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5 vragen aan 

Wat maakt de Gooise Academie bijzonder?
‘Het rijke palet aan cursussen dat de Gooise Academie 
biedt, is in mijn ogen behoorlijk uniek. Daarnaast is ook 
de hoge kwaliteit van het cursusaanbod bijzonder. De 
docenten zijn veelal academisch gevormd en beschikken 
over uitstekende didactische vaardigheden. Niet voor 
niets bestaat de Gooise Academie al bijna veertig jaar en 
trekt het instituut jaarlijks ruim zeshonderd 
enthousiaste cursisten.’ 

Hoe kijk je als inwoner van Naarden tegen 
Laren aan?
‘Behalve dat Laren gezellig is, staat het natuurlijk ook 
bekend als kunstenaarsdorp. In het verleden hebben 
kunstenaars een duidelijke stempel op het dorp gedrukt, 
maar ook nu wonen er nog veel artiesten. En vergeet de 
invloed van Singer niet! Wat mij betreft verdient Laren 
dus nog steeds de titel kunstenaarsdorp. En daar past de 
Gooise Academie uitstekend bij.’ 

Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
‘Die wil ik heel graag aan mijn voorganger geven. Vorig 
jaar deelde hij in het Larens Journaal een pluim uit aan 
alle vrijwilligers. En daar is hij er zelf één van. Jarenlang 
is hij als vrijwilliger betrokken geweest bij de Gooise 
Academie. Hij heeft zich enorm ingespannen voor het 
neerzetten van het Groene Huis. Een heel tastbaar 
resultaat waar wij allemaal veel plezier van hebben. 
Daarom verdient Nicolai Gelissen wat mij betreft een 
dikke pluim.’  

Meer informatie over de cursussen en de Open Dagen: 
www.gooiseacademie.nl
 

Nieuwe voorzitter, nieuwe ontwikkelingen?
‘Afgelopen zomer is ons nieuwe atelier geopend. Het 
Groene Huis staat op de plek van het oude atelier, dat 
dringend aan vervanging toe was. Het nieuwe 
onderkomen is frisser, heeft meer ramen en de cursisten 
en docenten zijn er ontzettend blij mee! Samen met de 
andere bestuursleden wil ik daarnaast kijken of we het 
cursusprogramma nog verder kunnen vernieuwen, 
bijvoorbeeld door nieuwe kunstvormen aan te bieden, 
zoals een workshop digitale fotobewerking of Zen-
schilderkunst. En we blijven proberen om meer kinderen 
te bereiken, bijvoorbeeld door samen te werken met 
scholen en andere partijen. Ook willen we ons meer gaan 
richten op jongeren en jongvolwassenen. Zij hebben 
veelal een druk leven, maar juist voor deze groep kan het 
beoefenen van beeldende kunsten een geweldige 
onderbreking zijn in hun dagelijkse bezigheden. Voor 
ons is het een uitdaging om deze doelgroep te bereiken, 
maar ik ben ervan overtuigd dat zij meteen verkocht zijn 
als ze een keer met een proef les meedoen.’

Nieuw cursusprogramma en Open Dagen?
‘Het nieuwe seizoen gaat in september van start en het 
cursusboekje staat inmiddels op onze website. In het 
programma zijn uiteraard veel vertrouwde cursussen te 
vinden, maar er is ook nieuw aanbod, zoals de cursus 
etsen met de drukpers. Tijdens de Open Dagen op 16 en 
17 april kunnen bezoekers een demonstratie hiervan 
bekijken. Maar uiteraard is er dit weekend nog veel meer 
te doen en te zien. Om een idee te geven: er is een 
demonstratie Sumi-e (Japanse schilderkunst op 
rijstpapier), een workshop beeldhouwen en een workshop 
model tekenen. In de ateliers van de Academie en in de 
tuin van het Brinkhuis wordt werk van cursisten 
geëxposeerd. Net als vorig jaar werken we ook weer 
samen met de Flashstudio, die ballet-demonstratielessen 
organiseert.’ 

De Gooise Academie voor Beeldende Kunsten is al jaren 
een begrip – cursisten komen niet alleen uit het Gooi, 
maar ook van (soms ver) daarbuiten. Aankomend weekend 
staat weer volledig in het teken van de Open Dagen. 
Zaterdag 16 en zondag 17 april tussen 11.00 en 17.00 uur 
kunnen bezoekers diverse demonstraties bijwonen en 
meedoen aan tal van workshops. ‘Het programma biedt 
voor elk wat wils,’ aldus Gerard van Oortmerssen, de 
nieuwe voorzitter.

 Gerard van OOrtmerssen
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BEL-Art

Twee jaar
Wanneer u dit leest is dit team van 
wethouders en burgemeester twee 
jaar in functie. 23 april 2014 vond de 
raadsvergadering plaats waarin de 
wethouders Ton Stam, Leen van der 
Pols en ondergetekende werden 
ingezworen in ons nieuwe ambt. 
Larens Behoud en de VVD maakten 
in korte tijd met het CDA een stevig coalitieakkoord. 
We startten met een geprojecteerd f inancieel gat in de 
begroting van 1,25 miljoen. Op basis daarvan moesten 
wij komen tot een duurzaam sluitende begroting en 
tegelijkertijd nieuwe zaken ondernemen voor het dorpse 
karakter, de gemeenschapszin bevorderen, de veiligheid 
vergroten, de breedtesport ondersteunen, de cultuur 
bevorderen en zo Laren versterken als aantrekkelijk dorp 
voor wonen, werken en recreëren. 

Het is mijn stellige overtuiging dat we, nu we halverwege 
zijn, al ruimschoots op de goede weg zijn. De begroting 
is stabiel en sluitend, en het tekort is ingelopen. Een 
prestatie waarbij de raad zeer actief heeft meegedacht. 
Alle bestaande f inanciële afspraken zijn tegen het licht 
gehouden en waar mogelijk aangepast. 
Tegelijkertijd wordt er na jaren bezuinigen weer de 
noodzakelijke investering gepleegd in het ambtelijk 
apparaat van de BEL Combinatie. Dit zijn de mensen die 
voor vele van u het eerste contactpunt zijn en u verdient 
natuurlijk de beste kwaliteit. 

Ik wil dan ook halverwege onze termijn deze kans hier 
benutten om mijn collega-wethouders en de 
burgemeester te bedanken voor het team dat we 
dagelijks vormen om ons met volle kracht voor Laren in 
te kunnen zetten. Met de nodige humor en relativering 
komen we samen door de taaiere dossiers. Natuurlijk ook 
een dankzegging aan het hoogste orgaan van Laren: de 
gemeenteraad, die helder de kaders aangeeft en bewaakt 
en altijd constructief meedenkt met vraagstukken. En 
natuurlijk moet ik u dankzeggen; in de afgelopen twee 
jaar heb ik veel inwoners met plezier mogen ontmoeten. 

Het maakt dat ik met veel plezier en vertrouwen uitkijk 
naar de komende twee jaar.
 

Tijmen Smit, Wethouder

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

Uitgeverij van Wijland B.V. 
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren 
•  Fotografie: Peter van Rietschoten, 

    Leo Janssen, Studio Kastermans, 
Nathalie Rooze, Marja van Hest, 
Bart Siebelink

•  Productie: Practicum/Graficiënt, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

14In memoriam Gé van der Pol

16MCC viert 85-jarig bestaan

23Theateragenda
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Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

MOEDERDAG

I

MOM!

I

MOM!

Vluchtelingen op Crailo
Onlangs zijn we met de PvdA-raadsleden uit het Gooi en 
leden van de PvdA-fractie van de provincie Noord-
Holland op bezoek geweest bij de vluchtelingenopvang 
op Crailo. Daar werden we te woord gestaan door een van 
de leidinggevenden van het Leger des Heils dat daar 
vluchtelingen opvangt. 
Anders dan het COA zet  het Leger in op kleinschalige 
opvang en probeert de mensen zelf zoveel  mogelijk te 
laten doen. Zo wordt er anders dan op off iciële AZC’s 
door de mensen zelf gekookt en ook op andere vlakken 
steken de vluchtelingen de handen uit de mouwen. De 
kinderen gaan naar een basisschool  in Bussum of naar 
de internationale schakelklas van college de Brink in 
Laren. 
Al met al doet het Leger des Heils dus, samen met een 
heleboel vrijwilligers,  fantastisch werk. 
Helaas zijn inmiddels de meeste vluchtelingen naar 
andere locaties overgebracht, omdat de asielprocedure 
vereist dat de mensen in een off icieel AZC wonen en dat 
is Crailo niet. 
Van de gekke natuurlijk dat mensen die eindelijk even 
rust hebben gevonden weer moeten verhuizen en dat de 
kinderen weer afscheid moeten nemen van hun nieuwe 
vrienden en vriendinnen en school. Daarom 
ondersteunen we van harte de oproep om onze 
vluchtelingen naar Crailo te laten terugkeren voor het 
vervolg van hun procedure. 
Binnenkort komen er weer nieuwe vluchtelingen op 
Crailo en wordt de opvang uitgebreid naar drie groepen 
van 100. Kleinschalige opvang dus, die uistekend door 
het Leger de Heils georganiseerd zou kunnen worden. 
Helaas ziet het er naar uit dat het COA de opvang 
binnenkort gaat overnemen. Bij deze daarom ook een 
oproep aan de regionale politiek om zich hard te maken 
voor het voortzetten van de huidige opvang onder 
leiding van het Leger des Heils. Mensen die gevlucht zijn 
voor oorlog en geweld verdienen 
de beste opvang die we ze kunnen 
bieden. 

Marcus van den Brink,
PvdA Laren

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Bestuurskrachtmeting
Op 17 december 2015 heeft de gemeente 
Laren een brief van de Provincie 

ontvangen, waarin gevraagd werd hoe de gemeente 
Laren aankijkt tegen het voornemen van de Provincie om 
een bestuurskrachtmeting uit te voeren. De 
gemeenteraad van Laren heeft hier positief op 
gereageerd. Dit jaar nog vindt de bestuurskrachtmeting 
plaats. 
Een bestuurskrachtmeting geeft een algemeen beeld 
van de kwaliteit van het lokaal bestuur en ziet op de 
huidige kracht van de gemeente. De onderzoeksvragen 
worden aangedragen door de gemeenteraad. 
De onderzoeksvragen zullen enerzijds toezien op 
beleidsmatig aspect: in hoeverre Laren in staat om haar 
wettelijke taken uit te voeren? Is Laren in staat is om 
lokale wensen voldoende te realiseren? Hoe eff iciënt en 
effectief is de gemeente in de uitvoering van haar taken? 
Hoe goed wordt de dienstverlening voor de inwoners 
georganiseerd?
Anderzijds zullen de onderzoeksvragen toezien op 
democratisch aspect: in welke mate is Laren eigenlijk 
nog zelfstandig? Om aan de wettelijke taken te voldoen 
zit de gemeente Laren namelijk met andere gemeentes in 
allerlei Gemeenschappelijk Regelingen (bijvoorbeeld op 
het gebied van Veiligheid), waarin de gemeente Laren 
dus een deel zeggenschap uit handen geeft. Ook zal er 
gekeken worden in hoeverre de gemeente Laren nog 
zeggenschap heeft op haar begroting. Doordat veel 
uitgaven vastliggen middels Gemeenschappelijke 
Regelingen, is de bewegingsruimte op de begroting 
minder (immers: je hebt minder bezuinigings-
mogelijkheden). Er zal dan ook gekeken worden naar de 
vraag in hoeverre de gemeenteraad in staat is om te 
zorgen voor een structureel evenwicht op de begroting. 
De bestuurskrachtmeting zal dus een inzicht geven in 
hoeverre de gemeente in staat is 
om in huidige vorm door te gaan, 
of dat er gekeken moet worden 
naar alternatieve mogelijkheden, 
bijvoorbeeld opschaling naar een 
grotere gemeente. 

Tom Pouw
VVD Laren

Bijzonder?
Gelukkig heb ik geen winkeliers nodig om te weten dat 
Laren héél bijzonder is!
Maar is Laren bijzonder, of was het bijzonder? Op de 
vrijdagmiddag en de zaterdag komen de fun-shoppers 
om de bijzondere items in de boetiekjes, f lagship stores, 
outlets en winkeltjes te bekijken en sóms zelfs te kopen. 
Maar op de andere dagen zijn de koene strijders achter de 
toonbank naar mijn inschatting met een achterhoede 
gevecht bezig: Ramen met grote aanplakbiljetten of lege 
winkelpanden zijn geen bijzonderheid meer. De noeste 
werkers pogen met behulp van lampjes, narcissen en 
vrolijke meisjes het dorp een aantrekkelijk uiterlijk te 
geven en recreatieve winkelaars te paaien, maar helpt 
dat? 
Een verzameling winkeltjes in de hogere prijsklasse is 
niet voldoende meer. Het dorp moet aantrekkelijk zijn 
voor bezoekers én Laarders. Want een dorp dat de moeite 
waard is om te bezoeken is ook veel plezieriger voor de 
dorpelingen. 
Het Larense hart wordt nu beheerst door een donker bos 
waar dode bomen en auto’s de mores bepalen. (Maar 
gelukkig wel met heerlijke poffertjes!). 
Hoe bijzonder zou Laren zijn met een levendig hart waar 
f ietsers hun f iets tegen een boom zetten en over de 
markt of de Brink slenteren naar het Singer, het Bonte 
Paard of naar het terras van het Brinkhuis om eendjes te 
gaan kijken? En misschien ook eventjes langs de 
winkeltjes lopen!
De komende maanden zal er gepraat worden over de 
inrichting van het centrum. Als het aan ons ligt gaan we 
verder met het vorig jaar gepresenteerde voorstel waarin 
de Brink het levende middelpunt van het dorp vormt: 
Licht, levendig, vitaal, duurzaam, bloemrijk en met veel 
ruimte voor ontmoeting! Natuur-
lijk voor Laarders maar ook voor 
ondernemers die een écht 
bijzonder Laren willen!

Bart Vos
Raadslid Larens Behoud
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Nieuws in beeld

Lekker rommelen op de Brocante voor de basiliek

Hanneke en Minke Smabers ontsteken het 
‘Olympisch Vuur’  in OBS De Ploeg.

Autospottertjes zijn er weer Ernst Wortel neemt de kwast 
ter hand voor de scouting Laren in Top 10 opkomstpercentage

Laren Dames voluit voor Play-offs Mooie tassen Bijzonder Laren gratis 
tijdens koopzondag

Lof voor buurtpreventie met surveillanceteam in 
Laren een doorlopend succesverhaal

Genieten van de voorjaarszon op overvolle 
Larense terrassen

Michel Hoogenboom loopt opnieuw 
marathon voor KiKa
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Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties kunt 
u geen rechten ontlenen. 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mail-
service via www.overheid.nl. Om u daarbij te helpen 
heeft de gemeente een beknopte handleiding 
gemaakt. Deze vindt u op www.laren.nl (Bestuur > 
Nieuws en bekendmakingen > Bekendmakingen).

•  Tony Offermansweg 7, 1251 KJ, plaatsen van een loop-
poort

•  De Noolen 3, 1251 GT, vellen van 2 bomen
•  Vreedenburgh 59, 1251 ZG, plaatsen van een erfaf-

scheiding
•  Kloosterweg 38, 1251 WE, plaatsen van een erker aan 

de voorgevel en een kap op de garage
•  ’t Tuintje 3, 1251 RZ, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde
•  Engweg 14 A, 1251 LL, vervangen van een toegangs-

poort
•  Ooghout 18, 1251 ZC, vellen van 2 bomen
•  Warrekam 9, 1251 VX, plaatsen van een oprit
•  Houtweg 4a, 1251 CT, vellen van 1 boom
•  Naarderstraat 67, 1251 BG, bouwen van een garage
•  Molenweg 12, 1251 LT, plaatsen van een zwembad
•  Schapendrift 65, 1251 XE, uitbreiden van een dubbel 

woonhuis
•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 13 bomen
•  Eemnesserweg 42, 1251 ND, vellen van 1 boom
•  Sint Jansstraat 38, 1251 LB, uitbreiden van de woning
•  Drift 39, 1251 CB, plaatsen van penanten met een toe-

gangspoort
•  Veerweg en hoek Steffenshein, 1251 ZG, vellen van  

11 bomen
•  Graaf land en Mendes da Costalaan, 1251 NJ, vellen 

van 25 bomen
•  Brink 16, 1251 KR, wijzigen van reeds verleende ver-

gunning (revisie)
•  Schietspoel 10, 1251 XV, uitbouwen van de woning
•  Verlengde Engweg 10, 1251 GM, vergroten van de kap-

verdieping
•  Veldweg 34, 1251 HD, vellen van 1 boom
•  De Schout 14, 1251 BN, wijzigen van de voorgevel en 

de bijgebouwen

•  Nieuweweg 15a, 1251 LG, verbouwen van het woon-
huis en winkelruimte

• Nieuweweg 27, 1251 LH, plaatsen van dakka- 
pellen aan de voorzijde

•  Raboes 9, 1251 AK, vellen van 6 bomen
•  ’t Tuintje 1, 1251 RZ, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning
•  Graaf land 48, 1251 NK, vellen van 1 sierkers
•  Steffenshein 17, 1251 ZD, vellen van een dennenboom 

en maken van een inrit
•  Tony Offermanweg 7, 1251 KJ, plaatsen van een loop-

poort
•  Ruiterweg 4, 1251 ZZ, uitbouwen van de woning
•  Standelkruid 6, 1251 GR, vervangen van de garage-

deur
•  Beijemansweg 32, 1251 PG, vellen van 2 coniferen en  

1 sierkers (herplant)
•  ’t Tuintje 3, 1251 RZ, bouwen van een dakkapel in het 

voordakvlak
•  Wagenpad 17, 1251 RE, vellen van 1 zomereik, 1 f ijn-

spar en 1 ruwe berk (herplant)
•  Ooghout 3, 1251 ZC, bouwen van dakkapellen in het 

achterdakvlak
•  Naarderstraat 63, 1251 BA, maken van een extra uitrit

Door  de burgemeester en burgemeester en 
wethouders, ieder voor zover het hun  

 bevoegdheid betreft
•  Organiseren van het evenement ‘Kleine Raampjes-

dag’ op Plein 1945 op 7 augustus 2016 van 10.00 t/m 
17.00 uur

Larense zaken

Larense zaken 15 april 2016

Verleende APV vergunningen 

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

Lekker rommelen op de Brocante voor de basiliek

BS

BS

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Gooisch Crematorium Laren ter inzage ligt. Dit inge-
volge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Het plangebied van het bestemmingsplan ligt aan de 
bosstrook langs de oostzijde van de A27 tussen de Weg 
Over Anna’s Hoeve en de Oud Eemnesserweg. Ook 
bekend als De Molshoop.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridisch-
planologische regeling om een crematorium met bijbe-
horende voorzieningen mogelijk te maken.

Inhoud bestemmingsplan
Het plan bevat een crematorium met bijbehorende voor-
zieningen. Daarnaast zijn twee beheerderswoningen 
voorzien, die tevens dienen als rouwhuis. In een rouw-
huis kunnen overledenen opgebaard worden en is ruim-
te voor nabestaanden om in persoonlijke sfeer
afscheid te nemen.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt per  2 april 2016 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14 035). Het 
plan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0417.Ngebiedhz1-On01).
Het plan is al eerder digitaal gepubliceerd en de digitale 
publicatie is leidend voor de termijn van het indienen 
van zienswijzen.

Gedurende de termijn van ter visie ligging kan een ieder 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan  Gooisch Crema-
torium Laren’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is moge-
lijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van de ter visie 
ligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw 
W. Verbeek van de BEL Combinatie, telefoonnummer  
14 035. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw 
zienswijze kenbaar te maken. 

Larense zaken 15 april 2016

In verband met activiteiten op Koningsdag, woensdag 27 
april 2016, zijn die dag van 06.00 tot en met 22.00 uur, ver-
schillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid. Ook kan op sommige weggedeelten 
niet worden geparkeerd. De betreffende wegen en weg-
gedeelten staan op www.overheid.nl en www.laren.nl

Dodenherdenking 4 mei
In verband met Dodenherdenking op woensdag 4 mei 
2016, zal het verkeer op het kruispunt aan de Brink stil-
gezet worden tussen 19.55 en 20.05 uur.

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

Burgemeester en wethouders van Laren zijn voornemens 
een verkeersbesluit te nemen voor het realiseren van een 
artsenparkeerplaats (op de vrijdagen tussen 08.00 en 
18.00 uur) voor het motorvoertuig van de Huisartsen-
praktijk aan: Pastoor Hendrikspark nr. 24.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afde-
ling 3.4. algemene wet bestuursrecht) is op dit besluit van 
toepassing. De stukken die betrekking hebben op dit ont-
werp verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden met 
ingang van de dag na de publicatie, gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun 
zienswijzen, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, 
naar voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Laren, postbus 71, 3755 ZH in Eemnes. 
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Aanleg & Beheer, tel. 14 035. 

De besluitenlijst van de raadsvergadering op woens-
dag 30 maart 2016 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Wegafsluitingen rond 
Koningsdag

Ontwerpbestemmingsplan 
Gooisch Crematorium Laren

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 30 maart

Ontwerp Verkeersbesluit 
Artsenparkeerplaats



Op woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei 
(collectieve vrije dag) zijn het Raadhuis Laren en het 
BEL-kantoor in Eemnes gesloten. Ook is telefoon-
nummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn 
wij geopend op de gebruikelijke tijden.

De Commissie R&I van dinsdag 19 april 2016 vervalt van-
wege gebrek aan onderwerpen. 

De Commissie M&F vergadert donderdag 21 april 2016 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 24 maart 2016 

•  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•  Presentatie Buurtpreventieverenigingen (BPV) Laren
•  Commissievoorstel Jaarverslag Integrale Veiligheid 

2015 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 april 2016 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 volledige agenda op www.laren.nl

•  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-
ring d.d. 30 maart 2016

•  Benoeming lid Rekenkamercommissie Laren 
•  Wijzigingen CAR/UWO i.v.m. akkoord CAO 2013-2015 
•  LOGA-akkoorden i.v.m. wijzigingen CAR/UWO over 

de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 september 2015 

Op 4 mei 2016 is de Nationale Herdenking op de Brink in 
Laren. De herdenking wordt vooraf gegaan door een stil-
le tocht vanaf de gedenksteen aan de Drift ter hoogte 
van de huisnummers 23 en 25. Als Larense inwoner bent 
u – en ook uw kinderen – van harte welkom om deel te 
nemen aan de stille tocht. U hoeft zich hier niet voor aan 
te melden.

Om 19.15 uur houdt burgemeester Elbert Roest op de 
Drift een korte toespraak. De stille tocht begint om  
19.25 uur en voert via de Drift, Bij den Toren, 
Naarderstraat naar het monument op de Brink. 
Vanaf 19.48 uur is daar de herdenking met een overden-
king door burgemeester Roest, aansluitend twee minu-
ten stilte en de kranslegging.

Vlagprotocol 4 en 5 mei
Op 4 mei hangen de vlaggen halfstok in Nederland van 
18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) als blijk van eer-
bied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt wordt 
is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt tus-
sen zonsopgang (06.00 uur) en zonsondergang (21.12 uur). 
De oranje wimpel wordt niet gebruikt. Meer informatie 
over de richtlijnen met betrekking tot het uithangen 
van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl

Op donderdag 5 mei organiseert de gemeente Blaricum, 
mede namens de gemeenten Eemnes en Laren, de jaar-
lijkse BEL-veteranendag. Op deze dag vieren we in 
Nederland dat wij in vrijheid leven. Als BEL-gemeenten 
staan wij hier graag bij stil. En het is bovendien Hemel-
vaartsdag. Daarom een bijzonder programma voor deze 
bijzondere dag.

Programma
Rond de klok van 11.00 uur stationeren er ruim 60 oude 
legervoertuigen en ongeveer twaalf motoren op het 
Oranjeweitje in Blaricum (t.o. de Dorpskerk, Torenlaan 
16). Om 11.30 uur begint het off iciële programma voor de 
veteranen. 
Om ongeveer 14.15 uur rijden de historische legervoer-
tuigen met de veteranen in colonne door de drie BEL-
dorpen. Kijk de exacte route op www.hetgooibevrijd.nl. 
De Larense Drum- & Showband MCC staat de colonne bij 
de Blaricumse muziektent om 16.00 uur op te wachten 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Sluiting gemeentediensten
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Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur vervalt

Gemeenteraadsvergadering

Programma Nationale 
Herdenking 4 mei

Bevrijdingsdag 2016 & 
BEL-veteranendag 
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Vanaf eind april vinden in de gemeente Laren controles 
plaats op het bezit van honden. De controles worden uit-
gevoerd door controleurs van bureau Tog Nederland BV. 
De controleurs kunnen zich legitimeren, vraagt u dus 
altijd naar hun legitimatie.

De controleurs bellen aan om de aanwezigheid van hon-
den te inventariseren. Als zij een hond aantreffen waar-
voor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangif-
teformulier in. Bent u niet thuis als de controleur 
aanbelt, en heeft de controleur het vermoeden dat u één 
of meer honden heeft, dan laat de controleur een brief 
met informatie bij u achter. 

Tarieven
Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting. Van de 
opbrengst betaalt de gemeente bijvoorbeeld de aanleg en 
het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hon-
dentoiletten, afvalemmers en controles. Iedereen die één 
of meer honden heeft is belastingplichtig en wettelijk 
verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden 
op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. 

Het tarief voor 2016 is € 85,80 per hond. Heeft u een ken-
nel dan betaalt u € 408,24 per jaar. 

Aangifte doen
Het aanmelden of afmelden van een hond kan via de 
gemeentelijke website. Onder ‘Belastingen’ kunt u een 
aangifteformulier  downloaden. Ook wijzigingen in het 
aantal honden kunt op dit formulier aangeven. Wilt u 
meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met team Heffen en Waarderen van de gemeen-
te Laren, via het gemeentelijk telefoonnummer 14 035. 

Voor de politiepost aan de Groene Gerritsweg in Laren 
gelden per 18 april a.s. andere openingstijden. De politie-
post heeft dan geen dagelijkse openstelling meer. De 
post is vanaf dat moment geopend op maandag en don-
derdag van 09.00 tot 12.30 uur. Deze beperktere openstel-
ling heeft te maken met het teruglopen van het aantal 
bezoekers en de wens om wijkagenten meer aanwezig te 
laten zijn in de eigen wijk. 

Uit analyse van de politie is gebleken dat de aanloop bij 
de politiepost aan de Groene Gerritsweg minder wordt. 

en vanaf daar wordt de route gezamenlijk vervolgd naar 
het Oranjeweitje. Eenmaal aangekomen op het Oranje-
weitje geeft MCC een fantastisch optreden.
Om 17.00 uur sluiten Stephen Howell en Natascha en 
Paul Harper de dag geheel in stijl af met herkenbare 
muziek uit de jaren ’40. 
We nodigen alle inwoners van de BEL-gemeenten van 
harte uit om vanaf ongeveer 16.15 uur de optredens op 
het Oranjeweitje bij te wonen. 

Oproep aan BEL-inwoners
U kent vast de beelden van de bevrijding van ons 
land. Zwaaiende, feestende mensen, blije gezichten 
en colonnes legervoertuigen die door de straten rij-
den als teken van vrijheid. Deze sfeer willen we op  
5 mei 2016 een klein beetje terugbrengen in de drie 
BEL-dorpen. Dus steek uw vlag uit en geef de vetera-
nen een feestelijk onthaal langs de route!

Het Gooi Bevrijd!
Het Gooi Bevrijd is een evenement dat sinds 2013 
wordt georganiseerd. Het evenement staat in het 
teken van de bevrijding van de Gooi en Vechtstreek, in 
mei alweer 71 jaar geleden. Deelname aan de histori-
sche tochten gaat op inschrijving en kan alleen wan-
neer u in het bezit bent van een historische legervoer-
tuig of -motor. De deelnemers aan dit evenement 
verblijven van 4 tot en met 8 mei op de Woensberg, 
alwaar een heus tentenkamp wordt opgezet.  Kijk 
voor meer informatie over het evenement op de web-
site: www.hetgooibevrijd.nl

Op donderdag 5 mei is de GAD gesloten vanwege Bevrij-
dingsdag/Hemelvaartsdag. De inzameling van de PMD-
zakken vindt daarom plaats op vrijdag 6 mei.  

Op vrijdag 6 mei zamelen de afvalwagens in meerdere 
wijken in dan normaal. Hierdoor kan het gebeuren dat 
uw PMD-zak(ken) op een ander moment van de dag 
wordt geleegd/opgehaald dan u gewend bent. Dit kan 
uitlopen tot 21.00 uur. Wij verzoeken u hiermee rekening 
te houden en auto’s zo te parkeren dat de zakken zicht-
baar en bereikbaar blijven voor de GAD-medewerkers. 

Scheidingsstations gesloten
De vier scheidingsstations in de Gooi en Vechtstreek zijn 
op Koningsdag en op Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag 
gesloten. 

Controle hondenbelasting 
van start

Wijziging openstelling 
politiepost per 18 april

Gewijzigde afval 
ophaaldag GAD
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Steeds meer gesprekken vinden op afspraak plaats en 
meer mensen doen aangifte via internet. Daarnaast is 
een aantal taken, zoals het verzamelen van verloren 
voorwerpen en noteren van een verloren paspoort,  geen 
politietaak meer. Inwoners kunnen  hiervoor direct 
terecht bij de gemeente.  

Meer aanwezigheid in de wijk
Door de politiepost niet meer dagelijks open te stellen 
kunnen wijkagenten meer in de eigen wijk aanwezig 
zijn en daar meer werk verrichten. Daarnaast is het 
altijd mogelijk om via 0900 – 88 44 een afspraak met de 
wijkagent te maken. 

Proef ‘pop-up wijkagent’
In Blaricum start vanaf 19 april een proef met een zoge-
noemde ‘pop-up wijkagent’. Wijkagenten zijn daarbij 
wekelijks gedurende twee uur letterlijk met tafel en 
klapstoelen aanwezig in de wijk, op wisselende locaties. 
De proef wordt in september geëvalueerd. Bij succes start 
ook gemeente Laren met een ‘pop-up wijkagent.’

Woensdag 16 maart jl. plantte wethouder Ton Stam, 
samen met medewerkers en cliënten van Sherpa BosHoe-
ve, vijf bomen in het hertenkamp aan de Stationsweg in 
Laren. Op die manier vierden zij de Nationale Boom-
feestdag. Enkele leden van de bijenvereniging VBBN 
Laren/Blaricum hielpen ook mee. De gemeente wil 
samen met de bijenvereniging een jaarlijkse traditie 
maken van de Nationale Boomfeestdag in Laren.

Sherpa BosHoeve in Laren
Op de locatie BosHoeve in Laren biedt Sherpa dagbeste-
ding aan cliënten met een (licht) verstandelijke beper-
king, lichamelijke beperking, moeilijk verstaanbaar 
gedrag en niet-aangeboren hersenletsel. De BosHoeve is 
een milieucentrum, kringloopwinkel en inzamelpunt 
voor papier. Deze locatie biedt voor de cliënten een mooie 
leer-werkplek met een diversiteit aan werkzaamheden.

Foto: Gemeente Laren viert Boomfeestdag

Op zoek naar een betrouwbare en betaalbare hulp? Kijk 
op schoonthuis.nl en maak gebruik van het speciale aan-
bod voor alle inwoners in de Gooi en Vechtstreek en Eem-
nes. Wie hulp aanvraagt via schoonthuis.nl, krijgt van 
de gemeente een bijdrage in de kosten. Het maakt niet 
uit of u jong of ouder bent, alleenstaand of een gezin 
heeft, gezond bent of minder mobiel. Het aanbod geldt 
voor iedereen. 
Op schoonthuis.nl vindt u meer dan tien bedrijven die 
hulpen aanbieden in uw gemeente. Zij ondersteunen bij 
schoonmaakwerkzaamheden in en rond het huis. Via de 
site vraagt u snel en eenvoudig een offerte aan. U bepaalt 
zelf het aantal uur per week. Per uur krijgt u een bijdrage 
van € 10,- van de gemeente. De bijdrage geldt voor maxi-
maal 4 uur per week.

Speciaal aanbod
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zetten zich 
samen met inwoners in voor het creëren van nieuwe 
banen voor huishoudelijke hulpen. Met ondersteuning 
van het Rijk kunnen de gemeenten tegemoet komen in 
de kosten van huishoudelijke hulp. Zo is het voor u extra 
aantrekkelijk om een hulp te zoeken die verzekerd is van 
goede arbeidsvoorwaarden en blijft er werk voor huis-
houdelijke hulpen in de Gooi en Vechtstreek. Meer 
weten? Kijk op schoonthuis.nl

Foto: HBEL-wethouders geven startsein

Betrouwbare en betaalbare 
hulp via schoonthuis.nl

Gemeente Laren viert 
Nationale Boomfeestdag

Larense zaken 15 april 2016
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Naturalisatie mevrouw 
Daneshfar

De nog overgebleven 25 bewoners op Crailo wachten op 
de start van hun procedure. Die begint, zoals hen is 
medegedeeld door de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND), uiterlijk eind mei. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is afge-
lopen week begonnen met het plaatsen van ongeveer 75 
vluchtelingen op Crailo, om noodopvang aan hen te bie-
den. Deze nieuwe bewonersgroep bestaat uit mannen, 
vrouwen en kinderen uit verschillende landen, waaron-
der Syrië, Eritrea, Ethiopië, Somalië en China. De sfeer op 
Crailo is goed. Er zijn de nodige interne verhuizingen 
geweest om zo kamers gereed te kunnen maken voor de 
te verwachten nieuwe instroom. 
Na 1 mei neemt het COA het management van Crailo 
over van het Leger des Heils en zal het aantal vluchtelin-
gen toenemen tot 300, volgens de eerder afgegeven plan-
ning. Het COA en het Leger des Heils zijn nog in gesprek 
over een eventuele inzet van het Leger des Heils bij het 
opvangen van de vluchtelingen in de periode na 1 mei. 
Daarover besluit het COA.

E-mailnieuwsbrief over vluchtelingenopvang Crailo
Wilt u op de hoogte worden gehouden over de opvang 
van vluchtelingen op Crailo? Meldt u zich dan aan voor 
onze digitale nieuwsbrief op www.laren.nl (Vluchtelin-
gen). U ontvangt de eerst volgende nieuwsbrief dan 
automatisch in uw mailbox.

Dinsdag 22 maart 2016 is mevrouw Zahra Daneshfar in 
Laren genaturaliseerd. Mevrouw Daneshfar komt oor-
spronkelijk uit Iran. In 2010 is ze naar Nederland geko-
men en sinds 2012 woont ze in Laren.
Burgemeester Elbert Roest overhandigde mevrouw 
Daneshfar het Koninklijk Besluit en een bloemetje. Ook 
wethouders Tijmen Smit en Ton Stam waren aanwezig.

Geboorten
07-03-2016 Victor Chaim Spetter
14-03-2016 Isabel Vosman
24-03-2016 Lynn Bakker
29-03-2016 Beau van Amstel
31-03-2016 Cloë Yarah Erkamps 

Veel bewoners storen zich aan zwerfafval in de openbare 
ruimte. Daarom stellen de BEL-gemeenten bewoners 
kosteloos een aanhanger ter beschikking. Deze zwerf-
afvalaanhanger bevat diverse gereedschappen waarmee 
bewoners zwerfafval in de buurt kunnen opruimen of 
groenstroken mee kunnen schoon maken. De aanhanger 
kan op afspraak geleend worden. 

De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de 
gemeenten om bewoners, buurtverenigingen en scholen 
actief te betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknappen van de 
leefomgeving is immers niet alleen een taak van de 
gemeente, maar ook van inwoners.
 
In de aanhanger zitten o.a. vegers, schoffels, vuilknijpers, 
snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs een 
EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger benodigdheden 
waarmee kleine klusjes in de wijk kunnen worden 
opgeknapt, zoals het rechtzetten van paaltjes of borden. 
Bij de aanhanger is een mogelijkheid om na af loop van 
de werkzaamheden de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of betrokken 
inwoner kan de aanhanger reserveren. Dit kan door 
telefonisch contact op te nemen met de werf beheerder 
via het gemeentelijke telefoonnummer 14 035 (elke 
werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). Bij het reserveren kan 
ook direct een afspraak worden gemaakt met de 
wijkbeheerder. Hij komt vervolgens langs om advies te 
geven over de uit te voeren werkzaamheden of over de 
manier waarop het verzamelde (snoei)afval kan worden 
afgevoerd. De aanhanger kan worden opgehaald op de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2, Eemnes. Na gebruik 
moeten alle gereedschappen weer volledig en schoon 
worden ingeleverd. 

Weer 100 vluchtelingen 
op Crailo
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Aanhanger te leen voor 
opruimen zwerfafval

Familieberichten



13Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

Theo Makker ploegt ambachtelijk op SOLL akker Wethouder opent expositie 
Charlene van den Eng in Mauve

Vrijwillige brandweer neemt deel 
aan vaardigheidstoets Hoofdklasse 

Demonstranten doen hek Crailo op slot Diner 55+ blijft een succes

Papageno Huis kleurt blauw tijdens 
Autisme Week Voorjaarsschoonmaak bij Coeswaerde Regio start met Schoonthuis.nl

Singer op weg naar nieuw theater

SV Laren ‘99 boekt klinkende overwinning



In memoriam Gé van der Pol
In het eerste weekend van april is Gé van der Pol overleden. 
Gé werd in 1928 geboren in Laren en is van groot belang 
geweest voor Laren en Blaricum, onder meer daar waar het 
gaat om de waardering en het behoud van waardevolle 
monumentale architectuur. 

Als jongen was Gé gefascineerd door de Larense kermis. 
Het leidde ertoe dat hij als jongeman een zomerseizoen 
mee op reis ging als tweede ‘stoker’ op de stoomcarrousel 
van Janvier. Gé zou zijn leven lang een fascinatie 
houden voor stoom. Gé verzamelde stoommachines en 
kocht uiteindelijk en Engelse kermis-stoomlocomobiel 
die hij piekfijn restaureerde en onderhield, en waar hij 
in het zomerseizoen naast evenementen ook af en toe 
voor ieders plezier stond voor de poffertjeskraam.

De poffertjeskraam had vanuit deze achtergrond ook 
een grote voorliefde bij Gé. Hij bepaalde zelfs 
uiteindelijk de huidige kleurstelling die nu nog op de 
zijwanden van de kraam zit.
Gé volgde zijn opleiding aan de HTS en academie in 
Amsterdam en werkte bij verschillende archi-
tectenbureaus, waaronder die van Wouter Hamdorff, 
Jan Rebel, Van Erven Dorens en Van Uchelen. In 1956 
vestigde hij zich als zelfstandig architect in Laren, 
waar hij zich kort daarna associeerde met Sterenberg, 
Van Meer en Verhoeven (deze laatste ontwierp in 1977 
‘De Postkoets’).

In 1966 ging Gé zelfstandig verder als architect in 
Hilversum. Hij ontwierp onder meer scholen, 
gezondheidscentra (waaronder het dokterscentrum in 
Huizen), kantoren en woonhuizen, waaronder 
bungalows en landhuizen. Een bekend ontwerp van 

zijn hand in Laren is de bloemenwinkel van Theo Bitter 
op de hoek Sint Janstraat/ P.C. van de Brinkweg. In 1992 
werd in Singer een tentoonstelling gehouden van zijn 
werk.

Van der Pol restaureerde veel villa’s en had veel kennis 
van het werk van Wouter Hamdorff, Theo Rueter en 
andere architecten, maar ook van de Gooise boerderijen. 
Het resulteerde eind jaren ’70 in een opdracht vanuit de 
gemeente tot een inventarisatie die ‘de Lijst van der 
Pol’ ging heten. In 1982 verscheen ‘Laren Rijk aan 
Monumenten’. Dit boek zou de basis vormen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst en werd vele malen 
herdrukt. 

Gé werd voorzitter van de Larense monumenten-
commissie. De aanwijzing duurde lang maar 
uiteindelijk kwam de monumentenlijst tot stand. Hij 
werkte daarnaast mee aan het tot stand komen van het 
eerste Beeldkwaliteitsplan voor Laren. In 2010 
verscheen een tweede boek Blaricum – haar landhuizen 
en villa’s, haar atelierwoningen en hutten, haar 
bijzondere bewoners. 

Gé was een bijzonder mens. Hij schaatste, f ietste en 
ging tot op hoge leeftijd skiën. Hij had een eigen 
bluesband waarmee hij in 1965 het Loosdrechts 
jazzconcours won. Wars van Gooise duurdoenerij, met 
een grote voorliefde voor kunst en kunstenaars (hij 
kende er velen en maakte deel uit van de groep in 
Jagtlust bij Fritzi Harmsen van Beek. Zijn levensloop is 
een boek meer dan waard. Dat hij moge rusten in 
vrede.

Karel Loeff
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Jhr. H.L.M. Van Nispen 
van Sevenaer. De  
foto stamt uit 1926.  
Collectie Singer Laren.

< Anti nazistische  
verkiezingsaffiche 
van de Onafhankelijke 
Socialistische Partij, 
1932. IISG.

Staatsgevaarlijke elementen.
Willy Brandt kruipt door het 
oog van de naald.

1
De Leeuw van Laren

In februari 1934 wordt de burgemeester van Laren, jonkheer Van Nispen van 

Sevenaer, gebeld door de Centrale Inlichtingendienst, een voorloper van de AIVD1. 

Hubert van Nispen – men spreke zijn voornaam op z’n Frans uit – is al enige jaren 

correspondent van die dienst. Laren heeft een heterogene bevol-

king onder wie zich ook extremisten bevinden en de dienst houdt 

met hulp van Van Nispen de vinger aan de pols. 

Men deelt Van Nispen mee dat een ‘Europese revolutionaire 

organisatie’ een samenzwering aan het beramen is. Men houdt er 

rekening mee dat de samenzweerders zich naar Laren zullen 

begeven en zegt dat grote waakzaamheid is geboden. Enige tijd 

later hoort Van Nispen dat het om Trotskisten gaat en dat de soci-

alistische jeugdherberg De Toorts aan de Groene Gerritsweg als 

plaats van samenkomst wordt genoemd2. 

Van Nispen kent De Toorts. Die is sinds de jaren twintig eigen-

dom van Piet van Praag (1902-1977) en diens vrouw Antje. Piet van 

Praag zit in de Larense gemeenteraad waar hij de Onafhankelijke 

Socialistische Partij (OSP) vertegenwoordigt, een van de SDAP 

afgesplitste partij. Hij hangt het revolutionair parlementarisme 

aan. Dat wil zeggen dat je de democratische spelregels volgt, maar 

eigenlijk van mening bent dat in een revolutie de bestaande orde 

omver dient te worden geworpen. Van Praag ziet Van Nispen als een vertegen-

woordiger van de gevestigde orde, met weinig begrip voor de noden van de armen. 

Voor de katholieke Van Nispen is Piet van Praag een lastige man, een communist 

en aanhanger van Trotski en absoluut geen politieke vriend. Van Praag heeft er 

geen moeite mee om in de gemeenteraad de burgemeester zo nu en dan voor 

leugenaar uit te maken3. Ook binnen de SDAP ligt Van Praag moeilijk. Hij werd 

namelijk in 1931 als SDAP raadslid verkozen, om vervolgens, bij de oprichting van 

de OSP in 1932, uit die partij te stappen zonder zijn zetel op te geven4. 

Op zaterdag 24 februari 1934 belt de minister van Justitie, Josef van Schaik, 

Van Nispen persoonlijk op. Hij meldt dat vijfentwintig Trotskisten in Amsterdam 

zijn gesignaleerd en dat zij inderdaad met de bus op weg zijn naar Laren. De minis-

ter gelast Van Nispen om onmiddellijk tegen deze staatsgevaarlijke elementen op 

te treden. Van Nispen vraagt de minister wat dat inhoudt. Na enig heen en weer 

gepraat komen ze overeen dat Van Nispen hun paspoorten zal controleren en dat 

de buitenlanders onder hen uitgewezen moeten worden. De minister zegt Van 

Nispen toe die hele avond en nacht beschikbaar te zijn voor overleg. 
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“Een boek dat fascineert en verrast”
 
‘Schieten op de maan’ verwijst naar in Laren ingekwartier-

de Duitse militairen, die ’s nachts in dronken toestand de 

maan lek willen schieten. Maar de titel slaat vooral op de 

moeilijkheden waarmee het Larense gezag en het verzet 

te maken krijgen in hun strijd tegen de bezetter.

Het boek staat vol Larense verhalen over helden, misdadi-

gers, verdriet en verlies. Het gaat over bijzondere mensen 

en verbazingwekkende gebeurtenissen. Zelfs Willy Brandt, 

prins Bernhard en Winston Churchill blijken deel uit te  

maken van de Larense oorlogsgeschiedenis. En al die  

verhalen zijn waar gebeurd.

Op de schaal van een dorp toont de oorlog zich in al  

zijn facetten van ‘goed en fout’. Ook Laren krijgt te  

maken met de systematische vervolging van de Joden.  

Scholen, huizen en vervoersmiddelen worden op grote 

schaal gevorderd. Er wordt massaal ondergedoken  

door Joden, verzetsmensen en mannen die weigeren  

in Duitsland te gaan werken. De katholieke kerk heeft  

een grote invloed op de mentaliteit van de bevolking. 

Bij het lezen van het boek rijst onvermijdelijk de vraag: 

Wat zou ik zelf gedaan hebben? 

 

Teun Koetsier is historicus en filosoof van de wiskunde.
Elbert Roest is historicus en burgemeester van Laren.
Hinke Piersma is senior onderzoeker bij het NIOD.

Verkrijgbaar vanaf 29 april.
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Herbert Frahm in 1933. 

Kaart uit het  inter-
nationaal opsporings-
register  van de 
Gestapo. NS Archiv.

Jeugdherberg  
De Toorts aan de 
Groene Gerritsweg, 
Collectie Roest.

De bijeenkomst begint diezelfde avond om 20.00 uur in De Toorts5. Aanwezig zijn 

enkele tientallen OSP’ers, partijgenoten van Van Praag, en zestien buitenlanders 

uit meer dan tien landen. Onder hen zijn Zweden, Noren, Engelsen, Italianen en 

ook Duitsers. De Duitsers zijn leden van de jeugdorganisatie van de Sozialis tische 
Arbeiterpartei (SAP). De prominente OSP’er Sal Tas spreekt een welkomstwoord. 

De bedoeling is dat er wordt gesproken over de oprichting van een nieuwe inter-

nationale, een nieuw internationaal samenwerkingsverband van gelijkgestemde 

socialisten6. 

Van Nispen en de Larense politie-inspecteur Hoogvorst hebben de zaak voor-

bereid. In de duisternis wordt De Toorts omsingeld door een politiemacht van 

twaalf man, bestaand uit politiemannen uit Laren en rijksveldwachters uit Blari-

cum en Hilversum. Aan de actie nemen, naast Hoogvorst, ook de Larense agenten 

Boog, Frijters en Geurts deel. Anderhalf uur na aanvang van de conferentie valt de 

politie binnen. Alle buitenlanders worden gearresteerd en hun papieren worden 

gecontroleerd. Onder hen zijn vier Duitsers: Kurt Liebermann, Hans Goldstein, 

Franz Bobzien en Heinz Hoose. 

Van Nispen vraagt zich af hoe het nu verder moet. Hij belt de minister. Die is,  

in tegenstelling tot zijn belofte, onbereikbaar. Van Nispen staat er alleen voor  

en hij moet knopen doorhakken. Hij laat alle buitenlanders naar Amsterdam  

overbrengen, met uitzondering van de vier Duitsers. Die worden opgesloten in de 

cellen van het politiebureau7. Dat bevindt zich in die tijd op de begane grond van 

het gemeentehuis, tegenwoordig café-restaurant De Prinsemarij. Van Nispen 

redeneert als volgt. De Duitsers zullen naar Duitsland moeten worden uitgewezen 

en het is onhandig om ze van Laren eerst naar Amsterdam te transporteren en 

dan weer via Laren terug naar de Duitse grens bij Zevenaar. 

Onder de buitenlanders bevindt zich nóg een Duitser. Deze vijfde Duitser wordt 

door de Larense politie aangezien voor een Noor, omdat hij in plaats van zijn pas-

poort zijn Noorse verblijfsvergunning laat zien. Met de dertien overige buiten-

landers wordt hij naar Amsterdam overgebracht. Enige dagen later worden deze 

dertien mensen op hun eigen verzoek naar België uitgewezen. De Duitser, die voor 

een Noor aangezien wordt, heet Herbert Frahm. Frahm is zich als politieke vluch-

teling in Noorwegen Willy Brandt gaan noemen en zal – veel later – bondskanselier 

van Duitsland worden. Willy Brandt is in die tijd extreem links, maar al gauw zal  

hij zich de vruchteloosheid van de revolutionaire aanpak realiseren en wordt hij 

sociaal democraat. In Amsterdam merken ze dat Willy Brandt Duitser is, maar ook 

hij wordt uitgewezen naar België.

Hitler is inmiddels aan de macht en Piet van Praag realiseert zich dat de Duitsers 

in Duitsland een groot risico lopen. Hij wil hun uitwijzing naar dat land daarom 

voorkomen. Hij laat zijn advocaat Stokvis telegrammen 

sturen aan minister van Justitie Van Schaik en aan zijn 

politieke geestverwant, het Tweede Kamerlid Sneevliet. 

Sneevliet stuurt op zondag een telegram over de kwes-

tie aan premier Colijn. 

Het telegram van Stokvis aan de minister heeft resul-

taat. De minister leest het op maandagochtend en reali-

seert zich dat, als de Duitsers naar Duitsland worden 

uitgewezen, hem dat kwalijk kan worden genomen. Hij 

telegrafeert onmiddellijk de procureur-generaal in 

Amsterdam met de mededeling dat de vreemdelingen 

zelf het land mogen kiezen waar ze naar uitgewezen zul-

len worden. Voor de vier Duitsers is dat echter te laat. 

Van Nispen wilde zo snel mogelijk af van de ‘’gevaarlijke 

seigneurs’’8 die in zijn cellen zitten en heeft ze op maan-

dagochtend om half acht naar Zevenaar laten brengen. 

Diezelfde dag nog zijn ze overgedragen aan de Konink-

lijke Marechaussee die ze naar Duitsland uit heeft gewe-

zen9.

Op 28 februari schrijft Van Nispen aan de procu-

reur-generaal in Amsterdam: 'Geen dezer personen 

heeft mij bezwaren van overwegende aard kenbaar 

gemaakt of doen maken tegen uitleiding naar Duitsland. 

Allen verklaarden zich in Duitsland niet aan een feit te 

hebben schuldig gemaakt, dat voor hen ernstige gevol-

gen zou kunnen hebben. Ofschoon mij wel bleek dat zij 

er de voorkeur aan gaven naar België te worden uitge-

leid, kwam het mij tegenover dat land minder hoffelijk 

voor vreemdelingen, die op last van de Nederlandse 

Regering werden verwijderd omdat zij verdacht werden gevaar op te leveren voor 

de openbare orde, naar België over te brengen en dat land daar als het ware mee 

op te schepen'. Verder: 'Uitleiding naar hun vaderland leek mij dan ook het meest 

juiste en zulks is in de voormiddag van 26 januari geschied. Uw telegram, namens 

de Heer Minister van Justitie houdende mededeling dat de uitleiding niet het 

karakter mocht dragen van een uitlevering, bereikte mij nadat de uitleiding reeds 

had plaats gehad.' 10

“Een boek dat fascineert en verrast”
Op 29 april verschijnt het boek Schieten op de 
Maan, Gezag en Verzet in Laren NH in WO II. 
Hinke Piersma van het NIOD schreef het 
voorwoord.

De auteurs zijn de burgemeester van Laren NH, 
Elbert Roest, en de aan de VU verbonden 
historicus van de wiskunde, Teun Koetsier.

De titel verwijst naar in Laren ingekwartierde Duitse 
militairen, die ’s nachts in dronken toestand de maan 
lek willen schieten. Maar de titel slaat vooral op de 
moeilijkheden waarmee het Larense gezag en het verzet 
te maken krijgen in hun strijd tegen de bezetter.

Het boek staat vol Larense verhalen over helden, 
misdadigers, verdriet en verlies. Het gaat over 
bijzondere mensen en verbazingwekkende 
gebeurtenissen. Zelfs Willy Brandt, prins Bernhard en 
Winston Churchill blijken deel uit te maken van de 
Larense oorlogsgeschiedenis. En al die verhalen zijn 
waar gebeurd.
Op de schaal van een dorp toont de oorlog zich in al zijn 
facetten van ‘goed en fout’. Ook Laren krijgt te maken 
met de systematische vervolging van de Joden. Scholen, 
huizen en vervoersmiddelen worden op grote schaal 
gevorderd. Er wordt massaal ondergedoken door Joden, 
verzetsmensen en mannen die weigeren in Duitsland te 
gaan werken. De katholieke kerk heeft een grote invloed 
op de mentaliteit van de bevolking.

Bij het lezen van het boek rijst onvermijdelijk de vraag: 
Wat zou ik zelf gedaan hebben?
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MCC viert 85-jarig bestaan met  taptoe en muziekmiddag

Jubileumevenementen
De muziekmiddag “MCC draait door” vindt plaats op 
zondag 8 mei vanaf 13.00 uur in de feesttent op het 
Kermisterrein in Laren. Op deze middag zullen de drie 
onderdelen van MCC te weten Jong MCC, de A-band en 
MCC Next voor u optreden.

Er zitten echter ook nog een aantal verrassingselementen 
in het programma. De middag is vrij toegankelijk en zal 
tot ongeveer 17.00 uur duren. U kunt dan natuurlijk ook 
het nieuwe uniform van de A-band van dichtbij 
bewonderen. Er is een hapje en een drankje aanwezig in 
de tent, dus kom gezellig langs geniet van de muziek in 
een ongedwongen sfeer.

De Jubileumtaptoe op zaterdagavond 7 mei wordt een 
spektakel met zes showkorpsen. In het centrum van 
Laren treden vanaf 20.00 uur de volgende bands op: 

De Chr. Muziek- en 
Showband Juliana uit 
Amersfoort heeft 4x 
in het hoofdprogram-
ma van de Nationale 
Taptoe Breda opgetre-
den en twee keer werd 

er een gouden medaille behaald op het WMC in Kerkra-
de. “Juliana kan zich met recht een waardig ambassa-
deur van Amersfoort noemen.”

Drum- & Showband MCC bestaat dit jaar 85 jaar. Het succes van het in 2006 voor het eerst 
georganiseerde jubileum-weekend met een taptoe en een muziekmiddag, heeft het bestuur 
doen besluiten dit iedere 5 jaar te herhalen. In 2011 is het wederom een daverend succes geweest. 
Dit jaar zal het een heel speciaal evenement zijn gezien het feit dat de A-band haar nieuwe 
uniform aan het publiek zal presenteren.
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De Flora Band uit 
Rijnsburg hoort bij 
de nationale en 
internationale top. 
Dit blijkt uit het de 
score tijdens het laatst 
gehouden WMC waar 

zij in de top 10 op de ranglijst eindigde van mars en show. 
“De meest Engelse onder de Nederlandse Show & 
Marchingbands”.

Advendo uit Sneek 
staat bekend als een 
vooruitstrevend en 
vernieuwend korps en 
benadrukt dit in haar 
shows door verrassen-
de elementen en f igu-

raties. Hun motto: “Vermaken van jezelf, het publiek en 
collegae door middel van muziek en show van topkwali-
teit”.

Drum- en Showband 
Adest Musica  uit 
Sassenheim hoort 
nationaal en inter-
nationaal bij de top. 
Met het hoge niveau 
van de muziek, 

gecombineerd met de strakke exercitie en een f litsende 
show, laat het korps een onuitwisbare indruk achter. Ad 
Est Musica’ betekent ‘er zit muziek in’.

Show- & Marching-
band DAP uit 
Apeldoorn is een 
jong muziekgezel-
schap met internati-
onale bekendheid. 
Vanaf april 2015 

wordt opgetreden met de nieuwe show Your Song. DAP 
heeft al 80 jaar passie voor muziek en show.

En natuurlijk gaat 
Drum- & Show-
band MCC zelf zor-
gen voor een spette-
rende f inale. Met 
het nieuwe uniform 
en de jubileumshow 

“Moving on”, een mix van muziek uit 1940 tot in de toe-
komst, begint MCC aan een nieuw tijdperk.

Een deel van het Kermisterrein (plein 1945) wordt 
ingericht als taptoeterrein en omsloten door drie 
tribunes. De zijtribunes zijn vrij toegankelijk, de 
hoofdtribune is gereserveerd voor sponsoren, genodigden 
en Sustentoleden en deze is alleen toegankelijk met 
speciale hoofdtribune kaartjes. De vierde zijde wordt 
afgesloten met een nieuw en bijzonder decor waardoor 
de opkomst van de showkorpsen net dat beetje extra zal 
krijgen. Beeld, licht en geluid zal in samen werking met 
Tela Audiovisueel, het theaterteam van Singer Laren, 
A&R Sound Supply en Sync Sound  een professionele 
uitstraling krijgen. De taptoe wordt gepresenteerd door 
Frans Ruijter. 

MCC is blij dat zij deze twee jubileumevenementen 
gratis toegankelijk hebben kunnen houden. Hiervoor 
heeft de band veel f inanciële steun uit het bedrijfsleven 
mogen ontvangen. Vooral van de vijf showsponsors, te 
weten Schenk Recycling, Wolf Klimaat Service, André 
Calis Sierbestrating, Boekweit Keukens & Badkamers en 
de Rabobank. Ook weet de vereniging zich gesteund 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gemeente 
Laren en de vele adverteerders in het programmaboekje 
dat ook gratis uitgedeeld zal worden. 

We hopen u allen te mogen begroeten tijdens één van 
onze evenementen. We doen ons best om er een grandioos 
feest van te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.mcclaren.nl

MCC viert 85-jarig bestaan met  taptoe en muziekmiddag
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Marleen Verspoor ontwikkelde 
het Nalatenschapsdossier en 
werkt als (levens)executeur 
door heel Nederland.

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Ze kwamen kennismaken en vonden het 
een prettig idee dat ik uit de zorg kwam. Hij 
vond het niet zo nodig maar zij wilde persé 
een Nalatenschapsdossier hebben. Omdat 
hij ziekelijk was, had ik vooral met haar te 
maken. Toen ik het uiteindelijke resultaat 
thuis langs kwam brengen was hij even weg. 
Zij zag er grauw uit en vertelde dat ze een 
slechte week had doorgemaakt na een vaker 
voorkomende medische behandeling van 
haar man. Hij reageerde na elke ingreep hef-
tiger; raakte weg, viel soms uit bed, liep 
daarbij verwondingen op en daardoor was ze 
veel in de weer met verbinden en schoonma-
ken. Zelf was ze hartpatiënt en het werd 
haar allemaal te veel. De artsen kregen van 
haar man te horen dat het goed ging. Zij 
ging nooit mee naar het ziekenhuis en sprak 
de artsen dus nooit. 
Alles wees erop dat de reactie van meneer 
buitengewoon zorgelijk was en in overleg 
met mevrouw heb ik zowel de huisarts als 
het ziekenhuis gebeld en, samen met haar, 
de situatie toegelicht. De specialist schrok 
behoorlijk van dit verhaal en de behandeling 
is meteen stopgezet en de huisarts heeft in-
middels hulp georganiseerd voor de thuissi-
tuatie. 
Ik vraag me af waar het op uit was gelopen 
als ik toen gewoon de boel de boel had gela-
ten en niet naar mijn medische voelsprieten 
had geluisterd….

Voelsprieten WBV Laren bouwt 
18 sociale 
huurwoningen op 
plek Tarcisiusschool
Op de locatie van de voormalige Tarcisiusschool 
aan de Smeekweg in Laren worden 18 sociale 
huurwoningen gebouwd. Een bijzonder 
woningbouwproject van Woningbouw-
vereniging Laren. Medio 2017 zijn de woningen 
gereed. 

Er worden in totaal tien eengezinswoningen en acht 
appartementen gebouwd op de plek waar nu nog de 
voormalige Tarcisiusschool staat. Voordat gestart 
kan worden met de daadwerkelijke 
bouwwerkzaamheden zijn in de afgelopen weken 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het 
bouwterrein is opgeschoond en beplanting is 
verwijderd. Ook wordt het gebouw zelf sloopklaar 
gemaakt. Enkele karakteristieke elementen uit het 
gebouw, zoals de karakteristieke glas-in-lood ramen, 
de smeedijzeren hekwerken voor de schooldeuren en 
de gevelletters ‘Tarcisiusschool’, zullen bewaard 
blijven. De glas-in-lood ramen worden zelfs 
gerestaureerd en verwerkt in het nieuwproject. De 
directe omwonenden zijn in een 
informatiebijeenkomst ingelicht over de 
werkzaamheden en de wijze waarop wordt omgegaan 
met aangrenzende bebouwing.

De woningen worden gesitueerd rondom een 
natuurlijk ingericht binnenterrein waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en kinderen veilig kunnen 
spelen. De oplevering volgt naar verwachting medio 
2017. Inschrijving verloopt via www.woningnet.nl en 
start circa een half jaar voor oplevering. 
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Nieuws in beeld

Honden aan de lijn i.v.m. broedseizoen extra rust 
nodig voor wilde dieren 

Gooise wandelvierdaagse traint 
richting Naarden Vesting

Hoge gunfactor voor restaurant Papageno Politiepopst Laren niet meer 
dagelijks open

OBS De Ploeg zwemt voor nieuwe 
buitenmaterialen

Anonieme rommelruimers op de 
Laarder Eng

Postbode Daan immer paraat

Vierde container komt definitief in regio Gooi en 
Vechtstreek 

Beeldje van Berend Gerstekorrel in de was
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Onder water
De Nederlandse huizenprijzen blijven sinds de hui-
zencrisis weliswaar gemiddeld de goede kant op 
gaan, maar nog steeds is de vraagprijs zo’n 12% lager 
dan tijdens de vraagprijspiek in 2008. De proble-
matiek rond restschulden blijft evenwel hardnek-
kig, constateerde de NVM half januari. Nog steeds 
staan veel hypotheken onder water. Maar ook als 
de hypotheekschuld gewoon afgelost kan worden, 
kunnen zich in een echtscheidingssituatie nog altijd 
problemen voordoen. Bijvoorbeeld als ieder van de 
echtgenoten uit privévermogen een bedrag heeft  
geïnvesteerd in het huis, maar er na de aflossing van 
de hypotheek te weinig overblijft om die bedragen 
aan ieder terug te betalen. Hoe verdeel je dat verlies? 

In 2014 gaf de Rechtbank in Amsterdam daarvoor 
een oplossing. Het huis stond op naam van de vrouw 
en was dus haar eigendom. Er was door zowel de 
vrouw als de man privégeld in geïnvesteerd. Alles bij 
elkaar genomen was de verhouding tussen hun privé 
investeringen ongeveer 2 : 5, namelijk € 200.000 van 
de man en € 500.000 van de vrouw. Bij de scheiding 
bleek er, na aftrek van de hypotheekschuld, nog maar 
€ 300.000 over om te verdelen. Veel te laag dus om 
ieder hun investering terug te geven. De rechtbank 
besliste dat de overwaarde naar rato moest worden 
verdeeld. De man kreeg dus € 85.000 terug van zijn 
€ 200.000 en de vrouw ongeveer € 215.000 van haar 
€ 500.000. Daarmee had ieder naar verhouding even-
veel last gehad van de daling van de huizenprijzen. 

Deze methode van verdeling van de overwaarde gaat 
zeker niet op voor alle mensen die scheiden. Bepa-
lend is eerst en vooral het huwelijksgoederenregime: 
zijn er huwelijksvoorwaarden opgesteld en zo ja, wat 
is de inhoud daarvan? Daarnaast zijn er, ook vanwege 
wetswijzigingen, andere voetangels en klemmen, 
waardoor de afhandeling van de scheiding heel zorg-
vuldig moet worden besproken en bekeken.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_apr2016.indd   1 04-04-2016   17:24:24

De Gouden Makelaar  
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM EO 
EOGOOI 

De Gouden Makelaar is aangesloten 
bij het NWWI waardoor onze  

taxatierapporten door alle 
(hypotheek) geldverstrekkers voor 
aankoop en herfinanciering en de 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
worden geaccepteerd.  

Het NWWI is een onafhankelijke 
organisatie op het gebied van      

woningtaxaties. Alleen taxateurs die 
aan de strenge kwaliteitseisen van 

het NWWI voldoen kunnen zich  
aansluiten bij het NWWI.  

 Heeft u een NWWI taxatie nodig  
of hulp bij aankoop?  

Neem dan geheel vrijblijvend             
contact met ons op.  

035 - 538 48 10      
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Broedseizoen: extra rust nodig voor wilde dieren 
Het is lente en dat betekent dat het broedseizoen in het Goois Natuurreservaat is begonnen. De dieren in de Gooise 
natuur hebben in de periode tot 15 juli extra rust nodig om hun jongen te krijgen en groot te brengen. 

Daarom vragen we bezoekers die met hun hond op stap 
gaan in het Goois Natuurreservaat er goed op te letten 
dat hun viervoeter geen wilde dieren verstoort. Reeën, 
konijnen, hazen, hagedissen en met name vogels die 
hun nest op de grond hebben, zijn zeer kwetsbaar voor 
loslopende honden. Bij dreiging verlaten deze dieren 
namelijk hun jongen of het nest. Als dat regelmatig 
gebeurt, is het risico groot dat de jongen verhongeren of 
de eieren niet uitkomen. 

Om verstoring zoveel mogelijk te beperken, moeten in 
verschillende gebieden honden aan de lijn tijdens het 
broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In de 
aanlijnregeling van Goois Natuurreservaat (te vinden op 
www.gnr.nl en in een speciale folder) staat duidelijk 
aangegeven welke regels voor welk gebied van toepassing 
zijn. 

De boswachters van Goois Natuurreservaat controleren 
de komende tijd intensief en kunnen bij overtreding een 
bekeuring uitschrijven. Tegelijkertijd zullen zij 
hondenbezitters aanspreken die zich wel aan de regels 
houden. “Om te laten weten dat we ook oog voor hen 
hebben,” aldus boswachter John Didderen. Om die 
hondenbezitters te bedanken hebben de boswachters de 
komende periode een presentje op zak; een speciale 
tekenverwijderaar.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving
Onteigening in de gemeenten Hilversum en Laren voor de verbreding en aanpassing van  
de Rijkswegen A27 en A1 met bijkomende werken in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum, 
Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort

De minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat in de Staatscourant van 31 maart 2016, nr. 13796,  
is gepubliceerd het koninklijk besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000365, tot aanwijzing van onroerende  
zaken ter onteigening om verbreding en aanpassing mogelijk te maken van de Rijksweg 27 (A27), tussen  
aansluiting Ring Utrecht (Noord) (km 83,10) en knooppunt Eemnes (km 97,33) met bijkomende werken  
en van de Rijksweg 1 (A1), tussen knooppunt Eemnes (km 29,985) en aansluiting Bunschoten-Spakenburg –  
Amersfoort (km 39,29) met bijkomende werken in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum, Laren, 
Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Gelet op het bepaalde in artikel 64a, derde lid, van de onteigeningswet zal een afschrift van het koninklijk 
besluit vanaf 19 april 2016 tot en met 30 mei 2016 voor eenieder ter inzage liggen op de volgende adressen:
-  stadskantoor van Hilversum, Oude Enghweg 23 te Hilversum (de openingstijden staan op de website van  

de gemeente);
-  gemeente Laren, BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes (openingstijden staan op de website van  

de gemeente);
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.
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Leef het leven
De lente is nu echt begonnen. De bloesembomen 
staan in volle pracht; de kastanjes en berken worden 
al groen en de magnolia’s steken er met kop en 
schouders bovenuit. De lente in de makelaardij is 
zeker voelbaar. De landelijke NVM open huizen dag 
was voor ons zeker weer een succes; we hebben 
hierdoor 4 woningen verkocht. We worden iedere 
generatie ouder. Vroeger was je “oud” als je 60 was, 
tegenwoordig ben je “oud” als je 90 bent. Wanneer is 
een woning oud?  Is een woning uit de jaren 1970 
“oud” en welke andere criteria zijner voor oud? 
Scheuren in de gevel? Speling in de vloer? Rotte 
kozijnen? Of een gedateerde keuken of badkamer? Bij 
de verkoop van  oude woningen, nemen we veelal een 
zgn. ouderdomsclausule op. Dit houdt in dat de 
koper de verkoper vrijwaart voor gebreken aan de 
fundering, bouwkundige gebreken of gebruik van 
bepaalde materialen die niet meer in deze tijd 
gebruikt (mogen) worden. Maar deze clausule 
ontslaat de verkoper niet uit zijn informatieplicht . 
Een verkoper dient alles wat hem/haar bekend is over 
de woning te melden aan de koper. Dus als uw 
riolering niet goed doorloopt, of dat die ene radiator 
in de garage het niet meer doet, dient u te melden 
aan uw koper. Wat nu als er een woning wordt geveild 
op de executieveiling? De zittende eigenaar/bewoner/
huurder heeft er geen baat bij (alle) gebreken te 
melden en zijn veelal zeker niet meewerkend.  Soms 
is het zelfs wel eens zo dat men de keuken uit de 
woning heeft gehaald, of de Cv-ketel of de eiken 
houtenvloer. Je weet immers veelal niet (exact) wat je 
op een executieveiling koopt en hoe je daarna de 
woning aantreft. Bewoond met huurders en is de 
woning ontruimd? Op een executieveiling biedt je 
onvoorwaardelijk, dus met alle lusten en lasten. 
Lusten en lasten heb je ook als je “oud” bent, dus 
laten we vieren dat we “oud” mogen worden en geniet 
vandaag eens extra van dagelijkse “gebruiken”; de 
ochtendkus van uw partner, uw verse kopje koff ie, de 
geur van de lente, uw ochtend wandeling met de 
hond, of dat mooie liedje waar u goede herinneringen 
aan heeft. Leef het leven.

Marjolein Speksnijder, 
NVM Register Makelaar Taxateur

Column

11e Atelierroute Laren  
op 21 en 22 mei
Houd uw agenda vrij op 21 en 22 
mei! Liefst 52 kunstenaars stellen 
hun ateliers open en tonen hun 
nieuwe werk tijdens de 11e 
Atelierroute Laren. Tussen 11.00 
en 17.00 uur heeft u alle tijd om 
op een spontane manier kennis te 
maken met Laren als kleurrijk 
dorp van de kunsten. Voorafgaand 
aan de Atelieroute Laren 
verschijnt opnieuw een full-
colour glossy Art Magazine dat gratis huis-aan-huis 
wordt verspreid. Daarin de deelnemende kunstenaars en 
vele artikelen en fotoreportages over  kunst en Laren. 
Het 84-pagina’s tellende tijdschrift  onder redactie van 
Leo Janssen, Hetty Eijbers, Elize van de Werff en 
gastredacteur, de bladendokter Rob van Vuure was vorig 
jaar een groot succes en is ook dit jaar weer f inancieel 
mogelijk gemaakt door RABO Bank Noord Gooiland, de 
Stichting Gifted Art en vele Larense bedrijven. 

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

& WMO
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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 17 april 
Koffieconcert
Papageno huis - 11.30 uur  € 5,00
Santa Ignace (piano) met werken van 
Medtler en Chopin. Plaatsen kunnen 
uitsluitend worden gereserveerd via: tzAaltje@
stichtingpapageno.nl Het mogelijk om na het 
koffieconcert een eenvoudige lunch te gebruiken.

Zondag 24 april
Muziek - Holland Baroque Society
Rosa Spier Huis - 15.30 uur
Donateurs gratis - niet donateurs 
vrijwillige bijdrage
Holland Baroque Society richt een 
podium op voor slagwerkers. In de Barok deden ze veel 
meer dan de maat slaan. Ze waren dramaturg, verzorgden 
de special effects of voerden de troepen aan, soms letterlijk. 
Slagwerkers Joël Gare en Niek KleinJan laten hun 
instrumenten donderen, rommelen, regenen, bliksemen, 
fluisteren en knisperen met werken van o.a. Vivaldi, 
Rameau, Purcell & Telemann

Zondag 24 april 
Koffieconcert
Papageno huis - 11.30 uur  € 5,00
Noud Smeets (piano) met muziek van Bach, Van Beethoven 
en Chopin. Plaatsen kunnen uitsluitend worden 
gereserveerd via: tzAaltje@stichtingpapageno.nl. Het is 
mogelijk om na het koffieconcert een eenvoudige lunch te 
gebruiken, bestaande uit huisgemaakte soep en een 
sandwich ham of kaas.

Vrijdag 29 april
Jazz Concert - Robert Bosscher Band
Theater Brinkhuis Laren
20.15 uur -volwassenen € 17,50 
studenten € 10,–, kinderen gratis
Robert zal met zijn nieuwe band verslag doen van zijn 
opgedane ervaring in Harlem/Brooklyn en andere delen 
van New York. Zo zal er muzikale rapportage zijn van de 
Gospel scene, maar ook van de R&B en Funk/Jazz.  Op 
drums hier Kwabena Ofori. Een ware prodigy die menigeen 
versteld zal doen staan door zijn ongelooflijke virtuositeit. 

.

Dinsdag 3 mei
Toneelvoorstelling - Try-out
Westerbork Serenade - Edwin de Vries
Singer Laren - € 20,00 supporters
€ 17,50
Dit is een try-out voorstelling van 4 mei, 

Een uitvoering die aansluit op de Dodenherdenking op de 
Brink. Voor iedereen die behoefte heeft aan meer dan 
twee minuten stilte maakt Edwin de Vries deze speciale 
uitvoering. De uitvoering op 4 mei is Uitverkocht

Maandag  9 mei
Ingeborg Uijt den Bogaard 
voordracht Eva Tebbe harp
Rosa Spier Huis - 20.15 uur
Donateurs gratis - niet donateurs 
vrijwillige bijdrage

Naar de novelle van Stefan Zweig Die Wiederauferstehung 
Georg Friedrich Händels.
Deze voordracht verhaalt de gebeurtenissen die vooraf 
gingen aan het ontstaan van het oratorium The Messiah. 
De voordrachten van Ingeborg Uijt den Bogaard worden 
gekenmerkt door de grootst mogelijke eenvoud en het 
appèl aan de creatieve fantasie van haar toehoorders 
zodat het verhaal als het ware in de ruimte komt te staan 
en de beleving versterkt wordt

Vrijdag 13 mei
The Millers Tribute Band
Theater Brinkhuis Laren
20.00 uur - € 10,00
Vrienden van het Brinkhuis gratis
De jaren ’50 van de vorige eeuw, toen 

geluk heel gewoon was, mogen zich in een grote 
belangstelling verheugen. Met musicals als Sonneveld, 
Moeder Ik Wil Bij de Revue en radiozender Nostalgia 
wordt de sfeer van die jaren teruggehaald. Een groeiend 
publiek heeft behoefte aan het weer opnieuw beleven 
van die tijd. The softswing muziek van het The Millers 
Sextet sluit daar naadloos op aan. Met swingende, 
herkenbare en dansbare muziek kende dit fantastische 
Hollandse orkest haar hoogtijdagen in die periode.
Beleef de sfeer van radio, clubs en dancings opnieuw met 
de muziek van De Miller Tribute Band, die in de authentieke 
orkestbezetting deze muziek opnieuw laat beleven !
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20-jarig bestaan van 
lingeriewinkel Miller & 
Canefield, Naarder-
straat 2, te vieren. Wil-
leke zal om 11:30 een 
week vol feestelijkhe-
den openen. Zo is er een 
loterij voor de klanten, waarbij een prachtig setje van 
Prima Donna of Marie Jo gewonnen kan worden. Op 
woensdag 20 april van 11:00-14:00 uur komt er een linge-
riespecialist van Hanro of Switzerland  en op vrijdag 22 
april van 10:00-17:00 uur zal een specialist komen van het 
luxe Franse merk Lise Charmel. Ook zullen er leuke goo-
diebags zijn voor onze klanten. 
 

Op zaterdag 16 en zondag 17 
april bent u van 11.00-17.00 
uur van harte welkom bij de 
“Open Dagen” van de Gooise 
Academie, Brink 27A. Er is een 
expositie van recent werk van 
cursisten zowel in de ateliers 
als buiten en in de tuin van 
het Brinkhuis. Programma: zaterdag 16 april: Schilderen 
naar ‘levend model’, demonstraties etsen met de drukpers, 
demonstratie Sumi-e (Japanse schilderkunst op rijstpapier) 
om 13.00 uur, tekenen/boetseren om 11.30 uur naar ‘levend 
model’ voor belangstellenden, tekenen voor 
belangstellenden naar ‘zingend model’ om 14.30 uur. 
Zondag 17 april: Demonstraties etsen met de drukpers, 
workshop beeldhouwen voor iedereen, schilderen naar 
‘levend model’. Tekenen in de Flashstudio om 13.30 uur. Er 
mag tijdens de optredens alleen getekend en niet 
geschilderd worden maar daarbuiten mag er natuurlijk 
volop geschilderd worden. Belangstellenden die het leuk 
vinden om hier actief aan deel te nemen kunnen zich 
opgeven via e-mail: hannekevleijenhorst@gmail.com of 
via een briefje in de rode brievenbus op de academie.  
Tijdens de Open Dagen kunnen docenten u informeren 
over de cursussen tekenen, schilderen, boetseren en 
beeldhouwen die dan weer van start gaan. Nieuw is de 
korte cursus foto’s bewerken en als u iets speciaals te vieren 
heeft, kies dan voor een Workshop mét een van onze 
docenten gedurende een dag(deel) in het weekend. Het 
Programmaboekje 2016-2017 is verkrijgbaar is bij de 
academie.

De opening van de expositie van twee winnende 
kunstenaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije 

‘Open Dagen’ Gooise Academie voor 
Beeldende Kunsten

Nieuwe expositie Janknegt Gallery 

Je bent tussen de 9 en 
12 jaar oud en je zou 
het leuk vinden om in 
een popband te spelen? 
De Gooische Muziek-
school heeft een 
nieuwe cursus voor je 

en je hoeft nog niets te kunnen: The Kidsband 
Muziektuinclub. Hier leren kinderen muziek maken door 
met elkaar (op een instrument) te gaan spelen in een band. 
Samen muziek maken geeft kinderen veel muzikaal speel 
plezier, leert kinderen spelenderwijs een instrument 
ontdekken/spelen en laat kinderen ervaren samen naar een 
doel toe te werken. De Muziektuinclub is georiënteerd op 
popmuziek, met repertoire/liedjes die aansluiten bij de 
belevingswereld van het kind. Je kunt gelijk beginnen, je 
hoeft nog geen instrument te kunnen spelen. De lessen 
vinden plaats in blokken van 6 weken en worden altijd 
afgesloten met een optreden. Geïnteresseerd? Bel 035-
6936596 de Gooische Muziekschool of kijk op www.
degooischemuziekschool.nl

Zaterdag 16 april om 15.00 uur 
met Diana Dobbelman, Rick 
Nicolet en Martin Willem van 
Duijn. Verschillende verhalen 
en generaties komen samen in 
een verpleeghuis in Amster-
dam. De vrouwen en hun 
Duitse verpleger worstelen 
met oorlogs-trauma’s van 
zichzelf en de familie. Ze pro-
beren de regie over eigen leven 
te houden, maar worden dagelijks geconfronteerd met het 
verleden. Ondanks de verschillen zijn ze uiteindelijk op 
elkaar aangewezen. De Joodse Bruidjes is een tragikomisch 
portret waarin waargebeurde verhalen vermengd zijn met 
fictie.Van bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Rosa Spier Huis, Esseboom 2. Telefoon 035- 
5386797. www.rosaspierhuis.nl

Op 16 april 2016 komt Willeke Alberti haar meest recente 
DVD signeren van haar Jubileumconcert in Carré om het 

Kidsband: na een les een popnummer spelen

Rosa Spier Huis: De Joodse bruidjes 

Signeersessie Willeke Alberti bij Miller & 
Canefield

Activiteiten
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Schilderkunst, Moran Fisher 
en Rabi Koria vind plaats op 
16 april om 16.30 uur waarbij 
Jan Richter toelichting op 
het werk zal geven. De 
expositie duurt tot 28 mei. 
Janknegt Gallery, Brink 2b is 
geopend van donderdag t/m zaterdag 12.00 - 17.00 uur . 
Meer info: www.janknegtgallery.com

Zondag 17 april is er weer een Rouwcafé, bestemd voor alle 
inwoners van ’t Gooi en Eemland, georganiseerd door 
Humanitas Eemland en Versa Welzijn. De inleiding wordt 
verzorgd door Bea van de Hoef, ritueelbegeleider. Tijdens 
het Rouwcafé vertelt Bea over de kracht van het gebruik 
van symbolen en rituelen. Hoe ga je nu om met en sta je stil 
bij het gemis van je overleden geliefde? Wat laat je achter en 
wat wil je meenemen? Om je verdriet te uiten is het fijn om 
met je handen, bijna ritueel, iets tastbaars te maken. Het 
gemis, de pijn en moeite willen we deze middag omzetten 
in een tastbare herinnering, een herinneringsketting, voor 
een leven met hoop en nieuwe vreugde. Rouwcafé Gooi en 
Eemland is een ontmoetingsplaats met de ongedwongen 
sfeer van een café waar praten over de dood geen taboe is. 
Vanaf 13.30 uur bent u welkom en het duurt tot ca 16.30 uur. 
Locatie: wijkcentrum De Bongerd, Jhr. Roelllaan 17, 
Eemnes. De toegang is vrij en u hoeft zich niet aan te 
melden. Voor vragen: Floor Wijnands 035-7504107.

Op 17 april geeft Lucia van Geuns, afgestudeerd geoloog 
aan de Universiteit van Leiden in Museum Hof land een 
lezing met als titel :’de hybride motor van de mondiale 
energietransitie’. Na een carrière bij Shell, werkte zij bij 
Instituut Clingendael en is thans werkzaam als senior 
consultant bij TNO als energiedeskundige. In Nederland 
betrekken we momenteel slechts 5,5% van onze 
energievoorziening uit duurzame bronnen. Het gaat vele 
jaren duren voor we de overgang naar een duurzame 
energiemix hebben gemaaakt. De verduurzaming is 
urgent, maar we moeten de realiteit niet uit het oog 
verliezen. Verduurzaming gaat veel verder dan alleen de 
klimaatproblematiek. Veiligheid en leveringszekerheid 
van energie zijn minstens zo belangrijk. Daarnaast spelen 
economische factoren een grote rol. Deze lezing geeft een 
overzicht van de vele geopolitieke en economische aspecten 
in de mondiale energietransitie. Aanvang: 14.00 uur, duurt 
ongeveer een uur en wordt gegeven in het souterrain van 
het museum. Het aantal plaatsen is beperkt tot ongeveer 
40 en soms is de belangstelling zo groot dat bezoekers 

Rouwcafé Gooi en Eemland 

Lezing: De hybride motor van de mondiale 
energietransitie

20-jarig bestaan van 
lingeriewinkel Miller & 
Canefield, Naarder-
straat 2, te vieren. Wil-
leke zal om 11:30 een 
week vol feestelijkhe-
den openen. Zo is er een 
loterij voor de klanten, waarbij een prachtig setje van 
Prima Donna of Marie Jo gewonnen kan worden. Op 
woensdag 20 april van 11:00-14:00 uur komt er een linge-
riespecialist van Hanro of Switzerland  en op vrijdag 22 
april van 10:00-17:00 uur zal een specialist komen van het 
luxe Franse merk Lise Charmel. Ook zullen er leuke goo-
diebags zijn voor onze klanten. 
 

Op zaterdag 16 en zondag 17 
april bent u van 11.00-17.00 
uur van harte welkom bij de 
“Open Dagen” van de Gooise 
Academie, Brink 27A. Er is een 
expositie van recent werk van 
cursisten zowel in de ateliers 
als buiten en in de tuin van 
het Brinkhuis. Programma: zaterdag 16 april: Schilderen 
naar ‘levend model’, demonstraties etsen met de drukpers, 
demonstratie Sumi-e (Japanse schilderkunst op rijstpapier) 
om 13.00 uur, tekenen/boetseren om 11.30 uur naar ‘levend 
model’ voor belangstellenden, tekenen voor 
belangstellenden naar ‘zingend model’ om 14.30 uur. 
Zondag 17 april: Demonstraties etsen met de drukpers, 
workshop beeldhouwen voor iedereen, schilderen naar 
‘levend model’. Tekenen in de Flashstudio om 13.30 uur. Er 
mag tijdens de optredens alleen getekend en niet 
geschilderd worden maar daarbuiten mag er natuurlijk 
volop geschilderd worden. Belangstellenden die het leuk 
vinden om hier actief aan deel te nemen kunnen zich 
opgeven via e-mail: hannekevleijenhorst@gmail.com of 
via een briefje in de rode brievenbus op de academie.  
Tijdens de Open Dagen kunnen docenten u informeren 
over de cursussen tekenen, schilderen, boetseren en 
beeldhouwen die dan weer van start gaan. Nieuw is de 
korte cursus foto’s bewerken en als u iets speciaals te vieren 
heeft, kies dan voor een Workshop mét een van onze 
docenten gedurende een dag(deel) in het weekend. Het 
Programmaboekje 2016-2017 is verkrijgbaar is bij de 
academie.

De opening van de expositie van twee winnende 
kunstenaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije 

‘Open Dagen’ Gooise Academie voor 
Beeldende Kunsten

Nieuwe expositie Janknegt Gallery 

helaas teleurgesteld moeten worden. Reserveren is niet 
mogelijk. Het onderwerp van de lezing past bij de recent 
geopende wisseltentoonstelling: Energie, waar gaat dat 
heen? Voor of na de lezing kunt u in het museum een kijkje 
nemen. Meer informatie : 
www.geologischmuseumhof land.nl

Op zondagmiddag 17 april om 
15.30 uur wordt in het Rosa Spier 
Huis een tentoonstelling geopend, 
gewijd aan de fotografie. Alle 
foto’s, die een link hebben met 
schilderingen en beelden, hebben 
één thema gemeen: kunstwerken 
die de fotograaf Peter Mookhoek 
op zijn vele reizen tegenkwam en 
die hem op de een of andere 
manier aankeken. Hij heeft 
teruggekeken en ze gefotografeerd. 
De tentoonstelling Oog in Oog 
met…, verwijst naar een 
persoonlijke confrontatie, die ons 
één ding duidelijk maakt: ‘de 
wereld van de mens is zijn oog’. 
Mookhoek zag vele ogen; Griekse, 
Romeinse en Etruskische ogen. Afrikaanse maskerogen. 
Maar ook Egyptische ogen, zoals die bij de Fayoem 
portretten, geschilderde portretten die tijdens de eerste 
paar honderd jaar van onze jaartelling in de Romeins-
Egyptische stad Fayoem werden gemaakt.   Dichter bij huis 
zag Peter Mookhoek, Rembrandt’s ogen, zoals die van de 
predikant Johannes Wtenbogaert in het Rijksmuseum, 
evenals zijn zelfportret als Paulus. Of, de ogen van de vrouw 
van de 15e-eeuwse Vlaamse schilder Rogier van der Weyden, 
die op het affiche staat afgebeeld. Kortom allemaal werken 
die Mookhoek op de een of andere manier fascineerden. 
Peter Mookhoek (Haarlem 1940), werd opgeleid aan de 
Nederlandse Fotovakschool woont in Heemstede. Vanaf 
1964 was hij werkzaam in het Rijksmuseum als fotograaf 
en later als chef-fotograaf en Hoofd van de afdeling 
Fotografie. Na zijn pensioen in 2001 is hij niet gestopt met 
fotograferen. Gelukkig maar, want hij kreeg de gelegenheid 
om talloze reizen te maken met zijn digitale fototoestel als 
trouwe kameraad. De opening van de tentoonstelling ‘Oog 
in Oog met…’ wordt verricht door Judikje Kiers, directeur 
van het Amsterdam Museum. Ook treedt op de Israëlisch/
Nederlandse celliste Timora Rosler. Zij ontving vele prijzen 
en speelde op talrijke internationale muziekfestivals. De 
tentoonstelling loopt tot en met 12 juni en is iedere dag te 
bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur.

17 april t/m 12 juni
dagelijks geopend
van 10 tot 16 uur

exposeert 
foto’s van
Peter  Mookhoek
Oog in Oog met... 
opening zondag
17 april om 15.30 uur
door Judikje Kiers
directeur van het
Amsterdam Museum 

Timora Rosler, cello 

U bent
van harte welkom

Rosa Spier Huis
Esseboom 2, Laren
Tel. 035 5386797
www.rosaspierhuis.nl
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Oog in Oog met…een persoonlijke 
confrontatie
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De bloeiende mos-
terd-planten aan 
de Naarderstraat, 
de aardappels op 
de Drift, de zonne-
bloemen en nog 
veel meer gewas-

sen worden verzorgd door de Stichting Oude Landbouwge-
wassen Laren. SOLL werkt samen met boeren, imkers en 
anderen voor de verbetering van het natuurlijke klimaat in 
Laren bij het beheer van ongeveer 17 akkers. Voor mensen, 
bijen en vogels zijn de akkers van SOLL een verrijking. 
Michiel Korthals en andere bestuursleden van  SOLL zullen 
de betekenis van landbouw in het dorp Laren toelichten 
tijdens een lezing op maandag 18 april van 20.00-22.00 uur 
in het Brinkhuis. Als vervolg op deze lezing wordt er op 
zaterdag 23 april een fietstocht georganiseerd langs deze 
akkers. Michiel Korthals, emeritus hoogleraar Wagenin-
gen Universiteit, zet zich in voor landbouw dicht bij men-
sen. Hij schreef het boek ‘Voor het eten’, en publiceert regel-
matig in Bouillon. Kosten van deze lezing met excursie: € 
19,00. Inschrijven via www.volksuniversiteitlaren.nl met 
code CUL-505 of bel 035 - 531 2939.

Vanaf 19 april zal Roelof 
Molenaar exposeren 
met zijn prijswinnende 
vogelfotografie op de 
(h)Artgalerij, de exposi-
tiewand van het Brink-
huis. De vitrinekast zal 
worden gevuld met de prachtige sieraden van Hanneke 
Wels. Wat voor Roelof Molenaar ooit begon met land-
schaps- en macrofotografie, tekende zich de laatste jaren 
almaar duidelijker af als een voorliefde voor vogelfotogra-
fie. Hij slaagt er dan ook wonderwel in om vogels prachtig 
en tegen de achtergrond van hun natuurlijke omgeving in 
beeld te brengen. Foto’s van Roelof Molenaar worden regel-
matig gepubliceerd in diverse (inter)nationale tijdschrif-
ten. In de Roots, de Argus-natuurfotowedstrijd en de Eem-
nesser cultuurprijs kwam hij als winnaar uit de bus.  De 
Publieksprijs, van de kunstroute in Eemnes werd gewon-
nen door Hanneke Wels die met haar collectie sieraden het 
hart van de vrouwelijke bezoekers had gestolen. Haar werk 
is geïnspireerd door de ‘beadartists’ uit de Verenigde Sta-
ten. Hanneke’s grootste uitdaging is om een perfecte 
balans te creëren tussen diverse kleuren van glaskralen en 
de uitgekozen steen of schelp, veelal in kleuren die je niet 
snel in de natuur zult terugvinden. Hanneke Wels heeft 
zich de laatste jaren toegelegd op het ontwerpen van exclu-

Verborgen akkers in Laren 

Expositie: Vogelfotografie en sieraden

sieve sieraden waarin de persoonlijke smaak van de drager 
volledig tot uiting kan komen. De expositie loopt t/m 14 
mei.

Van 19 april t/m 28 augustus 
wisselt Singer Laren zijn collec-
tie uit met musée d’Art moder-
ne de Troyes in Frankrijk. Een 
museum dat net als Singer 
Laren zijn bestaan dankt aan 
een unieke particuliere kunst-
verzameling. Geïnspi-reerd 
door bevriende kunstenaars als 
Derain en Marinot, bouwde het 
Franse echtpaar Lévy een 
indrukwekkende collectie op 

met werken van kunstenaars als Raoul Dufy, André Derain, 
Pierre Bonnard, Amedeo Modigliani en Henri Matisse. Het 
resultaat: een verrassend overzicht van 100 jaar Franse 
schilderkunst.

Donderdag 21 april om 14.30 uur geeft dr. Krul een lezing 
over de duodopa- pomp en D.B.S.. Daarna vertellen 2 
mensen hoe zij het hebben ondergaan. Locatie: Ridderzaal 
Amaris Theodotion, Werkdroger. Zaal open om 14.00 uur, 
waar u de informatie-tafel van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. Toegang: 
gratis. Meer informatie bij Ineke van de Heijden 035-
5265272 of op www.parkinsoncafelaren.nl

Of nu je partner, vader, moeder, opa, oma, buurman, 
kennis of goede vriend de ziekte van Alzheimer heeft; 
iedereen is op donderdagavond 21 april om 19.30 uur van 
harte welkom in het Alzheimer-café in het Brinkhuis voor 
een lezing van Ignar Rip. Iemand begeleiden die de ziekte 
van Alzheimer heeft… Hoe doe je dat? Aan de hand van het 
Alzheimer ABC van Ignar Rip – Altijd, Begrip & Compassie 
– en hoe je deze kernbegrippen vervolgens verandert in het 
do-re-mi uit ‘The Sound of Music’, geeft hij ons muzikale 
handvatten voor de omgang met iemand die lijdt aan de 
ziekte van Alzheimer. Wat het oplevert? Minder stress & 
spanningen, plezierig samen bezig zijn en contact hebben, 
zorghandelingen die makkelijker en beter verlopen en 
gevoelens van veiligheid en geborgenheid voor degene die 
Alzheimer heeft. Het Alzheimer Café is voor iedereen die 
met dementie te maken heeft. Elke derde donderdag van de 
maand van 19.30 tot 21.30 uur. Aanvang: Inloop vanaf 19.00 
uur. Entree: gratis. Meer informatie: www.alzheimer-
nederland.nl

Singer: Tentoonstelling Franse modernisten 

Parkinson Café 

Alzheimer Café: Altijd, Begrip & Compassie
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Vrijdag 22 april om 19.00 uur zal 
onze Olande Anande Thera, de 
film SRI ‘Siddharta Gauthama 
the Buddha’ voor ons inleiden. 
Daarna zal hij in een korte Met-
ta meditatie voorgaan waarna 
om 19.30 uur de film zal worden 
vertoond. De film is in 3 jaar tijd 
opgenomen op locaties in Sri 
Lanka, Japan, India en Taiwan 
en laat de spirituele reis zien 

van prins Siddharta tot aan het bereiken van de verlich-
ting. Het draagt de boodschap mee van compassie en 
dienstbaarheid aan de mensheid. Het pad dat leidt naar 
verlossing uit het menselijk lijden. Van alle films die over 
het leven van prins Siddharta zijn gemaakt blijft deze het 
dichtst bij de originele PaII teksten. De film is uitgebracht 
door The Light of Asia Foundation in Sri Lanka en de premi-
ère was op Wesak (volle maan) 2013. De film werd in 2014 als 
beste film onderscheiden tijdens het United Nations Bud-
dhist Film Festival in Vietnam. Het wordt voor Laren een 
speciale primeur want Venerable Olande Ananda is de offi-
ciële internationale distributeur van de film. Op 28 april 
wordt hij vertoond in de Cellebroederskapel in Maastricht 
en daarna zal hij verder door Europa gaan reizen. Entree  
€  7,00 met gratis koffie of thee. Reserveer : reserveren@
hartvanlaren.nl Meer info op: vriendenbrinkhuis@xs4all.
nl of 06 50521670 en www.siddharthathebuddha en www.
olandeananda.org Voorafgaand aan de voorstelling dine-
ren?  Informeer bij info@hartvanlaren.nl. 

Het initiatief van Sarita 
Lemmens (zangpedago-
ge) dat half maart in 
Laren van start ging, 
blijkt een echt succes te 
zijn. In de korte kennis-
makingsreeks zingen 
ruim 70 mensen mee! 
En nu nog meer goed 
nieuws: er komt een ver-

volg! Eind april begint een wat langere reeks koorrepetities 
- tot aan de zomerstop in juli. Het repertoire bestaat uit 
pop-, jazz-  en musicalliedjes en evergreens. Deelnemers 
kunnen suggesties doen voor het repertoire. Er wordt gere-
peteerd m.i.v. dinsdagavond 26 april van 20.00 - 21.15 uur in 
De Blokhut, Smeekweg 104. Meedoen kan zonder auditie of 
stemtest, en kost € 45,- per persoon. Opgeven kan tot 25 
april via mail: zingdingen@gmail.com Meer info op: www.
zingdingen.nl 

Europese Premiere: ‘Siddharta the Buddha’

Vervolg op ‘Sarita’s Hartkoor’

Vrijdag 29 april geven Teun 
Koetsier en Elbert Roest een 
presentatie over het Gezag en 
verzet in Laren NH in de Tweede 
Wereldoorlog. Op deze avond 
zullen zij hun boek “Schieten op 
de Maan” presenteren aan de hand 
van anekdotes over gebeurtenissen 
en foto’s die in het boek zijn 
gepubliceerd.  De presentatie 

begint om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de 
Kerklaan. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de Larense 
Boekhandel. (vol is vol)

De Stichting Koormuziek 
Laren nodigt u van harte uit 
op vrijdag 29 april om 20.00 
uur in de Sint Jansbasiliek, 
voor een sfeervol Herden-
kingsconcert. In de vierde 
editie van dit concert treedt 
het Sint Joris Kamerkoor uit 
Amersfoort, onder leiding 
van Bas Ramselaar, voor u op 
met o.a. werken van Noorse 
componisten. U kunt ook luisteren naar de sopraan Rose-
mary Carlton-Willis. Zij studeerde aan het Conservatori-
um van Amsterdam en is regelmatig te horen tijdens klas-
sieke concerten in binnen- en buitenland. Tijdens het 
Larense Herdenkingsconcert bespeelt organist Wouter van 
Belle het Adema-orgel van de basiliek. Hij is hoofdorganist 
van de St. Catharinakerk in Utrecht, de kathedraal van het 
Aartsbisom Utrecht. Ook is hij concertorganist, orgeldo-
cent en componist. De door hem in opdracht van de Stich-
ting Koormuziek Laren gecomponeerde ‘Hymn to Saint 
John’ wordt tijdens dit concert door het Sint Joris Kamer-
koor gezongen, met orgelbegeleiding van de componist. 
Het Herdenkingsconcert vindt plaats enkele dagen voor 
Dodenherdenking en is niet alleen een troostvol moment 
om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereld-

Lezing “Laren NH in WO II”

Herdenkingsconcert           29 april 2016 Laren

Aanvang 20:00 uur
Sint Jansbasiliek te Laren

Sint Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar

m.m.v. 
Rosemary Carlton-Willis, sopraan

Wouter van Belle, orgel

TOEGANG GRATIS, NA AFLOOP COLLECTE

  Stichting  Koormuziek  Laren
 
:  %*

Mede mogelijk gemaakt door:

Herdenkingsconcert
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oorlog, maar ook bij familieleden, vrienden en bekenden 
van wie wij definitief afscheid moesten nemen. Muziek 
brengt onze gevoelens dichterbij en helpt dit verdriet te 
verwerken. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. 
Na af loop is er een deurcollecte 

Op 29 april zal Robert 
Bosscher (Keyboards-
Piano-Bas) met zijn nieuwe 
band in het Brinkhuis 
muzikaal verslag doen van 
zijn opgedane ervaring in 
Harlem/Brooklyn en 

andere delen van New York. De diverse kwaliteiten van de 
Nederlandse pianist, componist, arrangeur Robert 
Bosscher hebben hem erkenning gebracht in de wereld van 
de Jazz en R&B. Hij trad op op vele grote New Yorkse 
jazzpodia waaronder The Blue Note, Birdland, The Plaza 
Hotel Oakroom, De Zinc Bar en Cleopatra’s Needle. Zijn 
eigen album, ‘Multiple Views’, werd lovend ontvangen in 
januari 2013. Op drums speelt Kwabena Ofori. Een ware 
prodigy die menigeen versteld zal doen staan door zijn 
ongeloof lijke virtuositeit. Op saxofoon Emiel Wienholts 
die met zijn soulvolle klanken het gevoel zal geven van het 
zijn in een ware gospelkerk. Op gitaar Ron Jackson uit New 
York, die op al deze gelegenheden al van kinds af aan heeft 
meegespeeld. De Robert Bosscher Band zal muzikale 
rapportage geven van de Gospel scene, maar ook van de 
R&B en Funk/Jazz.  Aanvang: 20.15 uur. Entree: volwassenen 
€ 17,50, studenten € 10,-, kinderen gratis. Reserveren: Via 
reserveren@hartvanlaren.nl of bel 035 – 751 3991.

Op maandag 2 mei vindt van 
10.00 tot 12.00 uur het In 
Between Café, ontmoetings-
plek voor werkzoekenden en 
zelfstandigen, jong en oud, 
net afgestudeerd of herintre-
dend, plaats in het Muziek-

centrum Schering & Inslag. Hier kan je met elkaar van 
gedachten wisselen en bestaat de mogelijkheid professio-
neel advies te krijgen. Ook kan je portretfoto’s laten maken 
die geschikt zijn voor gebruik op Social Media. Op 2 mei 
heeft het In Between Café, het thema “Startups – van leuk 
idee naar eigen bedrijf ”. Er wordt een presentatie gegeven 
door Paul Lekkerkerker van de Hogeschool Utrecht die 
diverse startups begeleidt waarbij hij gebruik maakt van de 
nieuwste inzichten op dat gebied. Aanmelden is niet nodig 
en de bijeenkomsten zijn kosteloos. Je rekent alleen je con-
sumpties af. Meer informatie: www.hartvanlaren.nl 

Jazz Concert – Robert Bosscher Band

In Between Café 

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa 
Welzijn een culturele middag 
voor senioren in het Brinkhuis. 
Maandag 2 mei wordt het 
afgelopen seizoen afgesloten 
met een bijzondere presentatie: 
‘Wie is de f*** is oom Jo?’, 
documentair theater over de 
zoektocht van Carolien van den 
Berg naar de waarheid achter 
het unieke levensverhaal van haar vader in de tweede 
wereldoorlog. Als Carolien in 2013 een onverwachte erfenis 
krijgt van de haar onbekende oom Jo gaat ze aan de hand 
van een boek dat haar vader schreef over zijn leven in de 
oorlog, over zijn ontsnapping uit een rijdende trein nadat 
hij werd opgepakt bij een razzia, op zoek naar de feiten 
achter zijn overlevingsverhaal. In de archieven van de 
textielfabriek Hollandia Kattenburg in Amsterdam 
ontdekt ze het verhaal dat haar vader haar nooit kon 
vertellen. Balancerend tussen ernst en humor deelt ze haar 
ontdekkingen met het publiek. Gespeelde scènes, 
archief beelden, familiefilms, foto’s en muziek wisselen 
elkaar af tegen de achtergrond van een podiumbreed 
videodécor. De voorstelling begint om 14.00 uur. De 
entreeprijs voor deze bijzondere middag bedraagt dit keer 
€ 10,- inclusief koffie/thee.  Aanmelden aanbevolen via 
jhospers@versawelzijn of tel. 06 46 10 80 28. 
 

Het begon bescheiden in 1982 op het Larense kermisterrein 
met een handvol vrijwilligers die eerst een halve dag 
hondenkeutels en stenen moesten opruimen voordat er 
gespeeld kon worden. Nu is het recreatieve 
Hemelvaarttoernooi van volleybalvereniging The 
Smashers uitgegroeid tot een ware dorpshappening op het 
sportcomplex van de SV Laren aan het Schuilkerkpad. Sfeer 
en gezelligheid staan voorop. Er zijn vrienden- en 
familieteams bij die al ruim dertig jaar meedoen. Het is 
eigenlijk een dorpsreünie. De jonkies van toen staan nu 
met hun eigen kinderen en kleinkinderen in het veld. Voor 
dit 35e Hemelvaarttoernooi dat samenvalt met 
Bevrijdingsdag is een mooi jubileumprogramma 

Culturele middag 

Hemelvaarttoernooi 35 jaar
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samengesteld, met veel muziek en een grootse barbecue na 
af loop van het toernooi. Voor alle informatie en 
aanmeldingen (tot donderdag 28 april), zie de website 
www.smashers.nl. Gemiddeld trekt het toernooi zo’n 
vijftig teams, met uitschieters tot boven de tachtig. 
Bijzondere herinneringen bewaart Voorzitter Jan Smit aan 
het zilveren jubileum, met weerman Piet Paulusma als 
speciale gast. “Uiteraard speelt het weer bij zo’n 
buitentoernooi een cruciale rol, maar meestal hebben we 
het geluk aan onze zijde.” Dat moet ook wel, want er wordt 
op 5 mei niet alleen gesport. Er komt een groot buitenterras 
met bar, er is een buitendisco en natuurlijk de afsluitende 
barbecue, die wordt opgeluisterd door de Volendamse 
feestzangeres Thilly. Het mooiste is als we na af loop een 
aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. In alle 
geledingen, vooral bij de jeugd en de recreanten, kunnen 
we wel wat versterking gebruiken”, aldus Smit, die volgend 
jaar met zijn Smashers het 65-jarig clubjubileum mag 
vieren. 

Zaterdag 7 mei kunt tussen 10.00 en 13.00 uur weer met 
huishoudelijke apparatuur, kleding, fietsen, 
tuingereedschap en meer terecht in het Repair Café in 
Zorgcentrum Johanneshove aan de Eemnesserweg. Te 
vervangen onderdelen dient u zelf mee te brengen. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een 
vrijwillige donatie op prijs gesteld.

Van 24 mei tot en 
met 27 mei 2016 
zal de 41e avond-
vierdaagse wor-
den gehouden. 
Inschrijven kan 
op dinsdag 19 
april van 19.00 

uur tot 20.30 uur in de kantine van FC Eemnes en op 
woensdag 20 april van 19.00 uur tot 20.30 uur in de kan-
tine van SV Laren “99 De kosten bedragen 5 euro. 

We worden steeds ouder maar het is ook belangrijk om zo 
gezond mogelijk te blijven op oudere leeftijd. Dat moet u 
nu al voorbereiden. Welke factoren dragen bij aan het 

Repair Café 

Inschrijven avondvierdaagse

Lezing: Gezond ouder worden?  

ontstaan van atherosclerose, hart-en bloedvatenziektes, of 
ziektes zoals alzheimer en Parkinson? Hoe kan ik ze helpen 
voorkomen of behandelen met gezonde leefstijl en voeding? 
Welke homeopathische middelen kunnen daarmee 
helpen? Dat hoort u op donderdag 19 mei van 10.00 – 11.30 
uur van Nathalie Parmentier. Max 8 deelnemers. Kosten   
€ 15,00. Van tevoren aanmelden op www.homeopatielaren.nl

Op donderdag 26 en vrijdag 27 
mei wordt in het Gooiland 
Theater in Hilversum door 
Toneelgezelschap De Papegaai 
het blijspel Blijvend Applaus 
opgevoerd. Van de hand van de 
veelbekroonde Sir Ronald 
Harwood, ging het stuk als 
‘Quartet’ in 1999 op West End in 
première. Met een succesvol 
vervolg! Het werd in 2012 zelfs 
verfilmd onder regie van Dustin Hoffman, die daarmee z’n 
debuut als filmregisseur maakte. Voor De Papegaai is de 
regie in handen van Monique Woerdman. Blijvend Applaus 
is een toneelstuk met een lach, maar ook met een serieuze 
ondertoon. Het stuk neemt u mee naar een tehuis voor 
gelauwerde artiesten op het Engelse platteland. Drie 
voormalige operasterren leiden daar een ogenschijnlijk 
rustig bestaan, waarin onderlinge grappen en pesterijtjes 
voor hilarische momenten zorgen. Totdat Jean haar 
opwachting maakt. Dan blijkt de idyllische rust schijn te 
zijn… Kaarten te bestellen via: www.depapegaai.com. 
Aanvang: 20.15 uur.

Het jaarlijkse Zomerconcert bij restaurant ‘Rust Wat’ in 
Blaricum vindt dit jaar op vrijdag 17 juni plaats. Het 
Zomerconcert gaat dus door, maar de bestemming, de 
naam van de stichting en de samenstelling van het bestuur 
zijn gewijzigd. De stichting heet voortaan Stichting 
Papageno Zomerconcert en de opbrengst van dit 
benefietconcert is bestemd voor Papageno en een 
onderwijsproject in Hilversum van de Lions Crailo. Het 
Papageno Zomerconcert 2016 zal worden verzorgd door 
Lucas en Arthur Jussen. Het programma wordt later 
bekend gemaakt. Kaarten ad € 29,50 kunt u bestellen via 
www.zomerconcert.nl/bestellen

De Papagaai speelt ‘blijvend applaus’

Papageno zomerconcert
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Agenda

T/m 28 mei  Janknegt Gallery: Expositie winnende 
kunstenaars Moran Fisher en Rabi Koria 
(open op do t/m za 12.00-17.00 uur)

16 apr  Rosa Spier Huis: De Joodse Bruidjes 15.00 uur
16+17 apr  Brink 27a: Gooise Academie voor Beeldende 

Kunsten: Open Dagen 11.00-17.00 uur
16+17 apr  Brinkhuis: Kijkdagen Zuydwal Veilingen van 

11.00-17.00 uur
17 apr  Rouwcafé in Wijkcentrum De Bongerd, 

Eemnes van 13.30-17.00 uur
17 apr  Museum Hofland: Lezing: De hybride motor 

van de mondiale energietransitie om 14.00 uur
 17 apr  Rosa Spier Huis: Opening tentoonstelling: 

Oog in Oog met…een persoonlijke 
confrontatie om 15.30 uur 

 18 apr Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
18 apr  Brinkhuis: Voorjaarsveiling Zuydwal 

Veilingen om 19.30 uur
18 apr Brinkhuis: Rechtswinkel om 19.30 uur
18 apr  Brinkhuis: Lezing SOLL: Verborgen akkers in 

Laren om 20.00 uur 19 aprBrinkhuis: 
Opening expositie Roelof Molenaar 
(fotografie) en Hanneke Wels (sieraden)

19 apr Singer: start Voorjaarsartotheek t/m 24 apr
19 apr   Aanbouw van College De Brink: Bingo om 

14.00 uur
19 apr Brinkhuis: Biblioscoop - 45 Years 15.30 uur
19 apr  Singer Laren: Opening tentoonstelling 

Franse modernisten
20 apr Raadhuis: Moeder & Kind Yoga om 9.00 uur
20 apr   Brinkhuis: Consult - helderziend medium 

Susan van Berkel 11.00 en 17.00 uur
20 apr   SV Laren: Inschrijven Avondvierdaagse  

19.00 -20.30 uur
20 apr  Brinkhuis: Biblioscoop – Irrational man om 

19.30 uur
21 apr  Brinkhuis: Koffie voor Senioren om 10.00 uur
21 apr  Brinkhuis: Tarot Kaarten - Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur
21 apr  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi om 13.30 uur
21 apr Amaris Theodotion: Parkinson Café 14.30 uur
21 apr Brinkhuis: Alzheimer Café om 19.30 uur
21 apr Raadhuis: Verg. Commissie M&F 20.00 uur
22 apr Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
22 apr  Brinkhuis: Europese Premiere: ‘Siddharta the 

Buddha’ om 19.00 uur
22 apr  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 

woensdag 27 april Koningsdag
6.00 uur  Piekkiesmarkt, Kermisterrein (Plein 

1945)
9.00 uur Braderie, Kermisterrein (Plein 1945)
10.00 uur Muziekvereniging Sint Jan,
 Sint Janstraat, bordes Prinsemarij
10.30 uur  Felicitatie z.m. De Koning,
 Sint Janstraat, bordes Prinsemarij
10.40 uur   Ringsteken met Rijtuigen en SJEZEN, 

Brink
13.00 uur   Kingsday Disco & Dance Laren, 

Kermisterrein
14.00 uur  Ringsteken met Cabrio’s, Brink

vrijdag 29 april
19.30 uur   Herdenkingsconcert, basiliek op de 

Brink

zondag 1 mei
11.00 uur   Fietsenrally, start vanaf de 

Poffertjeskraam

woensdag 4 mei
19.00 uur  Stille tocht, Drift
20.00 uur   Dodenherdenking, bij het monument  

op de Brink

donderdag 5 mei
10.00 uur   Volleybaltoernooi The Smashers, 

Schuilkerkpad

zaterdag 7 mei
9.00 uur  Plantenmarkt, kerkplein voor de basiliek

zaterdag 7 mei
20.00 uur    Jubileum Taptoe met show Moving on,
 Kermisterrein (Plein 1945)

zondag 8 mei
13.00 uur   MCC Draait Door, Kermisterrein (Plein 

1945)

Programma 2016
Feestweek Laren
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11 mei  Brinkhuis: Consult - helderziend medium 
Susan van Berkel tussen 11.00 en 17.00 

11 mei Brinkhuis: Filmdiner om 17.30 uur
11 mei Brinkhuis: Biblioscoop- Burnt om 19.30 uur
12 mei  Brinkhuis: Koffie voor Senioren om 10.00 uur
12 mei   Muziekcentrum Schering Inslag: Brei-

haakcafe van 10.00-12.00 uur
12 mei  Brinkhuis:Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur 
12 mei  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi om 13.30 uur
13 mei  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
13 mei  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
13 mei  Brinkhuis: Concert The Millers Tribute Band 

om 20.15 uur
19 mei  Lezing: Gezond ouder worden? bij N. 

Parmentier
24 t/m 27 mei Avondvierdaagse (Inschrijven 20 april)
26+27 mei  Toneelvereniging De Papegaai speelt ‘ 

Blijvend Applaus’ in Gooiland
22 t/m 25 jun  Wandelvierdaagse Het Gooi
17 juni  Papageno zomerconcert 
 

23 apr  Vervolg excursie op lezing: verborgen akkers 
in Laren 

25 apr  Brinkhuis: Presentatie: Vakantie 
voorbereiden via Internet om 14.00 uur

25 apr Brinkhuis: Scharrelconcertje om 17.00 uur
25 apr Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
25 apr Rechtswinkel om 19.30 uur
26 apr Raadhuis: Gemeenteraads verg. 20.00 uur
26 apr De Blokhut: Sarita’s Hartkoor om 20.00 uur
27 apr Koningsdag - Brinkhuis gesloten
28 apr  Brinkhuis: Koffie voor Senioren om 10.00 uur
28 apr  Brinkhuis: Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur 
28 apr   Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi om 13.30 uur
28 apr Brinkhuis: Kunstcafé om 19.30 uur
29 apr Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
29 apr Brinkhuis: Kidsbios – Het zakmes 15.30 uur
29 apr  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur 
29 apr  Sint Jansbasiliek: Herdenkingsconcert om 

20.00 uur
29 apr  Brinkhuis: Jazz Concert – Robert Bosscher 

Band om 20.15 uur
2 mei  Muziekcentrum Schering Inslag: In Between 

Café om 10.00 uur
2 mei  Brinkhuis: Culturele middag: Wie de f*** is 

oom Jo? om 14.00 uur
2 mei Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
2 mei Brinkhuis: Rechtswinkel om 19.30 uur
3 mei Brinkhuis: Biblioscoop - 45 Years 15.30 uur
4 mei Raadhuis: Moeder & Kind Yoga om 9.00 uur 
4 mei  Brinkhuis: Consult - helderziend medium 

Susan van Berkel tussen 11.00 en 17.00 uur
4 mei Brink: Nationale Herdenking om 19.48 uur
5 mei  Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en 

BEL-Veteranendag - Brinkhuis gesloten
5 mei Recreatief Volleybaltoernooi bij SV Laren’99
5 mei BEL-veteranendag in Blaricum
6 mei Brinkhuis: Voorlezen voor peuters 11.00 uur
 6mei  Muziekcentrum Schering Inslag: 

Jongereninloop om 19.00 uur
7 mei  Johanneshove: Repair Café van 10.00 tot 13.00 

uur
9 mei Brinkhuis: Narcotics Anonymous 18.30 uur
9 mei Brinkhuis: Rechtswinkel om 19.30 uur
10 mei Brinkhuis: Biblioscoop- Youth om 15.30 uur
11 mei Raadhuis: Moeder & Kind Yoga om 9.00 uur



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  
woensdag 4 mei 2016

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak 
kunt u tijdens de openingstijden 
bellen met 14 035 of maak een 
afspraak via www.laren.nl

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

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

Cover: Het land van Mauve.

 
 

 
 
 

De Gouden Makelaar 
  


