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Eric Hurink

5 vragen aan 

‘Veel inwoners van Laren zijn actief op Facebook. Zij ver-
kondigen regelmatig hun mening in de verschillende 
Larense Facebookgroepen. Maar een nadeel van Facebook 
is dat het lastig is om emoties te tonen. Je ziet niet goed 
hoe iemand iets bedoelt, en dat leidt soms tot heftige 
 discussies. Daarom vond ik het tijd om een lokaal radio-
station te beginnen. Want op de radio komen emoties wél 
tot uiting. Je hoort die snik of die lach. En als iemand een 
sarcastische opmerking maakt, dan is dat direct duide-
lijk. Dorpsradio Laren is er voor álle Laarders. Maar ook 
mensen van daarbuiten weten ons al te vinden, zo blijkt 
uit de eerste luistercijfers. We hebben luisteraars uit 
Amsterdam, Spanje en zelfs Nieuw-Zeeland! Met onze 
app kun je ons overal horen.’

Hoe zijn jullie begonnen?
‘We hebben een vliegende start gemaakt. Dat hebben we 
voor een groot deel te danken aan gulle donaties van 
sponsoren en investeerders, waaronder Voorma en Walch 
Makelaars. Via-via konden we voor een klein prijsje 
 professionele uitzendapparatuur aanschaffen, ooit 
gebruikt door Omroep Gelderland. En Michael Jonker, 
directeur van het Hart van Laren, bood ons kosteloos een 
studioruimte aan in het Brinkhuis. Met een magnifiek 
uitzicht op de Brink: wat wil je als Dorpsradio nog meer? 
Ook hebben zich al ruim 35 enthousiaste vrijwilligers 
zich bij ons aangemeld. Fantastisch is dat! Meer vrijwil-
ligers zijn trouwens van harte welkom. We zoeken onder 
meer nog presentatoren, verslaggevers, redactieleden, 
producers en technici. Ervaring is niet vereist. Indien 
nodig leiden wij je op.’ 

Wat kunnen luisteraars verwachten?
‘Een gevarieerde programmering met muziek, nieuws en 
actualiteiten over Laren. Ook komen er programma’s over 
en door de Historische Kring, Singer, het Brinkhuis en 
Versa Welzijn. En als corona het straks weer toelaat, komt 
er ook een ondernemerscafé, een politiek café en een 
inloopuur met een open microfoon. In deze lastige tijd 
bieden we onze lokale ondernemers graag een steuntje in 
de rug. Daarom mogen ze tijdelijk gratis adverteren. 
Waarbij ik natuurlijk hoop dat ze in de toekomst met ons 
mee blijven doen!’

Je bent gemeenteraadslid voor Larens 
Behoud. Wat is de relatie met Dorpsradio 
Laren?
‘Geen enkele! Dat ik als initiatiefnemer van Dorpsradio 
Laren toevallig ook gemeenteraadslid ben, wil absoluut 
niet zeggen dat dit een uitlaatklep is voor Larens Behoud. 
Zelf doe ik op de radio niets aan politiek. Integendeel, ik 
wil juist graag zendtijd beschikbaar stellen aan álle 
Larense politieke partijen.’
 
Welke toekomstplannen heb je nog?
‘Mijn droom is dat Dorpsradio Laren zo’n succes wordt 
dat iedere Laarder ons weet te vinden én dat we in de toe-
komst 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen gaan uit-
zenden. Hoe leuk zou het zijn als je straks tijdens een 
slapeloze nacht kan luisteren naar Dorpsradio Laren? 
Maar eerst moeten we nog een paar gaten in de program-
mering overdag opvullen. Ook hoop ik iemand te vinden 
die onze social mediakanalen wil bijhouden. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden via onze website.’ 

Meer info of aanmelden als vrijwilliger? 
Kijk op www.dorpsradio.nl

‘Radiogek’, zo noemt hij zichzelf. Een logische omschrij-
ving voor iemand bij wie radiomaken als een rode draad 
door het leven loopt. Eric Hurink was onder meer actief 
bij de Wereldomroep, Eurosport en NH Gooi. Op 1 maart 
dit jaar zag zijn nieuwste initiatief het levenslicht: 
Dorpsradio Laren, een radiozender voor én door Laar-
ders. Inmiddels hebben al meer dan dertig vrijwilligers 
zich aangemeld. ‘Ik klop mezelf niet graag op de borst. 
Maar nu ben ik zó trots.’ 

Waarom een radiozender special voor Laren?
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Jan den Dunnen

Dit is voor mij de eerste keer dat ik 
een column mag schrijven in het 
Larens Journaal.

Als wethouder heb ik Karin van 
Hunnik opgevolgd. Ik hoop tot het 
einde van deze raadscyclus tot 
maart 2022. In de raadsperiode 
2014-2018 was ik wethouder in Eem-
nes op dezelfde portefeuille als nu in Laren. Dat is een voor-
deel omdat ik de inhoud van de materie ken en ook de samen-
werkingsverbanden waarin gewerkt wordt. 

Er ligt een belangrijke taak om de uitgaven van het sociaal 
domein binnen de begroting te brengen. Een moeilijke opga-
ve, vooral omdat dit mensen raakt die hiervan afhankelijk 
zijn. Zo is er een voorstel voorbereid om te kijken naar moge-
lijkheden binnen de huishoudelijk hulp. Door het rijk is gere-
geld dat iedereen huishoudelijk hulp kan krijgen als dit 
noodzakelijk is. Dus ook mensen die het zelf kunnen betalen. 
Dit moet anders en we kijken via een toets op de eigen mid-
delen of de aanvragers dit zelf kunnen betalen. Deze ingreep 
is vooral bedoeld om de mensen die deze hulp zo hard nodig 
hebben, te kunnen blijven voorzien van hulp.

Verder wordt het mantelzorgcompliment anders. De man-
telzorgdag blijft, maar de financiële bijdrage per persoon 
vervalt. We willen een praktijkondersteuner aanstellen om 
de huisarts te adviseren over jeugdhulp. Naast deze maatre-
gelen kijken we ook naar administratieve bezuinigingen. 
Allemaal om het sociaal domein betaalbaar te houden voor 
die inwoners die het nodig hebben.

Tot slot nog een tip die ik kreeg van een ambulancechauffeur. 
Bij een spoedmelding gebruikt de chauffeur een navigatie-
systeem. De straat is dan snel gevonden, maar het huisnum-
mer vaak niet. Kostbare tijd gaat dan verloren. Zorg dus dat 
uw huisnummer goed zichtbaar is vanaf de weg. Dit kan echt 
van levensbelang zijn.

Jan den Dunnen
Wethouder Larens Behoud

17Winactie Schilderworkshop

Larens Journaal

19Activiteiten



4
  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Zelfredzaamheid
Libero me betekent: ‘bevrijdt mij’ in het Latijn. Dat bete-
kent dat ieder mens de kans moet krijgen, zijn eigen 
leven zelfstandig te kunnen inrichten, binnen afgespro-
ken grenzen. Ook als mensen ziek, oud of minder veer-
krachtig worden. Dan zijn we als maatschappij verplicht 
om gepaste hulp te bieden. Door stapeling van zorgkos-
ten kwamen de middeninkomens voorheen nogal eens in 
financiële problemen. Daarom is in 2019  van rijkswege 
het abonnementstarief ingevoerd, een vast bedrag: niet 
inkomensaf hankelijk en administratief veel goedkoper. 
Dit vooral om de doelgroep (20 tot 40.000 euro bruto geza-
menlijk) f inancieel te ontzorgen.
Dit systeem is tot twee keer toe geëvalueerd en zeer suc-
cesvol gebleken. Ook de kosten blijven binnen het vooraf 
berekende bedrag. Van rijkswege is dan ook besloten deze 
regeling te continueren.

Maar Laren zit erg krap en wil deze succesvolle regeling 
nu eigenstandig afschaffen en weer inkomensaf hanke-
lijk gaan werken. Wij zijn hier absoluut tegenstander van 
omdat juist deze inkomensgroep (vanaf bruto gezinsin-
komen van rond €30.000) waarvoor deze regeling is 
bedoeld, hiervan de dupe wordt. Daarnaast kun je niet 
zomaar zelf lokale wetjes maken, tegen rijksbeleid en 
wettelijk recht van je inwoners in.
Wij willen niet dat Laren bezuinigt over de ruggen van 
mensen die hulp nodig hebben. Hoe kun je zelfredzaam 
zijn als je de hulp niet kunt betalen?

Alles van waarde is weerloos. Dat geldt ook voor onze 
bomen waarvoor het college het kapbeleid wil verrui-
men. Laren is gelukkig nog zo groen omdat wij vroeger 
een ‘niet kappen, tenzij’ beleid 
hadden. Minder regels, goedkoop 
en goed handhaaf baar. Daar kan 
toch niemand tegen zijn? Wij wil-
len daar graag naar terug.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Woningbouw voor jongeren en ouderen in 
het groen
In de gemeenteraadsvergadering van februari jl. stelde 
VVD gemeenteraadslid Hans Faas een paar goede vragen 
aan het college van burgemeester en wethouders over de 
geluiden die rond gaan over het bebouwen van een klein 
stukje groen (de voormalige gemeentekweek) aan de Eem-
nesserweg. Uit de beantwoording door VVD-wethouder 
Ton Stam werd duidelijk dat er een plan ligt voor de realisa-
tie van zes ouderenwoningen. Eerder bevatte het plan tien 
woningen waaronder ook jongerenhuisvesting. De plek 
tegenover de basisschool De Binckhorst is daarvoor echter 
te klein en dus zijn die woningen alvast ingeleverd. Naar 
mening van het CDA Laren is dit ronduit jammer én ook 
niet nodig. Het plan is af komstig van het Diaconaal Fonds 
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en komt in 
nauwe samenspraak met het College van Burgemeester en 
Wethouders tot stand. Ook de woningstichting is erbij 
betrokken. Het is een prachtig plan, vindt het CDA Laren, 
maar niet op die plek! Enerzijds vanwege het groene karak-
ter van de Eemnesserweg en anderzijds omdat er geen jon-
gerenwoningen gerealiseerd worden. En óók omdat er in de 
gemeenteraad nog helemaal niet over dit initiatief is 
gesproken. Het CDA Laren heeft een andere visie en ambi-
tie. Wij gaan voor 10 tot 20 betaalbare woningen (en liever 
nog meer) in het centrum. Daarbij moet er een discussie op 
gang komen over de beschikbaarheid van onder andere de 
volgende locaties: de voormalige basisschool De Scheper, 
het gemeentehuis dat op de rol staat om verkocht te wor-
den, maar ook het plantsoen naast de Johanneskerk. Daar 
heeft immers eerder al een huis gestaan en het ligt ook nog 
eens aangrenzend aan de kerk. Maar ook de toekomst van 
de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan kan over tien jaar bij-
voorbeeld anders zijn en op termijn 
kansen geven. En zo zijn er onge-
twijfeld nog meer locaties met kan-
sen en ontwikkelingen. Daar wil 
het CDA Laren het met u en de 
gemeenteraad over hebben!   

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid CDA

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

Waarin een klein dorp groot kan zijn
De woningnood in Nederland is groot, daar is vriend en 
vijand het over eens. Recente plannen spreken van de 
noodzaak in de komende 10 jaar 1 miljoen huizen te 
bouwen. Broodnodig inderdaad in alle categorieën:  
betaalbare huurwoningen, maar ook is er dringend 
behoefte aan nieuwbouw voor de midden-  en hogere 
inkomens.
De Randstad, in het bijzonder de grote steden, is vrijwel 
onbetaalbaar geworden. Kan Laren bijdragen om dat 
tekort op te heffen? Nauwelijks. Immers ons dorp is 
klein en beschikbare grond voor nieuwbouw is op de 
vingers van twee handen te tellen.
Nog niet zo lang geleden aanvaardde de gemeenteraad 
een zg. “Bouwnota” waarin precies de nog te bebouwen 
locaties werden aangegeven, in het centrum en direct 
daarbuiten. Daarmee is de koek wel zo ongeveer op. Wat 
blijkt nu? De gemeente beschikt ook nog over een 
perceel, vroeger de “Larense Kweek” genoemd, aan de 
Eemnesserweg tegenover het gemeentehuis. De Diaconie 
(protestantse gemeente) heeft het plan opgevat daar, met 
medewerking van de gemeente, een zestal huurwoningen 
te bouwen voor alleenstaande Larense senioren.
Een voortreffelijk idee, vinden wij. Maar wie schetst 
onze verbazing toen de wethouder hiervan onlangs in de 
raad gewag maakte? De vertegenwoordiger van de VVD 
en ook die van Liberaal Laren, gingen onmiddellijk 
dwarsliggen. “Nee, dat stukje moet groen blijven!”, 
terwijl het feitelijk nu niet meer dan een vuilstortplaats 
voor groenafval met wat uitgeschoten groen betreft. 
Echt, ook een klein dorp kan tonen groot te zijn, door dit 
plan alsnog enthousiast te omarmen. Wij zullen ons 
daar in ieder geval, samen met de andere progressieve 
krachten, en in goed overleg met 
omwonenden, sterk voor maken.

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66

nwegter@gmail.com
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7

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 19 maart 2021

Coen Saloon geopend op Naarderstraat

Click & Collect bij Bruna 

Bakken vol violen van de markt

Eemnesser Ton van der Linden toont zijn 
beeldhouwkunst op het kermisterrein

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

•  Vredelaan 66, 1251 GJ, wijzigen van de constructie, 
ingekomen 28 februari 2021

•  Noolseweg 23, 1251 GN, bouwen van een zwembad, 
ingekomen 1 maart 2021

•  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 5a,  
1251 KD, realiseren van een doorgang tussen 5 en 5a, 
ingekomen 1 maart 2021

•  Jordaan 17, 1251 PB, bouwen van een zwembad, 
ingekomen 2 maart 2021

•  Naarderstraat 34, 1251 BC, realiseren van een 
muursparing op de begane grond, ingekomen  
3 maart 2021

•  Engelsjan 35, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 5 maart 2021

•  Hendrik Valkenburglaantje 2, 1251 ZJ, vervangen van 
de rieten kap met dakkapel en moderniseren van de 
woning, ingekomen 5 maart 2021

•  Leemkuil-Paviljoensweg thv 12, 1251 AS, vellen van  
3 bomen, ingekomen 5 maart 2021

•  Sint Janstraat 61-1, 1251 LC, vellen van 1 boom, 
ingekomen 8 maart 2021

•  Nieuweweg 32, 1251 LJ, realiseren van een PCR 
testlocatie voor een coronasneltest, ingekomen  
9 maart 2021

•  Houtzagerij 6, 1251 GK, vellen van 1 boom,  
 ingekomen 10 maart 2021

•  Jordaan 10, 1251 PC, plaatsen van een erker, dakkapel 
en wijzigen bijgebouw, ingekomen 11 maart 2021

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Noolseweg 15, 1251 GN, vellen van 7 bomen, verzonden 
9 maart 2021

•  Rozenlaantje 5, 1251 BW, vellen van 13 bomen, 
verzonden 11 maart 2021

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

Ingekomen melding milieu 
(activiteitenbesluit)

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
 omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat zij een omgevingsvergunning onder-
deel milieu hebben verleend voor:  Het oprichten van een 
autobedrijf met onbemand tankstation Auto Willenborg B.V. 
Zevenend 35 te Laren.

Ter inzage 
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van 
18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 voor iedereen in te 
zien.  In verband met de huidige maatregelen rondom 
corona is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het 
gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opge-
vraagd worden bij de BEL Combinatie, info@laren.nl of via 
telefoonnummer: 14035. 

Beroep  en voorlopige voorziening 
Vanaf 19 maart kunnen belanghebbenden tijdens een 
periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit 
besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Een beroepschrift indie-
nen betekent niet dat het besluit niet in werking treedt. 
Om dit op te schorten moet een voorlopige voorziening 
aangevraagd worden bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak.
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Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de dag na af loop van de 
beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend. Dan wordt de inwerkingtreding 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
  
Belanghebbenden 
Onder belanghebbenden wordt in ieder geval verstaan: 
•  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit; 
•  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid advies uit te brengen over het       ontwerp-
besluit;

•  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-
den verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit; 

•  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de 
wijziging(en) die bij het nemen van het besluit ten 
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 

Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV 
via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of
 e-mail: info@ofgv.nl Kenmerk: Z2020-012328.

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Esseboom 2a, 1251 CP, oprichten van een nieuwbouw-
woning, verzonden 2 maart 2021

•  Esseboom 2c, 1251 CP, oprichten van een nieuwbouw-
woning met uitweg, verzonden 2 maart 2021

•  Smeekweg 19, 1251 VH, vergroten van de woning, 
verzonden 2 maart 2021

•  Tabakspaadje 3, 1251 PM, plaatsen van een zwembad, 
verzonden 4 maart 2021

•  Engelsjan 22, 1251 TJ, vergroten van de bestaande 
uitbouw, verzonden 4 maart 2021

•  Schapendrift 36, 1251 XH, aanhelen van het bijgebouw 
aan het hoofdgebouw, verzonden 4 maart 2021

•  Veerweg 15, 1251 ZG, bouwen van een clubhuis, 
verzonden op 4 maart 2021

•  Naarderstraat 47a, 1251 BA, vervangen van het 
bestaande kozijn, verzonden 4 maart 2021

•  Jagersweg 46, 1251 ZS, bouwen van een erker en 
aanpassen van de dakkapel aan de voorzijde van de 
woning, verzonden op 4 maart 2021

•  Nieuwlarenweg 20, 1251 KA, realiseren van een uitrit 
en het plaatsen van een toegangspoort, verzonden op  
4 maart 2021

•  Sint Janstraat 49a, 1251 LC, bouwen van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning, verzonden op  
4 maart 2021

•  Schoolpad 25, 1251 ZN, vellen van 2 bomen, verzonden 
1 maart 2021

•  Noolseweg 23, 1251 GN, plaatsen van een zwembad, 
verzonden 11 maart 2021

•  Engweg 5 en 5a, 1251 LK, vergroten van het dak en 
uitbreiden achtergevel, verzonden 9 maart 2021

•  Goossen de Witstraat 2, 1251 VW, verbreden van de 
dakkapel, verzonden 11 maart 2021

•  Slangenweg 6, 1251 RV, plaatsen van een houten 
toegangspoort, verzonden 9 maart 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 
 indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

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

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Noolseweg 32, 1251 GP, vellen van 1 boom  
(herplantplicht), verzonden 1 maart 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure 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 
 indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 
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Larense zaken

•  Afscheid raadslid M.S.M. Klingenberg 
•  Toelating en beëdiging raadslid D.J. Sakkers
•  Benoeming loco-griff ier 
•  Kaders Transitievisie Warmte
•  Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp
•  Besparingen sociaal domein: voortgang lokale 

maatregelen en zienswijze regionale maatregelen
•  Aanpak onderhoud appartementen boven 

 brandweerkazerne
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling 

 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•  Bestuursopdracht Groenplan Laren

€ 753.000 voor organisaties en 
ondernemers uit Coronafonds Laren

Gemeente Laren heeft aan tien organisaties en negen 
ondernemers in het dorp die getroffen zijn door de 
coronacrisis voor € 753.000 aan coronasteun toegekend. 
De gemeenteraad heeft een Coronafonds ingesteld van 1 
miljoen euro. Met bijdragen uit het fonds worden orga-
nisaties en ondernemers geholpen om overeind te blij-
ven, zodat zij na de crisis weer zo veel mogelijk van bete-
kenis kunnen zijn.
Maatschappelijke organisaties hebben aanvragen 
gedaan voor exploitatietekorten die voor ernstige pro-
blemen in de continuiteit kunnen zorgen. Ondernemers 
die de gemeente huur, pacht of precario betalen hebben 
tot maximaal de helft van het bedrag tegemoetkoming 
gekregen, met een plafond van € 5.000. 

Toegekende steun
Aan acht organisaties is samen circa € 105.000 aan subsi-
dies verstrekt. Het gaat om: Gooise Academie voor Beel-
dende Kunsten, Stichting Papagenohuis Laren, Speel-
tuinvereniging Ons Genoegen, Sportvereniging Laren 
‘99, Stichting Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, Drum- 
& Showband MCC, Scouting Raboes en Muziekvereni-
ging St. Jan. Het grootste bedrag van € 620.160 is al eerder 
toegekend aan Singer en Stichting Hart van Laren. Deze 
gemeentelijke bijdrage is een voorwaarde voor steun van 
andere partijen zoals de Provincie Noord-Holland. Opge-
teld is aan tien organisaties circa € 725.000 toegekend. 
Aan negen ondernemers is in totaal circa € 28.000 aan 
korting op hun verplichtingen toegekend. Daarmee komt 

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur (R&I) 

De Commissie Ruimte en Infrastructuur vergadert 
woensdag 24 maart 2021 om 20.00 uur in de raadzaal van 
het BEL-kantoor. U kunt de vergadering live volgen via 
laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het 
spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegriff ier. 
U kunt op twee manieren gebruik maken van het spreek-
recht: zelf aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal, u wordt 
opgehaald) of de reactie laten voorlezen door de commis-
siegriff ier. Het is niet toegestaan plaats te nemen op de 
publieke tribune. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vooroverlegplan Landgoed Larenberg
•  Kaders Transitievisie Warmte
•  Bestuursopdracht Groenplan Laren
•  Aanpak onderhoud appartementen boven 

 brandweerkazerne

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën (M&F) 

De Commissie Maatschappij en Financiën vergadert 
donderdag 25 maart 2021 om 20.00 uur in de raadzaal van 
het BEL-kantoor. U kunt de vergadering live volgen via 
laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het 
spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegriff ier. 
U kunt op twee manieren gebruik maken van het spreek-
recht: zelf aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal, u wordt 
opgehaald) of de reactie laten voorlezen door de commis-
siegriff ier. Het is niet toegestaan plaats te nemen op de 
publieke tribune. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp
•  Besparingen sociaal domein: voortgang lokale 

maatregelen en zienswijze regionale maatregelen
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheids-

regio Gooi en Vechtstreek

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 31 maart 2021 
om 20.00 uur uur in de raadzaal van het BEL-kantoor. De 
vergadering is live te volgen via laren.notubiz.nl/live De 
publieke tribune is niet toegankelijk. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
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het eindtotaal van uitkeringen uit het fonds op € 753.000.
De aanvraag van zwembad De Biezem wordt later nader 
ingevuld, wanneer het tekort over 2020 bekend is en het 
effect van mogelijke Rijkssteun duidelijk is. Er is nog een 
kleine € 250.000 beschikbaar in het fonds.

Inzet geld waar het het hardst nodig is
Wethouder Peter Calis: “Het is mooi dat wij onze - voor 
de gemeenschap zo belangrijke - organisaties en onder-
nemers kunnen ondersteunen in deze moeilijke corona-
tijd. De gemeente f inanciert het noodfonds uit de 
opbrengst van de verkoop van de voormalige burgemees-
terswoning. We zijn blij met de steun vanuit het Rijk 
voor alle ondernemers, en zouden graag nog veel meer 
doen, maar nu kunnen we direct extra steun geven waar 
het op dit moment binnen ons dorp het hardst nodig is.”
Pauline Gmelig Meyling, directeur Bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum: “We zijn vorig jaar veertien weken dicht 
geweest, heel jammer in ons honderdjarig jubileumjaar. 
We hebben daardoor allerlei inkomsten gemist: winkel-
opbrengst, ‘te laat geld’, kaartverkoop van activiteiten. 
Tegelijkertijd moesten we extra kosten maken voor hygi-
enemaatregelen. We staan te trappelen om weer open te 
gaan, de steun in de rug vanuit de gemeente maakt het 
mogelijk om een vliegende start te maken.”
Gerard Heerschop, penningmeester van Drum- & Show-
band MCC: “Door corona liggen onze repetities en optre-
dens al een jaar stil. De inkomsten van de optredens 
gebruiken wij normaliter voor het betalen van onze vaste 
lasten, zoals huur, instructeurs en aanschaf van instru-
menten en uniformen. We zijn heel blij met de steun van 
de gemeente. Het helpt ons door deze moeilijke corona-
tijd heen, zodat we onze rol voor de Larense gemeenschap 
en binnen de Larense cultuur kunnen blijven spelen!”

Herinrichting Co Bremanlaan

De gemeente gaat de Co Bremanlaan en een gedeelte van 
de Harmen Vosweg in 2021 herinrichten. Het doel van de 
herinrichting is om de straat te vernieuwen en te ver-
duurzamen. Zodat deze aansluit bij de eisen van deze 
tijd en waarbij de bestaande problemen worden aan-
gepakt. De zandweg in de Harmen Vosweg, gedeelte 
 tussen de Torenlaan en de Co Bremanlaan, wordt niet in 
dit project meegenomen maar wordt vanuit Laren 
Regenklaar opgepakt.

Plan
De weg wordt ingericht als rijbaan met aan een zijde 
trottoir, vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Er 
worden geen fysieke parkeerplaatsen aangebracht en de 

bestaande bomen komen terug in het ontwerp. Als 
onderdeel van de duurzame herinrichting wordt ook 
gekeken of de bestaande verharding hergebruikt kan 
worden. 
Ook wordt er een apart riool aangelegd voor het hemel-
water (regenwater). Dit wordt ook wel een gescheiden 
rioolstelsel genoemd. Hiermee spelen wij in op de 
 klimaatveranderingen. Met deze oplossing wordt de 
kans op wateroverlast tijdens hevige regenval verkleind 
en de kans op droogte verminderd. Daarnaast heeft de 
gemeente ook de ambitie om de straatverlichting te ver-
duurzamen. Hiervoor worden de lichtmasten voorzien 
van LED verlichting.

Ontwerp
Bewoners van de straten konden hun aanvullingen en 
wensen voor de straat kenbaar maken. Kijk voor meer 
informatie ook op www.laren.nl > projecten > Co 
 Bremanlaan

Walking Hockey is meer dan 
alleen sport

Nog voor de lockdown kwamen inwoners uit Laren 
wekelijks bij elkaar voor Walking Hockey. Een sport-
activiteit voor 55-plussers dat wordt gegeven bij LMHC. 
Het is in samenwerking met de buurtsportcoaches 
 opgezet. Ook al is de activiteit nu gestopt vanwege 
 corona, het heeft wel mensen samengebracht. Sheila 
neemt deel aan de sport en vertelt over haar ervaringen.

Hoe ben je in contact gekomen met Walking Hockey?
“Ik ben begonnen met Walking Hockey nadat mijn 
 veteranenteam werd opgeheven. Ik had een jaar niets 
gedaan toen een vriendin van mij vroeg om eens mee te 
gaan naar Walking Hockey. Het was toen in de zaal en ik 
vond het direct heel leuk. Het is wel inspannender dan ik 
dacht. Je speelt veel intensiever en technischer. “

Wat maakt Walking Hockey nog meer leuk om te doen?
“De sfeer is heel f ijn, de trainer geweldig. Ondanks het 
feit dat ik veel jonger ben dan de andere spelers, werd ik 
direct geaccepteerd. Ik werk thuis en zie normaal 
ge sproken weinig mensen, het was dus heel prettig om 
met mensen te praten en te lachen. Het is allemaal heel 
gemoedelijk. Ik kijk iedere week uit naar Walking 
 Hockey. “
 
Door corona ligt de activiteit al een poos stil, hoe vul je de tijd 
nu in?
“Vanwege corona stopte alles natuurlijk. We zijn gaan 
wandelen, iedere week op de tijd van Walking Hockey, 
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ook weer met koffie to go voor en na. We lopen in kleine 
aantallen en het is een hechte groep geworden. Het is 
mijn uitje van de week tijdens deze lockdown. Ik denk 
dat de anderen niet beseffen hoe belangrijk en waardevol 
dit voor mij is. Niet alleen tijdens deze coronatijd maar 
ook daar  buiten.”

Wat doet het met jou als het Walking Hockey zou stoppen?
“Als Walking Hockey zou stoppen dan zou ik dat echt 
heel jammer vinden. We hebben een hechte groep en we 
hebben elkaar goed leren kennen. Volgens mij vindt 
iedereen het heel erg leuk. Nu is het wandelen een activi-
teit maar we kijken er ook enorm naar uit om weer het 
veld op te mogen. Ik hoop echt dat Walking Hockey blijft 
bestaan.”

Ondersteuning door de gemeente
De gemeente steunt Walking Hockey met de aanschaf 
van materialen en middelen. Ton Stam, wethouder 

sport: “Door corona is maar weer gebleken hoe belang-
rijk een f it en vitaal leven is. Want het zorgt voor een 
goede weerstand en geeft rust in ons hoofd. Beweging 
hoort daarbij, bijvoorbeeld met een wandeling. We 
 vinden Walking Hockey ook zeer belangrijk en hopen 
dat het na de lockdown weer opgestart kan worden, 
samen met Oldstars voetbal en tennis en de buurtsport-
coaches.” Meer weten over Walking Hockey? 
Kijk op www.oldstars.nl

Schoonmaakbingo op  
zaterdag 20 maart!

Op zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag. 
Een mooie manier om de lente in te luiden.  Dit jaar ziet 
die Landelijke Opschoondag er vanwege corona anders 
uit dan normaal. Geen grote opschoonevenementen met 
veel mensen, maar veel  kleine acties dichtbij huis. Zo 
ook in Laren. In deze editie van het Larens Journaal is een 
bingokaart te vinden. Verzamel op 20 maart de items op 
de bingokaart. Volle kaart? Maak een self ie met de afval-
zak met zwerfafvalitems en stuur het op naar: 
ruimte@belcombinatie.nl. Meer weten? 
Kijk op www.laren.nl/larenschoon voor alle informatie.

GLAS

PLASTIC TAS

DRINKPAK

BLIK

BANANENSCHIL

KARTON

CHIPSZAK

FASTFOODVERPAKKING

PLASTIC FLES

KUN JIJ AL HET 
ZWERFAFVAL 
VINDEN?

BINGO!

V.l.n.r.: Jur Maatman (Verenigingsondersteuner Sportief en 
Gezond BEL), Sheila (deelnemer Walking Hockey) en Marieke 
Pol (medewerker sport BEL Combinatie). 
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Nieuws in beeld

Hagelbuitje op het Hertenkamp

Gemeenteraadslid Maria Klingenberg wordt wethouder in 
Blaricum

Inboedel Golden River verhuist naar België

Herenmodezaak in de maak

Expositie 'Verhalen over Bomen', 
klaar om open te gaan Geboortegolf bij Larense schaapskudde

Gelukkig, Marcel en Wilma staan er 
weer, de lente is begonnen

Iemand Ollie gezien? Klaar voor de afvalbingo 20 maart?Het was stevig aanpoten voor 
brandweer tijdens maartstorm
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Inboedel Golden River verhuist naar België

Herenmodezaak in de maak

Gelukkig, Marcel en Wilma staan er 
weer, de lente is begonnen

Klaar voor de afvalbingo 20 maart?

Laren krijgt van de Evangelisch-
Lutherse kerk uit Hilversum  
hun Weidtman orgel
Wat een waanzinnig geschenk van de Evangelisch-Lutherse gemeenschap uit Hilversum. Binnenkort 
zullen dan ook de mooiste composities klinken op dit bijzondere instrument. De bouwer en bouwjaar 
zijn niet geheel met zekerheid vast te stellen, maar hoogstwaarschijnlijk is het een werk van Peter 
Weidtman der Ältere. (ca. 1700) 

In de loop van de geschiedenis is het orgel naar een paar 
plaatsen verhuisd. Eerst naar Roermond, Kapel in’t 
Zand, ca. 1850.
Vervolgens werd het orgel in ca. 1875 overgeplaatst naar 
de nieuwe kerk en waarschijnlijk daarbij vergroot door 
Franssen.
Daarna kwam het orgel in de kapel van het St. Aloysius-
gesticht te Amsterdam (orgel was daar van 1906 tot 1842) 

In 1942 verhuisde het naar het kerkgebouw van de Vrij-
zinnig Hervormden. Vanaf 1980 werd het orgel bespeeld 
in de Lutherse Kerk van Hilversum. Bij de laatste over-
plaatsing is het orgel ook gerestaureerd en terugge-
bracht in oude staat. Dit jubileum jaar komt het prach-
tige orgel naar de 500-jarige Johanneskerk, een aanwinst 
voor de Larense gemeenschap. Binnenkort gaan we u 
over de verplaatsing veel meer vertellen.

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.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

Foto’s: Wim Verburg Bron: www.orgelsite.nl
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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.

Snelheid van handelen
Tegen mijn verwachting in zag ik door corona 
niet meer echtscheidingsverzoeken, maar wel 
meer strijd over omgang tussen ouders en  
kinderen. De overheid hoopte omgangspro-
blemen te voorkomen door sinds 2009 een  
ouderschapsplan verplicht te stellen bij een 
scheiding. Overleg is beter voor het welbevin-
den van het hele gezin. Toch lijkt het of de  
problemen over omgang juist groter zijn  
geworden. Toen in 2018 alarm was geslagen 
omdat 20% van de kinderen hun vader niet 
meer ziet na een scheiding (en 5% zijn moeder), 
is er een team van experts gaan zoeken naar een 
oplossing. Hun rapport is net verschenen.  
De belangrijkste conclusie van het rapport is: 
snelheid van handelen. Zodra er een signaal is 
dat er verlies van contact optreedt, moet er al 
actie worden ondernomen. Dus nog vóórdat 
er een rechter aan te pas komt. Verder moet het 
ook effectief zijn: als ouders niet vrijwillig mee-
werken, zijn andere maatregelen mogelijk zoals 
onder toezichtstelling en dwangsom. Het is 
een welkom rapport voor iedereen, die hard-
nekkige omgangsproblemen tegenkomt in zijn 
praktijk, waaronder ook familierechtadvoca-
ten. Hopelijk wordt er eindelijk een goede aan-
pak opgezet om verwijdering tussen kinderen 
en één van de ouders te voorkomen en aan te 
pakken. Een goede band met beide ouders is 
noodzakelijk voor de identiteitsontwikkeling 
van een kind. Dit bevestigde Minister Dekker, 
die al heeft aangekondigd om de belangrijkste 
aanbevelingen te gaan uitvoeren. Hij start  
binnenkort met een aantal experimenten. 

Column Clasien_71X220mm_mrt_2021.indd   1 09-03-2021   11:03

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

TE HUUR 

Modern appartement, centrum Laren 

Entree met groot balkon, hal met meter-
kast, werkkamer met toegang tot tweede 
balkon, vaste trap naar de etage en toilet. 

Woonkamer voorzien van eikenhouten 
vloer en ramen met roedeverdeling.  

Open moderne woonkeuken, veel berg en 
afzetruimte en moderne inbouwapparatuur. 

Vanuit de keuken eveneens toegang tot 
een tweede klein balkon. 

Etage, twee slaapkamers variërend in 
grootte met dakkapel, open gewerkte  

plafonds tot in de nok. Vanaf de overloop 
een separaat toilet, een badkamer met  

inloopdouche en dubbele wastafel. 
Was, droog en bergruimte aan het einde 
van de overloop. Gehele appartement  

voorzien een eikenhouten vloer. 
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Speel je trombone of 
wil je trombone leren 
spelen? 
Kom dan bij Muziek-
vereniging St Jan.
Klik op de linkjes en luister 
naar de muziek die wij 
spelen.
Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel  
met ons mee?
- 76 trombones
- Songs of the wiz

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

TROMBONE…

INSTRUMENT 
van de maand

Respect voor 
onze Natuur
Op 15 maart start het broedseizoen in alle natuur-
gebieden van Nederland. Ook in alle natuurgebieden 
van het Goois Natuurreservaat. De lente lonkt, het 
broedseizoen is begonnen. De Boswachters van het 
Goois Natuurreservaat vragen je Moeder Natuur met 
respect te behandelen; juist nu de natuur een kraam-
kamer is. De dieren die hier wonen zijn tijdens het 
hele voorjaar extra kwetsbaar. Geniet van de natuur, 
maar respecteer de huisregels: blijf op de paden, 
 honden aan de lijn en laat geen afval achter. 
Bij voorbaat dank.

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

Kiezen
 
Wij mensen hebben 8 gewone, 8 valse kiezen en die-
gene die verstand heeft, heeft nog 4 verstandskiezen. 
Afgelopen week hebben we weer kunnen kiezen tus-
sen 39 partijen en heel veel kandidaten. Duizelde het 
u ook op het grote stembiljet? Als woningzoekende 
heb je op dit moment niet zoveel te kiezen. 

Volgens de statistieken heeft de huidige woning-
zoekende keuze uit 2,6 woningen. In het afgelopen 
jaar is het aantal woningzoekenden toegenomen; ter-
wijl het aanbod van woning behoorlijk is terug-
gelopen.  Verkopers en verhuurders kunnen in de hui-
dige markt kiezen uit verschillende kopers/huurders; 
wat voor koper/huurder zij de deal gunnen. Voor ons 
als makelaars nooit een leuke situatie, daar je maar  
één iemand gelukkig kan maken en de anderen moet 
teleurstellen  In de huidige markt spreken we zelfs 
van een oververhitte markt; in bepaalde regio’s en in 
bepaalde prijssegmenten. Voor starters in het lagere 
segment, de doorstromers en de gezinshuizen is het 
moeilijk een huis te bemachtigen.  Als je dan een huis 
heb bemachtigd en je relatie gaat uit; heeft de rechter 
onlangs een uitspraak gedaan, dit het uitgaan van de 
relatie niet valt onder f inancieringsvoorbehoud 
(wanneer de koopovereenkomst als koper door twee 
personen is getekend). 

Koper had in deze casus een afwijzingsbrief bij verko-
per ingediend, waarbij werd vermeld dat de f inancie-
ring op 1 inkomen niet haalbaar was. Verkoper was 
hiermee niet eens; en eiste nakoming van de koop-
overeenkomst, kopers weigerden dit. Verkoper ont-
bindt de koopovereenkomst, stapt naar de rechter en 
eist de 10% boete. De rechter oordeelt dat de afwijzing 
niet is gebaseerd op 2 inkomens en dat er niet rechts-
geldig is ontbonden, koper is de boete verschuldigd. 
Echter de boete wordt gematigd (=verlaagd), de rech-
ter vond de hoogte van de boete niet in verhouding 
staan tot de geleden schade. 
De verkoper  had de woning al weer snel verkocht na 
de “ontbinding”.  Koper moest uiteindelijk ca. 20% 
van boete (10% van de koopsom) betalen.   

Uit het archief van de Historische kring Laren - 49
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Maart 1921 lezen we in de krant het volgende: “ Om 
het mechanisch wegverkeer over den Rijksstraatweg 
Amersfoort – Amsterdam tegemoet te komen, dat o.a. 
in den smalle Eemnesserdijk, door de bochtige, enge 
straten van Naarden en Muiden, groote hindernis 
ondervindt, is een breede automobielbaan geprojec-
teerd die de drie genoemde hindernissen vermijdt en 
al het modern auto-verkeer uit de Baarnsche en 
Gooische villa complexen naar Amsterdam kan 
opnemen”. Zo luidt het artikel dat gaat over de 
komende aanleg van een nieuwe Rijksweg, de latere 
A1. Deze Rijksweg liep ook door ons dorp. Het verkeer 
kwam de Naarderstraat af, reed over de Brink en bij 
het oude gemeentehuis ging het de Eemnesserweg op 
naar Eemnes en dan zo verder richting Baarn en 
Amersfoort. Er moest wel erg veel gedaan worden om 
die weg te realiseren. De trambaan van de Gooische 
stoomtram moest worden verlegd en er moesten ook 
hier en daar bomen worden gekapt. Dat was toen nog 
geen punt van discussie. Om de gevaarlijke helling bij 
“Larenberg”  en de nauwe straten in Laren te vermijden 
moest de nieuwe autobaan bij Sanatorium Hoog-
Laren zuidwaarts af buigen langs de legerplaat (het 
kamp van Laren) richting Soestdijkerstraatweg bij 
Baarn.

Het artikel wordt afgesloten met de volgende woorden:
“Dat deze nieuwe communicatiemiddelen het 
gansche bosch en heide gebied be-oosten de Vecht 
bijna tot één forensenstreek zullen maken behoeft 
geen betoog, te meer nu een centrale Gooische 
gemeente honderden H.A. heidegrond wellicht in 
haar bezit zal krijgen en in voldoende exploitatie kan 
brengen voor uitgifte van grootmodel landgoederen”. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad 3 maart 1921

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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Winactie Schilderworkshop: 
Leer schilderen als Leo Gestel 

Leer samen met kunstenaar Dineke Soer schilderen, gewoon vanuit huis. In deze tijd van corona biedt 
Singer Laren een digitale schilderworkshop aan waarbij je tips en tricks krijgt om thuis een meester-
werk te maken. Deze workshop is gratis te volgen voor jong en oud. Het filmpje is te bekijken op:  
www.singerlaren.nl/singertv  

Stuur jouw kunstwerk voor 1 april 2021 digitaal op naar 
receptie@singerlaren.nl en maak kans op een leuke 
prijs. De winnaar maakt Dineke Soer dinsdag 6 april 
bekend via een f ilmpje op onze website  www.singe r-
laren.nl. Houd de website goed in de gaten.  
 
Leo Gestel wordt gerekend tot de modernisten, kunste-
naars die de schilderkunst vernieuwden aan het begin 
van de twintigste eeuw met opzienbarende werken,  

fel van kleur, uitbundig en soms provocerend. In de 
 winter van 1914 verbleef Gestel in Mallorca, waar hij een 
nieuwe manier ontwikkelde om het landschap te 
 schilderen. In deze periode werd hij sterk beïnvloed door 
het kubisme en schilderde hij het prachtige schilderij 
‘Berglandschap Mallorca’. 
 

Heel veel plezier en succes met schilderen. 

Leo Gestel, Berglandschap Mallorca, 1914, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc
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Petitie pleit voor 'pakketbezorger Marianne Heemskerk blijft in 
Laren'

Wijkagent Menno Mulder met pensioen

Monument De Goede Herder weer volop 
in de bloemen

Door de huidige coronamaatregelen is Singer Laren 
helaas nog gesloten. Maar gelukkig zet Singer alles op 
alles om u thuis van al dat moois dat Singer biedt te laten 
genieten. Zo zijn er de unieke kunstlunchmanden, kunt 
u thuis op de bank kijken naar een af levering van Singer 
TV en is het mogelijk om op afspraak in de Singer Shop te 
winkelen. En ‘last but not least’, op het voorplein van 
Singer ben u van harte welkom voor een kop koffie to go.

Kunstzinnige paasdagen
Tijdens de paasbrunch aan tafel met de conservator van 
het museum? Het kan! Conservator Anne van Lienden 
vertelt u in een filmpje in onze speciale paaslunchmand 
over de mooiste lenteschilderijen uit de Singercollectie. 
Of vindt u het leuk om zelf aan de slag te gaan en een 
bijzonder struisvogelei te beschilderen? Het kan alle-
maal! Kijk op www.singerlaren.nl/lunchmand voor meer 
informatie, bestel uiterlijk vóór zaterdag 3 april en  Singer 
bezorgt de mand op 1ste of 2de paasdag bij u thuis. 

Koffie to go
Fietst of wandelt u 
door Laren en heeft u 
zin in een lekkere kop 
koffie voor onderweg,  
dan hoeft u niet meer 
naar binnen bij Singer 
Laren. Een bijzonder 
mooi Italiaanse koffie-
karretje is neerge-

streken op het voorplein. Naast heerlijke koffie zijn er 
diverse lekkernijen.

Winkelen op afspraak
De Singer Shop is dagelijks op alle dagen van de week 
tussen 10.00 en 15.00 uur op afspraak te bezoeken. Voor 
het maken van een afspraak kunt u van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09:00 en 16:30 bellen met telefoon-
nummer: 035-5393958. En komt u bij Singer winkelen? 
Dan wordt u getrakteerd op zo’n heerlijke Italiaanse kop 
koffie to go!

Computerhulp op afstand  
De vrijwilligers van de PC HelpdeskBEL zitten klaar om 
u te helpen met uw dringende vragen en/of problemen 
met uw Windows- of Apple-computer, tablet of smart-
phone. Dit kan telefonisch of na uitleg geheel digitaal op 
een veilige wijze. U kunt zich aanmelden via hulp@
pchelpdeskbel.nl onder vermelding van naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.

Bij Singer thuis 

Het is wel van belang dat u uw 
besturingssysteem (Windows of 
Apple) in de mail vermeldt, alsmede 
een korte beschrijving van het pro-
bleem. Dat geldt ook voor een Apple- of Android-tablet of 
smartphone. Een van de vrijwilligers neemt dan contact 
met u op. Mogelijk kan hij telefonisch helpen of, uiter-
aard in overleg met u, op afstand via de techniek uw 
apparaat tijdelijk besturen/repareren.

Digitale ensembledag Gooische Muziekschool
De Gooische Muziekschool nodigt alle muzikanten uit 
het Gooi en omstreken uit om deel te nemen aan een van 
de ensembles / bands. Deelname is gratis en er is voor elk 
niveau muziek om mee te spelen.
Elk jaar organiseert De Gooische Muziekschool een 
ensembledag voor haar leerlingen. Door de maatregelen 
is het nu niet mogelijk om samen te komen en dus komt 
er een digitale versie van de ensembledag. “Kinderen en 
jongeren hebben het zwaar in deze tijd. Wij hebben de 
gemeente Gooise Meren ook al een aanbod gedaan om 
activiteiten voor de jeugd te organiseren. Helaas is dat 
niet doorgegaan”, zegt directeur Coen Schimmel. “Nu 
pakken we de kans om alle muzikanten van het Gooi en 
omstreken, uit te nodigen om mee te doen. We maken 
het grootste digitale ensemble van Nederland”, lacht hij.
De muziekschool heeft voor meerdere niveaus ensemble- 
en bandstukken geschreven. 
Voor starters (vanaf 0,5 jaar les) tot gemiddeld niveau is 
de keuze onder andere YMCA, Duet voor band en Menuet 
van J.S. Bach. Voor gemiddeld en plus-niveau is er Lulla-
by of Birdland, Gooische Muziekschool Jam en Bare 
Necessities.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  
info@degooischemuziekschool.nl o.v.v. naam, instru-
ment en speelniveau. Opgeven kan tot uiterlijk 22 maart. 
De ensembledag wordt gepubliceerd op zaterdag 17 april.

Activiteiten
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Vals Spel
Om in tijden van strenge coronamaatregelen, die een 
grote impact hebben op theatervoorstellingen, tóch het 
publiek te kunnen vermaken, heeft toneelgezelschap De 
Papegaai voor het eerst in de bestaansgeschiedenis een 
hoorspel gemaakt. Het is een komisch hoorspel dat in 
drie delen is geschreven, ingesproken en geproduceerd 
door leden van het amateurtoneelgezelschap. ‘Vals Spel’ 
speelt zich af in het zuiden des lands op een kunstbeurs 
en er komen veel verschillende stemmen en ook accen-
ten langs. 
Het hoorspel is te beluisteren via www.depapegaai.com. 
Bekijk de trailer op: https://vimeo.com/520668045

Workshop kennismaken met mindfulness  
Wil je graag een mindfulnesstraining volgen, maar je 
weet nog niet zeker of het wel geschikt voor je is? Meld je 
dan aan voor deze online workshop door Brigitta Derk-
sen van Centro Mio. In de workshop maak je kennis met 
mindfulness. Na af loop weet je wat je tijdens de training 
kunt verwachten en heb je geoefend met mindfulness-
oefeningen. Op deze manier kun je goed voorbereid star-
ten met een mindfulnesstraining. 
Datum en tijd: 22 maart, 19.30 - 22.00 uur.  
Kosten: €25,-.  Meer info: www.centromio.nl/agenda/
workshop- kennismaken-met-mindfulness-2/

Online mindfulnesstraining  
In 8 weken leer jij mindfulness te integreren in jouw 
leven. Je ervaart na de training meer rust, je leeft meer in 
het hier en nu en geniet meer. Wekelijks komen we bij 
elkaar via een Zoom-meeting. Tijdens deze bijeenkom-
sten oefenen we samen, delen we onze ervaringen en 
krijg je psycho-educatie. Deze training wordt gegeven 
door Brigitta Derksen (gecertif iceerd Mindfulness 
 Professional). Data: woensdag 31 maart, 7 april, 14 april, 
21 april, 28 april, 12 mei, 19 mei en 26 mei.
Kosten € 395,- 
(vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk).
Meer informatie op: www.centromio.nl/agenda/mind-
fulness-training-online-8-weekse-inclusief/

Online meditatietraining  
Beginnen met mediteren? In deze online meditatie-
training leer je wat meditatie is, hoe je kunt mediteren, 
waarom en wat de effecten zijn van meditatie. Je raakt 
vertrouwd met verschillende meditatievormen. Het con-
tact met jezelf wordt vergroot en je zult minder stress 
ervaren. Data: donderdag 1 april, 8 april, 15 april, 22 april, 
29 april, 6 mei, 20 mei en 27 mei . Kosten: €99,-.  
Meer info: www.centromio.nl/agenda/online-meditatie-
training/

Webinar en hulp bij belastingaangifte  
Dit jaar verzorgt de bibliotheek een 
webinar met betrekking tot de 
online belastingaangifte. Het webi-
nar is gratis te volgen. Stap voor stap 
wordt het online belastingaangifte-
formulier doorgelopen. Het webinar 

wordt gegeven door de ervaren belastinghulp Carina 
Stassen op woensdag 7 april,  aanvang: 11.00 uur. 
Deelname aan het webinar via: 
https://www.bibliotheekhlb.nl/actueel/agenda/ 
WebinarBelastingaangifte.html 
Daarnaast werkt bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
samen met Versa Welzijn Huizen en in Laren met de ANBO 
en de BasBEL. Deze organisaties bieden senioren hulp aan 
bij het invullen van de belastingaangifte. Voor leden is 
deze service gratis en niet-leden betalen een bijdrage. 

Enkele jaren geleden is er een convenant getekend tus-
sen de Koninklijke Bibliotheek en de belastingdienst. In 
dit convenant is onder meer afgesproken dat Openbare 
Bibliotheken in heel Nederland faciliteren bij het digi-
taal invullen van belastingaangiftes. Versa Welzijn in 
Huizen en de BasBEL in Laren en Blaricum zijn bekend 
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Activiteitenmet het invullen van belastingaangiftes voor klanten en 
bieden ook dit jaar samen met de bibliotheek hulp aan 
inwoners uit hun werkgebied.
De BasBEL helpt senioren (boven de 50 jaar) die woonach-
tig zijn in Blaricum Laren en Eemnes. De kosten voor de 
belastinghulp zijn € 25,-. Voor dit bedrag is men tevens 
een jaar lid van de seniorenvereniging BasBEL. De belas-
tingdeskundigen van Versa Welzijn Huizen vragen een 
tarief variërend tussen € 10,- en € 25,- , af hankelijk van 
het inkomen. 
Vanwege de RIVM-maatregelen zal de hulp zoveel moge-
lijk telefonisch en online plaatsvinden.
Aanmelden voor het maken van een afspraak bij de 
bibliotheek is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 16.30 uur of zaterdag tussen 10.00 en 14.30 
uur via telefoonnummer 035-5257410. De belastingadvi-
seur neemt daarna contact met u op. Ook kunt zich ook 
opgeven voor assistentie bij het aanvragen van uitstel tot 
1 september 2021. 

Engelen Healing Avond  
Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseert 

Lisette-Anne Volker op donder-
dag 22 april weer een Engelen 
Healing Avond in het Brinkhuis. 
Breng je wensen in en laat de 
engelen de healing voor jou inzet-
ten. Voor jou wanneer je wat te 
healen hebt en dat in een veilige 

omgeving wilt doen met een groep gelijkgestemden 
door middel van engelenhealing. De avond start om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur ) en duurt tot uiterlijk 
21.30 uur.
“Engelen zijn de meest fantastische helpers,” vertelt 
Lisette-Anne Volker. “Ik werk al – bewust –
met engelen sinds 2007. Aartsengelen Rafaël en Michaël 
zijn geweldige genezers. Ze helpen ons bij het healen van 
allerlei zaken, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiri-
tueel karmisch. Geen verzoek is hun te gek. Alles kan 
ingebracht worden.”
Hoe ziet zo’n Engelen Healing Avond eruit? “Bij binnen-
komst krijg je een papiertje,” vertelt Lisette- Anne, “en 
hierop schrijf je je healingswensen. 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 enge-
len de healing kan starten. Ik begin met te vertellen wie 
ik ben en hoe het werkt. Dan zet ik muziek op. We sluiten 
de ogen en ik laat gebeuren wat er mag gebeuren. De 
healingen volgen elkaar in hoog tempo op. Ik zit gewoon 
waar ik zit en jij zit gewoon waar jij zit. Ik raak je niet 
aan. We zitten in dezelfde ruimte en iedereen doet mee 
met elkaars healing.” 

Ze vervolgt: “Het is heerlijk om engelenenergie te erva-
ren. Het voelt warm en liefdevol. Als je dit nog nooit eer-
der ervaren hebt, dan is dit een veilige manier om in 
contact te komen met engelenenergie. Ben je al bekend 
met engelen en energie, dan weet je hoe f ijn het is om in 
meditatie een healing te ondergaan met hun energie en 
geraakt te worden.”
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 Covid is van te voren boeken verplicht. Er 
is beperkt plek en vol is vol. Mail naar info@lisetteanne.
com of boek meteen op: https://lisetteanne.com/winkel/
engelen-healing-avond-22-april-2021/

Eeuwfeest Muziekvereniging St. Jan in zicht  
Over nog geen 10 maanden start 
voor Muziekverenging St. Jan een 
wel heel bijzonder jaar. ‘De Har-
monie’, zoals de verenging in de 
volksmond heet, bereikt in 2022 
haar 100-jarige leeftijd. De voor-
bereidingen voor het eeuwfeest 
zijn al in volle gang. Het theater 
Singer is al geboekt voor twee grote concerten. Ook lig-
gen er plannen op tafel voor een buitenevent rond de 
zomer. De concerten zal het 25-koppige orkest van St. Jan 
niet alleen gaan verzorgen. Voor begin 2022 komt er een 
samenwerking met een koor. Voor de concerten rond de 
zomer en aan het einde van het jaar wordt gezocht naar 
BN-ers. “Het gaat natuurlijk om een BN-er die het leuk 
vindt om met ons samen te spelen. In 1992 was er een 



22

prachtige samenwerking met Joop Stokkermans en Ger-
rit ten Braber. In 2017 was Tommy Christiaan de special 
guest,” vertelt voorzitter Coen Schimmel. “Ook nu zou 
het leuk zijn als een BN-er spontaan contact zoekt en in 
gesprek met ons gaat. Lukt dat niet, dan boeken we een 
Topper via een artiestenbureau. Dat is dan wel direct een 
groot risico. Een dergelijke artiest kost tussen de € 5.000 
en € 10.000. Daar kunnen we dan wel wat hulp bij 
gebruiken,” sluit Schimmel af.
De komende periode gaat de vereniging op zoek naar 
begunstigers en sponsoren die helpen om een prachtig 
Eeuwfeest te organiseren. Het Eeuwfeest van Muziek-
vereniging St. Jan start in januari 2022 met een nieuw-
jaarsconcert in Singer Laren. Mail voor meer informatie 
of ondersteuning naar info@stjanlaren.nl of kijk op 
www.stjanlaren.nl.

Wildplukken Bij de Groene Afslag  
Ga mee Wildplukken met Leoniek Bontje, wildplukker, 
herbalist en auteur van de boeken Wildplukken en Plant 
als medicijn. In deze workshop leer je welke eetbare 
planten er in de directe omgeving groeien, hoe ze een 
gezonde aanvulling op je voedingspatroon kunnen zijn 
en hoe je er simpele medicijnen van kunt maken. Je leert 
de planten herkennen en waar je op moet letten bij het 
wildplukken.

Zaterdag 10 April van 10.30 tot 12.00 uur
Locatie: Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117 in 
Laren
Kosten: € 35, incl. koff ie/thee en zoetigheid 
Minimaal 10 deelnemers en af hankelijk van de dan 
 geldende coronamaatregelen. 

Programmering 
Dorpsradio Laren
09:00 - 12:00  ‘Op de Koffie’ (ma t/m vr)
12:00 - 14:00  ‘Lunchroom Laren’ (ma t/m vr)
14:00 - 15:00  ‘Versa Welzijn’ (ma)
 ‘Bij Singer Thuis’ / Brinkhuis (di)
 ‘BiebTalk’ (wo)
 ‘TopKunst’ (do)
 ‘Week uit’ (vr)

15:00 - 17:00  ‘Café Laren’ (vr)
17:00 - 18:00  ‘Groeten uit Laren’ (Do)

ZATERDAG: 
12:00 - 14:00  ‘Mosterd na de Maaltijd’
14:00 - 16:00  ‘Applaus voor...’

ZONDAG: 
10:00 - 11:00  ‘Kerkdienst (PGLE)’
12:00 - 15:00  ‘Zondag Klassiek’
16:00 - 18:00  ‘Een Prettig Gesprek’ 
 of ‘Historische Kring Laren’

Er komen constant programma’s bij, dus deze 
 programmering kan worden aangevuld.
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Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Activiteiten

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. 

Van 4 tot en met 10 april wordt in Laren gecollecteerd 
voor Fonds Gehandicaptensport. Met de opbrengst 
van deze collecte helpt het Fonds sporters met een 
handicap. Want niemand mag buiten spel staan.
Steun de sporters met een handicap en doneer direct 
door het scannen van deze code:

 

 
 

Agenda
22 maart  Centro Mio: Online workshop 

Kennismaken met mindfulness,  
19.30-22.00 uur

31 maart  Centro Mio: Start online 
mindfulnesstraining (8 weken)

1 april  Centro Mio: Start online meditatietraining 
(8 weken)

7 april  Bibliotheek: Online webinar 
belastingaangifte, 11.00 uur

10 april  Groen Afslag: Wildplukken met  
Leoniek Bontje 10.30 - 12.00 uur

22 april  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 
20.00-21.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
306 09-04-2021 vrij. 16-04 en za. 17-04
308 07-05-2021 vrij. 14-05 en za. 15-05
310 04-06-2021 vrij. 11-06 en za. 12-06
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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  
7 april 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

De Gouden Makelaar    Zevenend 33A  Laren  

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  

 TE KOOP:  ZEVENENDERDRIFT 53  LAREN 

Cover: Jeu de boules terug op de Brink


