond de besluitvorming. De link om deel te 
nemen aan het webinar komt op die dag op de website 
www.crailo.nl te staan.

Meer informatie
De verkorte publicatietekst treft u op de volgende pagina 
aan. Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen. De for-
mele rechtsgeldige bekendmaking en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website www.
overheid.nl Kijk voor meer informatie over het proces, de 
ambities en de plannen op www.crailo.nl  
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Open normen 
In het ontwerpbestemmingsplan is een aantal zogeheten 
‘open normen’ opgenomen. Deze open normen worden 
uitgewerkt in beleidsregels die in samenhang met de 
regels uit het bestemmingsplan in acht moeten worden 
genomen, te weten de Ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit 
en parkeren Buurtschap Crailo’ en de Ontwerp-beleidsre-
gel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap 
Crailo’.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende 
stukken waaronder het Milieueffectrapport zijn met 
ingang vanaf vrijdag 15 januari 2021 zes weken in te zien 
bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor in Eemnes, 
of op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.
BPbuurtCrailo-On01). Tegelijkertijd zijn ook het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden, het ontwerp beeld-
kwaliteitsplan en de ontwerp-beleidsregels in te zien bij 
de balie Vergunningen of op www.laren.nl/crailo.

Zienswijze en inspraakreactie
U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, Post-
bus 71, 3755 ZH Eemnes over het ontwerpbestemmings-
plan, het MER en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder. U kunt een inspraakreactie naar voren 
brengen over het ontwerp beeldkwaliteitsplan en de ont-
werp-beleidsregels.

Informatie
Voor het inwinnen van informatie en het mondeling naar 
voren brengen van zienswijzen/ inspraakreacties kunt u 
contact opnemen met mevrouw K. Loman van de BEL 
Combinatie, telefonisch bereikbaar via 14 035.

Bekendmaking	ontwerpbestemmingsplan	
‘Buurtschap	Crailo’

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurt-
schap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder, ontwerp-beeldkwaliteitsplan, ontwerp-
beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuur-
inclusief bouwen en inrichten’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buurt-
schap Crailo’ en het bijbehorende Milieueffectrapport 
met ingang van vrijdag 15 januari 2021 t/m donderdag 25 
februari 2021 ter visie ligt. Tegelijkertijd liggen het ont-
werpbesluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan 
Buurtschap Crailo’, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
‘Buurtschap Crailo’, de ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit 
en parkeren Buurtschap Crailo’ en de ontwerp-beleidsre-
gel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap 
Crailo’ ter visie.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ 
betreft formeel drie integraal op elkaar afgestemde ont-
werpbestemmingsplannen, namelijk een bestemmings-
plan voor de gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilver-
sum. Het totale plangebied behelst maximaal 590 
woningen, circa 5 hectare bedrijvigheid en (maatschap-
pelijke) voorzieningen. Voor de ontwikkeling van het 
gebied is beeldkwaliteitsplan ‘Buurtschap Crailo’ opge-
steld. In het beeldkwaliteitsplan is aan de hand van eisen 
voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aan-
gegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd.

Milieueffectrapport
Voor het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport 
(MER) opgesteld. In het MER is beschreven wat de te ver-
wachten gevolgen zijn voor het milieu. Het MER maakt 
onderdeel uit het van het ontwerpbestemmingsplan. 

Geluidhinder
Op grond van het bestemmingsplan kunnen op het 
grondgebied van Laren maximaal 58 woningen gereali-
seerd worden die als gevolg van het verkeer op de Rijksweg 
A1 een hogere grensbelasting kunnen ondervinden dan 
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhin-
der. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 
voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.
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Lockdown	tot	en	met	9	februari:	
hou	vol!

In ieder geval tot en met 9 februari blijven we in lock-
down. Het is een noodzakelijke maatregel om het aantal 
coronabesmettingen nog verder en sneller te laten dalen. 
Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moe-
ten beperken. Misschien komen er aanvullend nog maat-
regelen, zoals een avondklok, omdat varianten van het 
virus voor extra risico’s zorgen. 

De eerste groepen zijn inmiddels gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Daarmee gaan we een nieuwe fase van deze 
crisis in en kunnen we een begin van licht zien aan het 
eind van de tunnel. Maar het vaccineren gaat langzamer 
dan we zouden willen omdat de vaccins nog niet in hele 
grote hoeveelheden beschikbaar zijn. Dit betekent helaas 
nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. 

Burgemeester Nanning Mol: “Laten we met elkaar de 
moed erin houden en elkaar waar mogelijk helpen. Ik zie 
om mij heen dat het voor jong en oud moeilijk is, maar de 
veerkracht in onze lokale gemeenschap is groot. Het geeft 
mij vertrouwen dat wij samen door deze moeilijke tijd 
heenkomen. Hou vol!” 

Vaccineren is de belangrijkste stap om jezelf en uiteinde-
lijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coro-
navirus. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe 
beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder 
verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren en 
verminderen we de druk op de zorg. 

Vaccineren: wie wanneer?
De rijksoverheid heeft de tijdlijn voor het vaccineren 
vastgesteld. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt deze 
bericht. Het is begrijpelijk dat mensen vragen hebben 
over vaccineren. Op www.coronavaccinatie.nl staat 
 informatie over de verschillende vaccins en de volgorde 
waarin er wordt gevaccineerd. Ook zijn antwoorden te 
vinden op veel gestelde vragen. U kunt met vragen ook 
bellen naar 0800-1351 of het Coronacallcenter van de GGD 
(035) 692 64 00.

Ondernemersvragen
Om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona-
crisis zijn er regelingen voor inkomensondersteuning 
of tegemoetkoming in loonkosten of vaste lasten. Zie 
voor het overzicht: www.kvk.nl
Heeft u specifieke wensen of vragen aan de gemeente, 
dan kunt u terecht bij ‘Dorpsfonds Bijzonder Laren’ 
(Astrid Kuyer, secretaris, via info@bijzonderlaren.nl). 
De gemeente is continu in contact en heeft hen 
gevraagd om in hun achterban na te gaan waar (nog 
meer) behoefte aan is.

Jeugdactiviteiten
In januari organiseert Sportief & Gezond BEL nog een 
reeks aan outdoor activiteiten voor kinderen en jonge-
ren. Deze activiteiten zijn gratis en met vrije inloop. 
Zie: www.sportiefengezondbel.nl/wintergames

Het project ‘Dynamic Challenges’ loopt door tot eind 
januari. Bij het voltooien van de diverse challenges 
kan je sterren verdienen. Hoe moeilijker de challenge, 
hoe meer sterren. Er zijn leuke prijzen te winnen. 
Zie: www.dynamicarts.nl 

Noodfonds	Corona	voor		
Larense	organisaties

De gemeente heeft een speciaal Noodfonds Corona inge-
steld voor ondernemers en maatschappelijke organisaties 
in Laren. Het fonds is bedoeld om organisaties te steunen 
die financieel hard zijn getroffen door de coronacrisis en 
de beperkingen die de overheid daarvoor heeft opgelegd, 
zoals sluitingen. Ondernemers kunnen kwijtschelding 
krijgen van een deel van de kosten voor bijvoorbeeld pre-
cario of huur die zij aan de gemeente verschuldigd zijn. 
Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen 
steun krijgen als zij f inancieel vastlopen. Daarbij gaat de 
gemeente ervan uit dat zij eerst zelf maatregelen hebben 
genomen en eventuele reserves inzetten. Aanvragen kun-
nen voor 1 februari 2021 worden ingediend. Het aan-
vraagformulier is op de 
gemeentelijke website te 
vinden. De gemeente 
financiert het noodfonds 
uit de opbrengst van de 
verkoop van de voor-
malige burgemeesterswo-
ning. Meer weten? Kijk op: 
www.laren.nl/noodfonds
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Snoeiwerkzaamheden	Brink

Afgelopen week zijn de bomen op en rond de Brink 
gesnoeid. Het snoeien van bomen is nodig om deze veilig 
en gezond te houden. Wethouder Ton Stam nam een kijk-
je bij het werk.
Wethouder Ton Stam: ¨ Nu de plannen voor de Brink de 
komende jaren zijn stopgezet, was het wel de hoogste tijd 
voor het nodige onderhoud aan de bomen. Het onderhou-
den van bomen is belangrijk om de bomen gezond en in 
vorm te houden. Ook moesten gevaarlijke takken verwij-
derd worden zodat het veilig blijft voor passanten. Eén 
eikenboom moest helaas gekapt worden, omdat die boom 
is afgestorven. Gelukkig woont er niet langer ‘een tante 
en een oom in’.”
Het werk is uitgevoerd door Quercus, een erkende boom-
verzorger, in opdracht van onze groenaannemer SIGHT.

Welke	vrouw	verdient	Ribbius	
Peletier-penning	2021?

Welke vrouw uit Laren verdient een onderscheiding voor 
haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? 
Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere 
vrouwen? De provincie zoekt de Noord-Hollandse vrouw 
die daarom de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. 

Zet kandidaat in het zonnetje
Een kandidaat aanmelden kan van 11 januari tot en met 
14 februari via www.penning.noord-holland.nl. Op deze 
website is het ook mogelijk om een foto van de kandidaat 
in een galerij te plaatsen bij de winnaressen van voor-
gaande jaren. Een foto van deze galerij kan daarna direct 
gedeeld worden op Instagram, Facebook en Twitter. Zo 
wordt de kandidaat alvast in het zonnetje gezet.

Uit alle kandidaten kiest een jury een vrouw die de Rib-
bius Peletier-penning 2021 verdient. Sybilla Dekker 
(minister van Staat) voorzitter van de jury, overhandigt 

de penning op 5 maart. Iedereen kan een kandidaat aan-
melden voor deze jaarlijkse onderscheiding.  

Voorgaande winnaressen
Het Purmerendse raadslid Manja van de Weit kreeg de 
penning in 2020 voor haar initiatief ‘Vrouwen in de Pur-
merendse Politiek’. Met lezingen en trainingen inspi-
reert zij vrouwen om politiek actief te worden. Devika 
Partiman ontving de penning in 2019 als eerste. Zij is de 
vrouw achter de Stichting ‘Stem op een vrouw’ die vrou-
wen oproept om te stemmen op een vrouw lager op de 
kieslijst, om zo het percentage vrouwelijke volksverte-
genwoordigers te vergroten. Devika Partiman en Manja 
van der Weit zijn goede voorbeelden van vrouwen die 
ervoor hebben gezorgd dat meer vrouwen politiek actief 
zijn.

Ribbius Peletier-penning
De onderscheiding is in 2019 ingesteld vanwege 100 jaar 
vrouwenkiesrecht. De penning is vernoemd naar de eer-
ste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland, Lies-
beth Ribbius Peletier. Zij werkte haar hele leven aan 
vrouwenrechten en richtte in 1932 het vormingscentrum 
De Born voor vrouwen op. Ze was lid van de Eerste Kamer, 
vrouwenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties en 
in 1958 werd zij het eerste vrouwelijk lid van de Raad van 
State. 

Verhouding vrouw-man in de provincies
Na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 
steeg het aantal Statenleden (volksvertegenwoordigers 
van provincies) in Nederland dat vrouwelijk is van 31,5 
naar 33,2 procent. Van de 12 commissarissen van de 
Koning zijn er in 2 provincies vrouw. Van de 55 Statenle-
den in Noord-Holland zijn er op dit moment 20 vrouw en 
34 man en 1 Statenlid wil graag aangesproken worden 
als ‘Statenlid’ en niet als ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’. Eén 
vrouwelijk Statenlid wordt tijdelijk vervangen door een 
man. Als zij weer terugkomt is 40% van de Statenleden in 
Noord-Holland vrouw. 
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Gratis	energiebesparende	producten	voor	Larense	woningeigenaren

De gemeente Laren biedt eigenaren van koopwoningen 
een waardebon aan ter waarde van € 70,-! De voucher is 
te gebruiken om het huis energiezuiniger te maken. Dat 
kan al met kleine aanpassingen, zoals een tochtstrip of 
een ledlamp. Alle producten staan in de webshop van 
Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl/
subsidie-rre-laren. Woningeigenaren die al energie-
besparende maatregelen hebben laten toepassen of die al 
producten hebben gekocht voor het huis, kunnen tot  
€ 70,-subsidie terugvragen. Het kan tot en met 31 maart 
2021, dus wees er snel bij, want op=op!

Waarom deze bon?
Energie besparen is goed voor het klimaat én de porte-
monnee. Wethouder Stam: “De gemeente helpt woning-
bezitters op weg met de energievoucher. Gebruik de bon 
dus om een product aan te schaffen in de webshop. Het is 
echt heel makkelijk!” De voucher wordt mogelijk 
gemaakt door de Regeling Reductie Energiegebruik 
(RRE) van de rijksoverheid.

Hoe werkt het?
Via www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-laren 
vindt u meer informatie over de regeling, de voorwaarden 
en kunt u de vouchercode aanvragen. U heeft drie opties:
1.  Gratis energiebesparende producten bestellen via een 

webshop t.w.v. € 70,-.
2.  Geld terug vragen (€ 70,-) voor maatregelen die u al 

hebt laten toepassen.
3.  Een afspraak met Energiecorporatie Hut van Mie voor 

een online advies op maat voor uw woonsituatie.

Let op! U kunt één keer gebruik maken van deze regeling 
en kunt kiezen uit één van de bovengenoemde opties.

Meer weten?
Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u meer 
informatie. Woningbezitters kunnen de voucher 
in wisselen voor kleine maatregelen, maar ook voor 
 grotere ingrepen zoals; vloer-, dak- of spouw isolatie, een 
zonneboiler, het vervangen van een kozijn met isolerend 
glas of een warmtepomp.

Heeft u meer of andere vragen? Neem dan contact op met 
een onaf hankelijk adviseur van het gemeentelijk Duur-
zaam Bouwloket van Laren:  
via telefoonnummer 072 – 743 39 56 of via de 
mail: info@duurzaambouwloket.nl
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Nieuws in beeld

Kerstplezier bij Scouting Raboes

Karin Platje en Claudia Gatland produceerden Kerst in Laren

Eemnesser boeren maken lichtjestour langs de 
verzorgingstehuizen

Leerlingen De Binckhorst St. Jan maken kerststukjes voor het 
goede doel

Gitte Spee maakt Gouden Boekje  
'Aap en Mol in Panorama Mesdag' Hamdorff Eten & Drinken mist zijn gasten In de rij voor een oliebol

Larense zaken 19 aprilt 2019
Leeshygiëne op de Derkinderenlaan Nieuwbouw Nardinc vleugel voor 

Singer Laren begonnen
Nederlandse jeugd vergaapt zich aan 
knetterende bolides bij 't Bonte Paard
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

Goede start
De laatste tijd krijg ik veel vragen over ouderlijk ge-
zag en erkenning van kinderen. Zo belde mijn cliënt 
Ben: zijn ex-vriendin Roos wilde niet meewerken 
aan erkenning van hun zoontje Tim en al helemaal 
niet aan gezag. Zij vond het wel prima zo, nu had  
ze voor geen enkele beslissing Bens toestemming  
nodig. Wat kon Ben doen? Tim was nog maar een 
baby, maar als er straks een school moest worden 
gekozen wilde hij daar op volwaardige manier bij 
betrokken worden. 
Juridisch ouderschap en erkenning zijn twee ver-
schillende dingen. Als ouders getrouwd zijn (of  
geregistreerd), zijn ze allebei na de geboorte van  
een kind automatisch de juridische ouders en heb-
ben ze samen het ouderlijk gezag. Ouders die niet 
getrouwd zijn, zullen dat zelf moeten regelen. De 
(meerderjarige) moeder is van rechtswege juridisch 
ouder van haar kind en heeft ook meteen het  
ouderlijk gezag. De vader zal eerst zijn kind moeten 
erkennen om juridisch ouderschap te krijgen. Pas 
daarna kan hij het ouderlijk gezag krijgen. Voor 
beide heeft hij toestemming van de moeder nodig. 
Weigert de moeder die, dan moet vader naar de 
rechter. Zover kwam het hier niet. Wel moest Roos 
zich eerst realiseren, dat zij geen enkele kans zou 
maken om de erkenning en het gezag tegen te  
houden. Toen zij daarna begreep dat de procedure 
(ook) voor haar kostbaar zou worden, konden we 
alsnog afspraken maken. In de eerste week van  
dit jaar is gelukkig alles geregeld, inclusief een  
zorgregeling tussen Ben en Tim. 
Binnenkort wordt dit waarschijnlijk wel iets ver-
eenvoudigd. We verwachten dat in 2021 een wet zal 
worden aangenomen, waardoor een vader bij  
erkenning meteen ook gezag krijgt. k

Column Clasien_71X220mm_jan_2021.indd   1 14-01-2021   14:25

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     
www.deGoudenMakelaar.nl    

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! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Oplossing 
eindejaarspuzzel
Ook dit jaar hebben we weer heel wat inzendingen 
mogen ontvangen. 

De oplossing van de eindejaarspuzzel is: 
SAMEN  KRIJGEN WE CORONA ERONDER

Uit de goede inzendingen zijn zes winnaars 
 getrokken. 

• Rob en Henny de Vries 
• Pieter. S. Goede 
ontvangen het boek ‘Schieten op de Maan’

• Ruud van der Pas 
• Nic Crone 
ontvangen het boek ‘Laren in vervlogen tijden’ 

• Arjan Peters 
• Marjolein Vernooij 
hebben de Boekjes ‘Oog op Laren 1 en 2’ gewonnen 

De redactie dankt alle inzenders voor hun deelname.

Toegankelijkheidsteam 
Laren
Het Toegankelijkheidsteam Laren wenst de inwoners 
van Laren een goed en gezond 2021 toe, waarin corona 
en mondkapjes ons leven niet langer zullen beheersen!

Toch heeft 2020 ook iets positiefs teweeggebracht. 
Veel mensen hebben hun vakantie in Nederland 
doorgebracht en hebben ontdekt dat Nederland heel 
veel mooie plekjes heeft. Het Gooi en bovenal ons 
dorp is een prachtige plek om te wonen, te f ietsen en 
te wandelen. Een minpuntje is dat veel voetpaden 
vaak te smal zijn door bijvoorbeeld overhangend 
groen, foutgeparkeerde auto’s op het voetpad, of uit-
stalling van allerhande obstakels. Wandelaars, waar-
onder de ouderen, de mindervaliden en mensen met 
wandelwagens of kleine kinderen, moeten dan nood-
gedwongen de straat op, met gevaar voor eigen leven.

Het Toegankelijkheidsteam Laren heeft voor het 
nieuwe jaar dan ook één grote wens: dat alle inwoners 
van ons mooie dorp zich voornemen, om zorg te dra-
gen voor de veiligheid van rolstoel- en rollatorgebrui-
kers, moeders met wandelwagens of kleine kinderen 
en slechtzienden, door de voetpaden vrij te houden.

Mocht u onverhoopt nog klachten hebben over de 
begaanbaarheid van de voetpaden dan kun u dat 
altijd melden op de website van de gemeente via de 
MOR (melding openbare ruimte). U kunt het ook 
melden bij het Toegankelijkheidsteam Laren die de 
klacht dan doorgeeft aan de Gemeente (toegankelijk-
heidsteamlaren@gmail.com).

We blijven positief over de goede wil van de bewoners 
om het voor iedereen veilig te maken en te houden.

Namens TTL,  Lidy Smit

r o n g a s t r o b a r

d e z w a l u w

b o m e n k a p

g r o e n e a f s l a g

j o h a n n e s k e r k

g o u d e n m a k e l a a r

n a a r d e r s t r a a t

h o u t z a g e r ij

m o o i i n h e t g o o i

h o f s t e e s c h o e n e n

l a r e n s e s c h o o l

l a r e n v a n w e l e e r

h e i d e v e l d w e g

t a n d a r t s c e n t r u m l a r e n

a u t o s p o t t e r s

g r o e n l a r e n

b o l a n

d o o r d e b a n k g e n o m e n

k a r i n v a n h u n n i k

v i s a t e l i e r

b r i n k h u i s

p a p a g e n o h u i s

n i e u w s i n b e e l d

w i e t d e b o e r

b r a n d w e e r

s v l a r e n

Samen maken we het verschil!
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Nieuw jaar
 
Een nieuw jaar; een onbeschreven blad, zoals je een 
nieuw schrift voor het eerst beschrijft of een nieuwe 
(ouderwetse) agenda voor het eerst gaat gebruiken. 

U heeft vast de woningmarktcijfers van het afgelopen 
kwartaal in de media vernomen. De huizenprijzen 
blijven  maar stijgen; het aanbod neemt af en de 
 keuze mogelijkheid voor de potentieel kopers is 
 wederom f link afgenomen. Men heeft gemiddeld 
“keuze” uit 2 woningen. Ik kan mij herinneren toen 
ik net begon te werken in de makelaardij (1995) dat er 
ook weinig woningen te koop stonden. Hierna zijn 
veelal de Vinexwijken in Nederland gerealiseerd om 
zo het toenmalige woning te kort op te lossen. 

De afgelopen jaren heeft het de bouw f link tegen-
gezeten met  in 2008 de banken crisis waardoor  
ca 5000 bouwbedrijven stopten. Het te kort aan bouw-
vakkers, de hogere kosten van bouwmaterialen, het 
stikstof beleid van uit Europa en Pfas wat in de grond 
zit, kortom allemaal niet bevorderlijk voor de 
 woningbouw. 

Op dit moment zijn er ca. 330.000 woningen te weinig 
in Nederland, ook in Laren en Blaricum is er grote 
vraag naar woningen; gelijkvloerse (kleinere) 
 appartementen en bungalows. Het gezin wat wil 
doorstromen, de senior die kleiner wil gaan wonen,  
het jonge stel wat zijn gezin wil starten. In 2018 en 
2019 stegen de huizenprijzen;  in 2020 eveneens 
 terwijl een ieder dit niet had gedacht en verwacht en 
wat gaat 2021 brengen? 

Wilt u uw woning verkopen, of blijft u nog even 
 zitten? Het zijn geen gemakkelijke keuzes,  maar u 
kunt beter zelf de keuze maken dan dat deze voor u 
gemaakt wordt.  

Uit het archief van de Historische kring Laren - 44
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Op woensdag 5 januari 1921 werd in de Gemeente-
woning (nu Dierenkliniek ’t Gooi) aan de Torenlaan 
door de Feministische Partij een openbare vergade-
ring gehouden. Na een inleidend woord van de voor-
zitter mevrouw S. Wichers, waarbij deze in het 
 bijzonder wees dat de Feministische Partij geen 
 bijwagen van één van de mannenpartijen is, werd  
het woord gegeven aan mevrouw C.B. Minderhout,  
die het partijprogramma uiteen zette.
Ze begon met te zeggen dat de mannen nu zo goed-
gunstig waren geweest om aan de vrouwen het kies-
recht te schenken, zij zich op politiek terrein moeten 
oriënteren om te zien, of ze mee zullen doen aan de 
opbouw van de maatschappij, gegrond op mannen-
moraal, of dat ze als afzonderlijke vrouwenpartij voor 
de rechten van de vrouw op moeten komen. Volgens 
haar zal dit laatste het geval zijn. Haar betoog ging 
nog heel lang door. Na haar sprak mevrouw  
A. Klooster. Zij sprak met overtuiging over “De 
 Nieuwe Vrouw”. Zij besloot haar langer betoog met de 
woorden: ”Met opgericht hoofd gaat zij (de vrouw) 
voorwaarts, door regen en wind naar den Nieuwen 
Tijd”. Na af loop van de vergadering werd de afd. ‘Gooi 
der Feministische Partij’ met een voorlopig bestuur. 
Spijtig voor de dames, maar ik heb nagekeken hoe de 
gemeenteraad van Laren er in 1921 uit zag, wie en 
welke partijen er in vertegenwoordigd waren. Daar 
was echter geen Feministische Partij bij aanwezig. In 
datzelfde jaar werd feministe Johanna Naber gekozen 
in de gemeenteraad van Amsterdam voor de Vrij-
heidsbond, een liberale partij. Van een Feministische 
Partij in daarna niets meer te vinden.

Bronnen:  Het Larensch Nieuwsblad 1921 
Wikipedia

De Lindenhoeve van de Historische Kring,  

Van Nispenstraat 29, Laren, is i.v.m. corona 

voorlopig gesloten. Donateurs ontvangen het 

Kwartaalbericht.



Energiecoaches gezocht 
De Hut van Mie zoekt enthousiaste vrijwilligers die opgeleid willen 
worden tot energiecoach.

De Hut van Mie is een initiatief van betrokken inwoners 
uit Laren en Blaricum. 
Doel van de coöperatie is om met zoveel mogelijk in-
woners het energieverbruik in Laren en Blaricum te ver-
minderen en lokaal eigen energie op te wekken. Goed 
voor zowel de portemonnee als voor het milieu.
Onze energiecoaches gaan met dorpsgenoten in gesprek 
om hen persoonlijk op weg te helpen met de verduur-
zaming van hun huis.

WIJ ZOEKEN 
met het oog op komende acties 

UIT BREIDING VAN ONS TEAM

Enthousiaste vrijwilligers die opgeleid 
willen worden tot energiecoach. 

De praktijkgerichte training geeft inzicht in energie-
besparende maatregelen, de effecten daarvan, de wensen 
van de bewoners en de praktische toepasbaarheid.

We zoeken mensen die het leuk vinden in een lokaal, 
 sociaal en duurzaam netwerk te functioneren.
Een netwerk, waarin ze mee mogen denken, kennis 
 delen, elkaar verder helpen en elkaar inspireren.

De taken kunnen er als volgt uitzien:
•	 	huisbezoeken brengen aan mensen met vragen over 

hun huis en energieverbruik;
•	 	met het coachteam op zoek gaan naar huiseigenaren 

die potentieel geïnteresseerd zijn, b.v. door het orga-
niseren van bijeenkomsten in de buurt, bij de sport-
vereniging of ander clubverband;

•	 	in stadhuis of bibliotheek een spreekuur bemensen;
•	 	Andere acties die het team met elkaar bedenkt en 

 uitvoert.

We bieden:
•	 	een regionaal opleidingstraject;
•	 	een leuke club van gemotiveerde mensen met vogels 

van zeer diverse pluimage;
•	 	periodiek de mogelijkheid kennis te nemen van 

 nieuwe ontwikkelingen middels beursbezoek, bij-
scholingen e.d.

Als u minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar bent, 
aff initeit heeft met duurzaamheid, sociaal vaardig bent 
en graag een maatschappelijke bijdrage wilt leveren, dan 
zijn we op zoek naar u. U hoeft niet per se een technische 
achtergrond te hebben. Iedereen krijgt dezelfde op-
leiding die deels bestaat uit techniek, en deels uit 
 gesprekstechniek. Beide even belangrijk.

Wanneer u interesse heeft of misschien nog vragen kunt zich 
wenden tot Peter Uitendaal 06 15387857 
energiecoach@hutvanmie.nl.
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Succesvolle inzamelingsactie voor kerststollen Theodotion

Sprookjesachtig Laren

Oude ambtswoning bij Hertenkamp  
levert bijna 2 miljoen op

Nieuwe boek Wiet de Boer een groot 
succes

Leo Janssen geeft voor de radio  toelichting 
op expositie 'De geschilderde kerk' in Singer

Sleeën nu het kan

Veilige service op de weekmarkt

Regenboog op de zuiderheide nabij Theehuis 't Bluk   

Personeel van drogisterij Kruidvat in Laren 
bedreigd met mes

TV-opnames MCC voor Kerstspecial

Nieuws in beeld
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Succesvolle inzamelingsactie voor kerststollen Theodotion

Personeel van drogisterij Kruidvat in Laren 
bedreigd met mes

Meer zicht op datum en bouwheer 
Johanneskerk
LAREN – januari 2021. Doordat de nieuwe vloer tijdens de renovatie van de 
Johanneskerk 15 cm lager is komen te liggen, moeten preekstoel en het klankbord, 
dat boven de preekstoel zit, 15 cm zakken. Daardoor komt de balk die boven het 
klankbord zit, verrassend beter in beeld.  

Aat Snaterse schrijft daarover in zijn ‘Geschiedenis van 
de Johanneskerk in Laren’*, het volgende: ‘De inwijdings-
datum van de kerk is nauwkeurig bekend, want die is 
vermeld op de balk in de triomf boog, nu recht boven de 
preekstoel. Daar staat: ‘Dies Lambertus 1521’. Dus: 
 ‘Ingewijd op Sint Lambertus 1521’. En Sint Lambertus viel 
op 17 september. Aan die tekst is toegevoegd: ‘Mr Lub-
bertus’, dus weten we ook wie de kerk heeft gebouwd.’
‘In het algemeen wordt aangenomen dat Lubbertus een 
streekgebonden bouwer was, die opdracht kreeg een een-
voudig kerkje te bouwen. Daarin is hij uitstekend 
geslaagd: het is een eenvoudig zaalkerkje met kenmer-
ken uit de late gotiek, zoals de vorm van de ramen en de 
dakhelling. De toren draagt ook duidelijke laat gotische 
kenmerken en is markant; de achthoekige vorm van de 

klokkenverdieping komt niet zo heel veel voor in Neder-
land,’ aldus Snaterse.
Mooi dat de naam van bouwheer Lubbertus zo nadruk-
kelijk wordt vermeld. Vaak is het de architect die in beeld 
komt zoals bijvoorbeeld bij de Cuyperskerken waarvan er 
wel 100 in Nederland staan. 

De anderhalve kilometer leiding van de vloerver-
warming wordt deze dagen uitgetest. De huidige bou-
wers hopen de renovatie van de Johanneskerk in april   
gereed te hebben. Dan wordt het verder ingericht en het 
orgel geplaatst. Dan is het klaar voor het jubileum op die 
17e september.

*zie voor de volledige tekst www.johanneskerk-laren.nl 

GEEF OM  
LARENS  
CULTUREEL  
ERFGOED

Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

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

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

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

GNR-schaapskudde keert terug naar 
historische grond
Maandag 18 januari is de grote schaapskudde van 
het GNR naar de Hilversumseweg 44-46 in Laren 
verhuisd. Burgemeester Nanning Mol opende de 
toegang tot het nieuwe schapenverblijf.

Tot 1968 was een kudde van het Goois Natuurreservaat 
op deze plek gevestigd. De oude schaapskooi uit die tijd 
staat daar nog. De kudde is nu terug op deze historische 
plek, en krijgt een volwaardige moderne huisvesting in 
de voormalige manege. Een historisch moment voor het 
schapendorp Laren dus! Het nieuwe onderkomen krijgt 
overigens geen publieksfunctie.
Toen de kudde in 2008 werd aangekocht, had het GNR 
eigenlijk geen huisvesting voor de dieren. Camping 
 Heidebloem in Laren (nu groepsverblijf ‘t Laer) was opge-
heven en de loods van de camping werd al jaren gebruikt 
als opslagplaats. Deze grote schuur is toen omgebouwd 
als stal en heeft tot de dag van vandaag dienstgedaan als 
onderkomen voor 150 schapen en als kraamkamer voor 
de vele lammetjes die hier ieder jaar geboren zijn. 

Er was dringend behoefte aan huisvesting die de volle-
dige kudde kan herbergen. En die hebben we nu gevon-
den. De stal biedt onderkomen aan een voltallige kudde 
van 400 ooien met lammeren, en voldoet aan de eisen van 
deze tijd uit oogpunt van dierenwelzijn, milieu, duur-
zaamheid, arbeidsomstandigheden en veiligheid. 
De aankoop van de gebouwen op dit perceel is mogelijk 
gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Met dit 
bedrag kunnen we ons blijvend inzetten voor de 
be scherming van de Gooise Natuur. Met dank aan alle 
deelnemers van de National Postcode Loterij.
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Xavi Smabers druk in de weer met de 

Kerstquiz in het Larens Journaal

In het Larens Journaal van 11 december werd op initiatief van burgemeester Nanning Mol door oud-
wethouder Leo Janssen een speciale ‘Kerst en Oud& Nieuw quiz’ samengesteld bestaande uit 100 verras-
sende vragen. Er werd zeer enthousiast op gereageerd.

Ook Leo Janssen werd de afgelopen weken in het dorp 
regelmatig over de Larense quiz aangesproken. Leo: ‘Dat 
varieerde van complimenten tot’ Wat was nou het ant-
woord op vraag…? Ik had er ook een aantal strikvragen in 
gezet, bijvoorbeeld over zaalhockey of het aantal 1-nen in 
de maand december. Het was niet een gemakkelijke 
quiz, je moest er veel voor opzoeken. Wat ik het aller-
leukste vond, was dat ik een dorpsbewoner zag, - ik liep 
er toevallig- die de kanten van de Laarder molen zat te 
tellen. Ik vroeg het hem ook en het was zo. Ja, daar word 
ik heel vrolijk van. Ik hoop dat ik volgend jaar weer een 
quiz in elkaar mag draaien. Alle prijswinnaars, van har-
te gefeliciteerd en de prijs komt er aan.’

DE ANTWOORDEN:
1.b 2.c 3.a 4.b 5.c 6.a 7.b 8.c 9.b 10.c 11.b 12.b 13.c 14.b 15.c 
16.c 17.c 18.a 19.b 20.a 21.a 22.b 23.b 24.a 25. b 26. b 27.b 28. 
a 29. a 30.c 31. b 32.c 33.c 34.a 35.a 36.c 37.b 38.a 39.a 40.b 41.a 
42.c 43.b 44.a 45.a 46.b 47.a 48.a 49.a 50. a 51.a 52.b 53.a 54.b 
55. a 56.a 57.a 58.b 59. a 60. b 61.b 62.b 63.c 64.b 65. c 66. c 67.c 
68. c 69.a 70.b 71.b 72.a 73.b 74.a 75.a 76.a 77.b 78.a 79.b 80.a 
81.a 82.a 83.a 84.c 85.c 86.c 87.b 88.b 89.a 90.a 91.a 92.a 93.b 
94.c 95.a 96.a 97.c 98.a 99.b 100.b
 
Goede a’s: 42
Goede b’s: 35
Goede c’s: 23

DE HOOFDPRIJS:
Twee kaartjes voor ‘Een avond met mij’ met cabaretier 
Ronald Snijders in het Singertheater op zaterdag 17 april. 
Ton Kuijer

De volgende winnaars krijgen het boek ‘Straten en per-
sonen in het oude dorp Laren van 1850  tot 2020’ geschre-
ven door Wiet de Boer 
Drs. M.A. de Haan
Bart Van Walstijn
Esther van der Peijl
Ton en Betty Koekkoek

De volgende winnaars krijgen het boek ‘Bol-an, over 
Larense burgers, verdwenen boeren en sjieke buitenlui’, 
geschreven door  Leo Janssen
Karin van Wieren
Xavi, Bodi en Minke Smabers
Yvette Sollman
Jan Onrust

UITSLAG KERST en 
OUD & NIEUW 

QUIZ ‘Als nieuwe inwoner van Laren was 
deze quiz voor mij extra leuk om 
Laren iets beter te leren kennen.’

‘Allereerst gelukkig nieuwjaar en 

bedankt voor het samenstellen 

van deze leuke quiz, heb heel wat 

bijgeleerd over ons mooie dorp!’ 

‘Ontzettend leuke quiz ! Wat een ongeloof-

lijk werk om in elkaar te zetten. Veel dank!! 

Wij hebben er een hoop lol om gehad!’ 
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Aan tafel met museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm, 
een kunstenaar of de conservator van het museum? Het 
kan! Singer Laren introduceert een unieke lunchmand. 
Lijkt het u leuk om een kijkje te nemen in de keuken van 
Singer Laren? Dan is de Singer kunstlunchmand iets 
voor u. Belangrijk daarbij is: zet naast het servies ook uw 
laptop op tafel. Terwijl u geniet van de beroemde Singer-
broodjes, huisgemaakte soep, verse jus d’orange en heer-
lijke bonbons, neemt museumdirecteur Jan Rudolph de 
Lorm u mee door villa De Wilde Zwanen of vertelt con-
servator Roby Boes u over spannende ontdekkingen in 
haar werk. 
U kunt ook kiezen voor een kunstenaar aan tafel. Na al 
dat thuisschoolwerk maakt kunstenaar Dineke Soer 
samen met uw kinderen een ‘wilde zwaan’. Vindt u het 
leuk om zelf te leren tekenen? Dineke geeft u met veel 
plezier een online les. 
Woont u in Laren, Blaricum of Crailo? Dan wordt de 
lunchmand gratis thuisbezorgd. U kunt u de mand ook 
bij ons ophalen. De lunchmanden zijn verkrijgbaar van-
af € 25,- . Op www.singerlaren.nl/lunchmand vindt u 
meer informatie. 

Lezen verzekerd óók in 2021!
Ook in 2021 wil bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum de 
toegang tot de collecties zo makkelijk mogelijk maken 
voor iedereen. Voor mensen die graag lezen maar niet in 
de gelegenheid zijn om zelf naar de bibliotheek te komen 

Aan tafel met Singer Laren Activiteiten

is het mogelijk om boeken, tijdschriften en/of f ilms te 
lenen. Dit kan op verschillende manieren, via de service 
Bibliotheek aan Huis van de bibliotheek of de Boekenbe-
zorgdienst van Versa Welzijn in samenwerking met de 
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De bibliotheek heeft veel te bieden. In de eerste plaats 
lenen we natuurlijk boeken. Onze collectie beschikt over 
avonturenromans, detectives, historische en familiero-
mans, moderne literatuur, hobby- en fotoboeken, boe-
ken over het dorp en eigen streek en reisverhalen. Daar-
naast hebben we f ilms om uit te lenen. Als mensen 
moeite hebben met het lezen van kleine letters, dan zijn 
de grootletterboeken en luisterboeken een uitkomst. 
Bibliotheek aan Huis werkt heel eenvoudig. Tijdens een 
kennismakingsgesprek geeft u aan wat en hoeveel u 
graag leest. Daarna komt een vrijwilliger nieuwe boeken 
en media bij u thuisbrengen en ophalen. Dit met vaste 
regelmaat en op een tijdstip dat u het beste uitkomt. U 
heeft alleen een geldig abonnement nodig. De Biblio-
theek aan Huis kost u niets extra’s: u betaalt slechts de 
gebruikelijke tarieven.

Meer weten over of gebruik maken van Bibliotheek aan 
Huis? Aanmelden door middel van contactformulier 
www.bibliotheekhlb.nl/contact of contact opnemen via 
info@bibliotheekhlb.nl of telefonisch (035)5257410. 
De Bezorgdienst Vrijwillige Thuishulp van Versa BEL of 
Versa Welzijn Huizen is beschikbaar voor leden en niet-
leden. Het is voor alle inwoners uit Huizen, Laren en Bla-
ricum met een kwetsbare gezondheid (ongeacht leeftijd) 
mogelijk om via deze bezorgservice bibliotheekmateria-
len thuis bezorgd te krijgen. Vrijwilligers van de Vrijwil-

Monuta De Jager
T 035 - 691 65 76
I monuta.nl/bussum De Jager

Monuta is er voor u.
Ook in Laren en Blaricum.

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 
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Creatieve oplossingen voor Open Dagen voor 
groep 8-leerlingen
Dit jaar vervallen alle open dagen bij de middelbare 
scholen in het Gooi in verband met Covid-19. Hoe oriën-
teren de brugklassers in spe zich dit jaar? Hoe ontdekken 
ze de mogelijkheden en verschillen en hoe leren en 
inspireren de Middelbare scholen in het Gooi? Want voor 
kinderen is gevoel en sfeer belangrijk.
Op Laar en Berg, een tweetalige havo/vwo tussen Laren 
en Hilversum, kiezen ze voor een inspirerende f ilm. Een 
aantal groep 8-leerlingen zijn uitgenodigd om als hoofd-
rolspelers mee te spelen in de f ilm. Leerlingen van Laar 
en Berg produceren en regisseren deze Open Dag-erva-
ring zelf. Alle leuke dingen van de Open Dag komen aan 
bod, waardoor de thuiszittende groep 8-leerlingen een 
echt gevoel bij de school kunnen krijgen. 
Naast deze alternatieve Open Dag worden er nog inloop-
middagen voor groep 8-leerlingen georganiseerd op 3 en 
7 februari en een online-voorlichtingsavond voor ouders 
op 9 februari.
Het betrekken van de leerlingen om deze digitale Open 
dag tot een succes te maken staat precies voor het doel 
van Laar en Berg; discover, learn and inspire.
Meer info: www.laarenberg.nl

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 insec-
ten. De basiscursus bijenhouden is een praktische cur-
sus 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 bijeenkom-
sten vinden plaats op vier dinsdagavonden. 

ligerscentrale in Huizen, de BoodschappenPlusBus en 
de  Vrijwillige Thuishulp van Versa Welzijn komen de 
materialen bij de mensen thuis brengen. Aanmelden 
voor deze service via: info@bibliotheekhlb.nl of telefo-
nisch 035 5257410 (Bibliotheek Huizen), 035 5382612 
(Bibliotheek Brinkhuis Laren).

Telefonisch advies bibliotheek
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum wil ook in deze 
coronatijd graag helpen en doet dit ook telefonisch, 
 bijvoorbeeld met het geven van advies. Heeft een kind 
moeite met lezen, dan is het f ijn dat er met de biblio-
theek gebeld kan worden om te overleggen wat voor dit 
specif ieke kind wellicht leuke boeken zijn om aan te 
 reiken. 
Hoe werkt het AVI-lezen? Ook dit kan de bibliotheekme-
dewerker heel goed uitleggen zodat de ouder weet wat te 
lenen via de digitale catalogus. Als een kind niet graag 
leest, welk boek dan te kiezen om het kind te stimuleren 
toch eens een boek te lezen? 
Als de klant niet zelf online kan reserveren, dan is de 
bibliotheek dus ook telefonisch bereikbaar om een 
reservering te doen. Maar ook adviezen over specif ieke 
thema’ s waarover geschreven is, een spannend boek, of 
juist niet. Een boek in dezelfde trant als … 
Kortom, de medewerkers van de bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum helpen iedereen graag telefonisch, nu 
de bibliotheken in Huizen en Laren vanwege de lock-
down verplicht gesloten zijn. 

Onze medewerkers zijn 
bereikbaar in Laren (ma-
t/m za) van 10.00 tot 13.00 
uur op telefoonnummer 
035 - 5382612 en in  Huizen 

(ma t/m za) tussen 10.00-17.00 uur op telefoonnummer 
035 - 5257410. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook, naar 
info@bibliotheekhlb.nl

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Agenda
Als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus zijn de activiteiten voor de komende 
weken afgelast of uitgesteld.

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
302 10-02-2021 vrij. 19-02 en za. 20-02
304 12-03-2021 vrij. 19-03 en za. 20-03
306 09-04-2021 vrij. 16-04 en za. 17-04

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Met de kennis in het achter-
hoofd volgen een tiental 
praktijkbijeenkomsten waar-
in je met een bijenvolk leert 
om te gaan, hoe je zwermen 
kunt voorkomen en (hope-

lijk) 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 off ici-
eel diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Ver-
eniging) 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 bij-
zonder interessant te weten hoe bijen leven en te voelen 
hoe imkers werken.
Meer informatie: vbbnlarenblaricum.nl

Lindenhoeve voorlopig gesloten;
nieuwe dakbedekking komt eraan

Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft 
besloten de Lindenhoeve voorlopig gesloten te houden, 
ook op de woensdagmiddagen. Sinds augustus was de 
Lindenhoeve niet meer, zoals gebruikelijk, open op 
zaterdagmiddagen, maar wel nog in beperkte mate op 
woensdagmiddagen. Nu er nieuwe varianten van het 
virus rondwaren en de coronamaatregelen urgenter wor-
den, acht het bestuur het verstandig vrijwilligers en 
bezoekers geen onnodige risico’s te laten lopen. Ook het 
archiefteam is slechts beperkt actief. Wie vragen heeft, 
kan deze wel telefonisch (035 629 49 45) of per mail (info@
historischekringlaren.nl) stellen. 
Een andere reden voor de sluiting is dat de vorig jaar met 
de gemeente afgesproken vervanging van het rieten dak 
eind januari van start zal gaan. Rietdekkersbedrijf G. de 
Boer & Zn uit Laren verwacht daar een week of drie voor 
nodig te hebben, maar is af hankelijk van de weersom-
standigheden.
Het HKL-bestuur wil deze gelegenheid tevens aangrij-
pen om het interieur wat op te frissen. Af hankelijk van 
de lengte van de lockdown, zal het bestuur op een nader 
te bepalen datum in het komende jaar de Lindenhoeve 
feestelijk heropenen.
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