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5 vragen aan

Louise Babel
De 19-jarige Louise Babel, derdejaars student media
management en marketing aan het Grafisch Lyceum
Utrecht, is de nieuwe Landelijke Ambassadeur mbo van
2021. Komend studiejaar is de Larense hét gezicht van
het mbo en gaat ze het mbo op tal van gelegenheden vertegenwoordigen. ‘Het mbo heeft zoveel te bieden.
De diversiteit van de opleidingen en de kwaliteit van de
studenten wil ik graag laten zien.’

Waarom heb je meegedaan aan deze lande Waar ga jij je als ambassadeur vooral voor
inzetten?
lijke verkiezing?
‘Het begon vorig jaar met een verkiezing bij mij op
school. Ze zochten een student die de school wilde ver
tegenwoordigen op onder meer de open dagen en in
videofilmpjes. Ik ben al een tijdje ambassadeur van
Dynamic Arts in Laren, dus ik dacht: ik meld me gewoon
aan en ik zie wel hoe het loopt. Tot mijn verrassing won
ik de verkiezing. Daarna vroeg de school of ik ook wilde
meedoen met het programma ‘Mbo’ers Pakken Aan’. Een
landelijke verkiezing van ‘Dit is mbo’ waarbij je in teams
verschillende challenges uitvoert. We werden door een
jury beoordeeld op vijf competenties: leiderschap,
samenwerken, creatief denken, problemen oplossen en
communiceren. En in de finale moest je een pitch
houden, waarin je uitlegde waarom jij de Landelijk
Ambassadeur mbo 2021 wilde worden. Ik was natuurlijk
supertrots toen ik in mei op het Ambassadeursgala hoor
de dat ik de winnaar was.’

Waarom heeft het mbo volgens jou een
ambassadeur nodig?
‘Voordat ik twee jaar geleden naar het Grafisch Lyceum
ging, twijfelde ik tussen de havo en het mbo. Mijn beeld
van het mbo was eerlijk gezegd niet zo positief. Toch heb
ik uiteindelijk heel bewust voor deze mbo-opleiding
gekozen en daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat dit de
plek is waar ik mijzelf het beste kan leren kennen. Ik
merk dat het imago van het mbo de afgelopen twee jaar
is verbeterd, maar het kan nog beter. Daarom wil ik
graag laten zien wat het mbo allemaal te bieden heeft. Er
zijn zoveel soorten opleidingen en ook de studenten zijn
heel verschillend. Die diversiteit van het mbo wil ik nog
beter onder de aandacht brengen.’

‘Het komende jaar wil ik in verschillende plaatsen in
heel Nederland een mbo-straat openen. Zo’n straat toont
de diversiteit van het mbo en laat zien hoe belangrijk
goed opgeleide vakmensen zijn. Van de detailhandel tot
de horeca en de kapsalon: ze worden allemaal gerund
door mensen met een mbo-diploma. Om dit voor elkaar
te krijgen, ga ik de samenwerking opzoeken met gemeen
ten, scholen en het bedrijfsleven. Iedereen die wil mee
helpen is welkom. Onlangs heb ik de burgemeester van
Laren al ontmoet. Dat was heel bijzonder. We hebben
afgesproken dat ik hem mag bellen als ik een concreet
idee heb. Het is mijn missie dat er uiteindelijk in élke
Nederlandse gemeente zo’n mbo-straat komt.’

Wat zou je jongeren willen meegeven die nog
twijfelen over een mbo-opleiding?
‘Het mbo is heel erg praktijkgericht. Als je het leuk vindt
om te werken in projectvorm is een mbo-opleiding echt
iets voor jou. Bovendien is het mbo heel breed. Je leert er
ook veel dingen die je direct buiten school in de praktijk
kunt brengen, bijvoorbeeld tijdens je bijbaantje. Twijfel
je nog, dan zou ik vooral adviseren: neem je rust, denk
goed na en volg je hart. Dat heeft mij, toen ik mijn
schoolkeuze moest maken, heel erg geholpen.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Laren is de plek waar ik ben opgegroeid en waar al mijn
vrienden wonen. Laren heeft mij gevormd tot de persoon
die ik nu ben. Ik ben er trots op dat ik hier woon. Via
Dynamic Arts heb ik heel veel verschillende mensen
ontmoet. Daar ben ik heel dankbaar voor.’
Meer weten over het mbo? Kijk op www.ditismbo.nl
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De gemeente kent –naast de leges
en vergunningen- twee inkom
stenbronnen: het Gemeentefonds van het rijk en de
Onroerende Zaak Belasting (OZB). OZB en WOZ (Waarde
Onroerende Zaak) worden vaak door elkaar gebruikt,
maar de woningmarkt bepaalt de WOZ en de gemeente
de OZB. Het gemeentebestuur streeft er altijd naar om de
kosten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Helaas
zien wij de k osten voor de gemeente alleen maar stijgen.

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

Maak werk van
de Johanneskerk:
Word Vriend
Activiteiten

verkiezingen beginnen hun
schaduw naar voren te werpen.
Een van de terugkerende thema’s
is de hoogte van de lokale belas
tingen.
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Een objectief bureau (AEF) berekende dat gemeenten
structureel 1.7 miljard euro tekort komen voor de zorg.
Een gevolg van de afwenteling van zorgtaken van het
Rijk naar gemeenten. Het demissionaire Kabinet heeft
hier maar zeer gedeeltelijk voor gecompenseerd. De laat
ste jaren is dus steeds een beroep op de spaarpot gedaan
om die tekorten te dekken. En nu heeft het Rijk aange
kondigd het Gemeentefonds te willen herverdelen, met
als uitkomst dat Laren vanaf 2023, in vier jaarlijkse stap
pen, zo’n € 80,- per inwoner minder zou gaan ontvangen
(ruim € 900.000,- !).
Het argument is dat Laren aan de lage kant scoort voor
het OZB-tarief. In Laren is dat, net als Blaricum, 10 pro
mille. In Eemnes 11,5 en de BEL-gemeenten scoren daar
mee gemiddeld. Er zijn gemeenten met lagere en hogere
tarieven: Gooise Meren 7 en Almelo 17. Het idee lijkt te
zijn dat inwoners van Laren een stijging van het OZBtarief wel kunnen betalen, waarbij men vergeet dat de
gemiddelde bijdrage in Laren al veel hoger is omdat in
Laren de duurste huizen staan. De Baarnse wethouder
Prakke verklaarde al in de krant te gaan demonstreren in
Den Haag tegen deze onacceptabele plannen. Laten we
allemaal met hem meegaan!

04-06-20 14:30

Peter Calis,
Wethouder

Laren Regenklaar
De gigantische wateroverlast in Limburg, de Eifel en de
Ardennen heeft ons weer eens met de neus op de feiten
gedrukt. Zo’n enorme regenval als daar lijkt in het Gooi
vrijwel uitgesloten, maar dat er weleens meer kan vallen
dan de 43 mm, waarmee wij nu in de plannen rekening
houden, kunnen we zeker niet uitsluiten. In 2014 wilde
Ton Stam de wateroverlast al aanpakken; nu is Peter Calis
verantwoordelijk wethouder. Soms is het lastig om
draagvlak voor een bepaalde aanpak te verkrijgen.
Het huidige plan van het College van B&W om onder de
vijver op de Brink een bassin te bouwen heeft onze volle
steun. Wat de VVD betreft mag het bassin wel wat dieper.
Hoe dieper, des te meer regenwater er tijdelijk in opge
borgen kan worden. En… je kan dit maar één keer doen.
De Naarderstraat mag dan wel niet veranderen in een
woeste stroom zoals de Ahr of de Geul, maar als het riool
en het bassin vol is kan het water op de Brink toch nog
flink stijgen. En daarmee de huizen en de bedrijven
onder vies water zetten. Op grote schaal afkoppelen van
het riool en een nog groter opvang-bassin is geen luxe.
Het is ons aller belang om solidair te zijn met de bewoners
en bedrijven op en rond de Brink en te trachten de ellende
van wateroverlast te voorkomen. Het ook getuigen van
fatsoen als automobilisten kalm rijden als er toch water
op straat zou komen te staan en niet alles en iedereen
onderspatten. Wonen en werken in Laren mag dan gewel
dig zijn, maar dat behoort ook bij stortbuien zo te blijven.

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Johan de Bondt
VVD Laren
Dit is een podium voor

Politiek

Beste inwoners!

Te huur?

Ik hoop dat u een mooie zomerperiode heeft gehad. Het
weer was soms wat wisselend, voor diegenen die in
Nederland zijn gebleven. Zij die zijn weggegaan zullen
ondanks de coronamaatregelen hopelijk een mooie
vakantie elders hebben doorgebracht.
Het politieke seizoen is weer begonnen en we gaan met
onze fractie de laatste periode in voor de verkiezingen in
maart volgend jaar. Op de agenda staan nog een paar
stevige beslispunten, waaronder de begroting die effect
heeft op allerlei zaken die we in ons dorp wel of misschien
juist niet kunnen aanpakken.
De fractie die bestaat uit Wim van der Zwaan, Hans van
Goozen, Eric Hurink, Sean Bogaers en ondergetekende
ondergaat deze maand een wijziging. Ons gewaardeerde
commissielid Thijmen Jacobse zal de plaats innemen van
Sean Bogaers, die mede vanwege zijn prille vaderschap
een stapje terug doet. Vanaf deze plek dank ik Sean hier
vast voor zijn grote inzet en betrokkenheid voor Larens
Behoud. Zijn bijzondere aandacht voor jeugd en inclusi
viteit nemen we natuurlijk mee en blijft door zijn betrok
kenheid binnen de vereniging Larens Behoud ook een
onderwerp op onze agenda.
Graag treden we als fractie met u in gesprek over uw wen
sen voor de komende jaren voor Laren. Daartoe nodigen
we u van harte uit in het Brinkhuis, op zaterdag
4 september van 11.00 tot 13.00 uur. We horen graag bij
een kop koffie wat u bezig houdt, wat u waardeert aan
ons dorp en wat er zou moeten verbeteren. Maar ook met
andere vragen of opmerkingen bent u van harte welkom.
Onze fractie hoopt u te mogen ontmoeten!

Het raadhuis aan de Eemnesserweg schijnt heel duur te
zijn.
Wat moeten we daar dan mee? De wethouder zou het graag
te gelde maken om zo zijn begroting te dichten. Met de
opbrengst van de ambtswoning is dat ook gelukt. De wet
houder: “Het onderzoek naar de verkoop is al bijna klaar”
en de gewenste uitkomst staat waarschijnlijk al vast: Goed
idee!
De gemeenteraad zou naar Eemnes verhuizen of eventueel
in het Brinkhuis moeten gaan overleggen. Ongetwijfeld
zal de goedkoopste oplossing ook zomaar ineens de beste
blijken te zijn zoals te doen gebruikelijk is bij dergelijke
voorstellen.
Ter zake: Volgens de goedgekeurde jaarrekening is de boek
waarde een bescheiden 2,6 miljoen euro.
Maar waarom verkopen?
Er staat veel kantoorruimte leeg, ook in Laren. Die is lastig
te verhuren of te verkopen. Tegelijkertijd is er een schreeu
wend tekort aan betaalbare woningen in het dorp. Kunnen
we dat niet in een klap oplossen door het raadhuis geschikt
te maken voor bewoning?
Misschien willen enkele huurders (voorlopig) blijven maar
er komt minstens 600 m2 vrij. Mogelijk nog meer als de
parkeerplaats ook bebouwd kan worden. Volop mogelijk
heden om een aantal woningen te realiseren. Of de
gemeente het zelf, de woningbouwvereniging of nog een
andere partij het op moet gaan pakken en uit moet gaan
voeren is niet zo snel te zeggen.
Er zijn vast heel veel bezwaren te verzinnen, en die zullen
geroepen worden. Maar er zijn minstens zo veel voordelen.
In ieder geval nadenken en een onderzoek laten verrichten
naar de haalbaarheid. In ieder geval voordat het in handen
komt van een ontwikkelaar die
minder opheeft met de gewone
woningzoekenden.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud
de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Bart Vos
Groen Laren

Aaltje van Zweden te gast bij Singer's Jan
Rudolph de Lorm

Bettie Bruin en Lieke Tau maken Laren
weer wat groener

Bijna weer naar de middelbare school

De Gooische Kip is ermee gestopt
6 jaar Papageno Huis

Onder elkaar

Grote garagesale op Jordaan 3-5 september

Hemmy Wong's laatste (sloop)kantoor
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De laatste rijen deze natte zomer voor de Poffertjeskraam

'Liefde is alles' 12 september bij
Poffertjeskraam

Laren nam afscheid van markante
Meta Loeff

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Ericaweg 19, 1251 WJ, plaatsen van een dakkapel,
ingekomen 14 augustus 2021
•	Gooiergracht 149, 1251 VE, realiseren van een
aanbouw aan de garage, ingekomen 15 augustus 2021
•	Lantentijmen 14, 1251 RG, plaatsen en vergroten van
een dakkapel, ingekomen 14 augustus 2021
•	Paviljoensweg 4, 1251 AS, plaatsen van een airco unit
aan de buitenkant, ingekomen 17 augustus 2021
•	Vredelaan 24, 1251 GJ, vellen van 1 boom, ingekomen
17 augustus 2021
•	Lage Vuurscheweg 12, 1251 TT, vergroten van de
woning door middel van het plaatsen van een
verdieping op de bestaande uitbouw aan de
achterzijde, ingekomen 17 augustus 2021
•	Jordaan 24, 1251 PD, vellen van 6 bomen (herplant),
ingekomen 17 augustus 2021
•	Groene Gerritsweg 17, 1251 JL, vellen van 1 boom,
ingekomen 19 augustus 2021
•	Slangenweg 39, 1251 RT, vellen van 1 boom,
ingekomen 25 augustus 2021
•	Koloniepad 15, 1251 AH, realiseren van een gasten
verblijf, ingekomen 26 augustus 2021
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 5 A,
Laren, 1251 KD, verbouwen en het wijzigen van de
bestemming van winkel naar woning
•	Noolseweg 21 B, 1251 GN, vellen van 2 bomen

Larense zaken

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

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Eemnesserweg 19,1251 NA, vellen van 1 boom (gemeen
telijke kap)(herplantplicht), verzonden 27 juli 2021
•	Heideveldweg 56, 1251 XN, vergroten van de bestaande
dakkapel, het plaatsen van een nieuwe dakkapel op
het zijdakvlak en het intern constructief wijzigen van
de woning, verzonden 17 augustus 2021
•	De Kwekerij 12, 1251 MG, vellen van 1 boom, verzonden
17 augustus 2021
•	Mauvezand 54, 1251 JG, wijzigen van de kozijnen in de
voor- en zijgevel, verzonden 19 augustus 2021
•	Jagersweg 60, 1251 ZS, vellen van 1 boom (herplant
plicht), verzonden 16 augustus 2021
•	Jagersweg 60, 1251 ZS, vervangen van de erfafscheiding,
het maken van een toegangspoort en het vellen van
1 fijnspar, verzonden 24 augustus 2021
•	Oude Kerkweg 23, 1251 NX, vellen van 1 boom,
verzonden 24 augustus 2021
•	De Leemkuil 7, 1251 AR, realiseren van een uitbouw en
het vernieuwen van de kozijnen en dakbedekking,
verzonden 26 augustus 2021

Geweigerde
omgevingsvergunning
•	Heideveldweg 47, 1251 XL Laren, aanvraag inrit
vergunning, 11 augustus 2021
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het
betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indie
nen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de
bezwaarprocedure kunt u vinden op www.laren.nl/
bezwaarschrift
Larense zaken 3 september 2021

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

Milieujaarverslag en
jaarrapportage (OFGV)
Het college van burgemeester en wethouders van Laren
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2020 en de jaar
rapportage 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 29 juni 2021 zijn vastgesteld.
In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt
gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in
2020 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij
de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combi
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend
terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Daarnaast
kunt u de stukken digitaal opvragen.

Familieberichten
Geboorten
10-06-2021
Leau Juna Hofmans
29-06-2021	Olivia-Mae Charlotte Christine
Maassen van den Brink
28-07-2021
Sophie Frédérique Marie Admiraal
Huwelijk/partnerschap
19-07-2021	Joel Martijn Verhoeven,
en: Odette van Gaalen

Onderzoek in de ondergrond
voor aardwarmte
Energie Beheer Nederland (EBN) voert tot oktober onder
zoek uit naar mogelijkheden om aardwarmte te winnen
uit de ondergrond. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van Economische Zaken &
Klimaat en het vindt onder andere plaats op het grond
gebied van Laren en Blaricum.
De werkzaamheden zijn onderdeel van landelijk onder
zoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen,
de zogenaamde Seismische Campagne Aardwarmte
Nederland (SCAN). Bij seismisch onderzoek worden
Larense zaken 3 september 2021

geluidsgolven de ondergrond ingestuurd om zo de dikte
en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te
brengen. De geluidsgolven worden opgewekt door gecon
troleerd kleine seismische ladingen te laten ontploffen
op twintig meter diepte. Hierbij werkt EBN volgens
strikte voorwaarden, zoals vastgesteld in de vergunning.
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl/scan

Veldwerk Koopstromenonderzoek
2021 in september van start
Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad en
Noord-Brabant
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd.
Gemeenten en provincies zetten zich samen met winke
liers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra
en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk
te doen, start begin september in de Randstad en NoordBrabant een grootschalig consumentenonderzoek. Dat
onderzoek brengt in beeld waar de inwoners kopen en
hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Ook de
gemeente Laren neemt deel aan het onderzoek. I&O
Research en bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek
uit in opdracht van de Provincies Noord-Brabant, NoordHolland, Utrecht en Zuid-Holland.
Begin september ontvangt een groot deel van de huis
houdens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te
nemen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag
willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag Onder alle deelne
mers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaar
ten van € 25,- verloot.
Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website
www.kso2021.nl Daar staat onder andere een kort filmpje
met uitleg over het onderzoek. Of e-mail uw vraag naar
info@kso2021.nl

Vervoer Gooi en Vechtstreek houdt
Wmo-cliënten mobiel
Sinds 1 juli wordt het Wmo-vervoer in onze gemeente
uitgevoerd door Vervoer Gooi en Vechtstreek. Richard
Hop, manager van dit nieuwe gemeentelijke vervoersbe
drijf, blikt terug en geeft uitleg.
“Het Wmo-vervoer is er voor mensen die niet of niet meer
zelfstandig kunnen reizen. Met ons vervoer blijven zij
mobiel en daar zijn we best trots op”, zegt Richard. “Voor
hen willen we goede service leveren, die betaalbaar is en

blijft. Voor sommige passagiers is het even wennen en we
zien dat reizigers verschillende verwachtingen hebben.”
Bagage
“We merken bijvoorbeeld dat niet altijd duidelijk is hoe
veel bagage er mee kan. De Wmo-taxi deel je vaak met
een of meer passagiers van meerdere adressen. Zo kun
nen we chauffeurs en voertuigen efficiënt inzetten.
Daarom kan er per persoon maximaal een handtas en
een boodschappentas mee.”
“Ook is belangrijk om bij het reserveren rekening te hou
den met een marge van een kwartier voor tot een kwar
tier na de afgesproken vertrektijd. Binnen die marge
staat de taxi voor de deur. Wie reserveert met bij voor
keur een mobiel telefoonnummer, krijgt vijf tot tien
minuten voor aankomst van de taxi bericht van de
chauffeur.”
Niet te lang wachten
“Helaas gebeurt het soms dat iemand toch nog niet klaar
is voor vertrek. Onze chauffeurs wachten dan maximaal
een paar minuten. Vertraging op het ene adres betekent
immers dat andere reizigers langer moeten wachten. Dat
willen we natuurlijk beperken, hoe vervelend dat ook is
voor de betreffende reiziger.”
En stel dat er echt iets mis gaat, kan een reiziger dan een
klacht indienen? “Daar gaan we heel serieus mee om.
Dient iemand een klacht bij ons in, dan nemen we per
soonlijk contact op. Samen bekijken we wat niet goed
ging en hoe het beter kan. Ons motto Persoonlijk en
Betrouwbaar maken we graag waar”, aldus Richard.

Larens Journaal

Familie De Ruiter-Zwanikken zorgde
tientallen jaren vrijwillig voor weide en dieren

Wethouder Ton Stam bedankt de heer en mevrouw De RuiterZwanikken met een bos bloemen.
Tientallen jaren zorgden Joke en Ruud de Ruiter-Zwa
nikken met veel plezier voor het stuk openbare grond
nabij Melkweg/Jordaan in Laren en voor de daar aanwe
zige dieren. Nu de familie onlangs is verhuisd naar Eem
nes is de huurovereenkomst voor het beheer van de
grond beëindigd. De gemeente is dankbaar voor hun
inzet al die jaren.

Wethouder Jan den Dunnen: “Vanuit de gemeente vol
gen we de ontwikkelingen ook op de voet. Vooral voor
onze inwoners zijn de veranderingen het grootst, nu
Latax het vervoer niet meer uitvoert. Dat is echt wel even
wennen.”

Wethouder Ton Stam: “Namens de gemeente Laren wil ik
Joke en Ruud zeer bedanken voor hun tomeloze inzet die
zij de afgelopen jaren in weer en wind hebben getoond.
Met veel toewijding hebben zij dag in dag uit voor de
weide en de aanwezige dieren gezorgd. En daarmee heb
ben ze vele grote en kleine inwoners van Laren altijd een
groot plezier gedaan!”

Reizen met het Wmo-vervoer
Kijk voor meer informatie op www.vervoergv.nl Daar
is ook folder te vinden, die alle gebruikers van het
Wmo-vervoer voor de zomer hebben ontvangen. De
folder bevat het handige overzicht ‘Uw reis in 8 stap
pen’ en is ook verkrijgbaar bij de gemeente.

Familie De Ruiter-Zwanikken: “Onze familie heeft vier
generaties lang voor de dieren en de weide met veel liefde
en plezier gezorgd. Er komt daar nu met ons vertrek naar
Eemnes helaas een einde aan. Ook bedanken we graag de
vier generaties Calis (van de molen) die ons al die tijd
hebben geholpen met voer en hooi voor de dieren.”
Toekomst
De gemeente Laren gaat binnenkort in overleg met
buurtbewoners om te horen welke ideeën er leven voor
de toekomst van het perceel. Het huidige bestemmings
plan vormt daarvoor in principe het uitgangspunt.
Larense zaken 3 september 2021

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde, de
natuur en het uiterlijk van de gemeente en andere huishoudelijke zaken. Een aantal bepalingen is
hieronder uitgelicht. Op overheid.nl en op www.laren.nl/apv is de gehele APV te vinden.

Houd de stoep en de weg
toegankelijk voor anderen door
groen uit de tuin terug te
snoeien.

Evenement organiseren?
Meld het tijdig bij de gemeente.
In de meeste gevallen is een
vergunning nodig.

Het uitgangspunt is: ruim de
uitwerpselen op en zorg ervoor
dat u een opruimmiddel bij u
heeft, houd ook uw hond binnen
de bebouwde kom aangelijnd op
de weg (ook stoep en berm).

Boom kappen, een weg veranderen
of een uitweg maken? Daar is in de
meeste gevallen een vergunning
voor nodig. Voor andere activitei
ten kan ook een vergunning nodig
zijn. Bij twijfel, neem contact op
met de gemeente.

Gebruik geen (soft)drugs op
openbare plaatsen.

Vuurkorf of barbecue aan? Zorg
dat anderen hier geen last van
hebben en dat het veilig gebeurt.
Let op: bij droogte kan er een
rookverbod gelden in bossen en
natuurterreinen.

Veroorzaak geen hinderlijk
gedrag op openbare plaatsen.

Laat geen (wens)ballonnen op
vanwege het milieu en de
(brand)veiligheid.
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Larense schilderijen aan kunstmuur
Bonte Paard

MCC 90 jaar en 4 oud-leden samen 334 jaar

Mooie avondvoorstellingen in
Singer Laren

Paars, paarser, paarst!

Nieuws in beeld

Scholen weer begonnen

Vanavond pizza!

Repetitie voor feestelijkheden 17 september bij 500-jarige
Johanneskerk

Tuin Nardinclant vrij te bezoeken op 11 september

Vrije plaatsen voor Senia leesclub in Laren

Wethouder Peter Calis gaat voor in
de weg naar een Unesco Geo Park

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.

Verhuizen
De vorige financiële crisis had fors effect op het
aantal echtscheidingen. Er was arbeidsonzekerheid en huizen stonden onder water, waardoor
mensen bij elkaar moesten blijven. Maar dit
was gelukkig van tijdelijke aard. Nu maken we
weer mee dat mensen niet uit elkaar kunnen,
maar vanwege een andere oorzaak: woning
tekort. Een tijd geleden kwam Josje bij mij op
kantoor, die samen met haar man Frank besloten had uit elkaar te gaan. Op hoofdlijnen hadden ze al een overeenkomst en de kinderen,
allebei op de middelbare school, zouden de ene
week bij haar en de andere week bij hem
wonen. Samen maakten we een overeenkomst
die zij aan Frank kon voorleggen. Daarna hoorde ik een tijdje niets van haar, tot voor kort. Ze
vertelde dat ze ondanks de overwaarde van hun
woning geen geschikte huizen in Amsterdam
konden vinden om hun levens gescheiden
voort te zetten. Ze kregen de financieringen
niet rond. In tegenstelling tot de vorige crisis is
er, met de lage rente en weinig aanbod, nu niet
snel zicht op verbetering van de woningmarkt.
We kwamen maar tot één oplossing: verhuizen
naar een ander deel van het land waar huizen
nog wel (relatief) betaalbaar zijn. Voor hun
werk, zij consultant, hij in de zorg, zou dat geen
probleem hoeven zijn. Alleen de kinderen, die
moesten nog een paar jaar naar school. Uiteindelijk volgden ze mijn idee op om een tijdelijke
woning in Friesland te huren (waar ze allebei
vandaan kwamen), betaald met een lening op
basis van overwaarde van hun huis. Ze bleven
omenom in Amsterdam met de kinderen wonen tot na hun eindexamen. Maar zo’n mooie
oplossing is niet voor iedereen weggelegd.
Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons en
wij bepalen gratis en vrijblijvend de
waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!

Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________

Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Vacatures
vrijwilligerswerk
Versa Vrijwilligerscentrale
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Onafhankelijk voorzitter cliëntenraad

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

Zorgeloos Wonen locatie Johanneshove in Laren zoekt
een voorzitter voor haar cliëntenraad. Wilt u meeden
ken en de vinger aan de pols houden over de kwaliteit
van zorg? Dan is dit een leuke vacature in de medezeg
genschap bij Vivium Zorggroep. Kijk voor meer infor
matie op www.vivium.nl/nieuws.

Amaris Theodotion zoekt gezelschap
Hou je van koffie schenken en praatjes maken of de vrij
dagmiddagborrel organiseren? Of misschien meer van
wandelen? De bewoners van Amaris vinden het leuk als
je komt. Heb je een moment in de week over en wil je
iemand een leuke tijd bezorgen? Neem dan contact op.

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

Begeleider koekjes bakken gezocht in het
Papageno Huis

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

In het Papageno Huis worden jongeren met autisme op
weg geholpen naar een zo zelfstandig mogelijke toe
komst. Een van de jongeren zoekt een buddy. Een vro
lijk, geduldig en spontaan persoon die het leuk vindt
om samen koekjes te bakken in de keuken van het
Papageno Restaurant. Deze dagbesteding is op dins
dagmiddag (van 13 - 16 uur) en woensdagochtend (van 9
- 12 uur).

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

De Jager

Vrijwilligers gevraagd voor het nieuwe
Ontmoetingscentrum van de King Arthur Groep

Facilitaire hulp gevraagd in lunchtijd bij de
Gooise Academie

Lijkt het u leuk om iets te betekenen voor onze ouderen?
Wij zoeken vrijwilligers voor deze nieuwe locatie op de
Eemnesserweg 15a die het leuk vinden om te ondersteu
nen (een aantal uren per week) bij deze dagbesteding
voor mensen met dementie.
Aandacht voor de deelnemers, een stukje wandelen,
(samen) een warme maaltijd koken (tussen de middag)
of samen een spelletje of (sport)activiteit ondernemen.
Of wellicht is er een andere activiteit die u/je graag met
onze deelnemers zou willen ondernemen?

Woon je in Laren en vind je het leuk om een aantal keer
per week tussen 12.00 uur en 13.30 uur hand- en span
diensten te verlenen op de Gooise Academie in Laren?
Ben je handig en sociaal? Help mee de Gooise Academie
soepel draaiende te houden. Je hebt contact met docen
ten en cursisten en lost voor hen kleine defecten op. Je
neemt bestellingen in ontvangst en bergt ze op. Je ver
richt lichte onderhoudswerkzaamheden in de tuin en
aan de gebouwen. Je bent van harte welkom.

Ook zoeken wij Vrijwillige chauffeurs. Het gaat om
halen en brengen van ouderen met een vorm van
geheugenproblematiek naar en van ons Ontmoetings
centrum. Er is een bus aanwezig waarin u met een
gewoon rijbewijs mag rijden. Heeft u hart voor mensen
met dementie, bent u in het bezit van een rijbewijs en
heeft u een paar uur in de week over in de ochtenduren
tussen 9:00 en 10:00 uur en/of in de middag tussen
16:00 en 17:00 uur?

Senior Web zoekt docent computeren
Wil je 50-plussers vertrouwd maken met allerlei digitale
middelen? Lijkt het je leuk om je kennis van Android,
IOS, smartphone en laptop over te dragen? Hetzij 1 op 1
of in een groepsles? En ben je ook nog geduldig? Reageer
dan op deze vacature.

Contact
De inloopuren zijn weer gestart in Laren en Eemnes, ook
in Blaricum is een afspraak mogelijk. Neem voor infor
matie over de vacatures of voor een afspraak contact op
met Priscilla van der Vegte, coördinator VC BEL,
06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl.

Bel voor meer informatie of een
kennismakingsgesprek met
Michelle van de Steeg op
06-43723384. Mailen kan ook:
oclaren@kingarthurgroep.nl

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

De zomer voorbij?
De scholen zijn weer begonnen en het leven en ritme
van alledag is bijna weer terug. De zomer is voorbij,
we hebben weinig hitte gehad, maar de hitte op de
woningmarkt is nog (lang) niet voorbij. Elke dag wor
den u en ik hiermee geconfronteerd. Is het niet in de
media, dan is het wellicht in uw directe omgeving;
blije kopers van een nieuwe woning en teleurgestelde
mensen, die helaas nét de koper niet zijn geworden.
Het nieuw te vormen kabinet; daarmee wordt getreu
zeld. Hoeveel belangrijke economische besluiten
worden er nu op de lange baan geschoven? Vanaf de
zijlijn is het natuurlijk altijd makkelijk praten; maar
om deze oververhitte situatie op de woningmarkt op
te lossen moeten er ca 900.000 woningen gebouwd
worden. Tot 2040 zijn er nu plannen voor 440.000
woning en de rest? De Markerwaard inpolderen? Dat
levert nog ca. 100.000 woningen op. Ons kleine Neder
land komt steeds meer in de knel, enerzijds de econo
mie, welvaart en de mens die steeds meer wil (en
steeds sneller) en vol ongeduld zit. Anderzijds de na
tuur, de boer, het milieu en wat daarvan vanuit
Europa aan ons wordt opgelegd. Iedereen kijkt in zijn
eigen perspectief naar (zijn) wereld maar het empa
thisch vermogen om zich in situatie van de ander te
verdiepen, is en blijft moeilijk. Laten we samen een
stapje nemen in de toekomst. Over een paar weken
begint de maand oktober. Van oudsher wordt deze
maand betiteld als “woonmaand”. Normaal bespro
ken zijn er dan ook altijd open huizen dagen, maar
vanwege de corona maatregelen gaan die in de oude
vorm niet door. Wél kunt u een NVM makelaar uit
nodigen om de waarde van uw woning te laten
bepalen alsmede uw woonvragen te beantwoorden.
We komen hiervoor graag bij u langs.
En op naar een heerlijke nazomer!

Uit het archief van de Historische kring Laren - 59
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Omdat het wel erg druk werd op de wegen door het
dorp en ook omdat er steeds meer ongelukken werden
gemeld, ging de politie in de maand augustus scherp
opletten op rijwielen, motoren en auto’s. Ze gingen
onderzoeken of alle verkeersdeelnemers wel voldeden
aan de eisen der wet. Zo werd er in de tweede week van
augustus proces verbaal opgemaakt tegen een
bestuurder van een motorrijtuig. Zijn voertuig was
namelijk niet voorzien van de voorgeschreven twee
remmen. Hij mocht ook niet meer verder rijden en
moest eerst naar een garage om de remmen te laten
aanbrengen. Daarna moest hij ze komen tonen op het
politiebureau.
Een andere verkeersdeelnemer met een auto reed
pardoes twee maal over een fietspad. Door de
rijkspolitie, die dit had gezien, werd hij geverbaliseerd.
Ook haalde de rijkspolitie een motorrijder van de weg
die in het donker zonder verlichting reed. Dat ging
hem veel geld kosten.
Ook werd een chauffeur van een personen auto
verbaliseerd omdat hij zijn rijbewijs niet kon tonen.
De man, die woonachtig was in Blaricum, moest de
auto laten staan en werd naar huis gestuurd om zijn
rijbewijs te halen en te laten tonen op het politie
bureau. Daarna zou hij de contactsleutel van zijn
voertuig weer in ontvangst kunnen nemen.
Door de politie werden nog eens vier personen betrapt
bij het zich bevinden op verboden grond. Zij
beweerden dan wel toestemming van de eigenaar te
hebben, maar toch werden zij bekeurd voor deze
overtreding wegens artikel 461 van het wetboek van
strafrecht, het lopen op verboden grond.
Bron: Het Larensch Nieuwsblad
Wie een bezoek wil brengen aan de Historische Kring
is iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte
welkom in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 29,
Laren. Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

Laren van boven en van onder
Over een klein stukje Laren
het heet daar het Ooghout
‘S-morgens komen baasjes om de hoek
Met hond over het graspaadje aanlopen
“Goedemorgen, wat zijn dat voor wilde planten ?
Mooi zegt Hans, weet u hoe ze heten ?
Gelukkig heeft Hans een escape , Marianne zijn vrouw
Dat is een Teunisbloem en een Slangenkruid….
“Hans””…..
Goh wat weet je dat goed, “Hans”!
Sindsdien sta ik als wilde plantenkenner bekend
Goed ik loop er dan ook dagelijks langs en geniet
Van de kleuren en ook Kito mijn hond blijft het mooi
vinden
VAN BOVEN kijkt een kraandrijver naar het stukje
g rasveld
Op het Ooghout

Nieuwe publicatie!

Ingezonden brief

Een door wilde planten en gras overwoekerd grond
Ideaal voor plannenmakers
Bij mij komt de vraag op, wat komt er straks op dat
stukje grond ?
VAN BOVEN mooie huizen
Waar we er in Laren genoeg van hebben?
En in de prijsklasse van minstens een miljoen ?
Waar en wanneer worden er huizen gebouwd ?
En kunnen jongeren meedenken en meepraten
Over zaken die in Laren gaan gebeuren ?
Mijn idee is het realiseren van een Jeugdraad in Laren
Zodat het in de toekomst niet meer alleen over
een mooi en actief Zelfstandig Laren gaat en niet
haalbaar is voor onze jeugd
Maar voor jongeren en met jongeren.
Hans Houtkamp

NU TEGEN
SPECIALE
INTEKENPRIJS

Deze nieuwe uitgave van Uitgeverij van Wijland geeft de
geschiedenis weer van een vergeten groep schilders,
die van 1903 tot 1918 actief waren in het Gooi. Zij
verenigden zichzelf in “Club De Tien”, opgericht door
de charismatische schilder August Le Gras (1864-1915).
Binnen Club De Tien hebben zo’n 35 leden deelgenomen aan meer dan 80 exposities in Nederland. Deze
unieke uitgave bevat veel illustraties, levert een prachtig
tijdsbeeld op èn is leverbaar vanaf 18 oktober 2021.

Teken in via www.uitgeverijvanwijland.nl tot
15 oktober voor € 15,95 (daarna € 18,95)

'Autospotters en knetterbolides worden
minder'

Burgemeester spreekt voor de regio bij
Indiëherdenking

Een Larens icoon verdwijnt

Panorama Laren
Mooie schaal bij afscheid voorzitter Goede Herder Kapel,
Herman Kroes

Ook burgemeester geniet van Hans van der Linden's cartoons

Veel luisterplezier bij de Doprsradio

Larense zaken 12
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2018

Nieuws in beeld

Schilderij Vreedenburgh over restauratie 1926 duikt op

Vissen met schepnet in Mauvevijver

Verregend S.O.L.L. feest

Kinderen gratis lid
van de bibliotheek
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum geeft alle kinderen
t/m 12 jaar een gratis lidmaatschap cadeau. Daardoor heb
ben kinderen onbeperkt toegang tot alle boeken, luister
boeken en e-books van de bibliotheek. Lezen is goed voor
de taalontwikkeling en in de zomervakantie helpt het om
een zogenaamde ’leesdip’ te voorkomen. Voorlezen is een
gezellig moment samen en geeft een rustpunt in de druk
te van alledag. Zomaar wat redenen van ouders die hun
kind lid hebben gemaakt van de bibliotheek en regelmatig
materialen komen lenen.
Zoals Marije de Jong en haar dochter Frederique (5 jaar) die
in de bibliotheek van Laren op zoek zijn naar zoekboeken,
de favoriete boeken van Frederique. Marije heeft al haar
kinderen voorgelezen vanaf de geboorte. Bij baby’s bestaat
het voorlezen vooral uit spelen en nieuwe woorden leren.
Als kinderen ouder worden lijkt het meer op ’echt’ voorle
zen. De allerbelangrijkste reden waarom Marije met al
haar kinderen naar de bibliotheek komt en met hen samen
leest is de woordenschat. Uit onderzoek blijkt dat kinde
ren die veel lezen veel beter zijn in taal. Met een kwartier
lezen per dag leren kinderen 1000 nieuwe woorden per
jaar. Zelfs Marijes 13 jaar oude dochter leest nog met veel
plezier, als het tenminste een boek is dat haar aanspreekt.
Ook voor Vanessa Scherpenzeel is het leren van taal en ver
groten van de woordenschat een reden om haar kinderen
lid te maken van de bibliotheek. Haar dochter Sophie (6
jaar) heeft net een stapel Donald Ducks ingeleverd, een

Ingezonden brief

andere dochter leest vooral veel over paarden. Vanessa
heeft haar kinderen aangeleerd om ’s morgens en ’s avonds
zelfstandig een half uur te lezen. Dat bereidt ze voor op
zelfstandig leren maar ook omdat je door te lezen zoveel
leert over jezelf en anderen, over de werkelijke wereld en
fantasiewereld waarin je met een goed boek terecht komt.
Daarnaast is er ook een hele praktische reden om lid te
worden van de bibliotheek: het oneindig aanbod. Als een
boek uit is gaat het weer terug naar de bibliotheek en
komt er iets nieuws voor in de plaats. Zo kun je eindeloos
nieuwe boeken blijven lezen en bekijken.
Geïnspireerd door deze verhalen? Maak jouw kind dan ook
lid van de bibliotheek. Kom langs en haal het gratis lid
maatschap op in de bibliotheken van Huizen en Laren.

Hierbij wil ik mijn afschuw tonen over het grove geweld
dat vandalen hebben verricht aan planten in de openbare
ruimte van Laren. Aan het ongeplaveide wandelpad tussen
de Naarderstraat en Paviljoensweg stonden tot voor kort
aan het SOLL-veldje prachtige fotogenieke berenklauwschermbloemen. Tot mijn verbijstering bleken ze onlangs
allemaal gekopt te zijn. Hiervoor is een flink mes of zaag
nodig geweest. Grof geweld en waartoe? De resten zijn
blijven liggen, dus het was niet te doen om de giftige
planten onschadelijk te maken.
De SOLL en de Gemeente groenvoorziening weten van
niets. Sinds wanneer mogen burgers planten en bloemen
uit de gemeentelijke plantsoenen plukken? Bijvoorbeeld
een boeket narcissen of rozen plukken voor eigen vaas?
En dit is alleen pure v ernielzucht.
Een betrokken Larense burger, Jeanny Janssen-Jacobs

Lustrumfeest BasBEL
De Brede algemene seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes Laren
bestaat vijf jaar en viert dat met een feestelijke lustrumlunch.
BasBEL werd opgericht, zo vertelt secretaris Ellen de Valk,
omdat er in de drie dorpen geen eigen organisatie was
voor senioren. ‘Iedereen boven 55 of 60 jaar.’ Toen de ANBO
steeds centralistische werd, richtte het afdelingsbestuur
een eigen lokale vereniging op. In het begin, aldus De
Valk, ‘was dat een gok, om zo te beginnen met nul leden,
maar intussen is dat goed uitgepakt. We zijn nu hard op
weg naar de tweehonderd leden.’
Happenings
BasBEL is bekend van uitjes, Kerstdiners en reisjes die ook
vaak de krant halen. ‘Ja we zijn van de sociale contacten en
etentjes. Het zijn soms echt kleine happenings, zoals het
boottochtje in Amersfoort, waar een jaar later nog over
wordt gesproken. Noem ons voor mijn part een gezellig
heidsvereniging, maar we zijn veel meer dan dat,’ aldus de
secretaris. Er is ook de individuele dienstverlening, bij
voorbeeld de gratis hulp bij de aangifte inkomstenbelas
ting. ‘Dat heeft veel leden al een aardig centje opgeleverd,
mede vanwege aftrekposten en toeslagen waar niet ieder
een uit zichzelf aan denkt.’
BasBEL verzorgt de verspreiding van gerichte informatie
via het rondgebrachte BasBLAD en via de website Basbel.
nl. Daarop is ook een actuele Activiteitenkalender te vin
den, met de activiteiten van BasBEL zelf, én de voor senio
ren interessante activiteiten van andere organisaties. De
mooiste manier van communiceren, zegt De Valk, is toch
met informatiebijeenkomsten. ‘Dan zit je bij elkaar en
kan iedereen zijn eigen vragen stellen.’

500 euro startgeld.’ BasBEL is onafhankelijk en niet gebon
den aan enige partij. ‘We kloppen daarom zonder schroom
ook aan bij de lokale politiek. Soms met succes, zoals toen
we de gemeente Eemnes vroegen om meer zitbanken. En
dat is belangrijker dan je denkt’, zo doceert De Valk, ‘want
dan gaan ouderen makkelijker zelf de deur uit.’ Inmiddels
zijn in de gemeente zo’n twintig extra bankjes geplaatst.
Vol tanden
De Valk praat makkelijk, maar op de vraag of er ook iets
vervelends is aan haar werk voor BasBEL heeft ze even de
mond vol tanden. Niet lang, want dan zegt ze weer met
vuur: ‘Wat me wel dwarszit is dat we nog weinig succes
hadden met ons pleidooi voor meer seniorenwoningen.
Op ons verzoek nemen gemeenten soms mooie woorden
op in hun plannen, maar er komt tot op heden weinig van
terecht. Dat is zo jammer.’

Onaf hankelijk
Financieel bedruipt BasBEL zichzelf, met geld van de leden
en van eigen adverteerders en sponsors. ‘Alleen in het
begin toen we nog geen leden hadden,’ licht de secretaris
toe, ‘kregen we van elk van de drie gemeenten eenmalig

www.bol-an.nl

Lustrumlunch
BasBEL viert haar vijfjarig bestaan met een feestelijke
lunch op 15 oktober in de grote zaal van het Huis van
Eemnes voor alle leden. Tijdens de lunch, belooft het
bestuur, zijn er vrolijke presentaties en verrassingen.
Aanmelden kan via secretaris@basbel.nl of 035-5316079.
Ook voor nieuwe leden. Wie zich nu aanmeldt is voor
€ 25,00 lid tot eind 2022.

IEDERE DAG VERS!



Agenda
tot medio sep	Papageno Huis: Expositie
‘Grensverleggende vrouwen’
4 sep	SV Laren ’99: Officiële opening nieuwe
clubhuis, 16.30 uur
7 sep	Film aan de Brink: The Piano, 19.30 uur
8 sep	Film aan de Brink: Hope Gap, 14.30 uur
8 sep	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
19.30 uur
9 sep	Film aan de Brink: Madre, 14.30 uur
10 sep	Rosa Spier Huis: Chieko Donker Duyvis
& Menstréis, 20.00 uur
11 en 12 sep	Open Monumentendagen 2021
vanaf 11 sep	Lindenhoeve: Fotoreportage Marja van
Hest – ‘Laren van weleer’
11 sep	Buurtvereniging Ons Genoegen:
Repair Café Laren, 10.00-12.30 uur
11 sep	Historische Kring Laren: Twee
rondleidingen historische tuin
Nardincland, start Lindenhoeve
13.15 uur en 15.15 uur
11 sep	Singer Laren: Het Kleine Theater –
Hans en Grietje, 15.00 uur
12 sep	Hei bij La Place: Laren Rent
12 sep	Johanneskerk: Zomerconcert, 15.00 uur
14 sep	Film aan de Brink: Hope Gap, 19.30 uur
15 sep	Film aan de Brink: For Sama, 14.30 uur
15 sep	Film aan de Brink: The Piano, 19.30 uur
16 sep	Film aan de Brink: For Sama, 14.30 uur
17 sep	Singer Laren: Verder – Simone Kleinsma,
20.15 uur
18 sep	Lindenhoeve: Presentatie Hans van
Deuren bij kunstwerk ‘Laren van
weleer’, inloop Lindenhoeve 14.00 uur;
vertrek naar kunstwerk 14.30 uur
18 sep	Singer Laren: Verder – Simone Kleinsma,
20.15 uur
19 sep	Papageno Huis: zondagochtendconcert,
11.30 uur
21 sep	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
19.30 uur

22 sep
Film aan de Brink: Madre, 14.30 uur
22 sep
Film aan de Brink: For Sama, 19.30 uur
23 sep
Film aan de Brink: The Piano, 14.30 uur
23 sep	Theater aan de Brink: Jim Speelmans
– Artistziek, 20.15 uur
24 sep	Rosa Spier Huis: Tine Tabak – Blessa,
20.00 uur
25 sep	Singer Laren: Karin Bloemen en de
Old School Band, 20.15 uur
26 sep	Papageno Huis: zondagochtendconcert,
11.30 uur
27 sep	De Blaercom, Blaricum: Inloopochtend
SeniorWeb Laren-Blaricum, 10.00-12.00 uur
28 sep	De Blaercom, Blaricum: Inloopochtend
SeniorWeb Laren-Blaricum,
0.00-12.00 uur
28 sep
Film aan de Brink: Madre, 19.30 uur
29 sep	Film aan de Brink: Out Stealing Horses,
14.30 uur
29 sep
Film aan de Brink: Madre, 19.30 uur
30 sep
Film aan de Brink: Hope Gap, 14.30 uur
3 okt	Papageno Huis: zondagochtendconcert,
11.30 uur
3 okt	Singer Laren: Lezing over
tentoonstelling ‘De ontdekking van
het heden’, 15.00 uur

Terugkerende activiteiten
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis,
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van
10.00-12.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag
van de maand van 10.45-12.00 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke
tweede zaterdag van de maand van 10.00-12.30 uur

Sportautoprestaties met
de sensatie van motorrijden

www.vanderhallnederland.nl
nfo@vanderhallnederland.nl



Theateragenda

Vrijdag 10 september

Chieko Donker Duyvis & Menestréis
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Gratis toegang
Een internationaal creatief trio,
bestaande uit Chieko Donker Duyvis (zangeres en celliste
uit Amsterdam met Braziliaans/Japanse roots), César Puente (contrabassist uit Mexico) en Juliusz Warszawski (gitarist
uit Polen). Geïnspireerd door de klassieke muziek, en met
een enorme nieuwsgierigheid en grote liefde voor LatijnsAmerikaanse muziek, creëren zij een unieke klankwereld en
verrassende improvisaties. Reserveren is verplicht (0355386797). Een corona-toegangscheck wordt uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen voor theaterbezoek.

Zaterdag 11 september

Het Kleine Theater – Hans en Grietje (3+)
15.00 uur – Singer Laren
Prijs € 15,00 – Supporters € 10,00 – Kinderen € 10,00
Hans en Grietje zijn verdwaald in het bos. Wat nu? Hans
pakt zijn boek met de titel: ‘Hans en Grietje’. Zijn zus mag er
niet in kijken, maar doet het stiekem toch. Als Grietje leest
dat ze de volgende dag naar een heks gaan, verandert ze
het verhaal. Het Kleine Theater geeft sprookjes een
grappige twist,

Vrijdag 17 & zaterdag 18 september

Verder – Simone Kleinsma
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 32,50 – Supporters € 30,00
Simone Kleinsma vertelt in haar nieuwe voorstelling
‘Verder’ haar persoonlijke verhaal over de afgelopen jaren,
waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen
verder te gaan. Simone neemt je mee in haar verhaal waarbij uiteraard muziek een grote rol speelt. Met zowel
bestaand als speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.

Donderdag 23 september

Jim Speelmans – Artistziek
20.15 uur – Theater aan de Brink
Prijs € 15,00
(incl. drankje naar keuze in de pauze)
Artistziek is de voorstelling die Jim Speelmans al jaren wilde maken. Eén van
Nederlands beste comedians gaat het theater in met
slechts een kruk, een headset-microfoon en een eerlijke
voorstelling met een ongekend hoge grapdichtheid.

Singer L aren

Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

Vrijdag 24 september

Blessa – Tine Tabak
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Gratis toegang
Blessa is een artistiek onderzoek naar hoe vrouw te zijn, hoe kwetsbaar te zijn, autonome keuzes te maken, afscheid te nemen, te reizen, alleen
te zijn en lief te hebben. Reserveren is verplicht via de
receptie van het Rosa Spier Huis (035-5386797). Een coronatoegangscheck wordt uitgevoerd volgens de landelijke
richtlijnen voor theaterbezoek.

Zaterdag 25 september

Karin Bloemen en de Old School Band
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,00
In dit programma gaat ze helemaal voor de muziek, samen
met de Old School Band. Het wordt een mooie avond, want
Karins stem “klinkt voller en vrijer dan ooit tevoren”, zoals
Algemeen Dagblad afgelopen jaar verklaarde.

Donderdag 7 oktober

Kampvuursessies – Yentl en de Boer
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,00
Kom lekker binnen, we steken een fikkie aan en gaan
muziek maken.

De Papageno zondagochtendconcerten
starten weer!

Met ingang van 19 september gaan in het zAaltje van het
Papageno Huis Laren de zondagochtendconcerten weer
van start. Masterstudenten van het conservatorium treden wekelijks op en brengen een gevarieerd repertoire ten
gehore. In de afgelopen maanden moesten deze concerten
vanwege de coronamaatregelen helaas worden stopgezet.
Vanaf 1 september staat de programmering op de website
van het Papageno Huis en kunnen de toegangskaarten
worden gekocht. Meer info: www.papageno.nl

Brinkhuis Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis
Brink 29
Esseboom 2
Naarderstraat 77
035 751 39 91
035 538 67 97
035 538 80 91
info@hartvanlaren.nl
info@rosaspierhuis.nl
email@stichtingpapageno.nl
www.hartvanlaren.nl
www.rosaspierhuis.nl
www. stichtingpapageno.nl

Activiteiten

Filmagenda Brinkhuis
• dinsdag 7 september
The Piano
•	woensdag 8 september
Hope Gap
•	woensdag 8 september
Out Stealing Horses
• donderdag 9 september
Madre
•	dinsdag 14 september
Hope Gap
•	woensdag 15 september
For Sama
•	woensdag 15 september
The Piano
•	donderdag 16 september
For Sama
• dinsdag 21 september
Out Stealing Horses
• woensdag 22 september
Madre
•	woensdag 22 september
For Sama
• donderdag 23 september
The Piano
• dinsdag 28 september
Madre
• woensdag 29 september
Out Stealing Horses
•	woensdag 29 september
Madre
•	donderdag 30 september
Hope Gap

19.30
Drama/Romantiek
14.30
Drama/Romantiek
19.30
Drama/Romantiek
14.30
Drama/Thriller
19.30
Drama/Romantiek
14.30
Documentaire
19.30
Drama/Romantiek
14.30
Documentaire
19.30
Drama/Romantiek
14.30
Drama/Thriller
19.30
Documentaire
14.30
Drama/Romantiek
19.30
Drama/Thriller
14.30
Drama/Romantiek
19.30
Drama/Thriller
14.30
Drama/Romantiek

Kijk voor het filmprogramma in oktober op
www.hartvanlaren.nl

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer
Materiaal
Verschijningsdata
in huis
317
22-09-2021
vrij. 01-10 en za. 02-10
319
20-10-2021
vrij. 29-10 en za. 30-10

Start nieuw seizoen Gooise Academie
In september start het nieu
we cursusseizoen aan de
Gooise Academie voor beel
dende kunsten in Laren. Het
aanbod is heel divers, er zijn
cursussen boetseren, beeld
houwen, tekenen, schilderen en digitale kunst. Daar
naast zijn er ook regelmatig korte cursussen en inspire
rende workshops. Online inschrijven voor alle creatieve
cursussen gaat via www.gooiseacademie.nl.
De ateliers van de Gooise Academie liggen ‘verscholen’
achter de Sint Jansbasiliek aan de Brink op nummer 27A.
Er zijn schildersezels en hakblokken aanwezig, zodat de
cursisten er met alle gemak kunnen werken. Aangevuld
met een muziekje bij de les is de sfeer optimaal om de
vrijetijd te besteden. www.gooiseacademie.nl

Repair Café weer van start
Na een periode van ongeveer anderhalf jaar willen de
Repair Cafés van Laren, Blaricum en Eemnes verenigd in
Stichting Repair Cafés de BEL hun activiteiten weer gaan
hervatten. U kunt dan met uw huishoudelijke appara
tuur zoals stofzuigers, strijkbouten e.d. maar ook kle
ding weer terecht op diverse locaties waar u een enthou
siast team van reparateurs zult aantreffen die u graag
van dienst willen zijn.
In Laren gaat het Repair Café weer van start op zaterdag
11 september in het gebouw van buurtvereniging Ons
Genoegen aan de Smeekweg van 10.00 uur tot 12.30 uur.
In verband met het coronavirus zal onze werkwijze tijde
lijk afwijken van hetgeen u gewend bent. Zo zal er een
intake worden gehanteerd waar de bezoekers tussen
10.00 en 11.15 uur hun spullen kunnen inleveren. Samen
met de reparateur wordt bekeken wat de reparatiemoge
lijkheden zijn waarna het al dan niet gerepareerde voor
werp dan tussen 12.30 en 13.00 uur kan worden opge
haald. Uiteraard zullen de coronarichtlijnen volgens het
RIVM zoals de anderhalve meter strikt worden nage
leefd. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Expositie in Papageno Huis
Tot medio september is in het Papageno Huis de exposi
tie ‘Grensverleggende vrouwen’ in het huis aan de
Naarderstraat 77 te zien. De toegang is gratis en zelfs te

combineren met een bezoek aan het
restaurant of terras, waar buiten de
menukaart om ook het speciale
‘Grensverleggende menu’ gekozen
kan worden.

Sportief bewegen met fotowedstrijd

Helaas kan er vanwege corona nog geen Gooise Heide
loop worden georganiseerd maar sportievelingen wor
den wel uitgenodigd om nu van de bloeiende Gooise
heide te komen genieten. Hieraan is een fotowedstrijd
gekoppeld. Insturen kan tot en met 15 september 2021.
De opzet is simpel: Maak als gezin, wandelgroepje, hard
lopers of Nordic walkers een zelfgekozen wandeling over
een Gooise heide en maak een foto waar uw groep op
staat met de heide als decor.
Stuur uw mooiste foto van minimaal 2 MB naar www.
gooiseheideloop.nl (max. 2 per deelnemer). Insturen kan
tot en met woensdag 15 september 2021.

dag toegankelijk voor de aanwezige spelers en toeschou
wers op het terrein van SV Laren. Vanwege de huidige coro
namaatregelen zal de club in januari 2022 de opening uit
gebreid feestelijk vieren.

Kleine Raampjesdag
Kom zondag 5 september op Plein
1945 genieten van een groot aantal
luchtgekoelde VW’s! Er is een speci
ale ruimte gereserveerd voor Kar
mann Ghia’s, Brilkevers en Ovaaltjes. De winkels in het
centrum zijn deze zondag open en het evenement wordt
opgeluisterd door gezellige muziek van de “Pauwergirls”.

Biologische markt
Zondag 5 september van 11 tot 15.00 uur
vult het terrein van De Groene Afslag
zich weer met kramen bomvol biolo
gisch lekkers, met oude vertrouwde en nieuwe gezichten.
Laad je markttassen vol met heerlijke biologische, lokale
en vegetarische producten bij De Groene Afslag, Amers
foortsestraatweg 117.

Naar Nardinclant met Historische Kring Laren

Een muur vol kunst
Vanaf heden zijn de schilde
rijen van Henk Gijselman
enkele maanden te zien in
het bekende cafe ‘t Bonte
Paard midden in Laren. Kom
gezellig langs voor een drankje en geniet van de prach
tige Larense dorpsgezichten. Cafe ‘t Bonte Paard is elke
dag te bezoeken van vroeg tot laat, en is gelegen aan de
Naarderstraat 1.

Opening nieuw clubhuis SV Laren
Zaterdag 4 september wordt het nieuwe clubhuis van SV
Laren ‘99 officieel geopend. Diezelfde dag begint het nieu
we voetbalseizoen met wedstrijden om de KNVB Beker en
vrijwel alle teams van SV Laren ’99 spelen dan thuis. Het 1e
elftal speelt om 14.30 uur het bekerduel tegen Veenendaal.
Direct na afloop van dit duel, om 16.30 uur, zullen burge
meester Nanning Mol en wethouder Sport Ton Stam het
clubhuis officieel openen. Het nieuwe gebouw is de hele

Wie graag de historische tuin van landgoed Nardinclant
aan de Houtweg in Laren wil bezoeken, kan dat zaterdag
11 september doen met de Historische Kring Laren
(HKL). Op 11 en 12 september worden de Open Monu
mentendagen 2021 gehouden. Op zaterdag 11 september
organiseert de HKL twee rondleidingen: om 14.00 uur en
16.00 uur. Het vertrek is 13.15 uur respectievelijk 15.15 uur
bij de Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29,
Laren. Onder leiding van dorpsgids Vincent Hilhorst
wandelen de deelnemers naar het landgoed op Houtweg
25. Belangstellenden wordt vriendelijk verzocht zich
uiterlijk 9 september aan te melden via info@histori
schekringlaren.nl.
Nardinclant brengt ook moderne kunst in de tuin: een
achttal ‘art statements’. De opening van de expositie is 10
september van 17.00-20.00. Meer informatie op www.
amsterdamgarden.com. Speciaal tijdens Open Monu

Activiteiten

mentendagen 2021 is Nardinclant extra open. Dan kan
dus ook de kunst bekeken worden. Wie niet met de HKL
meegaat, kan zelf boeken. Op zaterdag 11 en zondag 12
september zijn er meerdere rondleidingen van ongeveer
een uur. De toegang, na verplichte aanmelding via www.
amsterdamgarden.com, is gratis.

Zomerconcerten in de Johanneskerk

Literaire fietstour door Laren

Ter gelegenheid van de viering van het
500-jarig jubileum van de Johannes
kerk is een mooie reeks zomer
concerten samengesteld die in de
Johanneskerk worden uitgevoerd.
Daarbij ligt de nadruk op het recent
verworven historische Titz-orgel (1734)
en de beiaard. Een overzicht vindt u op
pag. 44 van dit Larens Journaal. Meer info: www.johan
neskerk500-laren.nl, daar vindt u ook de links naar onze
Facebookpagina en YouTube.

In het kader van het Erfgoedfestival
2021 heeft Margriet de Koning Gans
een literaire fietstour door Laren
samengesteld. Mede dankzij de
stichting Laren Literair werd in 2011
een prachtig boekje Literair fietsen
langs schrijvers van Laren en Blari
cum gepubliceerd waarin ook een
fietskaart werd opgenomen. Na de
schilders die de schoonheid van
Laren en Blaricum ontdekten, volgden generaties van
schrijvers, dichters en musici. Zij hebben het culturele
leven in Laren aan het begin van de 20e eeuw op een hoog
en mondain niveau getild, en juist dat heeft de dorpen
hun aantrekkingskracht voor artistieke rijken en intel
lectuelen gegeven. Hotel Hamdorff werd het middel
punt voor chique bals en partijen, en voor alles wat mooi
en kunstzinnig was. Als schrijversdorp dreigt Laren in
de vergetelheid te raken. Met deze fietsroute langs de
huizen van de belangrijkste en bekendste literaire figu
ren die in de twee buurdorpen hebben gewoond probe
ren we dit tijdens het Erfgoedfestival 2021 enigszins
recht te zetten. Op de fietskaart met vijfentwintig korte
schrijversportretten en hun plaats in de Nederlandse
literatuur. Door de ogen van mensen als Adriaan Roland
Holst, Carrie van Bruggen, Annie Romein-Verschoor,
Marten Toonder, Fritzi ten Harmsen van der Beek en
Adriaan van Dis, is Literair fietsen ook een kleine
geschiedenis van de dorpen zelf geworden. Gedurende
het Erfgoedfestival – tot en met 12 september – (https://
www.visitgooivecht.nl/nl/zien-doen/erfgoedfestival ) is
de fietskaart gratis verkrijgbaar aan de balie van biblio
theek vestiging Laren aan de Brink 29.

Laren van weleer
De Open Monumentendagen 2020 waren door de corona
maatregelen in het water gevallen. De Historische Kring
Laren had het plan om uitgebreid aandacht te besteden
aan het kunstwerk ‘Laren van weleer’ dat in de Herten
kamp is geplaatst. Uitstel betekent in dit geval geen
afstel. Vanaf zaterdag 11 september zal in de Lindenhoe
ve een fotoreportage van Marja van Hest tentoon worden
gesteld van de restauratie van het kunstwerk. Hans van
Deuren zal 18 september een presentatie houden bij het
kunstwerk. Inloop in de Lindenhoeve is vanaf 14.00 uur
en rond 14.30 uur is het vertrek naar het kunstwerk.

Workshops Computeren en Digitale Media
De bekende smartphone-, tableten pc-cursussen van SeniorWeb
Laren-Blaricum worden meer
dan twintig jaar gegeven aan
50-plussers. In oktober beginnen
de cursussen in zaal P5 in De Blaercom, Schoolstraat 3,
1261 EV te Blaricum. Er wordt training gegeven in Win
dows 10, Apple Mac, iPhone en iPad, Android tablet en
smartphone, Foto’s bewerken en presenteren in Win
dows en Digitale Nalatenschap. Ook persoonlijke lessen
(1 cursist voor 1 docent) zijn mogelijk. Voor informatie en
advies over de lesmogelijkheden voor u persoonlijk bent
u hartelijk welkom op de inloopochtenden in De Blae
rcom, op maandag 27 september en dinsdag 28 septem
ber 2021 van 10.00 – 12.00 uur. De cursussen starten vanaf
4 oktober. Uiteraard houden wij rekening met de corona
maatregelen, gesteld door het RIVM. Meer informatie:
www.seniorweblarennh.nl.

Laren Rent
Op 12 september om 10 uur organi
seert Laren Rent zijn tweede loop. Er
zal net als vorig jaar een parcours van
5 kilometer uitgezet worden op de hei
bij La Place. Deelnemers kunnen 5 of
10 kilometer lopen. Tot aan de loop
zijn er elke dinsdag trainingen van Suzanna van ‘Sport
Passion’ op de hei. Geef je nu op via info@fysiovanstra
ten.nl. Inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro.

Art Laren
In het weekend van
24 tot en met 26 sep
tember wordt de
25ste Art Laren geor
ganiseerd.
Een
kunstbeurs in de
buitenlucht op de
Brink in Laren. Op vrijdagmiddag 24 september vanaf
17.00 uur wordt bij de horecastand op Art Laren een spe
ciaal jubileum event georganiseerd en vindt de officiële
opening Art Laren plaats.
De paviljoens van de galeriehouders staan tussen de
oude bomen op het gras van de Brink. De robuuste eiken
vormen een prachtige combinatie met de moderne
kunstwerken in de witte paviljoens. De beeldentuinen
en de vele bezoekers versterken dit fraaie geheel. Art
Laren kent daardoor een ‘sfeer’ die voor Nederland en
daarbuiten uniek genoemd mag worden.
Meer info: www.artlaren.nl

Training Mindfulness bij Viore
Tijdens en na de behandeling
van kanker kan het moeilijk
zijn om het leven weer op te
pakken. Dat kan ook gelden
voor naasten van kankerpati
ënten, en ook voor nabestaan
den. Voor hen start er op maandag 20 september weer
een training mindfulness bij Viore.
Mindfulness helpt als je moeite hebt om tijdens en na de
behandeling het leven weer op te pakken. Je kunt gecon
fronteerd worden met klachten van allerlei aard, zoals
vermoeidheid, angst, sombere gedachten, piekeren, sla
peloosheid of concentratieverlies. Mindfulness is één
van de mogelijkheden die in deze situatie kan helpen om
zowel mentaal als fysiek fitter en evenwichtiger te wor
den en daarmee meer balans (terug) te vinden in het
dagelijkse leven.
De trainingen worden begeleid door een ervaren gids
van Viore. Kosten: € 40,- voor 8 bijeenkomsten, om de

week op maandag, vanaf 13.30 uur. Informatie en aan
melden: aanmelden@viore.org, bel 035 685 35 32 of kijk op
www.viore.org/agenda.

Ontspanningstraining bij Viore
Een andere training bij Viore start op maandag 27 sep
tember. Dit is een ontspanningstraining voor iedereen
die leeft met kanker. De training bestaat uit zeven bij
eenkomsten en is gebaseerd op de Autogene Training,
een oude methode die bewezen effectief is. De training is
met name geschikt voor mensen met slaapproblemen.
Dit geldt zowel voor problemen bij het inslapen als met
het doorslapen.
Kosten voor deelname: €35,- voor 7 bijeenkomsten, eens
in de twee weken. Informatie en aanmelden: aanmel
den@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32, of kijk op
www.viore.org/agenda.

Lezing museumdirecteur Singer
T/m 28 november 2021 verrast Singer
Laren opnieuw met een tot nu vrij
wel onbekende particuliere kunst
verzameling. Eerder was het de
beurt aan collecties als De HeusZomer en de Van Vlissingen Art
Foundation. Nu schittert de collec
tie van de JK Art Foundation in de
net gerenoveerde museumzalen. De
tentoonstelling met de titel ‘De ontdekking van het
heden’ toont topwerken uit de moderne en hedendaagse
kunst en omvat een honderdtal werken waarin vrijwel
alle grote Europese kunststromingen uit de twintigste
en eenentwintigste eeuw vertegenwoordigd zijn. Een
museaal geheel van werken en kunstenaars met klin
kende namen als Pablo Picasso, Amadeo Modigliani,
Constantin Brancusi, Jean Arp, Piet Mondriaan, Joan
Miro, Pablo Picasso, Giorgio Morandi, Robert Delaunay
en René Daniëls.
Op zondag 3 oktober om 15.00 uur geeft museumdirec
teur Jan Rudolph de Lorm een lezing over de tentoon
stelling. Meer informatie op www.singerlaren.nl.

Maximale aantal koorleden bijna bereikt !
De zangers van ‘Mannenkoor De Erfgooiers’ willen de maximale grootte van de
groep rond de 14 á 15 man h ouden, daardoor blijft de sfeer sportief, gezellig en posi
tief. Het blijkt te werken. Een leuke groep repeteert nu met regelmaat op maandag
avond van 19:45 tor 22:00 uur in de blokhut van Buurt-en Speeltuinvereniging ‘Ons
Genoegen’aan de Smeekweg. Met in achtneming van de RIVM voorschriften. Zij
sluiten deze avonden af met een praatje en een drankje. Aanmelden is op dit moment
nòg voor enkele heren mogelijk bij Cees Bus Tel: 06 33861911, ceesbus5@gmail.com
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Klaar voor
de volgende 500 jaar!
Dit jaar bestaat de Johanneskerk, het oudste monument
van Laren, 500 jaar. En dat vieren we, samen met u! Want
de Johanneskerk is van ons allemaal en één van de meest
herkenbare fysieke onderdelen van de identiteit van ons
dorp. Er is geen gebouw in Laren dat zo vaak wordt afge
beeld op schilderijen of prenten als de Johanneskerk.

Een plek om elkaar te ontmoeten en te inspireren
De Johanneskerk is altijd een plek geweest waar mensen
samenkwamen. Om hun geloof te beleven en om elkaar
te ontmoeten. Die functie vervult de Johanneskerk nog
steeds. Ook nu is het belangrijk dat we elkaar blijven ont
moeten op plekken in het dorp. Om met elkaar te praten,
elkaar te helpen en om onszelf en elkaar te inspireren.

schermen zijn veel mensen bezig geweest met deze reno
vatie, zoals de architect, verschillende aannemers en
hun medewerkers, het bestuur en betrokken leden van
de Protestante Gemeente Laren-Eemnes, de jubileum
commissie en medewerkers van de gemeente Laren. De
namen van Jaap van Duijn, wethouder Ton Stam en Karel
Hagen willen wij daarbij, in het licht van de vele uren
werk die zij in het project hebben geïnvesteerd, niet
ongenoemd laten.

Renovatie
Daarom is het niet alleen belangrijk dat we van het oud
ste monument van Laren kunnen genieten, maar dat we
de kerk ook gebruiken. Daarom hebben wij, de Protes
tante Gemeente Laren-Eemnes en de gemeente Laren,
ervoor gekozen de Johanneskerk volledig te renoveren.
Buiten en binnen. Zodat de kerk er niet alleen weer
prachtig uitziet, maar ook kan worden gebruikt door
alle inwoners. Voor bijeenkomsten, lezingen, kerkdien
sten of kleine concerten. Zodat inwoners van Laren nog
zeker 500 jaar hier kunnen samenkomen.
Dankzij u!
Hoe dat is gelukt? Dankzij u! Heel veel inwoners hebben
gul gegeven om de renovatie mogelijk te maken. En daar
ben ik u heel dankbaar voor. Want dankzij u is het ons,
in coronatijd, toch gelukt de kerk te renoveren. Achter de
Kom naar de Johanneskerk
In deze speciale editie van het Larens Journaal leest u
alles over de Johanneskerk. En wij hopen vooral dat u
langskomt. Om te genieten van de kerk die wij met
elkaar voor u hebben gerestaureerd.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de
J ohanneskerk.
Nanning Mol, voorzitter

Korte geschiedenis
Johanneskerk
De Johanneskerk is ingewijd op 17 september 1521 als
Rooms-Katholieke kerk. In 1581 werd de kerk Protestants
door ingrijpen van de Gooise Baljuw. De kerk had een
priesterkoor, dat helaas in de 19e eeuw is afgebroken. De
contouren van het koor worden straks zichtbaar gemaakt
in de bestrating rondom de kerk. De naam Johanneskerk
is pas in september 2003 gegeven toen het in 1954 gevon
den Johannesbeeld in de kerk werd geplaatst. De kerk is
eigendom van de Protestantse gemeente Laren-Eemnes.
Sinds de Franse tijd is de toren eigendom van de burger
lijke gemeente Laren. In de toren hangt een carillon, in
1966 geschonken door Susanne Fokkens. Het heeft
48 klokken, inclusief de luidklok. Beiaardiers geven
regelmatig concerten.

In zijn lange historie is de kerk vaak gerestaureerd. Eerst
in 1618. Op voorspraak van baljuw en dichter Hooft stel
den de Staten van Holland tien duizend guldens ter
beschikking, omdat de kerk bouwvallig was geworden.
Een bekende restauratie is die van 1844, waarbij de
ingang werd verplaatst naar de oostkant (Naarderstraat)
en het metselwerk werd bepleisterd.

In 1926 werd dat weer verwijderd en de toegang
teruggebracht naar de toren. Aan de noordgevel werd
een consistorie en een stookkelder bijgebouwd, waar
door de kerk verwarming kreeg.
De restauratie van 1995-96 was hard nodig: de houten
kap was ernstig aangetast door de boktor. Bij de con
sistorie kwamen een keukentje en toiletten en aan de
zuidzijde een nooduitgang. Een aantal banken wer
den vervangen door stoelen met bijbehorend litur
gisch meubilair.
De recente restauratie van 2020-21 was zeer ingrij
pend. De ongelijke houten vloer op balken is vervan
gen door een geïsoleerde betonnen vloer met vloer
verwarming, waarop een prachtige dekvloer van
Belgisch hardsteen is gelegd. Het prachtige halfronde
plafond is schoongemaakt en het historische Titzorgel (1734) staat te pronken op de galerij.

De predikantsborden zijn gerestaureerd, de verlichting
is verbeterd en er is een prachtige installatie geplaatst,
zodat alle diensten en andere bijeenkomsten kunnen
worden uitgezonden.
De Johanneskerk is nu een gebouw geworden waarin
niet alleen kerkdiensten worden gehouden, maar ook
concerten, lezingen en particuliere bijeenkomsten.
Daarmee staat de kerk ook daadwerkelijk midden in ons
dorp, bereikbaar en beschikbaar voor iedereen.
Aat Snaterse, augustus 2021

Hervormd
Dat lieve, kleine kerkje dat bijna t’ Bonte Paard kust, is
een juweeltje. En dat zeg ik niet omdat ik er ooit een her
vormd meisje heb gehuwd in een ceremonie waarbij
mijn ongeloof nadrukkelijk werd gerespecteerd, maar
omdat het zo mooi is en zo eigenzinnig ligt, met de
ingang niet aan de straatzijde, maar wat verstopt. De
Historische Kring Laren meldt dat het bouwwerk dateert
van 1521 en oorspronkelijk Rooms-Katholiek was; sinds
de reformatie wordt de Johanneskerk (want zo heet hij)
voor protestantse erediensten gebruikt. De Hervormde
Gemeente van Laren is tot chagrijn van velen in 2004
gefuseerd met de Gereformeerde Kerk Laren-BlaricumEemnes, waarmee de eeuwenlange traditie van kerk
scheidingen zowaar een kleine terugslag beleefde. Voor
wie het interesseert: volgens de laatste tellingen kent
ons land ruim 600 kerken en kerkgenootschappen. Dat
mocht volgens de samenvoegers van de protestantse
kerken wel wat minder.
Wat de Johanneskerk zo mooi maakt, is de plek in het
dorp, een beetje aan de rand van een plantsoentje, met
popperig lage huisjes als buren. Voordat de Naarderstraat
zijn huidige breedte kreeg, was de kerk een stuk groter,
maar het koor is ten faveure van de doorstroming
gewoon afgebroken. Wat mij intrigeert is dat de kerk van
de kerk is, maar de toren in bezit is van de gemeente
Laren. Van ons allemaal dus. Dat maakt het horen van de
beiaardconcerten tot een nog mooiere belevenis.

Karels Kijk

Karel Hubert (1950-2015)

Een van de mooiste kado’s die de jubilerende kerk
voor zijn 500ste verjaardag heeft gekregen, is het 18e
eeuwse Titz-orgel dat voor 1 euro mocht worden
‘gekocht’ van de Evangelisch Lutherse gemeenschap
aan de Bergweg in Hilversum. Orgeldeskundigen zijn
van mening dat het een van de mooiste orgels is in de
wijde omgeving en dus behouden blijft. Lange tijd is
het orgel toegeschreven aan de orgelmakersfamilie
Weidtman uit Ratingen. Nader onderzoek wees uit
dat dit niet correct is en dat het vrijwel vast staat dat
het door een van zijn leerlingen gebouwd is, de des
tijds in Neuenhoven gevestigde orgelmaker Henricus
Titz ( ca 1700-1759). Het is het vroegst bekende orgel
van zijn hand en is in 1734 voltooid. Met Pinksteren
werd het orgel met zijn prachtige klankkleur in de
Johanneskerk in gebruik genomen. Laren heeft er
weer een pareltje bij. Zowel voor de eredienst alsook
voor de komende concerten.

Een ‘nieuw‘
avontuurlijk orgel

De renovatie

Gemeenschapsgevoel
Op de internationale conferentie over religieus erfgoed
in Europa (Religious heritage in a diverse Europe) in juni
2019 in Groningen opende de Turks-Amerikaanse imam
Antepli zijn lezing met de woorden: “Ik huilde bij de
beelden van de brandende Notre-Dame, maar ik werd

nog verdrietiger toen ik hoorde dat er in een mum van
tijd zoveel geld binnenkwam voor de herbouw van de
Notre-Dame. Waarom moet er eerst een brand woeden
voordat mensen de handen ineenslaan? Waarom niet al
veel eerder de verantwoordelijkheid voor zulk waardevol
erfgoed samen, als religieuze en seculiere samenleving,
gedragen?” Antepli raakte precies de kern waar het bij

religieus (architectonisch en beeldbepalend) erfgoed
over moet gaan.
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) bezit
twee kerkgebouwen in Laren. De Ontmoetingskerk aan
de Kerklaan en de Johanneskerk aan de Naarderstraat.
De Ontmoetingskerk biedt veel ruimte in het gebouw en
de Johanneskerk veel ruimte in de uitstraling. En bij de
vraag over hoe wij optimaal gebruik kunnen maken van
alles wat de Johanneskerk ons te bieden heeft, moet je
uitgangspunten definiëren. Een belangrijk uitgangs
punt is dat kerkgebouwen van iedereen zijn. De sacrale
functie brengt gelovigen en niet-gelovigen samen.
Kaarsjes branden, stilte tot preek van de leek. En een
gelovige voegt daar dan ook nog een emotionele band
aan toe als plaats van herinnering waar men is gedoopt
of getrouwd. Als architectuur behoort het kerkgebouw
tot de algemene beschavingsgeschiedenis. En de samen
leving in het dorp Laren heeft gemeenschapsgevoel
getoond door de ingrijpende renovatie mogelijk te
maken. Prachtig!
Martin Noordzij

Het beeld Johannes
Voor vijf honderd jaren
Werd in dorp Laren
Een kerkje geboren
Eenvoudig met toren
Men toog er ter kerke
Vaak na het werken
Bidden en knielen
Rust voor de zielen
Stormers van beelden
Die zich verveelden
Met bijlen en stokken
Ging alles aan brokken
Eén beeld overleefde
Als steunbalk en beefde
Hoog in de toren
Lag klem en verloren
Na bijna vier eeuwen
Hoorde hij schreeuwen
Men had hem gevonden
Zijn lijf vol met wonden
De kop was gekliefd
Toch werd hij geliefd
Johannes was veilig
Een wonder zo heilig
Pastoor en de Doom
Zij hadden een droom
Het beeld moest in ere
Hersteld voor de Here
In processie naar ’t kerkje
Oecumene dat merk je
Het beeld hoog verheven
Terug in het leven
Die kerk daar in Laren
Van vijf honderd jaren
Heet nu Johannes
Maar wat nu nog mist…
was hij apostel,doper of evangelist
was hij apostel,doper of evangelist
Douwe de Joode
augustus 2021

Johannes
de Evangelist
Gepolychromeerd eikenhout, Nederrijns, 15 e eeuw
Het middeleeuwse beeld van Johannes de Evangelist
werd in 1954 teruggevonden als steunbalk in de kerkto
ren. Het getuigt van de katholieke oorsprong van de in
1521 ingewijde parochiekerk. In 1566 woedde in Europa
de Beeldenstorm waarbij religieuze beelden en liturgi
sche voorwerpen in katholieke kerken werden verwoest.
Ook het Larense gebedshuis viel ten prooi aan de woede
van de calvinisten. In 1581 werd de kerk protestants en is
dat nog altijd. Gelukkig heeft het Johannesbeeld de
storm doorstaan. Ter gelegenheid van het 500-jarig
bestaan heeft Suzan peeters het beeld nu gerestaureerd.

TENTOONSTELLING OPEN MONUMENTENDAG

‘De geschilderde kerk’
Laren ontwikkelde zich eind negentiende eeuw, begin
twintigste eeuw van arm boeren- en weversdorp tot een
belangrijke kunstenaarskolonie waar veel schilders
nationaal en intern ationaal op af kwamen. In deze bloei
rijke periode onder leiding van hotelier Jan Hamdorff
legden diverse kunstenaars het Larense kerkje vast op
het schilderslinnen. Zo verbeeldden Co Breman, Paul
Hermanus, David Schulman, Arina Hugenholtz, Willem
Knip, Cornelis Vreedenburgh, Lou Loeber en de vriendin
van Piet Mondriaan Agatha Zethraeus haar in verschil
lende stijlen, variërend van illuminisme tot abstractie.

Daarnaast zullen de foto’s van William Singer, gemaakt tijdens de Sint Jansprocessie aan het begin van de
twintigste eeuw, naast het in 2007 ontdekte monumentale schilderij van Evert Pieters worden geëxposeerd.
Op Open Monumentendag, zaterdag 11 september, zal een deel van deze schilderijen tentoongesteld worden.
Om 11.00 uur, 13.00 en 15.00 uur is er een rondleiding door Leo Janssen.

Gedenkboek Johanneskerk, 1521-2021
Bij het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk verschijnt
een fraai geïllustreerd gedenkboek, waarin de geschiede
nis van het oudste gebouw van Laren wordt beschreven.
Over de kerk valt veel te vertellen, maar toch is veel ook
nog in nevelen gehuld. Daarom is voor dit boek door
historici de nodige research gedaan, die nieuwe ont
dekkingen heeft opgeleverd, met als primeur de vondst
van de oudste af beelding van de kerk (van Jacob van
Ruisdael).
Verder komen o.m. aan de orde de raadselachtige ver
dwijning van (priester) koor, de geheimen van het ‘Johan
nesbeeld’ en de recente verwerving van het Titz-orgel uit
de achttiende eeuw. Ook wordt aandacht gegeven aan de
verhouding tussen katholieken en protestanten, die
w isselend bij de kerk betrokken waren.

Het boek De Johanneskerk van Laren, 1521-2021 staat
onder redactie van prof. dr. J. de Bruijn en
dr. H.C.M. Michielse en verschijnt bij Uitgeverij
Verloren te Hilversum, gebonden en met illustra
ties in kleur, ca 200 pagina’s. Winkelprijs €20,-.
Het boek zal vanaf september bij voorintekening
met korting te verkrijgen zijn.
De uitgave van het boek heeft door de coronamaa
tregelen (sluiting van de archieven) vertraging
opgelopen. De bedoeling is het boek te presen
teren op zaterdag 11 december 2021.
Prof. Dr. Jan de Bruijn

Voor iedereen
Wat doet u voor werk, meneer?
De vriendelijke jonge kapper knipte me snel en geroutineerd.
Zoals kappers dat doen, begon hij ook met mij een praatje.
Ik ben dominee, antwoordde ik.
Hij trok een vragend gezicht, alsof hij wilde zeggen: geen idee wat dat is.
Van een christelijke kerk?
Klopt, antwoordde ik.
Welke? vroeg hij, die grote hier?
Nee van dat kleintje.
Hebben ze hier nog een kerk dan?
Ja zei ik, bij de Brink staat er nog een, Johanneskerk heet ie.
De kapper stopte even met knippen en toen zag ik langzaam doorbrekend inzicht op zijn gezicht.
O die ken ik, dat is dat ouwe gebouw tegenover de Beo.
Als ik naar huis ga haal ik daar vaak een patatje.
Wat is dat voor kerk? Sorry, maar ik ben nog nooit in een kerk geweest.
Goeie vraag, dacht ik, wat is dit voor kerk.
Wat zal ik antwoorden?
Wat zeg je tegen een kapper die nog nooit in de kerk is geweest?
Moet ik beginnen over verschil tussen protestant of katholiek.
In die kappersstoel voelde ik hoe onbelangrijk zoiets is.
Het antwoord kwam even later als vanzelf bij me boven:
Dat is de kerk voor iedereen.
Of je nu houdt van chique dineren of liever een patatje oorlog eet, of je nu
veel of weinig gestudeerd hebt, of je nu veel of weinig of helemaal niets zegt te geloven.
Je kunt er komen met wat je blij maakt en met wat je zwaar vindt.
Met wat goed en verkeerd ging bij jou.
Kom maar binnen in de ruimte, waar je af en toe een glimp van de zon kunt opvangen.
En waar je altijd te horen krijgt: goed dat je er bent.
Na het bezoek aan de kapper heb ik een lied geschreven.
Over wat ook deze kerk wil zijn: ruimte voor iedereen,
Dit huis waar deuren openstaan
waar jij en ik naar binnengaan
Dit huis waarin de wereld past
met wat verlicht en wat belast
Dit huis biedt ruimte voor vurig geloof
maar hier kun je ook zijn met wat is gedoofd
Dit huis maakt eeuwige waarheid vrij:
Er wordt bij God geloofd in jou en mij
Job de Bruijn
Predikant

Welkom bij de
Johannes 500 quiz
Een eitje voor wie de informatie in deze special eerst
gelezen heeft, een breinbreker voor wie dat niet heeft
gedaan. En natuurlijk ook een rondje om de jubile
rende kerk!
De hoofdprijs is het gedenkboek van de Johanneskerk
1521-2021 onder redactie van Prof. dr. J. de Bruijn en
Dr. H.C.M. Michielse, een historische werk van ruim
200 pagina’s, gebonden en met illustraties in kleur.
Veel plezier!
1 	De Johanneskerk werd in 1966 voorzien van een bei
aard, een geschenk van Susanne Fokkens. In 1970
werd de beiaard met 5 klokjes uitgebreid. De laatste
klok werd in 2007 gegoten en geplaatst. Hoeveel klok
ken beieren er op volle sterkte?
a. 48
b. 49
c. 50

4 	Het Johannesbeeld dat als ‘stut
balk’ in de toren fungeerde, en in
1954 is herontdekt, is hoogstwaar
schijnlijk nog ouder dan de kerk
zelf. Waaraan herkent men dat?
	 a. Wat rode verf
b. De jaarring van het hout
c. De gerimpelde mantel

5 Hoeveel ramen telt de kerk?
a. 10
b. 19
c. 28
2 Door de reformatie ging de Johan
neskerk in 1581 over in protestantse
handen. De veelhoekige uitbouw
werd na 1581 verwijderd. Hoe heet
zo’n oorspronkelijk katholieke uit
bouw?
a. abces
b. absis
c. absas
3 	De Johanneskerk is inclusief torenspits?
a. 63 meter
b. 43 meter
c. 33 meter hoog

6 	Het Titz-orgel dat onlangs voor 1 euro is aangekocht
en door een royale gift van een van ‘de vrienden van
de Johanneskerk’ kon worden geplaatst, stamt uit de
18e eeuw. Waar kwam het orgel vandaan?
 a. Lutherse
kerk
Hilversum
b. D
 ikke
Torentje
Eemnes
c. De PGBkerk Baarn

7 	Laren kent een dorpsbeiaardier. Hij bespeelt het
carillon om de week op zaterdag tussen 12.00 uur en
13.00 uur. Ook zorgt hij voor het instellen van de
c omputer die het speelwerk ieder uur aandrijft t.b.v.
het korte spel alvorens de tijd wordt geslagen. Welke
naam heeft hij?
a. Rutger van Mazijk
b. Klaas de Haan
c. Rien Donkersloot

8 	Op het gazon naast de Johanneskerk staat een frans
kalkstenen beeld: ‘De schaapherder’. Wie heeft er voor
model gestaan?
a. Willy Mignot
b. Ed Jacobs
c. Frans Verlinden

9 	Een prachtige fotoprent uit 1902. Aan de noordkant
de villa ‘Welgelegen’ die werd afgebroken in 1963.
Eenzelfde villa staat nog aan de Brink. Welke foto
graaf maakte deze historische foto die goed laat zien
dat de kerk - in 1844 - wit gepleisterd werd.
a. Jacob Olie
b. George Breitner
c. Paul Huf

10	De Johanneskerk telt tegenover elkaar twee predi
kantenborden. Op een van die borden staat het Salo
mons oordeel prachtig afgebeeld. Wie was Salomo?
a. Veldheer
b. Koning
c. Profeet

11	Het afgelopen jaar werden er grote en kleine bedra
gen opgebracht door de ‘Vrienden van de Johannes
kerk’, de gemeente Laren en de Provincie Noord-
Holland om het oudste rijksmonument van Laren
zowel van binnen als van buiten te restaureren.
Hoeveel werd er bij elkaar gebracht?
a. 140.000
b. 240.000
c. 540.000 euro

12	De Johanneskerk is veelvuldig
afgebeeld. Heel opvallend is het
schilderij van de Blaricumse
kunstenaar Lou Loeber. ‘Kunst
mag niet onbegrijpelijk zijn en
elitair, het dient een maatschap
pelijk doel; de bewustwording
van de mens die leidt naar een
socialistische maatschappij.
’Zij was een geestverwante van
a. Piet Mondriaan
b. Jan Wolkers
c. Wally Moes
13 	Hoeveel buitendeuren kent de
Johanneskerk?
a. 4
b. 5
c. 6

14	Waarom er een haan, die met zijn snavel aangeeft
waar de wind waait, op de kerktoren staat en geen
schaap of varken, heeft alles te maken met een bijbels
figuur?
a. Johannes de Doper
b. Noach
c. Petrus

18	De nieuwe vloer in de Johanneskerk geeft aanzienlijk
meer sfeer en warmte dan de hard blowende roosters
die erin lagen voor de restauratie. Hoeveel kilometer
vloerverwarming is er aangelegd?
a. 0,5 km
b. 1,5 km
c. 2,5 km

15 De Johanneskerk kent twee eige
naren: de toren is van de gemeen
te Laren, het schip van de protes
tantse PGLE gemeente. Waardoor
kwam dat?

19	Op de balk in de triomf boog recht boven de preek
stoel staat: “Dies Lambertus 1521”. Dat staat voor:
a. De verjaardag van de bouwmeester
b. 17 september
c. De naamdag van de pastoor

De toren werd gevorderd door:
a. De Bataafse republiek
b. Willem van Oranje
c. Philips de Stoute
16	Om geld in te zamelen voor de restauratie werd er een
speciale Johanneswijn verkocht. Door wie?
a. t’ Bonte Paard
b. Petit Clos
c. De Gouden Ton

17	C o Breman schilderde in 1914 een
trillende Johanneskerk in de och
tendlucht van Palmzondag. In
welke stijl verbeeldde hij de kerk?
a. Symbolisme
b. Art Nouveau
c. Pointillisme

20	Wat is een klokkenstoel?
a. Het bouwsel waarin
klokken zijn opgehangen
b. De stoelen in de consistorie
c. De ruimte waar de klok
door de koster met de hand
kan worden geluid

De oplossing van deze quiz komt in het volgende
dikke nummer van het Larens Journaal nr. 317 dat
verschijnt op op vrijdag 1 oktober.
Daarin worden ook de prijswinnaars bekend
gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorres
pondeerd. Bij meerdere winnaars wordt er geloot.
Stuur uw antwoord met de 20 complete goede-
antwoorden-letters naar RSVP@laren.nl en vermeld
daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Verder
zijn er onder de hoogst scorende 5 boeken te winnen
van Bol an nr 2! dat eind oktober verschijnt.

Laren klinkt als
een klok
De geschiedenis van het Carillon in Laren begint in 1966
als mevrouw Fokkens uit Laren de gemeente een beiaard
van 42 klokken schenkt.
Het is een carillon met een heldere klank, één van de
mooiste lichte beiaarden in Nederland. Begin jaren
negentig van de vorige eeuw dreigt de Larense beiaard in
verval te raken. De basis van de beiaard werd gevormd
door een reeds in de toren aanwezige luidklok, die in
1948 was gegoten door Petit& Fritsen. De overige 41 klok
ken werden gegoten door Eijsbouts, die de beiaard in
1970 met vijf klokjes uitbreidde tot 47 klokken, die wer
den aangesloten als bes1(c2)-c2-d2-chrom.-bes5. Vanaf
1966 werd de beiaard wekelijks bespeeld door Rutger van
Mazijk, die in 1991 wegens bezuinigingen werd ontsla
gen, waarna het instrument in verval raakte. Op initia
tief van de “Stichting Vrienden van de Larense Beiaard”
werden de bespelingen eind 1994 hervat en sedertdien
wordt de beiaard weer elke 2e en 4e zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur bespeeld door Klaas de

Haan. In 1996 en in 2000 zijn de tractuur, het klavier en
het automatisch speelwerk grondig opgeknapt, waar
door dit fraaie instrument weer in uitstekende conditie
verkeert. Met de hulp van de gemeente Laren en dona
teurs wordt voortaan het carillon onderhouden. Hier
door is het mogelijk maandelijkse bespelingen en speci
ale evenementen te organiseren. De stichting Vrienden
van de Larense Beiaard probeert inwoners van Laren en
de omringende dorpen te interesseren voor de beiaard.
Om die reden worden naast de gebruikelijke bespelingen
en zomeravondconcerten ook o.a. de basisscholen in
Laren uitgenodigd om regelmatig een kijkje te komen
nemen. Onze dorpsbeiaardier Klaas de Haan legt dan
regelmatig aan de jeugd uit hoe de beiaard van Laren
klinkt.In 2007 werd er een actie georganiseerd voor een
48 ste klok die het carillon compleet maakte.

Vijf zondagmiddagconcerten om 15.00 uur en één avondconcert om 20.00 uur

Overzicht Concerten
september t/m december 2021
In het jubileumjaar geldt voor alle concerten in deze serie: vrije toegang, een glas na en een collecte aan de uitgang.
De concerten duren een uur zonder pauze.

NR.

1
2

DATUM

ZONDAG 12 SEPTEMBER
ZONDAG 3 OKTOBER
		
3
ZONDAG 17 OKTOBER
		
4
ZONDAG 7 NOVEMBER
		
		
5
ZONDAG 21 NOVEMBER
		
6
VRIJDAG 10 DECEMBER
		
		
		

UITVOERENDEN
Pieter Dirksen, orgel en klavecimbel
Vocaal ensemble Voxtet
Tjalling Roosjen, orgelintermezzi
Johan Olof, viool, Bart Soeters, basgitaar
en Joris Holtackers , toetsen en percussie
Het Oneiros Ensemble; Liesbeth Vreeburg, harp,
Karin Leutscher, f luit, Johan Olof, viool, Arwen van der Burg, altviool
en Justa de Jong, violoncello
Johan Olof, viool, Bart Soeters, basgitaar
en Joris Holtackers , toetsen en percussie
AVONDCONCERT, Advent en Kerst
Carminis Consort; Ineke Baksteen, sopraan,
Margareth Iping, mezzosopraan, Juun Voorhoeve, viola da gamba en
barokgitaar en Tjalling Roosjen, orgel en klavecimbel

Alle concerten zijn live te volgen of terug te kijken via YouTube: ’Johanneskerk Laren’. Raadpleeg voor de laatste
informatie m.b.t. de toegankelijkheid tot de concerten de website www.johanneskerk500-laren.nl
U vindt hier ook de links naar onze Facebook pagina en YouTube

De buren…

Annelies Gehring
Larense boekhandel
‘500 jaar is er in het kerkje gedoopt, getrouwd, en gerouwd; alle hoogte-en diepte
punten zijn er door dorpsbewoner beleefd. Nu die prachtig is gerenoveerd, hoop ik
dat ook de culturele functie van het kerkje zal worden voortgezet. Die moet
blijven. Een belangrijke plek dus voor Laren’

Ron Wieten
eigenaar Brasserie & Bar Mauve
‘Het is een bepalend dorpsgezicht. Vanuit mijn kantoorraam heb ik de ver
bouwing kunnen aanschouwen. Wat mij opviel, hoe minutieus dat gebeurd is.
Als het carillon speelt, besef ik in wat een heerlijk dorp we wonen.’

Karin Platje
werkt bij ’t Bonte Paard
Als we ’s middags zitten te eten, voordat wij als avondploeg bij ’t Bonte Paard aan
de slag gaan, klinkt om 17 uur het carillon. Nog even een paar tonen voordat een
gezellige avond begint! Prachtig klein gerestaureerd kerkje om de hoek van ‘ons’
Bonte Paard. De kroeg naast de kerk, zoals in vele dorpen. Een mooi beeld.

de
Johanneske
Feestelijk Jubileum
Word Vriend
Op vrijdag 17 september 2021 vieren wij dat deJohan
neskerk, het oudste gebouw van ons mooie dorp
Laren, 500 jaar bestaat. Dit prachtig gerestaureerde
kerkje staat rondom die datum met een afwisselend
programma, open voor iedereen!

Johannes
kerk

500

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
JUBILEUMWEEKEND IN DE KERK
www.johanneskerk500-laren.nl
De geschilderde Johanneskerk
Op deze zaterdag, tevens Open Monumentendag, wor
den 10 schilderijen met de Johanneskerk in de hoofdrol,
tentoongesteld. Ook is dan een fraaie serie foto’s van de
Sint Jansprocessie uit 1901 te bewonderen. Ze zijn door
Bidbook
2e flyer
d.indd
1
niemand minder dan
William
Singer
gemaakt!
Leo Janssen zal om 11.00, 13.00 en 15.00 uur een toe
lichting geven op deze unieke expositie! De kerk is open
van 10.00 tot 17.00 uur.
ZONDAG 12 SEPTEMBER
Zomerconcert
Pieter Dirksen promoveerde in 1996 cum laude op een
proefschrift over de klaviermuziek van Sweelinck. Hij is
een veel gevraagde solist op klavecimbel en op histori
sche orgels. Zowel op het recent verworven Titz-orgel als
op zijn klavecimbel zal hij werken spelen van Sweelinck
& Tijdgenoten. De toegang is gratis en na af loop wordt
een glas geschonken. Genieten van mooie muziek in de
zomer in de jarige Johanneskerk, van 15.00 – 16.00 uur!

OPEN HUIS

De coronamaatregelen worden streng nageleefd.. Het is
jammer genoeg niet toegestaan langer te blijven om het
gehele concert bij te wonen, maar er even van te genieten
en de kerk te bekijken, daar is alle gelegenheid voor. Gid
sen zullen tijdens uw bezoek over de gerestaureerde kerk
vertellen
VRIJDAG 17 SEPTEMBER
Op deze dag vindt de officiële, besloten, viering van het
500-jarig jubileum van de Johanneskerk in en bij de kerk
plaats. De Jubileumcommissie heeft vanwege de corona
maatregelen helaas het aantal uitnodigingen moeten
beperken. Naast speeches en interviews zullen musici,
filmweergave’s, prof. Herman Pleij en leerlingen van de
Larense basisscholen ook een vrolijke rol spelen.
Presentatie Jacobine Geel en Karel Loeff.
De feestelijke bijeenkomst is via livestream te volgen via
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCFkZfSHQrN5WKkfpH1iI5kg

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Vanaf 13.00 uur is er in de Johanneskerk ‘Open Huis’.
Om 13.45 uur verzorgt Drum- en Showband MCC enkele
rondjes om de kerk. Binnen wordt een korte film ver
toond van het hele restauratieproces en zijn gastvrou
wen en gastheren aanwezig om over de kerk te vertellen
en antwoord te geven op uw v ragen. Er is tevens een
inloopprogramma met muziek en zang, een kort verhaal
en om 16.00 uur wordt de middag afgesloten met een
Taizé-viering van 30 minuten met liederen, korte medi
tatieve melodieën en teksten. De Gemeenschap van
Taizé is een internationale oecumenische kloosterge
meenschap die haar oorsprong vond in de plaats Taizé.
Dit dorp ligt even boven Lyon in Frankrijk. Na af loop
schenken wij graag een glas voor u.

ZONDAG 19 SEPTEMBER
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) ver
zorgt van 10.30 tot 11.30 uur in de Johanneskerk een
dienst met aansluitend een ‘Open Huis’. Voor deze dienst
kan men zich aanmelden. Op de website, die hieronder
staat vermeld, vindt u daarover informatie. Klaas de
Haan bespeelt de beiaard na de kerkdienst om ca.
11.30 uur en aansluitend om 12.00 uur geeft de Muziek
vereniging Sint Jan een concert buiten op het gras.
’s Middags klinken er muziek en zang en worden verha
len verteld. U bent van harte welkom. Om 16.00 uur
wordt het jubileumweekend swingend afgesloten in de
Johanneskerk door het ZO! Gospel Choir. Reken op een
muzikaal spektakel van dit circa twaalf personen
t ellende jonge koor!
NB Bij het ter perse gaan van deze tekst is nog niet hele
maal zeker of dit laatste optreden ivm de coronamaat
regelen door kan gaan.

Houd de website in de gaten voor meer details
Op de website www.johanneskerk500-laren.nl vindt u alle actuele informatie over de jubileumactiviteiten en
de toegankelijkheid tot de concerten in de Johanneskerk.
Wij wensen u allen veel plezier in en rondom de Johanneskerk, oudste gebouw van Laren, Rijksmonument en
cultureel erfgoed!
De Jubileumcommissie
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