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5 vragen aan 

Hoe is de vereniging ontstaan?
Elisabeth: ‘Op 21 januari 1921 richtte een groep kunste-
naars de ‘Vereeniging voor Beeldende Kunstenaars Laren-
Blaricum’ op. Het belangrijkste doel was om gezamenlijk 
schildersmaterialen in te kopen. De eerste leden waren 
geïnspireerd door de Larense School. Impressionisten, die 
vanuit Den Haag naar Laren waren getrokken. Niet alleen 
het landschap inspireerde hen, maar ook de ‘schilderach-
tige’ armoede in het dorp. Schilders als Mauve en Israëls 
maakten furore met hun schilderwerken, die grote aftrek 
vonden in Amerika. In die tijd groeide de vereniging 
sterk. Regelmatig kwamen de leden bijeen in Hotel Ham-
dorff. Daar vonden de voor- en najaarstentoonstellingen 
plaats en werden memorabele feesten en partijen georga-
niseerd. Op het hoogtepunt had de vereniging maar liefst 
150 leden. Op een gegeven moment, in 1936, ontstond er 
een conf lict tussen verschillende leden, waarna de ver-
eniging zich opsplitste. Uiteindelijk is het  afgesplitste 
deel van de vereniging weer opgenomen in ‘Laren- 
Blaricum’ en zijn de twee verenigingen in 2005 weer 
samengegaan. Op dit moment hebben we zo’n 45 leden.’ 

Wie zijn er aangesloten?
Cécile: ‘Een heel diverse groep beeldend kunstenaars uit 
Laren, Blaricum en omgeving. Van schilders tot beeldhou-
wers, en van keramisten tot glaskunstenaars. Maar ook 
fotografen en kunstenaars die zich richten op video en 
moderne digitale media. Alle creatieve technieken en pro-
cessen krijgen binnen de vereniging een plaats.’ 
Elisabeth: ‘We willen graag ook aanvullend werven; vak-
mensen die een andere discipline beheersen, zijn van har-
te welkom. Jaarlijks houden we een ballotageronde voor 
nieuwe leden. Onze eisen zijn vrij streng, en het roept ook 

weleens de vraag op of ballotage nog wel van deze tijd is. 
Maar we vinden kwaliteit gewoon erg belangrijk.’

Wat is tegenwoordig het voornaamste doel 
van de vereniging?
Cécile: ‘Omdat er kunstenaars van zoveel uiteenlopende 
stromingen zijn aangesloten, ontstaat er een intensieve 
uitwisseling. Ook voor de collegiale contacten is een ver-
eniging essentieel. Maar we halen er ook inspiratie en 
energie uit om samen exposities te organiseren en 
ge zamenlijk naar buiten te treden. Daarnaast kun je ook 
op het gebied van pr samen veel meer betekenen.’

Wat betekent jullie vereniging voor Laren? 
Elisabeth: ‘Het is belangrijk dat je als gemeente je cultu-
reel erfgoed bewaart en uitdraagt. Laren, als schilders-
dorp, koestert haar schilders. Dat is onder meer te zien 
aan de verschillende straatnamen die naar hen verwijzen 
en aan de themaroutes die er in het dorp zijn uitgestip-
peld. Ook zijn veel werken van onze historische leden 
opgenomen in de collectie van het Singer Museum.’

Hoe gaan jullie aandacht besteden aan jullie 
honderdste verjaardag?
Cécile: ‘Helaas hebben we de viering van ons jubileum 
vanwege corona moeten uitstellen. In plaats daarvan 
hebben we onlangs een digitale bundel uitgebracht, 
“Gedachten, Gedichten en Gelukwensen”, met verschil-
lende inspirerende bijdragen van onze leden. Daarmee 
hebben we toch een mooie start gemaakt. Verder hopen 
we dat er in de loop van dit jaar nog meer mogelijkheden 
komen om ons jubileum te vieren. Als het goed is komt 
eind van het jaar ons jubileumboek uit over de geschiede-
nis van de vereniging. Peter van der Ploeg is de auteur, hij 
schrijft ook voor de Historische Kring Laren. Verder 
hopen we dit jaar ook nog in Kasteel Groeneveld te expo-
seren. Daarnaast staan er verschillende festiviteiten en 
presentaties op de planning. Allemaal onder voorbehoud 
natuurlijk. En hopelijk kan onze tweejaarlijkse expositie 
in Singer volgend jaar ook weer doorgaan.’

De digitale bundel “Gedachten, Gedichten en Gelukwensen” kan 
worden gedownload via www.kunstenaarslarenblaricum.nl. 

De Vereniging van Beeldend Kunstenaars “Laren- 
Blaricum” viert dit jaar het honderdjarig jubileum. Van-
wege corona kunnen de geplande festiviteiten voorlopig 
niet doorgaan, maar voorzitter Elisabeth van Woerkom 
en secretaris Cécile van Spronsen bedachten algauw een 
alternatief. Ze stelden een digitale bundel samen, vol 
inspirerende bijdragen van de leden. “Het hoort allemaal 
bij het leven en we kunnen het in kunst vertalen. Daar zit 
onze kracht,” schrijft de voorzitter in haar voorwoord.

CéCile van SpronSen en 
eliSabeth van Woerkom

Foto: Cécile van Spronsen (links) 
en Elisabeth van Woerkom (rechts) 
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Belastingen

Rond deze tijd verstuurt de 
gemeente de nieuwe belastingaan-
slagen. Ook verschijnen er dan vaak 
berichten rondom de financiën van 
de gemeente en de hoogte van de 
Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
voor woningeigenaren en voor eige-
naren én gebruikers van niet-
woningen (winkels, kantoren).

Het tarief voor de OZB is een percentage van de Waarde 
Onroerende Zaak (WOZ) van uw woning met als peildatum 
de waarde per 1 januari 2020.

In het tarief wordt de gemiddelde stijging van de huizenprij-
zen gecompenseerd door het tarief naar beneden bij te stel-
len. Dat betekent dat als uw huis in 2019 met 10.5% gestegen is 
(de gemiddelde waardestijging in Laren) u op het aanslagbil-
jet zult zien dat de OZB alleen met de vastgestelde stijging 
(5%) en de inflatie (1.9%), voor totaal 6.9% is gestegen.

Is de WOZ van uw huis minder gestegen, dan ziet u een verla-
ging. Is de prijsstijging van uw huis hoger, dan gaat de OZB 
extra omhoog. U kunt dat zien door de WOZ per 1 januari 
2020 te vergelijken met de WOZ per 1 januari 2019.

Het taxatieproces wordt zo goed mogelijk uitgevoerd, maar 
leidt soms tot (te) grote verschillen. Als u bezwaar wilt 
maken, dan kan dat rechtstreeks via onze website of door te 
bellen. Er zijn veel bureaus die uw bezwaar op basis van “no 
cure, no pay” willen behandelen. Ja “no pay” voor u, maar bij 
toekenning van het bezwaar moet de gemeente honderden 
euro’s naar het bureau overmaken en indirect betalen we dat 
dan weer allemaal.

Ik wil eenieder bezweren dat bezwaren doeltreffend en in 
goed overleg behandeld worden!

Belasting betalen is nooit leuk, maar we willen het wel zo 
eerlijk mogelijk doen! Komt u er niet uit, dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen.

Peter Calis
Wethouder Financiën

17Vervoer naar vaccinatie- / priklocatie

Larens Journaal

21Activiteiten
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Druk op de natuur
Met de lange lockdown en daarbij een vorstperiode met 
sneeuw lijkt Nederland nog meer tot stilstand te zijn 
gekomen. Treinen reden niet en zelfs onze commissiever-
gaderingen konden door een gebrek aan ondersteuning 
niet doorgaan. Voor een nieuwe generatie is het de eerste 
keer dat we dit winterweer zo meemaken. Genieten dus, 
ondanks wat overlast.
Het is natuurlijk logisch dat het een dag ellende is, maar 
het leven gaat door, ook met sneeuw om ons heen. Zijn 
het de social media die klein leed zoveel groter maken dat 
er soms sprake lijkt van een nationale ramp? Of zijn het 
de overheden die met codes rood doen voorkomen dat we 
geen stap meer mogen verzetten zonder rampspoed? 
“Opletten jongetje, anders glij je uit”, zei mijn oma 
altijd… Zo simpel kan het leven soms zijn.
Gelukkig profiteerden velen van de uitgelezen kans om 
allen, samen of met kinderen of kleinkinderen naar bui-
ten te gaan. Dat gaf veel pret, maar ook zorg. Met name 
het Goois Natuurreservaat staat door de enorme toeloop, 
ook al voor de vorstperiode, onder druk. Wandelaars die 
van de paden afgaan leveren stress op bij de dieren. Afval 
opruimen kost meer tijd en geld. Op onze gemeentelijke 
begroting is jaarlijks een bijdrage gereserveerd voor het 
GNR. Die bijdrage staat in verhouding tot drie kopjes 
koffie in de horeca per persoon. Heeft u er al aan gedacht 
om donateur te worden van het Goois Natuurreservaat? 
Zorgen voor onze eigen omgeving doen we samen. Want 
ook uw financiële bijdrage voor de natuur is nu meer dan 
welkom.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Politiek in tijden van Corona
De processen in de politiek zijn noodgedwongen enorm 
verschillend van de normale gang van zaken vóór de 
inval van de epidemie. Raadsleden ontmoeten elkaar nu 
afstandelijk via het scherm van hun laptop of iPad. Geen 
overleg meer in zaaltjes van het Raadhuis, Brinkhuis of 
het Bonte Paard. Overleg met (groepen van) inwoners via 
de mail. Dat laat zijn sporen na in de dynamiek van het 
politieke handwerk. De dialoog die zo’n belangrijk 
onderdeel is van de besluitvorming valt voor een groot 
deel weg.
De meeste politici vinden hun voldoening van hun inzet 
juist in dat proces van mede vorm en inhoud geven aan 
het te voeren beleid. Dan gaat het niet alleen om de eigen 
inzichten, maar vooral ook om de opvattingen van 
anderen, betrokkenen en belanghebbenden. Het 
oogcontact, de lichaamstaal en de zichtbare emoties 
vormen, net zo goed als de keiharde feiten een wezenlijk 
onderdeel van de meningsvorming.
Dat is voor de meeste politici ook de lol van de politiek, 
midden tussen de mensen, luisteren en argumenteren 
en dan proberen het juiste, het beste te besluiten.
Dat is in tijden van Corona lastiger en geeft ook minder 
energie. Politici die noodgedwongen voorstander zijn 
van restricties vanwege het besmettingsgevaar, kijken 
net als iedereen, maar ook om deze redenen verlangend 
uit naar terugkeer van het normale leven.

Johan de Bondt
Fractievoorzitter VVD

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

La Gare aan de Stationsdreef
De naam van de straat is door de ontwikkelaar alvast 
aangepast aan de nieuwe welluidende naam van wat 
vroeger het Stationshotel was: De Stationsdreef. Vroeger 
stond op de Stationsstraat de Golden River.
Bij de Chinees worden twaalf ver-bovenmodale f latjes 
gebouwd in een kolossaal pand. En nu komen er eventjes 
verderop nog  14 prijzige plekjes als opvulling voor het 
Rabobankpand bij. Tenminste, als het college z’n zin 
krijgt. Die zijn er zeer van gecharmeerd en gunnen 
projectontwikkelaars en bemiddelden alle het goede.
Volstrekt niet zoals afgesproken is in de bouwnota, 
wordt heel langzamerhand iedere bouwvlek ingevuld 
met peperdure woningen waar Laarders met een gewoon 
inkomen alleen na minstens 85 jaar sparen van mogen 
dromen. Als schaamlapje laat de verantwoordelijke 
wethouder soms een paar betaalbare woninkjes bouwen 
en roemt vervolgens zijn verdiensten. 
De raad kan natuurlijk gewoon Nee zeggen op de 
Raboplannen, want voor het toestaan moet het 
bestemmingsplan aangepast worden. En daar gaat de 
raad over. Maar dat zie ik de VVD nog niet zo snel zeggen 
want die willen nog veel meer “grandeur en landmarks”. 
Het zijn immers vooral hun kiezers die blij worden van 
al die overmaat en overdaad. Hun hondstrouwe 
coalitiepartners en meelopers gaan het hen ongetwijfeld 
napraten.  Die hebben hun één derde eis m.b.t. sociale 
woningbouw allang doorgespoeld. 
De eerder aangehaalde bouwnota waarin levendigheid 
in het centrum, gemengd gebruik van bebouwing en 
sociale woonruimte benoemd worden, zijn binnenkort 
alleen nog maar loze woorden op oud papier. Geen beleid 
meer in het belang van het dorp en al helemaal niet in 
het belang van de Laarders. 
Volgens mij moet en kan dat 
anders: Groenlaren.nl

Bart Vos,
Gemeenteraadslid voor 

Groen Laren
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Nieuws in beeld

Kunstenaar Jaap Majoor timmert nieuw 'Geef en neemhuis'

Een nieuw rieten dak voor de Historische Kring

Als warme broodjes Bij Opi in de kinder-Tesla op batterijen De 'helden' van de GAD

Mysterieuze (drugs)brand op Vredelaan Nieuwe plantjes voor de Oude KerkwegNieuwe clubhuis SV Laren krijgt steeds 
meer vorm

Magic ijspegels op Paviljoensweg

Karin superblij met Verrassingstas bibliotheek
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 19 februari 2021

Kunstenaar Jaap Majoor timmert nieuw 'Geef en neemhuis'

De 'helden' van de GAD

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

•  Slangenweg 6, 1251 RV, plaatsen van een houten 
toegangspoort, ingekomen 31 januari 2021

•  Smeekweg 19, 1251 VH, uitbreiden van de woning, 
ingekomen 29 januari 2021

•  Slangenweg 1 a, 1251 RT, verplaatsen van de inrit, 
ingekomen 31 januari 2021

•  Beijemansweg 20, 1251 PG, vellen van 1 boom, 
ingekomen 1 februari 2021

•  Zevenend 26, 1251 RN, vervangen van de dakkapel en 
wijzigen van de bestaande uitbouw, ingekomen 1 
februari 2021

•  Rijksweg-West 21, 1251 CJ, wijzigen van 5 naar 6 
appartementen, dit betreft een wijziging op een 
reeds eerder verleende vergunning, vellen van 1 boom 
en veranderen uitrit, ingekomen 1 februari 2021

•  Ruiterweg 21, 1251 ZX, vellen van 1 boom, ingekomen 
29 januari 2021

•  Gooiergracht 1, 1251 VA, vervangen van 39 dakkapel-
len aan de Gooiergracht, Erfgooiersweg, De Mees en 
de Smaakweg, ingekomen 3 februari 2021

•  Slangenweg 15, 1251 RT, vergroten van de woning en 
veranderen van de dakbedekking, ingekomen 4 
februari 2021

•  Goossen de Witstraat 2, 1251 VW, vervangen van de 
dakkapel, ingekomen 9 februari 2021

•  Sint Janstraat 12 - 14, 1251 LA, verbouwen van het 
winkelpand, verzonden op 9 februari 2021

•  Tabakspaadje 3, 1251 PM, realiseren van een 
zwembad, ingekomen 9 februari 2021

•  Engweg 5 a, 1251 LK, uitbreiden van de woning en 
realiseren van een dakopbouw, ingekomen 10 
februari 2021

•  Gooiergracht 199, 1251 VG, vellen van 1 boom, 
ingekomen 11 februari 2021

•  Velthuijsenlaan 22, 1251 KL, vellen van 2 bomen, 
ingekomen 11 februari 2021

•  Pastoor Hendrikspark 74, 1251 MD, vellen van 1 
boom, ingekomen 14 februari 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.

Voornemen tot  verlenen van  
een omgevingsvergunning

•  Veerweg 15, 1251 ZG, brandveilig in gebruik nemen van 
clubhuis Maggy Lekeux, verzonden op 2 februari 2021

Het college heeft het voornemen de gevraagde omge-
vingsvergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit en de 
relevante stukken liggen vanaf de eerstvolgende werk-
dag van de off iciële publicatie gedurende zes weken ter 
inzage en kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eem-
nes. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur 
schriftelijk, zijn zienswijzen over de aanvraag kenbaar 
maken bij burgemeester en wethouders.

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Oud Blaricummerweg 30, 1251 GZ, plaatsen van een 
dakopbouw aan de achterzijde, verzonden op 2 
februari 2021

•  Kopjeskampen 8, 1251 HX, plaatsen van een uitbouw aan 
de zijgevel van de woning, verzonden 3 februari 2021

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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•  Engelsjan 19, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning, verzonden 3 februari 2021

•  Lantentijmen 5, 1251 RG, vergroten van de woning, 
verzonden 3 februari 2021

•  Weversweg 14, 1251 XC, realiseren van een enkelzijdige 
nokverhoging op het achterdakvlak van de woning, 
verzonden 3 februari 2021

•  Co Bremanlaan 22, 1251 HV, plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning, verzonden 3 
februari 2021

•  Kostverloren 16, 1251 TP, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden 9 februari 2021

•  Plein 1945 33, 1251 MA, plaatsen van twee dakkapellen, 
verzonden 9 februari 2021

•  Van Beeverlaan 15, 1251 ES, vervangen van twee 
entreepoorten, verzonden 9 februari 2021 

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 indie-
nen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de 
bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Verleende APV vergunning 

Besloten door de burgemeester:
•  vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf 

aan Brink 1 (1251 KR), verzonden 5 februari 2021
•  vergunning voor het exploiteren van een openbare 

inrichting aan Brink 1 (1251 KR), verzonden 5 februari 
2021

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

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Tweede Kamerverkiezingen 

Op woensdag 17 maart 
2021 zijn de Tweede 
Kamerver kiezingen.
Ook in deze coronatijd 
zorgen we ervoor dat 
iedereen kan stemmen. 
Want elke stem telt. 
Daarom zijn er dit jaar 
extra mogelijkheden om 
uw stem uit te brengen. 

1 stembureau al open op 15 en 16 maart
Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart is er alvast een 
stembureau open. Dit stembureau bevindt zich in de Oude 
Rabobank, Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 6 
in Laren. Dit is vooral bedoeld voor de kwetsbare inwoners 
uit ons dorp.

Briefstemmen voor 70-plussers 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan is het ook mogelijk dat u uw 
stem per brief uitbrengt. U ontvangt dan een zogenaamde 
stempluspas. Met deze stempluspas kunnen 70-plussers 
hun stem uitbrengen in het stemlokaal, een andere kiezer 
machtigen om hun stem voor hen uit te brengen, of per 
brief stemmen. U kunt uw briefstembewijs via de post 
opsturen of bij een inleverpunt afgeven. Uiterlijk 11 maart 
ontvangt u een tweede envelop waar onder andere uw 
briefstembiljet in zit. 

Stempas, gezondheidscheck en machtigen
Uiterlijk 3 maart ontvangt elke kiezer hun stempas. Bij de 
stempas zit een gezondheidscheck. Heeft u op de dag dat u 
gaat stemmen corona of klachten (zoals hoesten, verkoud-
heid, koorts) of huisgenoten die dat hebben? Dan is het 
advies om niet zelf te stemmen, maar iemand te mach-
tigen. Wat u hiervoor moet doen kunt u lezen op onze 
 website.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl/verkiezingen 
of ga naar www.elkestemtelt.nl
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Mogelijke E-shuttle-dienst 
Singer Laren en OV-nieuws

Transdev biedt een aantal extra vervoersopties aan voor een 
betere bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve bestem-
mingen via zogenaamde E-shuttles. Dat zijn 8-persoons 
elektrische pendelbusjes die reizigers met een hoge fre-
quentie vervoeren vanaf een openbaar vervoerknooppunt. 
Eén van deze aangeboden opties is een E-shuttle-dienst 
naar museum Singer vanaf busstation TerGooi Blaricum, 
oftewel ´E-shuttle Laren.́ De provincie Noord-Holland 
neemt hierover deze zomer een besluit. Hoewel de provincie 
in eerste instantie terughoudend is, wil zij eerst onderzoek 
doen naar de herkomst van de bezoekers van Singer. Na een 
positief besluit zal de E-shuttle pas eind 2022 van start gaan. 
Wethouder Ton Stam, gemeente Laren: ¨ Ik hoop van harte 
dat de provincie Noord-Holland een oplossing vindt voor de 
bereikbaarheid van het belangrijkste culturele instituut in 
het Gooi. ̈ Evert van Os, Singer Laren: “De komst van de 
E-shuttle is winst voor onze bezoeker, de bereikbaarheid, de 
parkeerproblematiek en de duurzaamheid. Ik hoop vurig 
dat de provincie hier aan mee wil werken. “

Nieuwe aanbesteding
Via een openbare aanbesteding wordt bepaald welk bedrijf 
het regionale vervoer per bus, tram, metro of regionale 
trein verzorgt. Het vervoerbedrijf krijgt via de aanbeste-
ding een concessie voor een bepaalde regio. Onlangs heeft 
de provincie Noord-Holland de nieuwe concessie voor het 
openbaar vervoer in Gooi en Vechtreek aanbesteed. Deze 
wordt de komende negen jaar uitgevoerd door Transdev, 
het moederbedrijf van Connexxion en gaat op 11 juli a.s. 
van start. Binnenkort komt er meer informatie over wat 
dit betekent voor Laren.
 
Ochtendspitsritten
Vanwege een tijdelijk door te voeren bezuinigingsronde in 
het openbaar vervoer als gevolg van het coronavirus zijn de 
twee ochtendspitsritten van lijn 209 van Amsterdam 
 Bijlmer/Arena naar Laren, halte Schapendrift opgeheven.

Coronanieuws

Hoe ontvang ik een uitnodiging voor corona-
vaccinatie?
Als u aan de beurt bent voor de coronavaccinatie, dan 
krijgt u een uitnodiging via de post. Deze brief ontvangt u 
van het RIVM of van uw werkgever als u in de zorg werkt. 
Met de brief in huis kunt u een afspraak maken voor de 
vaccinatie door te bellen met het landelijk belcentrum van 
de GGD. U vindt het telefoonnummer in de uitnodiging. 
Op www.coronavaccinatie.nl staat informatie over de 
volgorde waarin er wordt gevaccineerd. Ook zijn antwoor-
den te vinden op veel gestelde vragen. U kunt met vragen 
ook bellen naar het publieksinformatienummer 0800 - 
1351 of de GGD coronatelefoonlijn 035 692 64 00.

Chat met Veilig Thuis 
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld 
en kindermishandeling kunnen chatten met een mede-
werker van Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. De chat-
functie is bereikbaar op de website www.veiligthuis.nl 
Voor acute situaties en advies is Veilig Thuis 24/7 
 telefonisch bereikbaar via 0800-2000.

Telefonische hulplijn voor mkb-ondernemers
Deze coronacrisis vergt veel van ondernemers. Onder-
nemend Nederland en het Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf zijn daarom een telefonische hulplijn gestart. 
Vijf dagen per week zitten twintig professionals klaar voor 
een goed gesprek. Je hart luchten over je gesloten zaak of 
een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? 
Bel 088 - 999 0000.
Alle regelingen voor financiële ondersteuning op een rij 
vindt u op www.kvk.nl Komt u er niet uit en bent u onder-
nemer: dan horen we graag waar u tegenaan loopt. Wel-
licht kunnen we ondersteuning bieden. U kunt zich rich-
ten tot Hennie Bos, e-mail: h.bos@belcombinatie.nl
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Laren gaat door met 
inwonerspanel

Sinds vorig jaar heeft de gemeente een digitaal inwo-
nerspanel. Het panel bestaat uit inwoners van Laren. Het 
inwonerspanel levert input over verschillende onderwer-
pen in de gemeente. Vorig jaar is het panel bevraagd over 
kunst en cultuur in de gemeente. Inwoners vanaf 16 jaar 
kunnen zich aanmelden voor het panel. Dat kan via www.
inwonerspanellaren.nl

Een aantal keer per jaar ontvangen de panelleden een uit-
nodiging om een vragenlijst in te vullen. Wilt u ook mee-
praten over zaken die in de gemeente spelen? Meld u dan 
snel aan! Invullen duurt nooit langer dan een half uur.

Adviesraad Sociaal Domein 
HBEL zoekt nieuwe leden

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over 
werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig wor-
den. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beper-
king. De gemeente maakt beleid op al deze gebieden en 
vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De 
Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hier een belangrijke 
rol in, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.
 
Nieuwe leden gezocht
De adviesraad zoekt enthousiaste mensen uit Laren die 
vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepsprak-
tijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen 
adviseren over onderwerpen in het sociaal domein. Heeft 
u affiniteit met lokale vraagstukken binnen het sociaal 
domein en kunt u signalen vertalen in een onderbouwd 
advies? Kijk dan gauw op de website www.adviesraadsoci-
aaldomeinhbel.nl voor de volledige vacaturetekst. Voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen met advies-
raadslid Yvonne van Dam via 06 - 26064906.

Laren Regenklaar ontvangt 
subsidie van provincie 

Het team van Laren Regenklaar startte eind 2020 met 
werkzaamheden om de straten Steffenskamp, Jagerspad, 
Ruiterweg en Jagersweg regenklaar te maken. Bij zestig 
huizen wordt de regenwaterafvoer van de riolering afge-
koppeld en in de straten komen infiltratiebuizen, zodat 
regenwater beter in de grond kan zakken. De provincie 
Noord-Holland ondersteunt dit project met de maximale 
subsidie van € 100.000,-. 
De provincie verleent de subsidie via de ‘Uitvoeringsrege-
ling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptie 
Noord-Holland 2020’. Het project van Laren Regenklaar 
draagt bij aan de klimaatadaptie. Met het project wordt de 
belasting van het gemengde riool verminderd door 70% 
van het verharde oppervlak los te koppelen van het 
gemengde riool. Bij het af koppelen wordt ervoor gezorgd 
dat het regenwater dat op de daken valt, niet meer direct in 
het riool terecht komt. Op deze manier wordt de riolering 
ontlast. 

Wethouder Peter Calis: “Ik ben ontzettend blij met de sub-
sidie en steun van de provincie. Het geeft aan dat we op de 
goede weg zijn om Laren Regenklaar te gaan maken. Ik wil 
de betrokkenen bij het project vanuit het team Laren 
Regenklaar enorm bedanken voor hun inzet. En de bewo-
ners natuurlijk, want zonder hun medewerking zou het 
project niet uitgevoerd kunnen worden.” 
  
De bewoners uit de omgeving van Steffenskamp zijn in 
oktober 2020 benaderd om zich aan te melden voor het 
af koppelen. Hier is goed gehoor aan gegeven en de wonin-
gen binnen dit project kunnen afgekoppeld worden. De 
werkzaamheden duren ongeveer tot mei 2021. In de 
komende jaren worden ook andere delen van Laren afge-
koppeld. Meer weten over het project Laren Regenklaar: 
www.larenregenklaar.nl
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Brandweer en burgemeester 
bedanken Egbert Vink

Toen dorspgenoot Egbert Vink vorige week op zijn brommer 
over de Vredelaan reed, spotte hij een beginnende woning-
brand. Meteen schakelde hij de brandweer in. Gelukkig kon 
de brand snel geblust worden en werd erger voorkomen. 
Dankzij het snelle en kordate optreden van Egbert! Daar 
zijn we hem heel dankbaar voor. Namens de inwoners en de 
brandweer van Laren hebben postcommandant Hugo 
Nederveen en burgemeester Mol Egbert bedankt en hem 
een bon met een bos bloemen overhandigd.

Doe mee met 30dagengezonder

Na het succes van vorig jaar daagt GGD Gooi en Vechtstreek 
opnieuw alle inwoners uit om in maart mee te doen met de 
actie 30dagengezonder. Denk aan 30 dagen gezond eten, 
niet snoepen, elke dag 10.000 stappen zetten, op tijd naar 
bed of elke dag je smartphone een uurtje uit. Iedereen, jong 
en oud, kan mee doen. Vorig jaar deden in onze regio bijna 
1200 mensen mee, waarvan twee scholen en twaalf bedrij-
ven. 90% van de deelnemers hield de uitdaging vol en heeft 
er positieve ervaringen aan overgehouden.

Iedereen kan wel iets bedenken wat voor hem/haar gezon-
der is. Maar… weten is nog geen doen. In de praktijk is het 
vaak lastig om te kiezen voor gezonder. De coronacrisis 
maakt ons er nogmaals van bewust hoe belangrijk een 
gezonde leefstijl is. Maar een gezonde leefstijl is door de 
huidige omstandigheden en maatregelen juist een extra 
uitdaging. Daarom helpt de GGD jou om samen met veel 
anderen in maart in actie te komen voor je gezondheid. Dat 
is veel leuker en het werkt. Belangrijk is dat je kiest voor een 
concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen lang elke dag 
uitvoert. Op de website www.30dagengezonder.nl vind je 
diverse ideeën voor uitdagingen en kun je je aanmelden.

Meld je aan met een uitdaging en de GGD onder-
steunt je om het vol te houden
Iedereen die woont of werkt in regio Gooi en Vechtstreek 
kan zich tot en met 1 maart 2021 aanmelden via 
www.30dagengezonder.nl. Door je aan te melden ontvang 
je de hele maand maart inspirerende tips en adviezen. 
Daarnaast helpen de ervaringen van andere deelnemers je 
om vol te houden. De eerste 250 deelnemers ontvangen een 
startpakket. Volg de actie ook op www.facebook.
com/30dagengezonder en maak kans op mooie en gezonde 
prijzen. Deelname is gratis.

Alleen of samen! Wie daag jij uit?
Meedoen kan individueel of in een groep. Samen een uitda-
ging aangaan werkt stimulerend en je houdt elkaar scherp. 
Een schoolklas kiest bijvoorbeeld om elkaar elke dag een 
complimentje te geven, een gezin spreekt af de hele maand 
samen te ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld, op 
afstand, tijdens de lunch samen wandelen.

Juist in deze tijd is aandacht voor gezondheid extra 
belangrijk
Juist in deze, voor veel mensen stressvolle, tijd is het belang-
rijk om aandacht te besteden aan gezondheid. Uit onder-
zoek blijkt dat bij mensen die gezond leven, het verloop van 
de ziekte milder is als ze besmet worden met corona. Boven-
dien zitten mensen die regelmatig bewegen, buiten zijn, 
gezond eten, tijd nemen voor ontspanning en contact hou-
den met anderen, lekkerder in hun vel. Zetje in je rug 
nodig? Meld je aan op www.30dagengezonder.nl en wij 
ondersteunen je om het vol te houden.
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Nieuws in beeld

Langlaufen op de Remiseweg

Cadeautje voor 1-jarige Dominik, zoon van motocoureur Michel

Sleeën op het Wagenpad

Piet Piraat klaar voor kindercarnaval op school

Afhaalservice bij Bruna Carnaval van 'De Onafhankelijke' in Laren IJspret aan de Zijtak

Shoppen voor senioren valt niet mee
Warm welkom op winterse eerste schooldag 
voor leerlingen De Binckhorst - St. JanValentijnblommen. Van wie?



Sleeën op het Wagenpad

Piet Piraat klaar voor kindercarnaval op school

IJspret aan de Zijtak

Warm welkom op winterse eerste schooldag 
voor leerlingen De Binckhorst - St. Jan

Wie doet het goed?
Nog steeds gaan we (ook in onze kleine mooie gemeente Laren) gebukt onder de gevolgen van een 
 pandemie en de diverse maatregelen. 

Inmiddels zien we dagelijks op de journaals, de steeds 
weer terugkerende beelden van wattenstaafjes in de 
neuzen en injecties in de armen. Onsmakelijker kan 
bijna niet en mogelijk denken de programmamakers/
journalisten dat we echt een dom volk zijn en zij dit dus 
moeten blijven tonen. Jammer want het zou ook positie-
ver gebracht kunnen worden met andere beelden die 
wellicht meer tot verbeelding spreken, evenals de aan-
dacht voor de ontzettend vervelende vernielmanifesta-
ties op diverse plaatsen in Nederland. Beelden die sensa-
tieachtig steeds weer worden belicht. (Gelukkig niet 
binnen ons dorp Laren, maar wel dichtbij.)

Daarnaast weten wij ons natuurlijk gevoegd door de vele 
(pseudo-)deskundigen en BN’ers die maar al te graag 
(tegen redelijke vergoeding) op de televisie hun mening 
geven en liefst nog kritiek uiten op het wat, het waar en 
het hoe. Dan heb ik het natuurlijk niet over de werkelijke 
noodzakelijke voorlichting van de echte deskundigen.

Zo kom ik dan ook bij het “rellen door de jeugd” en alle 
publiciteit daaromheen. Wie het weet mag het zeggen, 
maar voor mij is duidelijk… Niemand had dit verwacht 
en daarom ontstaat er paniek en gaat men schuldigen 
zoeken, door iedereen naar iedereen. Veel wordt er ook 
ge- en verwezen naar “de ouders van nu”. De jeugdigen, 
die net als iedereen, worden geconfronteerd met maatre-
gelen die zij nooit hebben beleefd en dus nu met grote 
onzekerheden te kampen hebben. Ook de ouders voor 
wie dit een nieuw fenomeen is, de lockdown en de avond-
klok. Dat betekent dus dat er iets op ons af is gekomen 
waarop wij geen grip hebben en dan is het logisch dat 
men uitwegen zoekt.

Maar toch helaas, steek de hand in eigen boezem en 
 concludeer dat het toch bij onszelf ligt, namelijk WIJ 
GEVEN HET VIRUS DOOR.
Ja, dat is een hard gelach en vermoedelijk zien we daar-
om al die pseudo-deskundigen die het weten en het bij 
de ouders leggen en in de opvoeding zoeken.
Jammer, want wat kan (op een enkel gezin na) een ouder 
in werkelijkheid anders doen dan opvoeden naar eer en 
geweten en dat is al moeilijk genoeg want wat de één een 
goede opvoeding vindt, acht de ander juist verkeerd. 
Moeten zij dan vastbinden, geselen of… met het gevolg 
dat daarover weer klachten komen! Moeten zij praten tot 
in het oneindige met zoon of dochter tot… ja, tot de bom 
barst? 
Vergeet niet dat we in 2021 leven en dat ouderlijk gezag 
en verhoudingen binnen de gezinnen duidelijk anders 
zijn geworden dan vele jaren geleden. Natuurlijk kennen 
de meeste ouders hun verantwoordelijkheid en natuur-
lijk zijn er excessen en aandacht daarvoor van een burge-
meester of minister is een goede manier, maar laten we 
realistisch blijven en niet eindeloos daarover in discussie 
gaan, niet in de media en niet in ons eigen dorp.

Als we nu eens met elkaar gewoon reëel zijn en ons zo 
gedragen dat we het virus niet verspreiden, zou dat niet 
het enige goede kunnen zijn waardoor we over enkele 
maanden weer ons leven kunnen leven zoals we zouden 
wensen? OOK IN LAREN?
Dus mensen, kinderen, pubers, volwassenen en senio-
ren, kom op, geef elkander niet de schuld maar ga ermee 
aan de slag, bescherm jezelf en de ander in ons mooie 
kleine dorp Laren.

Paul van der Maas, Inwoner van Laren
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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.

Complot compromis
In deze vreemde tijd kent Nederland een hoge mate 
van ongebruikelijk activisme. Zelfs Ansgar John 
Brenninkmeijer, lid van een niet bepaald als activis-
tisch bekend staande familie, roerde zich zodanig op 
het Museumplein, dat hij door de politie werd afge-
voerd. Complottheorieën, al dan niet over corona , 
lijken aan populariteit te winnen. Dit brengt onver-
wachte problemen met zich mee. 
Een van mijn buitenlandse cliënten, die mij wist te 
vinden via de site van InAmsterdam (het voor- 
malige Expatcenter) zag tot zijn verdriet dat zijn 
Amerikaanse echtgenote steeds verder van hem 
verwijderd raakte door haar geloof in samenzwe-
ringen. Hij had het daar moeilijk mee en kon abso-
luut niet met haar meegaan in die ideeën. De relatie 
leed eronder en het huwelijk was door de verschil-
lende zienswijzen niet meer vol te houden. Maar hij 
hield nog van haar en wilde niet van haar scheiden. 
Wat te doen? Wij bespraken de gevolgen van een 
scheiding maar ook andere opties zonder scheiding, 
en we haalden zijn fiscalist erbij. Hij had het geluk 
dat hij met zijn bedrijf een mooi vermogen en  
pensioen had opgebouwd. Zijn oplossing was om 
voor haar een appartement te kopen in de VS, zodat 
ze de helft van het jaar daar kon wonen. Zij wilde 
namelijk eigenlijk al jaren terugverhuizen naar de 
VS, dichter bij haar familie en hun kinderen, die 
daar studeerden. Hij wilde nooit meer weg uit  
Nederland. Voor hem zou dat een behoorlijke hap 
uit zijn pensioengeld betekenen. De aankoop van 
een appartement was het hem meer dan waard. Het 
zou de stress van hun relatie de broodnodige ver-
lichting geven. Zij zag het niet aankomen, maar er 
was weinig overredingskracht voor nodig om haar 
mee te krijgen. Het plan is intussen uitgevoerd en ze 
zijn er tot nu toe allebei heel tevreden mee. k

Column Clasien_71X220mm_jan_2021.indd   1 12-02-2021   10:35

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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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Bestuurslid communicatie Gooise Academie
Heb jij aff initeit met (beeldende) kunst én ervaring 
met communicatie in de brede zin van het woord, o.a. 
met websites, social media, SEO en MailChimp? Dan 
ben je van harte welkom als nieuw bestuurslid Com-
municatie bij de Gooise Academie. De tijdsbesteding 
is naar verwachting circa 4 à 6 uur per week. Contact-
persoon: Lilian Bos: beheer@gooiseacademie.nl, 
06-49203760

Is de boekhouding van het Parkinson Café 
Laren bij jou in goede handen? 
Als nieuw teamlid van het Parkinson Café Laren con-
troleer je de inkomsten en uitgaven van het Parkinson 
Café, verzorg je de jaarlijkse begroting en dien je 
declaraties en subsidie in bij de Parkinson Vereniging. 
Beschik jij over basiskennis boekhouden? Reageer dan 
snel op deze vacature. Contactpersoon: Miriam Leen-
ders: miriam@parkinson-vereniging.nl; 030-6561369

Pleinwacht bij Basisschool De Binckhorst- 
St.Jan
Dagelijks tussen 12 en 13 uur halen de kinderen een 
frisse neus en spelen samen buiten. Vind jij het leuk 
om hier toezicht op te houden? Kom dan een keer   
praten of proefdraaien om te kijken of het iets voor jou 
is. Je doet dit altijd samen met collega’s van school, al 
dan niet onder het genot van een kop koff ie en een 
praatje. Je kunt een vaste dag kiezen (tijdens schoo l-
vakanties niet nodig). Contactpersoon: Jovita van 
Vliet, info@debinckhorst.nl; 035-5382501

Contact 
I.v.m. het vertrek van coördinator Marjon Woudstra 
per 11 februari 2021 is de VC BEL tijdelijk minder goed 
bereikbaar. De nieuwe coördinator Priscilla van der 
Vegte start op 15 maart a.s. Voor dringende zaken kun 
je in de tussentijd mailen naar VC@versawelzijn.nl. 
Een VC-collega’s van een van de andere vestigingen 
neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.  
Je kunt ook bellen met de receptie van Versa Welzijn: 
035-623 11 00. Kijk voor alle vacatures op  
www.versavrijwilligerscentrale.nl

Speel je hoorn of wil je 
hoorn leren spelen? 
Kom dan bij Muziek-
vereniging St Jan. 
Klik op de QR-code en luis-
ter naar de muziek die wij 
 spelen. Misschien speel je  
deze muziek binnenkort  
wel met ons mee?
-  Dolce vita 
- American in Paris?

Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
 schering en inslag te Laren.

Voor meer informatie  
of  aanmelden neem contact  
op met voorzitter  
Coen Schimmel  
06-53493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

DE HOORN…

INSTRUMENT 
van de maand



16

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.

Rood
 
Ojee, code rood voor het hele land, een hevige sneeuw-
storm op komst. Sluit deuren en ramen, blijf thuis is 
het devies. Code rood ofwel de kleur van het hart/
liefde, Valentijnsdag. En nu voor de derde keer in één 
week code rood, voor gladheid, blijf thuis!

Code ROOD voor woningnood, het aanbod van be-
schikbare koopwoningen (regio Gooi) is in het afge-
lopen kwartaal naar het laagste punt van de afgelo-
pen 20 jaar gedaald. Een kwart minder dan in 2019, 
echter de verkoop steeg in het laatste kwartaal met  
10 procent. Tussen 2020 en 2030 moeten er in Neder-
land totaal 845.000 woningen gebouwd, om het 
 woningtekort terug te dringen.

In de gemeente Laren wordt actief gewerkt aan de wo-
ningbouw, afgelopen week nog te lezen: het raadhuis 
aan de Eemnesserweg gaat in de verkoop. Deels met 
behoud van lopende zorg- en maatschappelijke func-
ties. Het overige deel mooi te bestemmen als kleinere 
senioren- en/of startersappartementen?!
Voor Rabobank is een stedenbouwkundige verkave-
ling bedacht, 12-16 wooneenheden, drie appartemen-
tenblokken en een twee-onder-een-kapper aan de Bij 
den Toren. Golden River, grote appartementen, ver-
koop reeds gestart. Bij de voormalige ligweide van het 
zwembad koos de raad twee villa’s en 10 ‘betaalbare?’ 
hofwoningen. Dan hebben we nog een ontwikkeling 
tussen de Harmen Vosweg en de 2e Ruiterweg, de 
 diverse schetsvarianten wijzen op 8-10 woningen.
Al met al veel ontwikkelingsactiviteiten, chapeau 
 Laren!!

In 2017 heeft de raad de lokale woonvisie 2017-2022 
vastgesteld, met als speerpunt een nieuwbouw-
programma met 1/3 bouwvolume in het sociale seg-
ment (huur < € 710,-). Maar waar zijn de plannen voor 
de ‘echte’ jonge starters, diegenen die hun ouderlijk 
huis verlaten? En nee, geen doorstromers. Laren telt 
1078 inwoners tussen 15 en 25 jaar en 1692 personen 
tussen de 25 en 45 jaar. Welk vakje kleurt u op  
17 maart rood?

Uit het archief van de Historische kring Laren - 46
Door Bep (G.L.) De Boer

1904  (117 jaar geleden)

Verskeerszondaar

De 23-jarige Pieter Adolf van Oosterwijk Bruijn uit 
Amsterdam reed met zijn automobiel het Laarder-
hoogt af het dorp Laren in. Hij genoot van de prach-
tige omgeving en reed naar zijn idee met een lekker 
gangetje. Hoe hard hij reed vermeldt de historie niet. 
Voor de rijksveldwachter Gerrit Bitterling was zo een 
snelheid heel erg onverantwoord en hield de auto-
mobilist staande. Hij vroeg de chauffeur of hij wel 
wist hoe hard hij reed. Daar had Pieter Adolf geen ant-
woord op want hij had om zich heen zitten kijken en 
niet gelet op zijn snelheid. De rijksveldwachter maak-
te proces verbaal op en vermeldde in dat proces verbaal 
dat de heer Pieter Adolf van Oosterwijk Bruijn met een 
snelheid reed “harder dan een paard in zijn gewone 
stap”. Voor deze misstap moest Pieter Adolf zich ver-
antwoorden in een Openbare terechtzitting van de 
Heer Rechter in het Kanton Hilversum in het 
Gerechtsgebouw aan de Neuweg. 
Welke straf Pieter Adolf kreeg, werd helaas niet ver-
meld.
Als we nu zien met welk een snelheid de auto’s van het 
Laarderhoogt de Naarderstraat op stuiven, die chauf-
feurs hebben niet de gelegenheid om even gezellig om 
zich heen te kijken. Zij hebben alle aandacht nodig 
voor de weg voor hen. 
Dat gaat wel even sneller dan de “gewone stap ”van het 
paard. Maar ja, na 117 jaar kan er heel veel veranderen.

Bronnen:  Het Larens Nieuwsblad 1904

De Lindenhoeve van de Historische Kring,  

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

voorlopig gesloten. Donateurs ontvangen het 

Kwartaalbericht.
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Koffie to go, JA... 
wegwerpbekers 
in de natuur, NEE! 
Goois Natuurreservaat en Theehuis ‘t Bluk samen 
tegen rommel in de natuur met duurzame mee-
neembeker

Sinds de strenge lockdown is de horeca weer aangewezen 
op bezorgen en af halen. En één van de weinige uitjes in de 
regio die nog kan is de Gooise natuur in. Veel horecagele-
genheden grenzend aan het Goois Natuurreservaat verko-
pen dan ook eten en drinken in wegwerpbekers en -bakjes. 

Ongeloof lijk, maar waar: een deel daarvan belandt in de 
natuur. Dat is wat het GNR en Theehuis ‘t Bluk betreft 
vanaf vandaag verleden tijd. Bij ‘t Bluk kun je nu een 
duurzame meeneembeker kopen voor 6,99 euro. Je eerste 
warme drank krijg je dan gratis. Bij herhaalbezoek met 

de beker ontvang je 25 cent korting op koffie, thee of 
 chocolademelk. De beker is voor 50% gemaakt van 
 koffieschillen en heeft een siliconen band om hete 
 vingers te voorkomen. De actie loopt zeker nog totdat de 
horeca weer open mag.

Door de beker te kopen help je het GNR de natuur te 
beschermen en je steunt ‘t Bluk in deze voor de horeca 
pittige tijden. Gideon de Looze, bedrijfsleider: ‘Een 
 warme drank to go is natuurlijk heerlijk als je buiten 
bent. Helaas komt er veel afval bij kijken. Deze actie 
scheelt ons vele bekers rapen per dag. Het is fantastisch 
dat we kunnen samenwerken met het Goois Natuur-
reservaat om rommel in de natuur tegen te gaan. Wij 
gaan ons best doen iedere klant een beker te verkopen!’ 

Vervoer naar vaccinatie-/priklocatie  
door Versa Welzijn
Versa Welzijn kan voor minder mobiele inwoners uit de Gooi & Vechtstreek vervoer regelen naar de 
priklocatie van de GGD Gooi & Vechtstreek voor de coronavaccinatie. 

Chauffeur en passagier dragen een mondkapje, de 
 passagier zit op de achterbank achter de passagiersstoel 
en er wordt gezorgd voor frisse lucht/open raam.

ANWB AutoMaatje (via Versa Welzijn)

Als u in Blaricum/Eemnes/Laren, Huizen, Gooise Meren 
of Wijdemeren woont, kunt u gebruik maken van ANWB 
AutoMaatje. Een vrijwilliger brengt u dan met zijn/haar 
eigen auto naar de priklocatie.

Als u hier gebruik van wilt maken, bel dan minimaal 
twee dagen van te voren. 035 625 00 05 (ma t/m vr bereik-
baar van 9 -12.30 uur). De vergoeding is 30 eurocent per 
kilometer (graag contant afrekenen na af loop van de rit).
Inwoners van Blaricum/Eemnes/Laren, Hilversum en 
Weesp kunnen ook door een vrijwilliger van de Vrijwil-
lige Thuishulp naar de priklocatie gebracht worden. De 
onkostenvergoeding is af hankelijk van waar u woont 
(zie hieronder). Graag gepast betalen.

Voor een afspraak kunt u bellen met 035 625 00 00 (ma t/m 
vrij, bereikbaar van 10-13 u), 4 euro retour (heen en terug)

Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van 
Versa Welzijn in Coronatijd op onze website
www.versawelzijn.nl/corona.



Winter wonderland in het echt

My home is my snowcastle

'Laren van weleer' komt nog mooier uit tegen de sneeuw 

De Gooische Kip

Winter op de Brink

Een frisse neus voor Jan Hamdorff

De Larense kudde als het laatste schilderij van Mauve

Carnaval on ice

Over 4 km. weer thuis

Laren in sneeuw
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Winter wonderland in het echt

Carnaval on ice

Johanneskerk stembureau
LAREN – februari 2021. Hoewel midden maart de renovatie van de Johanneskerk nog 
niet helemaal is voltooid, is het toch mogelijk om dit cultureel erfgoed als stembureau 
voor de landelijke verkiezingen in te richten. Het is dé gelegenheid voor veel 
dorpsgenoten om de restauratie en inrichting van deze 500-jarige al even te kunnen 
bewonderen op woensdag 17 maart, de dag van de verkiezingen. 

Het door de Evangelisch Lutherse Kerk in Hilversum geschonken Weidtmann-orgel is dan al geplaatst. De oude 
slecht zittende banken zijn eruit en er staat dan nog maar 1 stoel: de preekstoel. Alle stoelen en het overige meubilair 
komen een week later. Er is dus voldoende ruimte om de stemhokjes een mooie stemmige plaats te geven en de 
corona regels in acht te nemen.  

De leden van het stembureau en zij die gaan stemmen, zullen kunnen genieten van de vloerverwarming die een paar 
maanden terug is aangebracht en recent succesvol is uitgeprobeerd.
Een mooiere oproep om een stem uit te brengen is er toch niet?

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

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 

Ruim je kast op voor een ander!
Lieve mensen uit Laren,

Kasten nog vol producten van kerstpakketten? Er zijn mensen die het goed kunnen gebruiken! De voedselbank heeft 
door corona minder vrijwilligers en meer gezinnen die een beroep op haar doen. Je kunt op een makkelijke manier 
helpen, door je kasten op te ruimen! Hoe werkt het?

1.   Ruim je kasten op (let ajb op de datum en geen alcohol)
2.   Kasten leeg? Je mag ook lang houdbare producten in de supermarkt kopen, zoals koffie, thee, suiker en meel.
3..   Lever de producten ( tot 2 maart), coronaproof, in bij een bak voor de deur bij een van de volgende adressen:  

Co Bremanlaan 29 (tov nr 10), Frans Langeveldlaan 42, Herdershoeve 8, 
 Alle drie in Laren. Alvast enorm bedankt voor jullie hulp! Namens Alice, Brenda en Sanne.
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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
304 12-03-2021 vrij. 19-03 en za. 20-03
306 09-04-2021 vrij. 16-04 en za. 17-04

Van duurzaam denken naar groen doen
Zoals we allemaal weten zitten we op dit moment middenin tal van transities. Een digitale transitie, 
een energietransitie, een landbouwtransitie, een ethische transitie... We transiteren ons helemaal 
scheel. Maar hoe zit het eigenlijk met de transformatie van de mens? Onze eigen transitie? We kunnen 
nog zo duurzaam denken, als we niets doen verandert er natuurlijk geen steek. Daarom is bij De Groene 
Afslag alles zó bedacht, verwoord en gemaakt dat je aangespoord wordt om zelf in actie te komen.  
In termen van transitie betekent de groene afslag nemen dus eigenlijk: de groene omslag maken.

Filosofeer mee met Michiel Korthals 
Hoe gaan we om met wetenschap, natuur, dieren, 
voeding en de medemens? De wetenschap vertelt ons 
alles over Corona: waarom moeten we de wetenschap 
vertrouwen? De natuur is er slecht aan toe: moeten 
we ons aanpassen aan de natuur? Varkens zijn intel-
ligent: hebben dieren rechten? Voedsel komt overal 
vandaan: moet landbouw kleinschalig? Mensen 
gedragen zich anders: mogen we andere mensen 
 uitsluiten? Deze vragen zullen we behandelen aan de 
hand van belangrijke posities in de hedendaagse 
 f ilosofie.

Filosofeer mee met Michiel Korthals, emeritus 
 hoogleraar Filosofie Wageningen Universiteit en 
hoogleraar University of Gastronomic Sciences (Italië) 
en schrijver van Goed Eten. Filosofie van Voeding en 
Landbouw.

ER ZIJN 5 BIJEENKOMSTEN:
14 maart - 28 maart - 11 april 
- 25 april - 9 maart 2021, steeds 
om 15.00 uur. 
De sessies duren 1,5 uur.

Max. 15 deelnemers. 
(nog 1 plek beschikbaar) 

De Groene Afslag houdt rekening 
met RIVM maatregelen.

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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Ook zo’n zin om even lekker naar de zon te gaan? Helaas 
zit reizen er nog niet in. Om je toch van de zon te laten 
genieten neemt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm 
je in een nieuwe af levering van Singer TV mee naar het 
mooie eiland Mallorca. Kijk op www.singerlaren.nl/sin-
gertv voor de nieuwste af leveringen van Singer TV. Veel 
kijkplezier!
Af beelding: Leo Gestel, Berglandschap Mallorca, 1914, 
Singer Laren, schenking Collectie Nardinc 

Nieuwe “oude” media voor Laren

Voor, door en over Laren: dat is de insteek voor Dorp s-
radio Laren. Een nieuw initiatief met oude roots. Vanaf  
1 maart opent het station “haar deuren” en vanaf dan 
worden Laarders op werkdagen (tussen 9.00 en 21.00 uur) 
en in de weekenden (tussen 10.00 en 17.00 uur) geïnfor-
meerd over hun dorp, de inwoners en ondernemers. Het 
“startschot” van Dorpsradio Laren wordt om 10.00 uur 
gegeven door burgemeester Nanning Mol en radiocory-
fee Frits Spits.
U kunt buiten actualiteiten en “inloop”-programma’s  
(u bent welkom om langs te komen, wanneer corona dit 
toelaat, of te bellen met 035-7810781) waar u het woord 
krijgt, ook programma’s over kunst, cultuur en Larense 
inwoners verwachten. Dorpsradio Laren is via www.
dorpsradio.nl te beluisteren of via de app op uw mobiel 
of tablet. Kijk daarvoor in uw appstore. Ook zijn natuur-
lijk de linkjes via de website te vinden.

Op reis met Singer Laren Activiteiten

Kinderkerk Sint Jan online
De website van de Kinderkerk van de Sint Jan is ver-
nieuwd. Zo kun je via de website thuis een mooi verhaal 
beluisteren over de oude Simeon en baby Jezus. Ook staat 
er onder de knop gezinsvieringen een leuke link naar 
een vastenverhaal met legopoppetjes van de mediapas-
toor Roderick Vonhöge. Verder vind je op de site alle 
informatie over Sint Jansbasiliek voor kinderen, zoals de 
gezinsvieringen en de Eerste Communie, video’s en 
kleurplaten en verhaaltjes om op een leuke manier in 
contact te blijven in deze periode. Houd de site goed in 
de gaten, want we hebben nog meer verhalen en linken 
voor jullie in petto! Neem snel een kijkje op: www.sint-
janlaren.nl/index.php/kinderkerk



22

 interessante en leuke activiteiten voor jong en oud en 
biedt de bibliotheek hulp bij informatie van de overheid. 
Ook wordt het digitale aanbod van de bibliotheek steeds 
groter. Deze online cursussen zijn een mooie aanvulling 
op de duizenden e-books en luisterboeken, digitale tijd-
schriften en informatiedatabanken, zeker in deze 
 coronatijd.

Tentoonstelling Silent Water
Van 6 maart t/m 17 april 2021 is in Janknegt Gallery een 
solo-tentoonstelling van Danielle Kwaaitaal te zien. 
“You see is what you get”. Maar wat te doen, als je niet 
begrijpt wat je ziet... 
De reeks van werken Zephyr en Ultraviolet van Kwaai-
taal vertegenwoordigt mede dat aspect: herkenbare 
objecten (vazen van glas en potjes van keramiek) maar de 
diffuusheid en de slechts eenkleurige toon wijken af, 
van alles waar je houvast aan zou kunnen hebben en 
zelfs wat je eerder hebt gezien. 
Kwaaitaal heeft de afgelopen jaren al eerder series van 
werken gemaakt, waarbij het ‘onderwerp’ pas onder 
water een daadwerkelijke betekenis krijgt.
Bloemen waren het onderwerp voor de series Black-out 
en Florilegium. 
Bloemen kennen hun eigen schoonheid en nemen hun 
eigen kleur mee en op welke wijze een bloem zich onder 
water opent en zich los zweeft van de zwaartekracht, is 
een proces waar Kwaaitaal weinig invloed op heeft. Het 
is slechts wachten op het in haar ogen moment, met de 
grootst mogelijke zeggingskracht. 
Ook haar meest recente serie Zephyr en Ultraviolet komt 
tot stand in een aquarium vol met water. De objecten 
zijn altijd zwaarder dan het water en vinden hun plek op 
de bodem. Het zijn alleen de luchtbelletjes die her en der 
zichtbaar zijn, die de herkomst van de plaats vrijgeven. 
In de serie Zephyr en Ultraviolet staat de keuze van de 
vorm/het contour van het object centraal, gevolgd door 
de keuze van het materiaal; transparant of juist massief, 

E-books en luisterboeken in de bieb
Bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum heeft 
veel te bieden. Ook in 
2021 blijft de biblio-
theek haar best doen 
om de toegang tot de 

collecties zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen. 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum beschikt onder 
andere over een ruime collectie online leesmateriaal 
voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen en jon-
geren, volwassenen en niet te vergeten leerkrachten. 
Onze medewerkers helpen de klanten graag bij vragen 
en suggesties met betrekking tot e-books en luisterboe-
ken. Technische vragen over inloggen of downloaden? 
Of wil je een advies over mooie e-books of luisterboeken? 
De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar voor klan-
ten tijdens onze openingsuren: in Laren van 10.00 tot 
13.00 uur en in Huizen tussen 10.00-17.00 uur.
Ook op de website www.bibliotheekhlb.nl staat infor-
matie over onze e-book- en luisterboekcollecties. Moch-
ten klanten vragen hebben, dan kunnen zij bellen naar 
nummer 035 5257410 (Bibliotheek Huizen) en 035 5382612 
(Bibliotheek Brinkhuis Laren).

Gratis online cursussen voor bibliotheekleden 
Leden van de Bibliotheek 
kunnen vanaf nu online 
 cursussen volgen via hun 
bibliotheek. Met online 
 cursussen als Presente-
ren, Doelgericht werken, 
Goed met Geld of Kritisch 
denken kunnen zij leren 
en zich persoonlijk ont-

wikkelen. Gratis en op elk moment!
Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het 
gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke 
kracht, taal en commerciële vaardigheden. Biblio-
theekleden kunnen de cursussen volgen via de biblio-
theek op de leerplatforms van twee professionele aan-
bieders Soofos en Goodhabitz. De online cursussen en 
een uitleg hoe het werkt zijn te vinden op de website van 
de bibliotheek.
Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’ voor 
volwassenen is de komende jaren een belangrijke maat-
schappelijk taak van de bibliotheek. In deze pilot van 
een jaar wordt onderzocht hoe het aanbod van online 
 cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en 
behoeften van bibliotheekleden.
In de bibliotheek kunnen leden al lang voor veel meer 
terecht dan alleen het lenen van boeken. Zo zijn er 



Datum: donderdag 18 maart 2021. Inloop vanaf 19.45 uur. 
Aanvang 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Wil je gebruik-
maken 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 de Covid-maatregelen is van te voren boeken ver-
plicht. Er is beperkt plek en vol is vol. Boek nu. Grijp deze 
kans met beide handen aan. Zorg dat je erbij bent. Mail 
naar info@lisetteanne.com Of boek meteen op: https://
l i se t t e a n ne .c om/w i n k el/e n gele n-he a l i n g-avond-
18-maart-2021/

Mindfulnesscursus privé 
Wil je makkelijker en vrolijker door het leven gaan zon-
der stress? Volg dan een mindfulnesscursus privé, bij je 
thuis of buiten op de hei. Geheel op maat. De cursus 
wordt verzorgd door Simone Onland, yogadocent, coach 
en mindfulnesstrainer.
Je leert in 6 sessies van ruim 1 uur hoe je op een eenvou-
dige wijze mindful door het leven kan gaan. De sessies 
vinden wekelijks plaats op een door ons samen afgespro-
ken tijdstip en locatie. 
Mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als je 
mindfulness meer eigen maakt, neemt stress af en 
neemt rust toe, slaap je beter, ontstaat een positiever 
beeld van jezelf en de omgeving en ga je makkelijker 
door het leven.
In de cursus wordt de theorie uitgelegd, maar ligt het 
accent op het doen en beleven van verschillende oefenin-
gen. Op deze manier wordt het makkelijker voor je om 
na de cursus ook echt mindful te zijn. 
Geïnteresseerd? 
Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.nl. 
Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. 
Je bent van harte welkom!
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maar bovenal gaat het over de compositie. Schakeringen 
van licht en donker, opaal of opaak en de ruimte die alle 
objecten tezamen vormen en de ruimte die leeg is. 
Wederom heeft Kwaaitaal ook in de techniek naar een 
nieuwe uitdaging gezocht. De werken ontstaan door 
dezelfde af beelding meerdere malen over elkaar heen te 
printen. Hierdoor ontstaat er een verzadiging van de 
kleur, maar het meerdere malen printen veroorzaakt mede 
een verschuiving van slechts millimeters in het beeld. 
Deze bijna nauwelijks waarneembare grilligheid scherpt 
de kijker en verklaart meteen de titel van deze serie. 
Meer info over de expositie: www.janknegtgallery.com

Engelen Healing Avond 
Praktisch Spiritueel Expert Lisette-
Anne Volker organiseert in het 
Brinkhuis op 18 maart weer een 
avond van 1,5 uur met een Engelen 
Healing. Breng je wensen in en laat 
de engelen de healing voor jou inzet-

ten. Lisette-Anne: “Dit is voor jou wanneer je een heer-
lijke avond voor je zelf wilt. In een f ijne en veilige omge-
ving. Om aan jezelf te werken en je zelfgenezend 
vermogen met behulp van engelen energie. Bij binnen-
komst krijg je een papiertje, hierop schrijf je je healings-
wensen. 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.” 

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

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
10 maart 2021

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

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

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

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

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

Cover: Sleeën bij de Mammoetboom aan de Eemnesserweg
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