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5 vragen aan 

Een droom die uitkomt?
‘Ik heb zestien jaar in een schoonheidssalon in Blaricum 
gewerkt. Op mijn 17e begon ik in het vak, toen startte ik 
met de basisopleiding. Pas na een aantal jaar 
werkervaring ben ik me gaan specialiseren. Ik wilde 
graag eerst de basis goed leren in de praktijk en veel 
kennis opdoen over de huid. Het is altijd mijn droom 
geweest om zelfstandig te werken. Het was best even 
zoeken naar een geschikt pand en ik was dan ook heel 
blij toen ik deze ruimte vond. Het voelde meteen goed. 
Mijn vriend heeft het pand helemaal verbouwd, ik ben er 
superblij mee.’

Wat voor schoonheidssalon is Skincare?
‘Ik richt me zowel op huidverbetering, waaronder anti-
age en chronische roodheid, als op “gewone” 
schoonheidsbehandelingen. Persoonlijk contact vind ik 
daarbij heel erg belangrijk. Ik neem dan ook graag de 
tijd om mijn klanten te leren kennen en hen persoonlijk 
te begeleiden bij het gebruik van de producten thuis. Dat 
is belangrijk om het gewenste resultaat te behalen en 
eventuele overgevoelige reacties te voorkomen. Toen ik 
besloot om voor mezelf te beginnen, heb ik verschillende 
merken uitgebreid met elkaar vergeleken en uiteindelijk 
bewust gekozen voor pHformula. Het merk doet wat het 
belooft en is bovendien betaalbaar. Daarnaast wilde ik 
graag een merk dat weinig tot geen parfum bevat, omdat 
steeds meer mensen daar allergisch voor zijn.’
  
Wat zijn jouw specialismen? 
‘Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van acne, het 
elektrisch ontharen van het gezicht, lymfedrainage en 
bindweefselmassage. Lymfedrainage is een rustige en 
zachte massagetechniek waarbij vocht en afvalstoffen uit 
het gezicht en hals worden afgevoerd. Bindweefselmassage 
is juist een stevigere massagetechniek, die de 
doorbloeding stimuleert. Voor mijn specialisaties heb ik 

Sinds een paar weken is Laren een schoonheidssalon 
rijker. Aan de Nieuweweg 26a heeft Mariska Splinter zich 
gevestigd met haar praktijk Skincare byMariskaSplinter. 
De jonge onderneemster staat te popelen om nieuwe 
klanten te verwelkomen. ‘Persoonlijk contact vind ik heel 
belangrijk.’

Mariska splinter

aanvullende vakdiploma’s behaald. Daarnaast volg ik 
eens per drie jaar nascholing bij de ANBOS, de 
brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten. Ook 
bezoek ik regelmatig vakbeurzen en symposiums om 
mijn kennis up-to-date te houden.’

Wat is jouw drijfveer?
‘Het mooiste van dit werk vind ik dat je mensen er zo blij 
mee kunt maken. Het is heel dankbaar werk. Niet alleen 
voor mensen met huidproblemen, maar ook bij de 
“gewone” behandelingen. Het is f ijn dat ik een 
rustmomentje kan bieden in het vaak drukke leven van 
mijn cliënten. Het doet me echt goed als ze na een 
behandeling weer helemaal happy naar buiten lopen.’  

Laren?
‘Laren vind ik een ontzettend leuk dorp: het is levendig 
en er is altijd wat te doen. Bijzonder Laren organiseert 
bijvoorbeeld regelmatig allerlei leuke activiteiten. Voor 
jong en oud, voor iedereen is er hier wel iets te beleven. 
Het grappige is dat mijn buren hier op de Nieuweweg 
allemaal vrouwelijke ondernemers zijn. Stuk voor stuk 
zijn het powervrouwen. Ze waren allemaal heel 
belangstellend toen ik mezelf aan hen kwam voorstellen. 
Het is prettig om te merken dat we klanten ook naar 
elkaar doorverwijzen. Zo kunnen we elkaar versterken, 
dat is heel f ijn!’  

Meer info: www.skincare-mariskasplinter.nl
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ERBIJ
In het donker zijn alle katten grijs. 
Als de situatie niet duidelijk is, zijn 
de zaken niet goed te beoordelen. Een 
enkele week geleden werd in het 
Brinkhuis alweer de tweede bijeen-
komst gehouden over het thema 
Eenzaamheid. In Laren? Jawel, ook in ons welvarend 
ogende dorp is het zeker een thema gebleken dat alle 
aandacht verdient. Als start van het gesprek, met 
opnieuw tientallen deelnemers, werd een korte docu-
mentairefilm vertoond met een weergave van gesprek-
ken met inwoners en deelnemers aan de eerste bijeen-
komst. We zochten immers bevestiging en die hebben 
we gekregen. Voldoende inspiratie om met dit onder-
werp verder aan de slag te gaan.
Met deelnemers als het Brinkhuis, de bibliotheek, 
gemeente Laren, Vivium Zorggroep, Amaris, Ons Genoe-
gen, College De Brink, Versa Welzijn en vele vrijwilligers 
worden in de ‘Week van de eenzaamheid’ (27 september 
tot 7 oktober) verschillende activiteiten georganiseerd 
onder de noemer: 
Kom Erbij Festival!
Een keur aan activiteiten voor mantelzorgers, jongeren, 
ouderen, voorlichtingsbijeenkomsten voor Buurt Pre-
ventie Verenigingen, een f ilmavond, wandelen met Vin-
cent, f ilmpresentaties, samenkomen en eten met ver-
schillende culturen uit ons mooie dorp.
Het is en blijft voor mij iedere keer opnieuw een wonder-
lijke ervaring te ontdekken hoeveel ideeën, voorstellen 
en plannen tot ontwikkeling komen door bijzonder toe-
gewijde en slagvaardige mensen.
Vanuit het Kennisnetwerk Sociaal Domein en de lokale 
Wmo-raad, maar ook vanuit de jongeren zelf, inmiddels 
in een behoorlijk aantal die in De Scheper een plek heb-
ben verworven, komen niet alleen de ideeën, maar ook de 
plannen en de aanpak van uiteenlopende zaken aan de 
orde. Ik ben daar heel erg blij mee. Ons college wil bij het 
maken van beleid nu minder van bovenaf bepalen en 
meer samenwerken met andere partijen. Het aantal 
mensen dat zich actief wil inzetten voor de eigen straat, 
buurt of dorp is toegenomen. Er komen steeds meer ini-
tiatieven van onderop tot stand. Het ‘Kom Erbij Festival!’ 
is daar één van! U gaat hier nog veel over horen.

Leen van der Pols, wethouder Sociaal Domein
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regionale bestuurskracht maar ook om die op 
gemeentelijke niveau. Twee gemeenten worden gezien 
als probleem: Wijde Meren en Weesp die samengevoegd 
zouden moeten worden met Hilversum, respectievelijk 
Gooise Meren of Amsterdam.  Dan resten Huizen, 
Blaricum en Laren, en natuurlijk Eemnes, maar dat ligt 
in de provincie Utrecht. De HBL-gemeenten hebben alle 
uitgesproken zelfstandig te willen blijven, maar ook de 
regionale bestuurskracht verbeteren. 

In lijn met de eerdere visie van Laren wordt nu onderzocht 
of deze HBL-gemeenten bepaalde regionale portefeuilles 
(bereikbaarheid, economie, duurzaamheid, etc.) bij één 
wethouder zouden kunnen neerleggen die dan mandaat 
heeft om op regioniveau, samen met de andere (twee) 
regio-gemeenten, zaken af te doen.  Om de ambtelijke 
ondersteuning te versterken worden verschillende 
modellen van ambtelijke samenwerking van de B(E)
L-organisatie met Huizen onderzocht. Mocht de 
Provincie dit initiatief steunen, dan worden zowel de 
regionale bestuurskracht als de ambtelijke 
ondersteuning versterkt en houdt Laren het voor het 
zeggen in haar eigen gemeenschap. Wel dringt de tijd 
want naar verwachting zal de Provincie in september/
oktober conclusies gaan trekken. Daarom zal er de 
komende maanden een voorstel met concrete “handen 
en voeten” moeten worden uitgewerkt om de Provincie 
te kunnen overtuigen. Mocht de Provincie niet akkoord 
gaan, dan volgt vermoedelijk een fusie van de HBL-
gemeenten. Voor de VVD is dit vooralsnog tweede keuze, 
maar wij zijn er geen tegenstander van. Alles beter dan 
een groot Gooistad, dan hebben wij nauwelijks nog 
invloed op onze leefomgeving. Volgens de VVD kan het 
unieke karakter van Laren echter het best geborgd 
worden met zelfstandigheid.

Bart de Nie
Fractievoorzitter VVD Laren

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK MAKKELIJK AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

Herindelingsdiscussie dendert door
De Provincie is voornemens om het aantal gemeenten in 
het Gooi en de Vechtstreek terug te brengen om de 
bestuurlijke slagkracht van de regio te versterken. Er 
mogen maximaal drie gemeenten overblijven en de 
gemeenten mogen zelf bepalen met wie men samen wil 
gaan. Het uiteindelijke perspectief is één Gooise 
gemeente. Dat is natuurlijk hét recept voor regionale 
verdeeldheid en uiteindelijk is het de Provincie die de 
knoop zal gaan doorhakken. Het gaat niet alleen over 
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Fusieperikelen in Laren
Via de pers hebben we kunnen vernemen dat de twee 
grootste tennisclubs voornemens zijn om met elkaar te 
gaan fuseren om gezamenlijk uit te groeien naar een 
volwassen tennisvereniging waar zowel de recreatieve 
tennisser als de prestatiegerichte sporter volledig aan 
zijn of haar trekken kan komen.
Het idee is niet nieuw, in 2007 waren er vergevorderde 
ideeën om tennisclub `t Laer en de tennisafdeling van SV 
Laren samen te laten smelten op een nieuw complex aan 
het Schuilkerkpad. De leden van toen waren zover nog 
niet, maar blijkbaar heeft de realiteit deze gedachte 
geactualiseerd. De tennissport staat er qua actieve 
beoefenaars minder goed voor en investeringen in 
parken en clubhuizen zijn meer dan noodzakelijk. Drie 
verenigingen in Laren is te veel van het goede.
De voorgenomen fusie zou dan ook veel soelaas kunnen 
bieden om de sportverenigingen in Laren de 
ondersteuning te geven die meer dan nodig is.
De verenigingen in Laren zijn er in vergelijking met 
onze buurtgemeentes bekaaid vanaf gekomen en het is 
bekend dat ook SV Laren en de LMHC dringend 
investeringen moeten doen om de faciliteiten op peil te 
houden om wekelijks de 2000 sporters op hun complex te 
kunnen laten spelen en trainen.
De voorgenomen fusie tussen de twee tennisverenigingen 
zal impliceren dat de gronden aan de Driftlaan vrij 
zullen komen, en de verkoop daarvan zal de nodige euro`s 
kunnen opleveren om de verenigingen die noodzakelijke 
investeringen te laten doen waardoor de sporters weer 
optimaal uit de voeten kunnen.
De Pvda is een groot voorstander van deze deal, met dien 
verstande dat het wederom een uitgelezen mogelijkheid 
zal bieden om het tekort aan sociale woningen fors terug 
te dringen, of kunnen we misschien het Rosa Spier nog 
in het centrum behouden?
Dit voorstel kan alleen maar 
winnaars opleveren en hopelijk 
grijpt de politiek dit voorstel met 
beide handen aan.

Chris Bogaers
PvdA Laren 

In Memoriam Ernst Wortel
Onvoorstelbaar. Laren zonder Ernst Wortel.
Maar op het moment dat u dit leest is in een bomvolle 
basiliek waardig afscheid van hem genomen en heeft 
Ernst zijn rustplekje op het Sint Jans kerkhof ingenomen.
Gelukkig is lang lijden hem bespaard gebleven en was 
hij tot een week voor zijn overlijden nog volop actief in 
en voor zijn dorp. Wat hadden wij het  zijn familie maar 
ook Laren zo zeer gegund dat  Ernst zijn leven in Laren 
nog een aantal jaren had mogen vieren. Wij wensen zijn 
echtgenote en dierbaren veel sterkte bij het verwerken 

van dit grote verlies.
Tot zijn overlijden was Ernst  decennia 
lang raadslid en enige jaren ook 
wethouder. Toch bleef hij  eigenlijk 
ook altijd  ‘anarchist’, wars van 
autoriteiten. Eigenzinnig, met gevoel 
voor humor die ook weer niet altijd 
door iedereen werd gewaardeerd. 
Maar van hem kon je het hebben. 

Soms lekker mopperig. Wandelende encyclopedie van 
Laren. Voorzitter Oranjecomité, drijvende kracht bij 
Sinterklaas- en bejaardenoptocht en Historische Kring 
Laren. Kronikeur in zijn jarenlange en veelgelezen 
rubriek “ Laren toen en nu” , vaak eindigend met een 
vinnigheidje.  Graag opkomend voor iemand of iets als 
zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid hem dat ingaf.  
Of als hij voelde dat de eenling het tegen de overheid niet 
zou redden. Fervent strijder ook voor de zelfstandigheid 
van Laren.
Ernst Wortel kende Laren en Laren Ernst Wortel.
Het was een persoonlijk genoegen om met deze oprichter 
van Larens Behoud te mogen samenwerken en een 
vriendschapsband op te bouwen. Een vriendschap die ik 
net als velen zeer zal missen. Maar wat zal ik, wat zullen 
we ons hem nog vaak herinneren. 
En herinneren is her ontmoeten,  
op die ontmoetingen verheug ik 
me dus alweer.

Ernst, zoon van Laren, dank je 
wel.

Timo Smit
Voorzitter Larens Behoud
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Nieuws in beeld

Echtpaar De Groot 50 jaar getrouwd

Belofteteam JO8-1 SVLaren’99 haalt eerste titel

Wethouders bezoeken snackbar Beo 
vanwege 50-jarig bestaan

Expositie in Johanneskerk over de 
Berg-Stichting met 52 kaarsen geopend

Zuid-Afrikaanse schrijver Deon Meyerr 
te gast bij Larense boekhandel

Bezoekers weekmarkt tekenen condo- 
leance bij dropkraam Marnix de Haas Een gewaarschuwd mens telt......

Gemeenteraad op jaarlijks aspergesdiner én 
informatie-avond over Singer Laren

53 teams nemen deel aan gezellig volleybaltoernooi 
The Smashers

Burgers praten mee over al of geen 
fusie
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Nestor gemeenteraad overleden
Maandag 29 mei 2017 is na een kort ziekbed op 79-jarige leeftijd 
gemeenteraadslid Ernst Wortel overleden.

Ernst Wortel was een klassieke volksvertegenwoordiger, 
die altijd en overal in het dorp aanwezig was om zich 
voor de volle honderd procent in te zetten voor de belan-
gen van de inwoners van Laren. Fietsend door het dorp 
haalde hij vraagstukken bij hen op, die hij vervolgens 
breed aankaartte in de raad, het college of de BEL Combi-
natie. In de gemeenteraad kenmerkte hij zich als een 
onaf hankelijke geest met humor, snedige uitspraken, 
eenduidige opvattingen en soms scherpe tong.

Historische Kring
Ernst Wortel maakte zich politiek onder meer hard voor 
een adequate huisvesting van de Historische Kring in de 
gemeenteboerderij De Lindenhoeve. Onder de boerderij 
werd een kelder gerealiseerd met het archief van de His-
torische Kring waarin de geschiedenis van het dorp 
wordt gedocumenteerd. Tevens is de boerderij een vaste 
ontmoetingsplek geworden voor Laarders die wekelijks 
verhalen over het dorp uitwisselen.

Dorpskronieken
Naast zijn politieke werkzaamheden was Ernst Wortel 
buitengewoon geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Laren in de afgelopen eeuw. Zo heeft hij een indrukwek-
kend archief opgebouwd van Laren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dat één van de fundamenten vormde voor 
het overzichtswerk ‘Schieten op de Maan’. Ook schreef 
hij wekelijks veel gelezen dorpskronieken in de Laarder 
Courant de BEL. Onderwerpen voor deze verhalen haalde 
hij uit zijn imposante collectie ansichtkaarten van 
Laren. Tersluiks maakte hij daarbij steevast opmerkin-
gen over de actuele Larense politiek. 

Inzet voor de samenleving
Ernst Wortel was mede-initiatiefnemer en stuwende 
kracht achter de oprichting van de Larense Oudheidka-
mer en de Historische Kring en decennialang was hij 
voorzitter - en tot zijn overlijden - penningmeester van 
het Comité Feestweek Laren (Oranjecomité) en organisa-
tor van de jaarlijkse sinterklaasintocht. Voor deze bij-
zondere bijdragen aan de samenleving van Laren ont-
ving hij in 1999 een Koninklijke onderscheiding. 

Kleurrijke tocht door de politiek
Al sinds 1971 was Ernst Wortel politiek actief. Bij de 
oprichting van Partij Wortel in 1986 paste een voor hem 
kenmerkende slogan: ‘Wees verstandig, eet een wortel! 
Wees nog verstandiger, stem op Wortel!’. Het leverde 
hem (zonder verkiezingsprogramma, daar deed hij niet 
aan) twee raadszetels op.

Hij heeft de volgende indrukwekkende politiek-bestuur-
lijke conduitestaat:
1971-1974  gemeenteraadslid voor PAK (Progressief 

Akkoord van PvdA, PPR en PSP)
1974-1978   raadslid namens Groep Werkersakkoord 

(GWA)
1986   oprichting Partij Wortel (in 1990 omgevormd 

tot Larens Behoud)
1990-2017  lid van de gemeenteraad namens Larens 

Behoud voor welke partij hij in de periode 
1994-1998 het wethouderschap bekleedde

Ernst Wortel was een hartstochtelijk pleitbezorger van 
de zelfstandigheid van Laren.

Markante persoonlijkheid
Tijdens de uitvaartdienst in de basiliek herdacht burge-
meester Elbert Roest Ernst Wortel: ‘Ernst hield zielsveel 
van Laren en begreep als geen ander dat de innerlijke 
samenhang van de gemeenschap voor een mens heel 
kostbaar is. Dit dorp gaf hem de geborgenheid en erken-
ning waarnaar hij als mens hunkerde. Vergelijk het met 
de metafoor die Wim Sonneveld in zijn ‘tuinpad van je 
vader’ hanteerde: die vertolkt het diepe menselijke ver-
langen naar vertrouwdheid en geborgenheid.’
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Gemeentelijke bekendmakingen digitaal
Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke 
website www.overheid.nl Hier worden ook de verorde-
ningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendge-
maakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over 
de agenda op: www.mooisticht.nl

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 
dinsdag 23 mei en woensdag 31 mei 2017 kunt u bekij-
ken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 20 juni 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 18 april 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
• Splitsen perceel Steenbergen 1 
• Concept Lokale Woonvisie Laren 
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Scouting Laren’

De Commissie M&F vergadert donderdag 22 juni 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmel-
den bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwer-
pen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 24 mei 2017

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-
schappelijke Regelingen

•  Jaarrekening gemeente Laren 2016 
• Aanvraag Vangnetregeling BUIG 2016 
• Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 
• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren 
• Tomingroep begroting 2018 en jaarstukken 2016
•  Zienswijze BEL Combinatie jaarrekening 2016, eerste 

begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 
•  Financiering RSA (Regionale Samenwerkingsagenda) 

Regio Gooi en Vechtstreek 
•  Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi 

en Vechtstreek
• Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De gemeenteraad vergadert woensdag 28 juni 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ringen d.d. 23 en 31 mei 2017
• * Vaststelling bestemmingsplan Scouting Laren 
• * Aanvraag Vangnetregeling BUIG 2016 
• * Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 
• * Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren 
• * Tomingroep begroting 2018 en jaarstukken 2016
•  Zienswijze BEL Combinatie jaarrekening 2016, eerste 

begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 
•  * Financiering RSA (Regionale Samenwerkingsa-

genda) Regio Gooi en Vechtstreek 
•  Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi 

en Vechtstreek
•  Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

U heeft spreekrecht bij de onderwerpen waar een * voor 
staat. Er is maximaal twee minuten spreektijd per per-
soon, voorafgaand aan de behandeling van het onder-
werp door de raad. Als u van dit spreekrecht wilt 
gebruikmaken, meldt u dit dan vóór aanvang van de ver-
gadering bij griff ier Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 of 
C.Holtslag@laren.nl Graag hierbij uw naam, adres, tele-
foonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken 
vermelden. 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen 

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Gemeenteraadsvergadering
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De gemeenteraad vergadert woensdag 5 juli 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
• Exploitatie Raadhuis Laren 
• Jaarrekening gemeente Laren 2016 
• Kadernota 2018-2022

Geboorte
30-04-2017 Jaydi Joy Bout
08-05-2017 Anna Rosa Kersbergen
13-05-2017  Dirk Hendrick Sebastiaan van Haren Noman
15-05-2017 Vesper Paul Scipio Blüme 
16-05-2017 Maxim Zbigniew Eric Slabicki
25-05-2017 Niek Yvan Willard

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Laren maakt bekend dat de gemeenteraad van 
Laren in haar vergadering van 3 mei 2017 het beeldkwali-
teitsplan ‘Gooisch Crematorium Laren’ heeft vastge-
steld.

Aan de Oud Eemnesserweg in Laren wordt een cremato-
rium met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Voor het 
crematorium is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is 
nodig om straks, bij de verdere uitwerking naar de 
omgevingsvergunning, voor het bouwen een toetsings-
kader te hebben in de Welstandsnota. Het beeldkwali-
teitsplan is aanvullend op de gemeentelijke Welstands-
nota.

Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op 11 mei 
2017. Op grond van artikel 8.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u geen bezwaar en/of beroep tegen 
een beleidsregel indienen. Het beeldkwaliteitsplan ligt 
vanaf 11 mei gedurende zes weken ter inzage bij het loket 
Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combina-
tie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Het loket werkt uitslui-
tend op afspraak, tel. 14 035. Ook is het beeldkwaliteits-
plan tijdelijk in te zien via www.laren.nl (Bouwen > 
Ruimtelijke plannen).

De gemeente Laren, Imkervereniging VBBN en Gewild-
groei zijn gezamenlijk de actie ‘(N)iets doen voor de bio-
diversiteit in Laren’ gestart. Deze actie heeft tot doel de 
biodiversiteit in ons dorp te bevorderen. 

Judy Hollestelle-Schomper, Joke Kok-de Bruyn en Daniel-
le Evers meldden zich als eerste drie deelnemers aan. Zij 
werden hiervoor beloond met een mooie bos bloemen en 
een Living Pavement tegel. Deze tegel heeft een open 
structuur, waardoor wilde planten door de bestrating 
heen kunnen groeien. Wethouder Ton Stam reikte de 
cadeaus aan de dames uit. 

Meedoen kan nog steeds
Meedoen aan deze actie is nog steeds mogelijk, zoals u al 
op de bij dit Larens Journaal gevoegde kaart hebt kun-
nen lezen. Het enige dat u hoeft te ‘doen’ is één vierkante 
meter gazon te doneren door dit niet meer te maaien en 
de natuur zijn gang te laten gaan. De gemeente Laren 
verdubbelt het aantal aangemelde vierkante meters in 
stukken openbaar groen. Op die plekken gaat de 
gemeente het groen op een natuurlijke manier beheren. 

Meer informatie
Enthousiast geworden? Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier op www.laren.nl (Projecten > 
Biodiversiteit Laren). 

v.l.n.r.: Olaf de Schouwer (BEL Combinatie), Judy 
Hollestelle-Schomper, Joke Kok-de Bruyn, Bart Vos 
(Imkervereniging VBBN), Danielle Evers en wethouder 
Ton Stam.

Gemeenteraadsvergadering

Familieberichten

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan 
‘Gooisch Crematorium Laren’

Eerste drie deelnemers actie 
biodiversiteit in het zonnetje gezet
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Veiligheidsmarkt in Laren 

Centrumplan Laren

Verkeer en vervoer in Laren

Sport op de kaart in Laren: 
praat u mee?

Waar ziet u kansen voor maatregelen en oplos-
singsrichtingen? Praat mee op de bewonersavond 
op 21 juni 2017
De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en 
prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en 
vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Laren bezig 
met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan (GVVP). Eind vorig jaar heeft u, als bewoners, in 
groten getale gebruikgemaakt van de mogelijkheid aan-
dachts- en knelpunten aan te dragen. Mede op basis 
daarvan zijn ontwerpmaatregelen en oplossingsrichtin-
gen geformuleerd. Deze willen wij graag aan u presente-
ren en uw mening daarover horen, voordat het plan defi-
nitief wordt afgemaakt. We nodigen u daarom van harte 
uit voor een bewonersavond op woensdag 21 juni 2017 om 
20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis in Laren. Uw 
bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 

Meer informatie en programma bewonersavond
Meer informatie over het GVVP, het programma van de 
bewonersavond en het verdere besluitvormingsproces 
vindt u op onze website: www.laren.nl (Projecten > Ver-
keers- en Vervoersplan).

Op 3 mei jongstleden heeft de gemeenteraad het Cen-
trumplan Laren vastgesteld. Hierin staat beschreven 
wat moet gebeuren om in het centrum van Laren het 
goede te behouden en wat nog beter kan. Zo staat er 
onder andere in dat winkels en horeca zo veel mogelijk 
worden geconcentreerd aan de radialen in het centrum, 
dat horeca niet mag uitbreiden tenzij het vernieuwend 
is voor Laren, dat een hotel in de nabijheid van de Brink 
planologisch mogelijk gemaakt wordt, dat er extra par-
keerplaatsen bij de Stationsweg worden aangelegd en 
dat er een plan ontwikkeld wordt voor het aanpassen van 
de Brink. Het gehele Centrumplan Laren leest u op www.
laren.nl (Projecten > Centrumplan Laren).

Waarom is sport zo belangrijk voor Laren? Hoe kunnen 
we sport nog beter op de kaart zetten? En wat is daarbij 
de rol van de gemeente? Over deze vragen (en meer) gaan 
we met elkaar in debat op donderdagavond 22 juni 2017 
in het clubhuis van Hockeyvereniging Laren. 

Samen met de sportverenigingen wil Sportraad Laren 
een breed gedragen advies uitbrengen aan het gemeen-
tebestuur over de gewenste gemeentelijke rol. Daarom is 
ook Ton Stam, wethouder Sport bij de gemeente Laren, 
aanwezig om kennis te maken en mee te praten.

Heeft u ideeën over wat goed gaat, wat beter kan en wel-
ke ondersteuning úw sportvereniging nodig heeft? U 
bent van harte welkom vanaf 20.00 uur bij Hockeyver-
eniging Laren. Aanmelden kan bij Lex Muller, via lex@
lexprojex.nl of sportraad@laren.nl

Heeft u vragen over brandveiligheid of over hoe u zelf 
een woninginbraak kunt voorkomen? Brandweer, politie 
en de gemeente staan op vrijdag 23 juni 2017 op de week-
markt op Plein 1945. Tussen 12.00 en 15.00 uur bent u van 
harte welkom om in gesprek te gaan over veiligheid in en 
om uw woning. Kijk alvast eens op www.brandweer.nl/
brandveiligheid en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Op donderdag 31 augustus 2017 organiseren de drie BEL-
gemeenten alweer voor de negende keer een bijeenkomst 
voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen.

Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en Laren die bij het 
Veteraneninstituut ingeschreven staan, ontvangen bin-
nenkort een persoonlijke uitnodiging. Bent u een vete-
raan in één van de BEL-gemeenten, maar staat u niet 
ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt 
u zich binnenkort voor de BEL-Veteranendag aanmel-
den: u bent van harte welkom! 

De Veteranendag is overigens niet alleen voor de nog in 
leven zijnde militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor ‘ jon-
ge veteranen’: mannen en vrouwen die hebben deelgeno-
men aan vredesmissies in internationaal verband, zoals 
in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak, 
Afghanistan en Mali.

De gemeente Laren organiseert op vrijdag 8 september 
2017 samen met Versa Welzijn de jaarlijkse vrijwilligers-

BEL-Veteranendag 2017

Vrijwilligersavond
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avond. Deze begint om 20.00 uur in het Brinkhuis, Brink 
29 in Laren. Iedereen in Laren die vrijwilligerswerk doet, 
is van harte uitgenodigd. 

De gemeente bedankt op deze avond alle vrijwilligers uit 
het dorp en toont haar waardering voor de fantastische 
inzet die zij bieden om van Laren dit mooie dorp te 
maken waar we trots op zijn.

Het belooft een leuke, gezellige avond te worden. Na het 
welkomstwoord van wethouder Leen van der Pols, is er 
een gevarieerd programma met voldoende gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en bij te praten. En natuurlijk 
verhogen een drankje en heerlijke versnaperingen de 
gezelligheid nog eens.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs 
gesteld. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar 
VTHBEL@versawelzijn.nl met daarin vermeld de naam 
van de vrijwilligersorganisatie en de namen van de 
vrijwilliger(s)/uw naam. Voor vragen kunt u terecht bij 
Anneke Bijleveld via het telefoonnummer 06 - 49 37 71 71 
of door een e-mail te sturen naar abijleveld@versawel-
zijn.nl 

v.l.n.r.: wethouder Leen van der Pols, mevrouw Fahad 
met haar dochter, burgemeester Elbert Roest en de twee 
zonen van mevrouw Fahad

In verband met de kermis op Plein 1945 en de Sint Jan-
straat, wordt de weekmarkt op de vrijdagen 30 juni en 7 
juli 2017 verplaatst. U kunt de markt dan vinden op de 
Brink, vanaf de Sint Jansbasiliek en De Rijt tot aan de 
Torenlaan.

De laatste tijd krijgt de GAD (Grondstoffen en Afvalstof-
fendienst) zo nu en dan de vraag of je als inwoner je afval 
ook mag laten ophalen door een ander bedrijf dan de 
GAD. Een begrijpelijke vraag, op andere vlakken kun je 
toch ook zelf kiezen met wie je in zee gaat? Voor je huis-
houdelijk afval gelden echter andere regels.

In Nederland is de inzameling van huishoudelijk afval 
geregeld in de Wet Milieubeheer (landelijk) en de Afval-
stoffenverordening (gemeentelijk en in ons geval regio-
naal). Zo is iedere Nederlander verzekerd van de moge-
lijkheid om zijn huishoudelijk afval te laten ophalen. De 
overheid is daarmee verantwoordelijk voor het inzame-
len en kan als enige aanwijzen welke organisatie of 
bedrijf het huishoudelijk afval ophaalt. In onze regio is 
de GAD daarvoor aangewezen. Bedrijven die die aanwij-
zing niet hebben, mogen het huishoudelijk afval niet 
ophalen.

Wellicht vraagt u zich nu af waarom er dan toch zoveel 
bedrijven zijn die afval inzamelen. Dat komt omdat de 
inzameling van bedrijfsafval aan andere regels is 
gebonden. Omdat de markt voor bedrijfsafval erg groot 
is, zijn er ook veel afvalbedrijven. Die bedrijven mogen 
echter alleen bedrijfsafval inzamelen, en geen huishou-
delijk afval.

De GAD is zich bewust van zijn bijzondere positie en 
wil, mede daarom, de inzameling van uw huishoudelijk 
afval goed laten verlopen. Mocht het desondanks 
voorkomen dat u ontevreden bent, neem dan contact op 
met de GAD. Zij zullen dan, waar mogelijk in overleg 
met u, zoeken naar een oplossing.

Afvalstoffenheffing
Ieder huishouden draagt bij aan de kosten van het 
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval door 
het betalen van de afvalstoffenheffing. Deze heff ing 
wordt niet alleen gebruikt om uw afval te kunnen 
ophalen en verwerken. Uit de afvalstoffenheffing 
worden ook de afvalscheidingsstations en wijkcon-
tainers voor glas en textiel betaald, maar ook 
bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil.

Nederlandse nationaliteit voor 
Asmahan Saed Fayad en kinderen

Verplaatsing weekmarkt 
vanwege kermis

Wie mag mijn huishoudelijk 
afval ophalen?
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Nieuws in beeld

Sfeervol Korenfestival in Sint Jansbasiliek

Inhuldiging  deelnemertjes Avond4Daagse

Gordon opent winkel van zijn broer Lekkerkerk sluit heerlijk jaar af en laat 
Voedselbank meegenieten Kampioenslunch jf1 LMHC

Pionier Pascal Rijnders neemt afscheid 
van Papageno Huis

Muzikale 'reis rond de wereld' tijdens 
druk bezocht Scharrelconcert

Larense Montessorischool wint Vadervoetbaltoernooi

Gemeenteraad houdt stilte n.a.v. het overlijden van 
gemeenteraadslid en oud-wethouder Ernst Wortel

Samenwerking Utrechtse Heuvelrug 
wen het Gooi



13

Sfeervol Korenfestival in Sint Jansbasiliek

Kampioenslunch jf1 LMHC

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.

De kindervakantie na scheiding
De zomervakantie komt er aan. Voor veel geschei-
den ouders én hun kinderen kan het de nodige 
stress geven. Een paar tips:
Tip 1: Regel je zaken op tijd
Spreek tijdig af hoe de vakanties verdeeld zullen 
worden. Maak duidelijke afspraken wanneer korte 
vakanties precies beginnen en eindigen. Leg de  
afspraken die je maakt vast, bijvoorbeeld in een  
e-mail. 
Wil je naar het buitenland? Zorg tijdig voor een 
geldig paspoort of ID-kaart van je kind(eren). De 
medewerking van je ex is nodig voor een nieuw 
paspoort en de aanvraag kan vooral in de zomer 
langer duren. Zorg ook voor de benodigde  
documenten en toestemming van de andere ouder. 
Reis je naar een gebied waarvoor de overheid een 
negatief reisadvies heeft afgegeven, dan mag je ex 
de toestemming weigeren.
Tip 2: Contact met de andere ouder
Houd er rekening mee dat je kinderen – hoe leuk 
de vakantie ook is – je ex kunnen missen. Geef ze 
de mogelijkheid om contact te hebben met de  
andere ouder. Spreek contact af, maar houd dat  
beperkt; dagelijks (moeten) bellen of Whatsappen 
is niet fijn voor je kind. 
Bel of mail zelf als je goed bent aangekomen op je 
bestemming en informeer je ex als er iets gebeurd is 
dat grote indruk op je kind heeft gemaakt.
Tip 3: Gun je kind rust
Vakantie is bedoeld om uit te rusten. Het pro- 
gramma van een kind kan door gescheiden ouders 
soms helemaal worden volgepropt, zonder tijd 
voor rust en luieren. Pubers doe je daarmee vaak 
geen plezier. Bekijk het vakantieprogramma daar-
om ook door de ogen van je kind. Het is echt niet 
nodig om altijd weg te gaan. 
Een mooie zomer! k

Column Clasien_71X220mm_juni2017.indd   1 06-06-2017   11:43:34

Expositie: van 19 juni tot 12 juli
schilderijen van Jaap Majoor
"St. Jansprocessie"
Juni
Di 20 St. Preek van de Week
20.00 "De Nederlandse Identiteit"
Wo 21 Film Moonlight *
19.30
Vr 23 Film Moonlight
14.30
Theater Jeroen Kramer *
20.15 "Daarom Juist"
Wo 28 Film Manchester by the Sea
19.30
Vr 30 Film Manchester by the Sea
14.30
Theater Marlous Lazal &
20.15 De Mannen van de Tango*
Juli
Wo 5 Film The Lady in the Van
19.30
Vr 7 Film The Lady in the Van
14.30
Wo 12 Film Heaven on Earth
19.30
Vr 14 Film Heaven on Earth
14.30

* + Dagschotel. Altijd reserveren!
Meer informatie: www.hartvanlaren.nl

Bezoek ook eens ons heerlijke
terras in de Kloostertuin. Een oase
van rust in hartje Laren!
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dan Roy Donders. Na de opening kan je met Roy op de 
foto en daarna zijn er uiteraard de traditionele gratis 
oliebollen voor iedere bezoeker.

Zondag 2 juli is het niet alleen kermis maar ook 
koopzondag in Laren. De meeste winkels zijn geopend 
tussen 12.00 en 17.00. De kermismis op zondag is een niet 
meer weg te denken traditie. Aalmoezenier B.E.M. van 
Welzenes verzorgt ook dit jaar op zondagochtend de 

Van zaterdag 1 tot en met donderdag 6 juli kunnen de jeugd en 
volwassenen zich weer volop vermaken tijdens de traditionele 
zomerkermis. Zes dagen staat het dorp bol van de attracties en 
activiteiten. Dit jaar zijn er naast veel andere attracties zowel 
een achtbaan als een reuzenrad present!

Download kortingsbonnen

Roy Donders opent Kermis Laren 

Het Europarad telt 40 meter hoogte en van daaruit is het 
prachtig uitkijken over het dorp. Het reuzenrad staat 
midden op het kermisterrein. Daaromheen staan veel 
bekende, maar ook een aantal nieuwe vermakelijkheden. 

Zo is er het prachtige 
spookhuis Thriller, 
dat ook van de 
buitenzijde een 
plaatje is. Nieuw is 
ook de Copacapana-
polyp. Deze kermis-
klassieker in een 
geheel nieuwe 

uitvoering valt op door de vele feestelijke decoraties!
Natuurlijk zijn er de vertrouwde spellen als de 
kamelenrace, schietsalon, skeeball, lucky cranes en de 
pusher. Voor de kleinsten zijn er de draaimolen, buggy’s 
en de waterballen. Nostalgie is er met de Karimata en de 
waarzegsters zijn ook weer van de partij. Zes dagen is het 
dorp omgetoverd in het gezelligste kermisterrein van 
Nederland!

Opening met MCC en Roy Donders
Traditioneel wordt 
de kermis op zater-
dag 1 juli om 13.00 
uur geopend door 
de wethouder van 
Laren, Tijmen Smit, 
dit jaar samen met 
niemand minder 
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Roy Donders opent Kermis Laren 

feestelijke viering op de botsautobaan. Op woensdag 
komt clown Desalles voor de kinderen. En ook op 
andere dagen zijn er verrassingen, zoals de familiedag 
op maandag. Volg de laatste nieuwtjes via de website 
www.kermislaren.nl en meld je aan als vriend op 
Facebook voor speciale acties en aanbiedingen. De 
kermiskrant wordt de week voor de kermis huis aan 
huis bezorgd en bevat van iedere attractie een 
kortingsbon om nog goedkoper kermis te vieren. 
Geen kermiskrant ontvangen? Download de bonnen 
dan via de website.

De Larense kermis mag je niet missen!

PROGRAMMA
Zaterdag 1 juli
13.00 Opening door Roy Donders en muziekvereniging 
MCC én gratis oliebollen bij de gebakkraam. Like ons 
op Facebook en volg ons voor meer informatie!

Zondag 2 juli
10.30 Kermis-mis (Heilige Mis) op de botsautobaan, 
voorganger aalmoezenier B. van Welzenes, m.m.v. 
muziekvereniging Sint Jan. 
Koopzondag: winkels open!

Maandag 3 juli
13.00-24.00 Familiedag: overal extra aanbiedingen!

Woensdag 5 juli 
Clown Desalles is vanaf 14.00 uur op de kermis en 
verrast kleine en grote mensen met zijn vrolijke acts!  

www.kermislaren.nl



Programma Sint Jansfeest 2017
Dinsdag 20 juni:
20.00 uur:  lezing in het Brinkhuis door Llewellyn Bogaers over: “De Nederlandse identiteit, een 

veelzijdig begrip.”

Zaterdag 24 juni:
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
19.00 uur:  Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het Allerheiligste en Zegen. In deze 

viering zal pastoor Vriend voorgaan. Tijdens het lof worden de beide St. Jans liederen 
gezongen. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 21.00 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 25 juni:
7.00 uur:  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J. Willems
9.00 uur:  Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek. Celebrant Vicaris G.H. Bruggink. 
 Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.
11.00 uur:  Sint Jansprocessie 
  De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de 

Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.
12.15 uur:  Eucharistieviering op het kerkhof. 
 Hoofdcelebrant is Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.
13.15 uur:   Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, 

Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.
14.30 uur:  Afsluiting van de processie in de Basiliek. 

Zaterdag 26 augustus: 
 Marteldood Johannes de Doper.
19.00 uur:  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.16



Larens JournaalSt.-Jansprocessie-route rijden 
met Paard en Koets

Al vele jaren wordt aan de vooravond van Sint Jan, dit jaar 
24 juni, een rit met paarden en koetsen georganiseerd 
voor belangstellenden. De route die afgelegd wordt is 
bijna gelijk aan de route die tijdens de processie wordt 
gelopen. De rit, die begonnen is met enkele koetsen, is 
inmiddels uitgegroeid tot een gebeuren met gemiddeld 
15 aanspanningen. 

De rit start, na het openingslof op zaterdagavond 24 juni 
rond 20.00 uur, vanaf het kerkplein voor de Basiliek. 
Rond 21.00 uur eindigt de rit weer op de Brink. Na de 
tocht wordt u nog een drankje aangeboden. Bent u ook 
geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden om zeker te 
zijn van een plaatsje in de koets.
Aanmelden vanaf 1 juni via mail of telefoon bij Stef Bon.
Mail: mariannebon@zonnet.nl ;Tel. (035) - 5310653.

(U gaat mee op eigen risico, bij aanmelden van meer dan 
60 personen kunnen wij u geen plaats garanderen.)

Van harte nodigen wij alle jongeren vanaf 16 jaar uit voor 
de 6e editie van het speciale jongerenprogramma tijdens 
de St. Jansprocessie op zondag 25 juni a.s.

Beleef WALK,PRAY,ENJOY met: inspirerende gasten, 
zingen, bidden, openluchtmis, ontmoeting met andere 
jongeren, processie en een spetterende COOLING 
DOWN..

Meer weten? Check de website: www.sintjansprocessie.
nl/jongeren en meld je vandaag nog aan via FACEBOOK!

Grenzeloze vrede: 
jongerenprogramma 
Walk, Pray, Enjoy!
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Loop je mee met de 
Sint Janprocessie?
Aan alle meisjes en stoere 
jongens vanaf 4 jaar.
Jullie zijn van harte uitgenodigd 
om als bruidje, jonkertje of 
kwastendrager mee te lopen met 
de Sint Jansprocessie op zondag 
25 juni.
We verzamelen op het kerkplein 
van de Basiliek om 10.30 uur.

Voor vragen of aanmeldingen: 
stjansbruidje@gmail.com

Loop je mee met de Sint Jansprocessie?

Zondag 25 juni 2017 - 10.30 uur - Sint-Jansbasiliek 
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Beïnvloeden
We laten ons graag “leiden” in het leven. Zelf even 
de bus niet besturen, maar achterin zitten, zodat 
die ander voor ons kan beslissen waar we naar toe 
gaan. Persoonlijk zit ik liever voorin de bus. In het 
dagelijks leven worden we met zijn allen bewust 
en onbewust geleid danwel beïnvloed. Of het de 
reclame op de TV is, het lekkere luchtje bij de bak-
ker, de auto waarin je buurman rijdt of de krant 
die je leest, alle informatie die tot je komt, inter-
preteert een ieder op zijn of haar manier. Zo ook 
deze column. Ook wij als makelaar kunnen een 
koper beïnvloeden ten tijde van de bezichtiging 
van een huis. Dat begint al bij de eerste kennisma-
king –het telefoongesprek-  en de handdruk. Vro-
lijk, stevig, warm, integer en uitnodigend of klef, 
hard, inhalerig en `bovenhands.̀ Menig kandidaat 
koper vindt het nog steeds spannend om ander-
mans huis te bezichtigen. Zodoende adviseren wij 
onze verkopers niet thuis te zijn en ons de rondlei-
ding te laten verrichten. Op het juiste tempo, bij 
een 1e bezichtiging zeker niet alle kleine details 
vertellen, kijken en luisteren naar de kandidaat. 
Onlangs was er een makelaar in Amerika die een 
film van een luxe woning had laten maken. Ver-
schillende dames in badpakken sierden het terras, 
het zwembad, de keuken en er kwam een mooie 
auto de garage ingereden. In hoeverre zal een kan-
didaat koper en zijn vrouw of partner door deze 
film worden beïnvloed? Misschien is de rode 
sportwagen wel afschrikwekkend en valt de kan-
didaat koper toevallig op mannen. Anderzijds kan 
de koper denken, wauw; mijn auto’s passen alle-
maal in de garage, die dame; ja die mag op zondag-
ochtend wel een eitje bij mij komen eten. Wij, als 
makelaar weten niet exact hoe de chemische wer-
king in de hersenen van de/uw koper werkt, maar 
we proberen zeker ook in deze markt de koper 
positief te beïnvloeden zodat we voor u iedere keer 
het beste resultaat behalen.

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.

Rijkswaterstaat en aannemers combinatie 3Angle starten 
in juli met de wegwerkzaam heden voor de verbreding 
van de A27/A1 aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt 
Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. 

U bent welkom op een van de infor matiebijeenkomsten 
bij u in de buurt:
•  Maandag 19 juni, van 20.00 tot 22.00 uur, Dorpshuis De 

Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan. 
•  Woensdag 21 juni, van 19.30 tot 21.30 uur, Theater de 

Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn. 

Het programma bestaat uit een kort welkomstwoord en een 
informatiemarkt. Op de markt informeren we over hoe de 
weg wordt verbreed en wat de impact is voor de omgeving 
en weg gebruikers. Ook lichten we het inrichtingsplan voor 
o.a. natuur toe. Voor bedrijven is in Baarn voorafgaand een 
bijeenkomst van 18.15 tot 19.30 uur.

Vragen? 
www.verbredingA27A1.nl of vraagA27A1@rws.nl
Landelijke informatielijn  
Rijkswaterstaat: 0800-8002  
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Verbreding A27/A1 

Informatieavonden  
start wegwerkzaamheden

Afval
Thans staan er vijf lelijke vuilniscontainers op mijn niet 
al te grote erf te wachten tot inbrekers er dankbaar 
gebruik van maken. We ontvangen geen vergoeding van 
GAD of de gemeente voor het occuperen van zo’n twee 
vierkante meter van onze tuin. En weinig scheelt het of 
er komen straks nog eens vijf regentonnen bij! En het is 
allemaal zo’n verschrikkelijk grote onzin - iedere 
deskundige kan dat eenvoudig uitleggen. Komende 
gemeenteraadsverkiezing stem ik op een partij - als die 
er is - die ons van deze ongein af helpt.
Voor dit moment moge ik volstaan met verwijzing naar 
een column die ik - met vooruitziende blik - 20 jaar 
geleden heb geschreven, na een verkwikkend verblijf in 
de bergen.

Prof. mr. C.A. Adriaansens    

Ingezonden brief

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.
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Burgemeester Elbert Roest heeft de erepenning 
van de gemeente Laren uitgereikt aan mevrouw 
Antoinetty van den Brink-Witte. Zij krijgt de 
erepenning voor haar bijzondere verdiensten voor 
de Laarder gemeenschap, met name op het gebied 
van geschiedenis en kunst.

Antoinetty van den Brink-Witte was van 2009 tot 2017 
voorzitter van de Historische Kring Laren (HKL). Vanaf 
dag één was ze de drijvende kracht achter deze stichting 
die de geschiedenis van Laren bestudeert  en etaleert. Ze 
was een ‘bevlogen voorzitter, een mensenbinder met een 
niet af latende betrokkenheid en inzet’. 

Naast haar voorzitterschap van de HKL heeft mevrouw 
Van den Brink-Witte nog veel andere activiteiten verricht 
voor het behoud van de geschiedenis en kunst van Laren. 
Zo schreef ze in 2009 het boek ‘Wortels in Laren: De 
bomen van een schildersdorp’. En een jaar later verscheen 
het boek ‘Door de wol geverfd. Weverijen in Laren’ dat zij 
samen met de heren Joosen en Koetsier schreef. In relatie 
met de verschijning van dit laatste boek, en ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de HKL, 
organiseerde ze nog tentoonstellingen over spinnen en 
weven in Laren: ‘Door de wol geverfd’ in het Singer 
Museum en ‘Voor de draad ermee’ in de Lindehoeve. 
Later realiseerde ze nog diverse tentoonstellingen voor 
Laarder kunstenaars. 

Erepenning Antoinetty van den Brink-Witte 

Mevrouw Van den Brink-Witte vindt het belangrijk om 
de geschiedenis van Laren door te geven aan de volgende 
generaties. Ze gaf jarenlang les op scholen, zoals onlangs 
nog de les ‘Wonderen in Laren’ op De Gooische School. 

‘Een absoluut hoogstandje’ was wel de oude kast- of 
schuilkerkaltaar met de beschermheilige van Laren. 
Mevrouw Van den Brink-Witte speelde het klaar om het 
altaar te restaureren en terug te halen van Museum 
Hilversum naar het Raadhuis van Laren. 

Bewoners Rosa Spierhuis tonen deze 
zomer hun eigen werk

Opening bijzondere tentoonstelling 
Henni Haselaar In Singer Laren

Nieuws in beeld

Paul de Lussanet toont zijn nieuw werk
Opnames RTL4-programma Koffietijd 
bij Scouting Raboes

Restaurant l’Elefante Bianco - 
Winnaar Leukste Restaurant
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Nieuws in beeld

Vier nieuwe broedermeesters van Sint Jan

Akoestiek nieuwe theaterzaal 
Singer wordt volop getest

Gooise Wandel Vierdaagse klaar 
voor de start

Larense Anja Mol valt in de prijzen 
tijdens landelijke BOA-dag

Petanque voor sportveldje 
Gooische School Burgemeester opent Haringparty

Grote belangstelling bij opening Vis Atelier op de Rijt

Burgemeester opent exclusieve beddenzaak in 
bijzijn ambassadeur en consul Zweden

Wekelijkse brandweeroefening, 
dit keer op het Mauvezand

Frits Spits verbindt popmuziek met geloof 
tijdens lezing inJohanneskerk
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: MELKWEG 63  LAREN 

TE KOOP: SCHAPENDRIFT 43  LAREN 

TE KOOP: DE KUIL 12  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

VERKOCHT: TORENLAAN 36  LAREN 

KarakterZomerweek in het Brinkhuis!

Voor alle basisschoolkinderen uit het Gooi en omstreken 
wordt er in de week van 28 augustus tot en met 1 september 
de KarakterZomerweek georganiseerd. Een week vol 
workshops, avontuur, plezier en ontdekking voor alle 
kinderen van 7 t/m 12 jaar, in het Brinkhuis te Laren.
Theaterman Gideon Calis van Theaterschool KarakterZ 
en Marius Hille Ris Lambers van Onestop Fotografie & 
Marketing zijn de initiatiefnemers. Gideon, die in Laren 
onder meer bekend is als zanger en entertainer en 
Marius, die als oud-voorzitter en -speler van 
Improvisatietheatervereniging Papaver uit Alkmaar 
jarenlang theaterervaring heeft opgedaan, vonden dat er 
in Laren te weinig werd gedaan om kinderen op een 
speelse en ongedwongen manier te laten kennismaken 
met kunst en cultuur. Dit kan nu in de laatste week van 
de zomervakantie. Kinderen kunnen overdag spelend 
leren en ouders kunnen nog even van hun laatste 
vakantie week rustig nagenieten of onbezorgd naar hun 
werk gaan. Hoe gaaf is dat?
Of zoals Pippi Langkous zegt: Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Aanmelden via de site www.karakterz.nl/zomerweek

Vier nieuwe broedermeesters van Sint Jan

Larense Anja Mol valt in de prijzen 
tijdens landelijke BOA-dag
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25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 

 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

• Assistent-beheerder Schering & Inslag
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de sleutels 
beheert en voor het wegwijs maken van bezoekers en het 
bedienen van de bar. U krijgt een gedegen inwerkperiode 
en ondersteuning door de huismeester; werktijden in 
overleg. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, 
werklocatie Beheerstichting Hart van Laren, tel. 035-
7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl

• Gastvrouw / receptioniste gezocht
Wij zoeken vrijwilligers die als gastvrouw onze gasten / 
bezoekers willen verwelkomen in de hal van het Papage-
no Huis. Het huis biedt woon- en werkplekken aan jonge-
ren met autisme en andere beperkingen. Werktijden: van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Hoeft 
niet wekelijks, kan ook om de week of eens per drie weken. 
Contactpersoon: Diana Tarmida van Papageno Huis te 
Laren, tel. 035 - 53 88 091 of vrijwilliger@stichtingpapage-
no.nl

• Docent/docent-assistent
Het geven van les en instructie c.q. het assisteren in het 
gebruik van pc’s met Windows en in het gebruik van Win-
dows-toepassingen, zoals Microsoft Office, en/of de 
gebruiksmogelijkheden en het gebruik van de iPad, iPho-
ne en/of het gebruik en de gebruiksmogelijkheden van de 
Android-tablet. Daarnaast draagt de docent bij aan het 
samenstellen van het lesprogramma en het ontwikkelen 
van cursussen en workshops. Werktijden: in overleg, 1 
dagdeel in de week. Contactpersoon: Lia Winkelman van 
SeniorWeb Laren-Blaricum, werklocatie Johanneshove 
Laren, tel. 06-46175271 of mail naar info@seniorwebla-
rennh.nl

• Medewerker bingo 
Al vele jaren wordt het bingospel gespeeld in Laren, dit tot 
veel plezier van de senioren. Wij zijn op zoek naar een 
nieuwe medewerker die vanaf september elke derde don-
derdagmiddag van de maand hand- en spandiensten kan 
verrichten. Bent u diegene die ons wil helpen en er een 
leuke middag van kan maken voor de senioren? Contact-
persoon: Annemieke Lute van Versa Welzijn, 035 7504164.

De Versa Vrijwilligerscentrale Laren is te bezoeken 
op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, 
Eemnesserweg 19

tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl



Reportage Kunstmaand Laren

Anton Kos opent exposi-
tie over erfgooiers in 

Historische Kring

Fien Kwist in het zonnetje gezet 
door voorz. BEL-Artkunstcie

Art Laren

Art Laren

Atelier Hanneke

Laatste kunstcafé van het seizoen

Art Laren

Atelier Babette van Helsdingen

Cuban Art

Atelier Route

Gooise academie docenten

Klaar voor de olifanteparade

Opening expositie kunstenaarsver-
eniging Laren Blaricum

Fotografie: Leo Janssen, Peter van Rietschoten
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Succesvolle brocante-, kunst- en kledingverkoop
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Zondag 18 juni 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Juho Myllylä (blokfluit) en Miron Andres (vedel)

Vrijdag 23 juni
Jeroen Kramer: ‘Daarom Juist’
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
Met zijn tweede theatervoorstelling 
laat Jeroen zien dat hij een begenadigd 
zanger en gitaarspeler is met een 
voorliefde voor pop, jazz en het Nederlandse levenslied. 
Zijn bespiegelingen tussen de liedjes door zorgt voor een 
mix van humor, ontroering en muzikaliteit. 

Zondag 25 juni 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Chieko Donker Duyvis (cello), Lisette Carlebur (viool) en 
Xenia Evers (piano)

Vrijdag 30 juni
Marlous Lazal & De Mannen van 
de Tango 20.15 uur - Theater aan 
de Brink € 15,00
Marlous Lazal brengt samen met de 
Mannen van de Tango een ode aan 
de Argentijnse tangomuziek met 
Spaanstalige tango’s en eigen Nederlandstalig werk. De 
liederen worden met passie en emotie gezongen en gaan over 
verlangen, liefde en eenzaamheid, drank en dood.

Zaterdag 8 juli 
Papageno Jazz Unplugged*
16.00 uur – Papageno Huis
€ 5,00 
Elke tweede zaterdag van de maand 
is er Jazz in het Papageno Huis, 
uitgevoerd door masterstudenten van het Conservatorium 
van Amsterdam. In het concertzaaltje luistert u met een glas 
in de hand naar jazz van zeer getalenteerde musici.
Dit keer: Sun-Mi Hong Trio

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten zijn te reserveren via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.  

Nieuw 
matineevoorstellingen in Singer Laren
Op 15 zondagmiddagen komen de kunsten heel letterlijk samen bij 
Singer. Op deze zondagmiddagen zijn speciale theatervoorstellingen 
geprogrammeerd die als onderwerp de beeldende kunst hebben. 
Muziek, dans, toneel en lezingen met als onderwerp een kunstwerk, 
kunstenaars of verzamelaars.  U koopt een kaartje voor de 
voorstelling en u kunt vervolgens die dag ook gratis het museum 
bezoeken. Of andersom. Zo geniet u voor één prijs van al het moois 
Singer te bieden heeft.  Een overzicht van de voorstellingen vindt u 
op de website www.singerlaren.nl.
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PERGOLESI’S
STABAT MATER

MET MAARTEN ENGELTJES EN ROSEMARY JOSHUA

Op woensdag 27 september 2017 wordt in de Sint Jansbasiliek van Laren naast muziek van Vivaldi 
het beroemde Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door countertenor Maarten Engeltjes, de sopraan 
Rosemary Joshua, het ensemble PRJCT o.l.v. de vermaarde violist Riccardo Menasi , winnaar van de 
International Opera Award 2016, en viervoudig winnaar van Echo Klassik.

Het concert dat wordt georganiseerd door de Stichting 

Laren Klassiek is vanaf 20 uur te beluisteren. Het Stabat 

Mater wordt ingeleid door de auteur van het in 20 landen 

vertaalde boek Schaduwkind van P.F. Thomése, winnaar 

van de ako Literatuurprijs. Het gaat over de impact van 

het sterven van zijn 

eigen kind en daarmee 

wordt het thema dit 

Stabat Mater-concert 

uit de achttiende eeuw 

gehaald en tijdloos 

gemaakt.

MAARTEN ENGELTJES
Maarten ENGELTJES (1984 is één van de meest gevraagde 

countertenoren ter wereld. Hij wordt gevraagd in de meest 

prestigieuze zalen en festivals ter wereld zoals: Lincoln 

Centre New York, Théatre des Champs Elysées Parijs, 

Philharmonie Berlijn, Izumi Hall Tokyo, Sydney Festival, 

Palao de la Musica Barcelona, Barbican Hall Londen, Salle 

Bourgié Montréal, Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wenen en 

het Concertgebouw Amsterdam. Dit jaar treedt Maarten 

Engeltjes bijvoorbeeld op in o.a. Amsterdam, Rome en 

Parijs, Istanbul, Warschau, Wenen en Stockholm.

SCHADUWKIND
‘Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe 

genoemd, een man die zonder zijn vrouw achterblijft, 

weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe 

heten vader en moeder van een gestorven kind?’ Na de 

dood van zijn dochtertje Isa vond P.F. Thomese zichzelf 

terug in doodstille kamers, tussen onervaren woorden die 

hij nog moest leren schrijven. Schaduwkind is het adem-

benemende relaas van dit zoeken naar woorden. Een heel 

leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet 

opnieuw worden uitgevonden. ‘Als ze ergens nog is, dan 

in de taal.’ Schaduwkind is vertaald in meer dan 20 talen. 

In Nederland zijn er ruim 85.000 exemplaren verkocht.

TICKETS
Tickets voor deze unieke uitvoering van het Stabat Mater 

van Pergolesi kunt u bestellen via de Nationale Theater 

Kassa 0900 – 9203. De toegangs-

kaarten kosten € 59,50 (eerste 

rang) en € 49,50 (tweede rang), 

inclusief programmaboekje, 

pauzedrankje en € 2,50 adminis-

tratiekosten. Voor meer informatie: 

www.larenklassiek.nl

Maarten Engeltjes Rosemary Joshua Riccardo Menasi

SINT JANSBASILIEK LAREN - 27 SEPTEMBER - 20.00 UUR

P.F. Thomése

TICKETS 0900-9203 - NATIONALE THEATER KASSA
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De harp is een bijzon-
der muziekinstru-
ment dat in het Gooi 
nauwelijks gedoceerd 
wordt. Om die reden 
heeft Sari van Brug De 
Gooische Muziek-

school gevraagd om samen het instrument onder de 
aandacht te brengen en mensen te interesseren om dit 
prachtige instrument te gaan bespelen.De harp is een 
betoverend instrument, waar je mooie melodieën mee 
kunt maken maar ook een ander instrument kunt bege-
leiden. Er wordt in de lessen aandacht besteed aan noten 
lezen, muziektheorie, geschiedenis van de harp, tech-
niek, sololiedjes (klassieke muziek, popmuziek en volks-
muziek), samenspelen en het maken van eigen liedjes. 
Lessen worden gegeven aan volwassenen en kinderen 
vanaf 6 jaar. Vanaf maandag 29 mei starten er lessen in 
Bussum. Er zijn nog lesplekken beschikbaar. Voor infor-
matie mail naar info@degooischemuziekschool.nl of 
kijk op www.degoosichemuziekschool.nl.

Vanaf 6 juni bent u op 
dinsdagavond van 
harte welkom in 
Vivium Johannesho-
ve voor een verse dag-
hap inclusief een 
drankje voor slechts  
€ 7,50. Schuif tussen half 6 en half 7 aan en geniet van 
f ijn gezelschap en lekker eten. Voor meer informatie en 
andere activiteiten in Johanneshove kijkt u op www.
vivium.nl/johanneshove-agenda.

Traditiegetrouw krijgen de bewoners van het Rosa Spier 
Huis ieder jaar gelegenheid om hun kunstwerken te 
tonen. De hele zomer is hun werk te bekijken in de expo-
sitieruimte van het huis. De tentoonstelling loopt van 11 
juni tot en met 13 augustus en is iedere dag te bezichti-
gen tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Dit jaar kunnen bezoe-
kers de schilderijen, beeldhouwwerken en boeken 
bewonderen van Rosa Spier Huis-bewoners Jan de Bruij-
ne, Hans Broekman, Piet Smissaert, Noni Lichtveld, 
Gerard Ettema, Loree Oudejans, Marian Smits, Erie Hen-

Harplessen bij Gooische Muziekschool

Nieuw! Aanschuiftafel in Johanneshove

Werk uit eigen huis 

Activiteiten ny, Marijke den Boer, Mieke Holt (beelden), Annie Vrie-
zen, Wali van Lohuizen (boeken), Annemarie van Wolde 
en Peter Kouthoofd. Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor 
het jaaroverzicht van de tentoonstellingen, concerten en 
andere activiteiten in het Rosa Spier Huis. 

T/m 25 juni exposeren de leden van de Kunstenaarsver-
eniging Laren-Blaricum hun recente werk in Singer 
Laren. Een mooie traditie die begon in 2005. Vanaf dat 
moment exposeren de kunstenaars tweejaarlijks in Sin-
ger Laren. De kunstenaarsvereniging werd ruim 90 jaar 
geleden opgericht en kent een rijke traditie. Leden van 
het eerste uur waren Co Breman, Herman Kruyder, Bart 
van der Leck, Willem en Jacob Dooijewaard en William 
Singer. Alle werken in de tentoonstelling zijn te koop.

Juni is de ‘Iktoon’-
maand: op meer dan 
1000 locaties in meer 
dan 200 gemeenten is 
kunst in al zijn vor-
men te zien. De BEL-
Art kunstcommissie 
deed een oproep in de 
drie BEL-gemeentes, 

waarop dertien kunstenaars zich aanmeldden. Tussen 1 
en 27 juni zijn in het BEL-kantoor (gemeentehuis) bij-
zondere schilderijen en beelden van hen te bewonderen. 
De jongste deelneemster is Fien Kwist, zeven jaar. Toen 
zij op zesjarige leeftijd op schilderles de opdracht kreeg 
om perspectief te laten zien, dacht zij aan een schilderij 
van haar oma, kunstschilder Sylvia Kwist. De beide 
schilderijen hangen tijdens de expositie in het BEL-kan-
toor naast elkaar. Natuurlijk werd Fien als jongste deel-
nemer bij de opening in het zonnetje gezet. De tentoon-
stelling is open tijdens kantooruren en vrijdag tot 12.30 
uur. Het gemeentehuis is te vinden aan de Zuidersingel 
5 te Eemnes. Kijk voor meer informatie over ‘iktoon’ op 
www.iktoon.nl. Gegevens van de deelnemende kunste-
naars kunt u vinden op de tafel bij de expositie.  
(Foto: Gerbe van der Woude)

De tentoonstelling van de kunstenaarsvereniging is 
onderdeel van de Kunstmaand Laren. Tijdens de Kunst-
maand zijn in Singer Laren verder te zien Cuban Art Now 
(t/m 24 september), Bouw in Beeld (t/m 17 september) en 
de Elephant Parade (18 juni t/m 1 oktober). Cuban Art 
Now toont een particuliere kunstcollectie met werken 
van hedendaagse Cubaanse kunstenaars. De Larense 

Expositie Kunstenaarsvereniging

Iktoon 2017 

Kunstmaand Laren
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Topkok Ton Verhaar staat 
garant voor het hoofdgerecht 
tijdens het Larense Dorpsdi-
ner op 18 juni aanstaande. 
Verhaar werkte in binnen en 
buitenland en kreeg verschil-
lende onderscheidingen, 
waaronder een Michelinster 
en maar liefst 17 punten in de 
Gault et Milliau. Speciaal 
voor Jumbo Van Veldhuizen, 
hoofdsponsor van het Dorpsdiner, bereidt hij met de 
leerlingen van college de Brink een heerlijk hoofdgerecht 
voor. Wat dat is, blijft nog even geheim, maar zeker is dat 
de verse ingrediënten van Jumbo Laren volop worden 
benut. Als ‘Held van de smaak 2012’ is Verhaar sinds 2013 
werkzaam voor de supermarktketen waar hij verant-
woordelijk is voor het opzetten van de keukens in de 
foodmarkt en foodmarkt city maar ook voor de recep-
tuurontwikkeling. Hoewel hij gewend is voor grote 
groepen mensen te koken, blijft het dorpsdiner een uit-
daging. Maar liefst 750 gasten krijgen een viergangendi-
ner voorgeschoteld, met voorgerechten van Nick Volle-

Dorpsdiner met Ton Verhaar en Max 
Verstappen

kunstenaar Henni Haselaar legde de bouw van het nieu-
we Singer vast in ruim 80 aquarellen. Tijdens de Elephant 
Parade ‘wandelt’ een stoet van olifanten van De Brink 
naar de gratis toegankelijke beeldentuin van Singer. 

Op zondag 18 juni vanaf 13.00 uur vindt op de Brink de 
feestelijke opening van de ‘Elephant Parade Laren’ plaats. 
In samenwerking met de gemeente Laren en Singer 
Laren viert Elephant Parade haar 10-jarig jubileum deze 
zomer in Laren. Vanaf 18 juni tot 30 september veroveren 
vijftig unieke olifantenbeelden het straatbeeld van 
Laren en vormen zij een bijzondere openluchttentoon-
stelling. Iedere olifant is een uniek kunstwerk, beschil-
derd door lokale en internationale artiesten. Wereldwijd 
trokken zeventien openluchtexposities al ruim 100 mil-
joen bezoekers in wereldsteden als Rotterdam, Londen 
en Bangkok. In aanloop naar Elephant Parade organi-
seerde de gemeente Laren samen met Elephant Parade, 
Singer Laren en Nicole’s Gooisch Blad een ontwerpwed-
strijd. De winnende inzending maakt deel uit van de 
openluchtexpositie en wordt om 13.30 uur op de Brink in 
Laren onthuld door Tijmen Smit, Wethouder Cultuur 
van de gemeente Laren. Aansluitend volgt een feestelijke 
optocht langs de olifantenparade naar de tuin van Sin-
ger Laren.  Speciaal voor Elephant Parade Laren maakten 
diverse artiesten als Jan des Bouvrie, Studio Kluif, Wou-
ter Stips, Gitte Spee, Marcel Wolterinck en kinderen van 
het Papageno Huis een olifant. Na af loop van Elephant 
Parade worden op 30 september onder andere deze oli-
fanten in het nieuwe theater van Singer Laren geveild. 
Elephant Parade organiseert meerdere keren per jaar de 
grootste openluchttentoonstelling van olifantenbeel-
den ter wereld. Het doel van Elephant Parade is om aan-
dacht te vragen voor de bescherming en het behoud van 
de Aziatische olifant en f inancieel olifantenprojecten 
over de hele wereld te steunen

Elephant Parade

Beveilig uw woning tegen
het zgn. kerntrekken

Laat u informeren over de nieuwste
methoden om uw woning zo

optimaal mogelijk te beveiligen.

Onze hang- en sluitspecialisten
geven graag beveiligingsadvies.

tel.: 035 5395302       kerkhoflaren. nl



28

maar ik kon er destijds 
verder geen vorm aan 
geven.’ Tijdens een 
bezoek aan een exposi-
tie van Arnold Rainer in 
het Cobramuseum in 
2015 waren het Rainers 
schilderijen in kruis-
vorm die Jaap inspireer-
den. ‘Bij mijn studies 
ben ik uitgegaan van de processiegang, de mensen, vaan-
dels en vlaggen, de bruidjes. De drie grote kerken van 
Laren en ook het kerkhof, een plaats van samenkomen 
met het Sint-Jansfeest, maar ook waar onze doden begra-
ven zijn. Dit alles komt samen in mijn beelden van het 
Sint -Jansfeest.’ De werken zijn uitgevoerd in olieverf of 
acryl, op doek of paneel. De Sint-Jansbogen in de jaren 
vijftig waren grote bouwwerken uitgevoerd in hout. 
Iedere buurt van Laren had zijn eigen boog. Zo was er de 
boog van het Zevenend en die van het Oosterend, ‘De 
duiventil’, de latjesboog en ‘Het Kasteel’ (deze laatste 
stond altijd voor De Prinsemarij). Deze bogen waren en 
zijn een belangrijk onderdeel van de processie en in een 
feestelijk dorp. Jaap heeft er twee versies van gemaakt. 
Vijf poorten op zachtboard en vijf poorten op karton. 
Eerst met mes gekerfd in zachtboard en daarna geschil-
derd met olieverf. ‘Ook heb ik de bogen met mes gekerfd 
in karton en geschilderd met acrylverf. Na het schilde-
ren heb ik er nog extra met mes ingewerkt om ook vooral 
de houten latjes erin uit te laten komen,’ licht hij toe. De 
Sint-Jansbeelden van Jaap Majoor zijn van 20 juni tot 10 
juli te zien in het Brinkhuis. Meer info: www.jaapma-
joor.nl.

De negende editie van de Gooise vierdaagse, met start en 
f inish in Laren, belooft een schitterend wandelfeest te 
worden. Nieuw is de intensieve samenwerking met het 
Goois Natuurreservaat (GNR), die als gulle gastheer het 
wandellegioen van 21 tot en met 24 juni welkom heet op 
zijn natuurterreinen.  ‘Wij zijn erg blij met deze partner, 
omdat wij als wandelclub altijd gebruik mogen maken 
van de bossen en heidevelden van de natuurbeheerder,’ 
zegt voorzitter Tim Bitter van de wandelstichting. ‘Als 
eerste resultaat komt er een rustpunt bij het hoofdkan-
toor van het GNR vlakbij de natuurbrug Crailo en tevens 
zal de grazende schaapskudde in de route worden opge-
nomen.’ De vier dagroutes, die als grote lussen rondom 
Laren zijn gelegen, zijn nog aantrekkelijker dan voor-
heen. Zo is er een aanpassing op de Tafelbergheide en bij 
de Ankeveense Plassen is een nieuwe lus gemaakt.
Wie nog puf heeft kan tijdens de Polderroute op vrijdag 

Vierdaagse Het Gooi nog mooier

bregt’s Jazzcafé en Anton-Mauve en een heerlijk dessert 
van bakkerij Tetteroo. Gasten van het Larense Dorpsdi-
ner wacht bovendien een unieke verrassing: speciaal 
voor dit diner komt de raceauto van Max Verstappen 
naar Laren! De bolide staat tijdens het diner op het festi-
valterrein, waar bezoekers met de auto op de foto kun-
nen. Jumbo Van Veldhuizen, hoofdsponsor van het 
Dorpsdiner, wist te regelen dat deze unieke auto voor 
één dag in Laren te zien zal zijn. Zoals bekend zijn er in 
de weekenden veel jongeren die auto’s spotten, en de 
organisatie is dan ook benieuwd of zij ook gaan deelne-
men aan het Dorpsdiner. Want zeg nu zelf: wie wil er 
niet een heerlijk viergangendiner voor € 32,50 naast deze 
unieke auto?! Race nu voor de laatste kaarten naar www.
dorpsdiner.nl en verzeker u van een koppositie, waarmee 
u tevens een bijdrage levert aan zes projecten van Goede 
Doelen uit Laren en Blaricum. 

Maandag 19 juni bent u van harte welkom om te komen 
genieten van een concert door koor Unique in Vivium 
Johanneshove. Het optreden begint om 19.00 uur. De 
kosten bedragen € 5,00 per persoon. Graag tot ziens aan 
de Eemnesserweg 42 in Laren! Voor meer informatie en 
andere activiteiten in Johanneshove kijkt u op www.
vivium.nl/johanneshove-agenda.

Jaap Majoor (1941) exposeert in het Brinkhuis. Van jongs 
af aan heeft Jaap jarenlang meegelopen in Larense Sint 
Jansprocessie: ‘Nog altijd geeft de processie aan het dorp 
Laren een feestelijke dag,’ vertelt hij. ‘Het Sint-Jangevoel 
verbeelden is altijd een wens van mij geweest. Lang gele-
den (in de jaren ‘80) heb ik wel wat tekeningen gemaakt, 

Concert koor Unique 

Expositie Jaap Majoor – Sint Jansprocessie



23 juni de kerktoren van Eemnes beklimmen, waarvoor 
burgemeester Roland van Benthem van Eemnes het fees-
telijk startschot geeft. In Laren kan de molen worden 
bezichtigd. Verwacht wordt dat het deelnemersaantal 
rond het recordjaar 2016 zal liggen, toen meer dan 1600 
lopers op pad gingen. De helft van hen loopt de 4 x 20 km, 
een kwart kiest voor de 4 x 30 km en de rest loopt de 4 x 10 
of 4 x 40 km. Maar men kan ook kiezen voor minder 
dagen en kortere of langere afstanden. Vrouwen zijn met 
66% f link in de meerderheid en de gemiddelde leeftijd is 
63 jaar. De oudste deelneemster is Maria van der Horst 
(88). De meeste lopers komen uit Noord-Holland (40%), 
maar ook Utrecht (20%) en Zuid-Holland (20%) zijn goed 
vertegenwoordigd. Er hebben zich zelfs acht Belgen aan-
gemeld. Inschrijven kan nog steeds via de website www.
wandelvierdaagsehetgooi.nl. De start- en f inishplaats 
bij SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren wordt fors 
uitgebreid. Vrijdag worden de lopers onthaald door pop-
troubadeur Arnold Kas en bij de slotetappe op zaterdag 
zorgt zanger/dj Patrick Willemse voor muzikaal spekta-
kel. ‘Dankzij onze vele vrijwilligers loopt alles op rolle-
tjes. We zijn er klaar voor. Het wordt sowieso een mooie 
generale voor de jubileumeditie van volgend jaar,’ lacht 
Bitter.

Voor de serieuze fokker 
en lief hebber van kip-
pen of hoenders organi-
seert Kleindiervereni-
ging Sport & Genoegen 
Midden-Nederland op 
dinsdag 27 juni vanaf 
20.00 uur een leuke en 
informatieve avond. Tal van vragen en hun antwoorden 
komen aan de orde, zoals: Hoe huisvest ik de dieren? Wat 
is het beste voer voor mijn kippen? Broeden, hoe doe ik 
dat eigenlijk en wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik 
de dieren het beste verzorgen? Wat doe ik tegen bepaalde 
kwalen en ziektes? Welke rassen zijn er? Bezoekers heb-

Informatieve avond over kippen en hoenders

TRENDY OP TIJD MET ZINZI

                        VANAF

89.-   
ÉN ZILVEREN 

ZINZI ARMBAND 
CADEAU

 p.st.

UW LOGOFred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

ben volop gelegenheid hun vragen te stellen aan Wim 
Voskamp, een ervaren en groot keurmeester met veel 
kennis en ervaring omtrent het fokken en houden van 
kippen. Daarnaast is deze avond de gelegenheid bij uit-
stek voor het delen van ervaringen met andere lief heb-
bers en fokkers. In het clubgebouw van de Kleindieren-
vereniging staan de koff ie en thee klaar, er zijn hapjes en 
drankjes en de sfeer is informeel en ontspannen.  Heb je 
nu al vragen? Die kan je van tevoren mailen naar 
m.n.brasser@hetnet.nl. De vereniging maakt dan een 
overzicht van de vragen. Het clubgebouw van Kleindier-
vereniging Sport & Genoegen Midden-Nederland 
bevindt zich aan de Jan van Galenstraat 35 in Huizen. De 
toegang is gratis. Inlichtingen: Mees Brasser, tel. 06 - 244 
80 717.

Donderdag 29 juni bent u van harte welkom om mee te 
spelen met de bingo in Vivium Johanneshove. De bingo 
begint om 14.30 uur. Kosten bedragen 5,00 euro per per-
soon. Graag tot ziens aan de Eemnesserweg 42 in Laren. 
Kijk voor meer informatie en andere activiteiten in 
Johanneshove op www.vivium.nl/johanneshove-agenda.

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
233 05-jul vrij.  14-07 en za. 15-07
234 09-aug vrij.  18-08 en za. 19-08

Op 30 juni vindt het Papage-
no Zomerconcert, mede 
georganiseerd door Lions 
Club Crailo, plaats bij de vij-
ver van restaurant ‘Rust 
Wat’ in Blaricum. Het is het 

20e Zomerconcert en ook daarom een heel bijzonder con-
cert. Niemand minder dan Guus Meeuwis, ambassadeur 
van Papageno, treedt als solist tijdens dit concert met 
zijn eigen repertoire op en wordt begeleid door het AJO 
o.l.v. Rolf Buijs. Speciaal voor deze gelegenheid zijn er 
van de populaire nummers van Guus arrangementen 
voor het orkest gemaakt. Voor de pauze speelt het AJO 
schitterende en temperamentvolle muziek van Borodin, 
Rimski-Korsakov en Ravel. De opbrengst van het Papage-
no Zomerconcert is volledig bestemd voor het Papageno 
Huis en basisschool De Dubbeldekker / IMC Weekend-
school. Kaarten voor het Papageno Zomerconcert kosten 
€ 32,50 per stuk plus € 2,00 reserveringskosten en kun-
nen worden gekocht via www.zomerconcert.nl of bij de 
Larense Boekhandel, Apotheek Zevenend en de Gooische 
Apotheek in Laren en bij Apotheek Meentweg in Blari-
cum.

Elk jaar verzorgt Frans 
van Dorst op de Gooise 
Academie zomerwork-
shops beeldhouwen. 
Zowel beginners als 
gevorderden kunnen 
boetseren in klei of was, 
of hakken in steen en 
hout. De begeleiding is 
individueel, dus op elk 
niveau kan men aan de 
slag. De zomerwork-
shops zijn heel geschikt 

als kennismaking met het beeldhouwen. Vijf dagen 
beeldhouwen biedt een unieke gelegenheid om in alle 
rust en concentratie het verborgen beeld in de materie te 
ontdekken. Steen is daarvoor een geschikt materiaal dat 
de verbeeldingskracht prikkelt en dynamiek geeft aan 
het creatieve proces. Stenen zijn ook ter plaatse aan te 
schaffen. Degenen die willen boetseren kunnen een 
onderwerp nemen dat hen inspireert of werken aan de 
hand van een opdracht. De beginnende cursist kan 
gebruikmaken van gereedschap dat aanwezig is. Voor 
mensen met enige ervaring is het mogelijk te werken 
aan een beeld van groter formaat. Neem hiervoor con-

Guus Meeuwis en het Amersfoorts 
Jeugdorkest AJO

Creatieve zomerworkshops beeldhouwen

tact op om dit vooraf te bespreken. De zomercursus is er 
nog op de volgende data: week 26 (ma. 26 t/m vr. 30 juni) 
en week 27 (ma. 3 juli t/m vr. 7 juli). Het is ook mogelijk 
om in overleg de 5 dagen te verdelen over meerdere 
weken, dit s.v.p. melden bij de inschrijving.  Aanmelden 
of meer info bij Frans van Dorst via 06- 39045395 of frans-
vandorst@telfort.nl.

In Singer Laren is deze zomer de tentoonstelling ‘Mees-
ters van de Oriënt’ te zien. Van 27 juni t/m 23 september 
kunnen bezoekers mee op reis met Ferdinand Hart Nib-
brig, Marius Bauer en Willem Dooijewaard. In navolging 
van Franse en Engelse kunstenaars, schrijvers en avon-
turiers zochten tussen 1830 en 1930 ook Nederlandse 
kunstenaars inspiratie in Arabische culturen. In de 
tuinzalen van het museum wordt deze zomer een unieke 
selectie van drie meesters van de Oriënt getoond. De 
kunstwerken komen uit de museumcollectie van Singer 
Laren en zijn zelden te zien.

Meesters van de Oriënt 

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14
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28 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 
18.00 uur

28 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink: Manchester by 
the Sea, 19.30 uur

29 juni Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
29 juni Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
29 juni Vivium Johanneshove: Bingo, 14.30 uur
29 juni Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
30 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
30 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
30 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
30 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink – Manchester by 

the Sea, 14.30 uur
30 juni  Rust Wat, Blaricum: Papageno Zomerconcert 

met Guus Meeuwis, 20.00 uur
30 juni  Brinkhuis: Marlous Lazal & De Mannen van de 

Tango, 20.15 uur
1 t/m 6 juli Larens kermis 
4 juli Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
4 juli  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
4 juli Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
4 juli  Vivium Johanneshove: Aanschuiftafel, 

17.30-18.30 uur
4 juli Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
5 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
5 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink: The Lady in the 

Van, 19.30 uur
6 juli Schering & Inslag: Brei/Haakcafé, 10.00-12.00 uur
6 juli Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
6 juli Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
6 juli Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
7 juli Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
7 juli Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
7 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink – The Lady in the 

Van, 14.30 uur
8 juli Papageno Huis: Jazz Unplugged, 16.00 uur
11 juli  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
11 juli  Vivium Johanneshove: Aanschuiftafel, 

17.30-18.30 uur
12 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 

18.00 uur
12 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink: Heaven on Earth, 

19.30 uur
14 juli  Brinkhuis: Film aan de Brink: Heaven on Earth, 

14.30 uur
27 augustus  Akker aan de Drift: Oogstfeest SOLL, 13.00–16.00 

uur

Deze agenda wordt samengesteld door het Larens Journaal. 
Eventuele wijzigingen en (typ)fouten voorbehouden. 

Agenda
t/m 25 juni Singer Laren: Expositie Kunstenaarsvereniging
t/m 27 juni BEL-kantoor: Iktoon 2017
t/m 13 aug  Rosa Spier Huis: Werk uit eigen huis, dagelijks 

10.00-16.00 uur
t/m 17 sept Singer Laren: Bouw in Beeld
t/m 24 sept Singer Laren: Cuban Art Now
16 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
16 juni Brinkhuis: Bewegen - senioren, 13.00-14.00 uur
16 juni Brinkhuis: Film aan de Brink – La La Land, 14.30 uur
18 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 juni Brink: Opening Elephant Parade Laren, 13.00 uur
18 juni t/m 10 okt Brink – Naarderstraat - Beeldentuin  
  Singer Laren: Elephant Parade
19 juni  Vivium Johanneshove: Concert Koor Unique, 

19.00 uur
19 juni Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
19 juni Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
19 juni  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
19 juni Schering & Inslag: Bingo, 14.00-16.00 uur
19 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
19 juni Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
20 juni  Vivium Johanneshove: Aanschuiftafel, 

17.30-18.30 uur
20 juni  Brinkhuis: Thema-avond ‘De Nederlandse 

identiteit: een veelzijdig begrip!’, 20.00-22.00 uur
20 juni t/m 10 juli Brinkhuis: Expositie Jaap Majoor-Sint  
  Jansprocessie
21 t/m 24 juni Wandelvierdaagse Het Gooi
27 juni t/m 23 sept  Singer Laren: Tentoonstelling Marius 

Bauer en Willem Dooijewaard: 
Meesters van de Oriënt

21 juni  Brinkhuis: Film aan de Brink en Dagschotel, 
18.00 uur

21 juni Brinkhuis: Film aan de Brink: Moonlight, 19.30 uur
22 juni Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-11.30 uur
22 juni Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
22 juni Brinkhuis: Kundalini Yoga, 19.30-21.00 uur
23 juni Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
23 juni Brinkhuis: 50+ leest voor, 11.00-11.30 uur
23 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
23 juni Brinkhuis: Film aan de Brink – Moonlight, 14.30 uur
23 juni Brinkhuis: Jeroen Kramer – Daarom juist, 20.15 uur
25 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 juni Brinkhuis: Scharrelconcert, 17.00 uur
26 juni Brinkhuis: Rechtswinkel Laren, 19.30-20.30 uur
27 juni Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
27 juni  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 

13.30-14.30 uur
27 juni Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 16.30-17.30 uur
27 juni  Vivium Johanneshove: Aanschuiftafel, 

17.30-18.30 uur
27 juni Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Za van 09.00 - 12.00 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.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
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