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omzet en de sponsoropbrengsten in de gaten houden, red 
je het niet als club. Daarnaast is samenwerking met de 
andere sportverenigingen in Laren belangrijker dan we 
voor mogelijk houden. De demografische ontwikkeling 
en de te verwachten gemeentelijke fusies dwingen ons 
om na te denken over samenwerking met andere sport-
verenigingen. Kleine verenigingen zijn helaas niet duur-
zaam genoeg. Een sterke sportaccommodatie waar veel 
synergievoordelen te behalen zijn en die een grote aan-
trekkingskracht heeft, is denk ik het ultieme doel. Volks-
sport en breedtesport van elke pluimage op een groot ter-
rein. We moeten met z’n allen nu dus al nadenken over de 
toekomst binnen ons nieuwe bestuur. We hebben nu nog 
ruim genoeg leden, maar regeren is vooruit kijken. Met 
andere clubs voeren we daar gesprekken over. Waar willen 
we over vijf jaar naartoe? Ik denk aan één ultieme sport-
club voor alle sporten, maar dan wel met elk een eigen 
gezicht en eigen kantine! Kampong in Utrecht is een 
goed voorbeeld. Voor SV Laren streef ik nu, naast een 
gezond huishoudboekje, vooral een goede sfeer na. SV 
Laren is een gezellige en sportieve club, en dat moeten we 
zien te behouden en de houdbaarheidsdatum verleggen. 
SVL staat wat mij betreft dan ook voor Samen Veel Lol!’ 
 
Laren?
‘Wij zijn zes jaar geleden in Laren komen wonen en ik 
vind het een heel gezellig dorp. Die mening wordt 
gedeeld met mijn partner Clarisse en drie kinderen. 
Laren is persoonlijk en kleurecht en dat weet je pas als je 
er zelf onderdeel van uit maakt. Wat mij betreft gaan we 
hier niet meer weg!’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Alle vrijwilligers bij sportverenigingen verdienen een 
groot compliment, maar in het bijzonder onze dorpsge-
noot Dop Bakker, die al meer dan dertig jaar als vrijwil-
liger actief is bij SV Laren. Vrijwilligers zijn de levens-
aders, zonder hen kan geen sportclub bestaan.’  

nieuw kunstgrasveld?
‘Het huidige kunstgrasveld is vijftien jaar oud en had 
eigenlijk twee jaar geleden al vervangen moeten worden. 
Het is in slechte staat: De KNVB kan het elk moment 
af keuren, de bal stuitert onnatuurlijk en het is erg bles-
suregevoelig. Hoewel onze club met zevenhonderdvijftig 
leden nog immer in staat is haar eigen broek op te hou-
den, kunnen wij zo’n grote eenmalige investering nooit 
doen. In 2012 hebben we daarom een benefietevenement 
georganiseerd met onder meer een veiling en een loterij, 
waarbij we 26 duizend euro hebben opgehaald. Maar 
voor zo’n kunstgrasveld is zeker twee ton nodig, dus we 
zijn er nog lang niet. We hebben daarbij ook medewer-
king van de Larense politiek nodig. Onlangs hebben we 
alle politieke partijen hier op de club uitgenodigd. Het is 
fantastisch om te zien hoe dit opgepakt wordt. We staan 
nu eindelijk op de politieke agenda’s.’

combinatie voetbal-tennis-jeu de boules?
‘Met tweehonderd tennissers en vijf honderdvijftig voet-
ballers vind ik dat wij eerlijk moeten erkennen dat we 
geen omni-vereniging zijn. We zijn een voetbalvereni-
ging met zes tennisbanen voor de lief hebbers! Een aan-
tal jaar geleden verhuisde jeu de boulesclub Boulaere ook 
naar ons sportpark; ze mochten niet langer op de Brink 
spelen. Een vreemde beweging, want deze sport hoort 
volgens mij op de Brink en past zo goed bij het Larense 
dorpsbeeld! Ik zou het dan ook graag teruggedraaid 
zien. Bijzondere combinaties, veel bloedgroepen die één 
accommodatie en één clubgebouw delen... Wordt er aan 
de ene kant van het sportpark gejuicht en geroepen bij de 
voetbalwedstrijden, terwijl aan de andere kant een paar 
mensen rustig een partijtje jeu de boules aan het spelen 
zijn. Zo kun je nooit iedereen tevreden stellen.’ 

ambities voor sV Laren?
‘Goede communicatie met de Larense politiek is voor ons 
essentieel. Als voorzitter en relatief nieuwe inwoner van 
Laren raak ik nu langzaam maar zeker meer in dat 
wereldje thuis. Met je armen over elkaar alleen de bar-

Het kunstgrasveld van SV Laren ’99 is dringend aan 
vervanging toe, zegt Willem-Jan te Riele, die nu bijna een 
jaar voorzitter is van de voetbal- en tennisvereniging aan 
het Schuilkerkpad. Bovendien moet ook de 
clubaccommodatie gerenoveerd worden. Maar 250.000 
euro heb je niet zomaar bij elkaar. En dan neemt het 
aantal jongeren in Laren ook nog eens af. Er is dus werk 
aan de winkel. Willem-Jan te Riele
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Inhoud

Nieuws in beeld 6 en 11

Vergunning nodig? Vroegtij-
dig overleg voorkomt extra 
kosten! 
Laren is het waard om zorgvuldig 
bewaard te blijven. Dat is ook een 
belangrijke doelstelling van het 
gemeentebestuur. Dat ‘mooi hou-
den’ vraagt op verschillende ter-
reinen aandacht van de gemeente. 
Eén van die terreinen is de vergunningverlening. En als 
wethouder behoort dat ook tot mijn taken. 
In steeds meer situaties staat de rijksoverheid toe dat er 
vergunningvrij gebouwd kan worden. Maar bepaalde 
bouwwerkzaamheden mogen niet zonder vergunning 
worden gerealiseerd. Dit hangt veelal samen met de 
omvang van de werkzaamheden en/of het feit dat het 
nabij openbaar (kwetsbaar) gebied plaatsvindt. Bij de 
toetsing van de verschillende bouwplannen speelt ook 
de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een belangrij-
ke rol. Deze commissie toetst de bouwplannen niet op 
‘mooi en lelijk’ maar vooral op kwaliteit en waarde voor 
de omgeving. Als het plan binnen het bestemmingsplan 
past en voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan een ver-
gunning worden verleend.
In de afgelopen jaren is het helaas voorgekomen dat 
inwoners bouwplannen - zonder vergunning - gereali-
seerd hebben. Terwijl die vergunning wel noodzakelijk 
was. Vaak leidde dat tot vervelende situaties. Immers, de 
bouwwerkzaamheden waren gereed, maar vervolgens 
werden zij verplicht om de zaak af te breken of aan te 
passen. Vaak wendde men zich tot mij om een oplossing 
te vinden. Ik zocht dan naar een zo eenvoudig mogelijke 
oplossing. Namelijk: alsnog de noodzakelijke vergun-
ning verlenen, indien dat enigszins mogelijk was. Dat 
lukte niet altijd, waardoor het plan toch moest worden 
aangepast. Daarna restte hen niets anders dan een off i-
cieel bezwaarschrift in te dienen bij de onaf hankelijke 
commissie voor bezwaarschriften. 
Ik vind het belangrijk dat we Laren gezamenlijk mooi 
houden. Het is daarom van belang dat u uw plannen in 
een vroeg stadium bespreekt met de afdeling Vergun-
ningen & Handhaving. Maar er gebruik van. Het scheelt 
veel ergernissen en kosten. 

Evert de Jong
wethouder Vergunningen en Handhaving
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Museum en Theater

SINGER LAREN
T H E AT E R L A D D E R

www.singerlaren.nl 

Toneel: 
Toneelgroep Maastricht: Wolfshuilen 
Zaterdag 1 maart, 20:15 uur € 28,00
Wolfshuilen is een nieuwe, zwarte 
komedie waarin een aangrijpende, 
maar ook absurdistische familiege-
schiedenis wordt verteld. Schrijver en 
regisseur Judith de Rijke ensceneert 
bij Toneelgroep Maastricht haar eigen 
toneeltekst met herkenbare karakters 
en een spannende plot. In een uitver-
grote speelstijl die schrijnend en 
humoristisch is.

Toneel: 
Afterparty
Donderdag 6 maart, 20:15 uur € 38,00
Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins 
en Renée Fokker in een nieuwe tragi-
komedie van Frank Houtappels, gere-
gisseerd door Michiel van Erp.

Lezing: 
Gooise vrouwen uit Herstory of Art
Maandag 10 maart, 20:15 uur € 15,00
Lezing van kunsthistoricus drs. Karin 
Haanappel over bekende en minder 
bekende vrouwelijke kunstenaars 
zoals Arina Hugenholtz, Suze Robert-
son, Lou Loeber, Wally Moes en vele 
anderen.

Toneel: 
Vrijdag van De Spelerij
Donderdag 13 maart, 20:15 uur € 28,00 
Vrijdag, een toneelklassieker van 
Hugo Claus, verhaalt over een 40-jari-
ge arbeider die onverwacht uit de 
gevangenis wordt ontslagen. Hij werd 
(ten onrechte?) veroordeeld wegens 
incest met zijn dochter. 

Cabaret: 
De Elite 
Zaterdag 15 maart, 20:15 uur € 22,50
Zes kleinkunstenaars in één klap! 
Daniël Arends,  Laura van Dolron, 
Theo Nijland, Peter van Rooijen, Dani-
el Samkalden  en  Maartje Teussink.

Muziek: 
Cor Bakker ontmoet Mike Boddé
Zaterdag 22 maart, 20:15 uur - € 22,50
Na jarenlange wederzijdse waarde-
ring gaat het er nu van komen! Pianist 
Cor Bakker ontvangt in zijn theater-
huiskamer cabaretier en collega-pia-
nist Mike Boddé. 



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

Politiek
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D66 Laren - Lijst 6                                                                                                                                              
Ik ben in het Twentse Borne geboren, Tukker dus. En 
daar ben ik trots op. Ook nu nog, na vele jaren elders.
Een groot deel van mijn professionele bestaan bracht ik 
in Brussel door, Europees ambtenaar. Met de betrekke-
lijkheid van landsgrenzen ben ik dus zeer wel vertrouwd. 
Alleen door nationale krachten te bundelen zijn we 
immers in staat op het wereldtoneel een rol van beteke-
nis te vervullen. 
Betekent dat mijn Tukkerse roots, laat staan de Neder-
landse, er eigenlijk niet toe doen? Nee een groot misver-
stand. Internationalisering  -integratie- is zeer wel ver-
enigbaar met het koesteren van de lokale en nationale 
eigenheid. Vooral nu ik sinds ruim tien jaar in Laren ben 
neergestreken, ervaar ik dat iedere dag. Problemen dicht-
bij huis moeten, zo mogelijk, ook dicht bij huis worden 
opgelost. Vandaar dat ik met groot enthousiasme deel 
heb uitgemaakt van de Larense raad. Om lokale zaken 
aan te pakken. Behoud van zwembad de Biezem bijvoor-
beeld.
Daarom vraag ik uw stem om samen met ons D66-team 
die taak voort te zetten. Onder het motto ”Lokaal betrok-
ken met kijk op de regio”, dat wil zeggen de belangen van 
ons dorp voorop stellen, in de wetenschap dat daarvoor 
bundeling van lokale democratieën geboden is. Dus niet 
de hakken in het zand, maar ons verstand gebruiken en 
verdere integratie met buurgemeenten ten minste 
bespreekbaar maken. Alleen dan zal Laren in deze regio 
ook in de toekomst een rol kunnen spelen. En daarmee is 
iedere trotse Laarder het best gediend. 

Nico Wegter
Fractievoorzitter
www.d66laren.nl

ZonDer haaGse ‘huLP’… 
Het is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart lekker rustig in Den Haag.  Een f link deel 
van het parlement en het kabinet trekt als politieke cir-
cusartiesten door het land. Het doel: kandidaten van de 
eigen partij helpen bij het verwerven van lokale stem-
men. Dat gebeurt door optredens, instructies en bemoe-
digende woorden. Niet dat de Haagse politici veel begrij-
pen van wat er nou precies in Pingjum of Laren speelt, 
maar dat mag de pret niet drukken.   Bij Larens Behoud 
moeten we het gelukkig zonder steun van landelijk 
actieve politici doen. We worden niet verblijd door rond-
trekkende staatssecretarissen en Kamerleden, maar we 
krijgen dan ook geen duiten uit de landelijke partijkas 
om Haagse standpunten na te papegaaien. Ik ben daar 
buitengewoon verheugd over, want onze partij wordt 
gedragen door mensen die hier wonen, de lokale proble-
men en uitdagingen kennen en wél betrokken zijn bij 
het dorpsleven. De afstand tussen de kandidaat-raadsle-
den van Larens Behoud en de kiezers is zo klein mogelijk. 
Dat betekent dat u als kiezer ons letterlijk kunt aanspre-
ken op alles wat met ons bijzondere dorp te maken heeft.  
Het betekent ook dat we de inwoners van Laren sociaal 
en bestuurlijk maatwerk leveren. áls we maar zelfstan-
dig blijven! Die zelfstandigheid zal de meeste Haagse 
politici en hun lokale volgers als VVD en D’66 worst zijn: 
ze zijn met ‘grotere’ dingen bezig dan het behoud van 
een dorp met zijn eigen karakter en cultuur. Ze kijken 
verlekkerd naar de hen voorgerekende maar volkomen 
f ictieve besparingen die een gemeentelijke fusie zou 
moeten opleveren. Larens Behoud 
blijft zich tegen de fusieplannen 
verzetten en is blij dat we het zonder 
Haagse  ‘hulp’ moeten stellen!  Stem 
op je Dorp, stem Larens Behoud!  

Peter Calis 
Lijsttrekker Larens Behoud
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Larens Behoud timmert aan de weg

Singer Laren krijgt 1 miljoen van Bankgiroloterij 
voor nieuw theater

Veel belangstelling bij verkoop expositie 
Paul de Lussanet in Singer Laren Nieuws in beeld

Liberaal Laren deelt Valentijnshartjes uit

Sektelid op moordenaarspad in Laren

Laren beter af met de PvdA

VVD Valentijnstaart voor vrijwilligers van Stichting 
Vier het Leven

D66 Laren verrast met valentijnsdag de medewerksters
van wijkverpleging Vivium met een heerlijke chipolatataart.



Laren beter af met de PvdA

VVD Valentijnstaart voor vrijwilligers van Stichting 
Vier het Leven

•  Berkenlaantje 2a, 1251 WV, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 3 februari 2014;

•  Rueterlaan 2, 1252 AB, het vellen van 3 bomen, inge-
komen 5 februari 2014;

•  Esseboom 4, 1251 CP, het vellen van 2 bomen, ingeko-
men 6 februari 2014;

•  Paviljoensweg 16, 1251 AS, het vellen van 7 bomen, 
ingekomen 6 februari 2014;

•  Melkweg 64, 1251 PT, het plaatsen van een toegangs-
poort, ingekomen 10 februari 2014;

•  Verlengde Houtweg 6, 1251 EG, het plaatsen van een 
toegangspoort, ingekomen 16 februari 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien bij de balie Ver-
gunningen. Het indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. 

reguliere voorbereidingsprocedure
• Driftlaan 3, 1251 KB, het vellen van 2 coniferen 

  en 1 zomereik (herplant), verzonden 31 januari 2014;
•  Noolseweg 42, 1251 GP, het plaatsen van een poort, 

verzonden 4 februari 2014;
•  Frans Langeveldlaan 25, 1251 XW, het plaatsen van een 

dakopbouw, verzonden 5 februari 2014;
•  Weversweg 8, 1251 XC, het plaatsen van een dakop-

bouw, verzonden 5 februari 2014;
•  Van Wulfenlaan 8a, 1251 CW, het aanleggen van een 

uitrit en het bouwen van een toegangspoort, verzon-
den 5 februari 2014;

•  Schoutenbosje 3c, 1251 LE, het afschermen van de bui-
tentrap, verzonden 5 februari 2014;

•  Eemnesserweg 55, 1251 NB, het vellen van 2 zomerei-
ken en 1 spar, verzonden 6 februari 2014;

•  Hoog Hoef loo 43, 1251 EC, het vellen van 1 paarden-
kastanje, verzonden 6 februari 2014;

•  Klein Laren 16, 1251 LP, het bouwen en veranderen van 
de erfafscheiding, verzonden 6 februari 2014;

•  Krommepad 8, 1251 HP, het plaatsen van twee dakka-
pellen op een woning, verzonden 6 februari 2014;

•  Kloosterweg 48, 1251 WG, het wijzigen van 2 kozijnen 
in de voorgevel, verzonden 11 februari 2014;

•  Melkweg 68b, 1251 PT, het plaatsen van 2 dakkapellen 
(legalisatie), verzonden 11 februari 2014;

•  Natuurbrug Laarderhoogt, het plaatsen van een eco-
duct aan de Rijksstraatweg - Naarderstraat, verzon-
den 12 februari 2014;

•  Natuurbrug Laarderhoogt, het verlagen van de vent-
weg Rijksweg West ten behoeve van de natuurbrug, 
verzonden 12 februari 2014.

De N525/Hilversumseweg heeft onvoldoende 
capaciteit om de toekomstige verkeersstromen 

tussen Hilversum en de A1 ter hoogte van Laren te kun-
nen afwikkelen. Daarom wil de provincie Noord-Hol-
land een reconstructie van de N525 uitvoeren tussen  
km. 0.05 en 0.065. Door de reconstructie zal de doorstro-
ming op de N525 verbeteren en worden f iles op de A1 
voorkomen. De volgende bomen worden gekapt ten 
behoeve van de reconstructie:

•  2 gewone beuken, 11 zomereiken, 6 coniferen,  
2 esdoorns, 1 paardenkastanje, 9 venijnbomen,  
1 grauwe abeel, 1 lariks en 4 Hollandse 
lindes(herplant), verzonden 14 februari 2014.

door burgemeester en wethouders
• het innemen van een ideële standplaats door 

   D66 op Plein 1945 aan de zijde van het Zevenend op  
14 maart 2014 van 08.00 tot 18.00 uur ten behoeve van 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
verzonden 11 februari 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 6 weken na bekendmaking van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. De datum van bekendma-
king is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbe-
horende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. 

Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een 
verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

Larense zaken
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Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

Overige vergunningen 

Kaplijst ten behoeve van 
reconstructie N525

BS

BS

Verleende 
omgevingsvergunningen

BS



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

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  
26 november 2013 het Reglement Wet basisregistratie per-
sonen met bijlagen, behorende bij de Verordening gege-
vensverstrekking basisregistratie personen, vastgesteld. 
Het Reglement gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens 2011 is daarbij gelijktijdig ingetrokken. 

Het reglement gaat over het verstrekken van persoonsge-
gevens voor zover dit niet geregeld is in de Wet basisre-
gistratie personen. Het reglement treedt in werking op 
de dag na bekendmaking en heeft een terugwerkende 
kracht tot 6 januari 2014, de datum waarop de Wet basis-
registratie personen in werking is getreden.

De volledige tekst van het reglement met de bijhorende 
bijlagen ligt vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes, bij de balie van de afdeling Publiek, team Bur-
gerzaken. Ook kunt u de stukken inzien op www.laren.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  
5 februari 2014 besloten, onder gelijktijdige intrekking 
van zijn besluit van 15 januari 2013, om:

1.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de 
invordering van gemeentelijke belastingen, zoals 
bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel c, van de 
Gemeentewet aan te wijzen de volgende functiona-
rissen werkzaam voor de BEL Combinatie:

 •  de afdelingsmanager Control & Financiën
 •  de specialist Invordering

2.   als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de 
invordering van gemeentelijke belastingen, zoals 
bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel d, van de 
Gemeentewet aan te wijzen de volgende functiona-
rissen werkzaam voor de BEL Combinatie:

 •  de medewerker Invordering
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3.   als onbezoldigde gemeenteambtenaren bevoegd om 
op te treden als belastingdeurwaarder, zoals bedoeld 
in artikel 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeentewet 
aan te wijzen de volgende functionaris werkzaam 
voor de BEL Combinatie:

 •  de specialist Invordering

Tevens heeft het college besloten om zijn besluit van  
31 januari 2012, waarin medewerkers van een incassobu-
reau zijn aanwezen als belastingdeurwaarder, in te trek-
ken. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die 
van bekendmaking. De volledige tekst van het aanwij-
zingsbesluit ligt ter inzage bij de balie Vergunningen in 
het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes.

Burgemeester en wethouders van Laren maken op grond 
van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) bekend dat de ontwerp-omgevingsvergun-
ning tezamen met de door de raad afgegeven ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ter inzage 
liggen.
De ontwerp-omgevingsvergunning betreft de recon-
structie van de N525, Hilversumseweg in Laren. 
De hele reconstructie bestaat uit verschillende maatre-
gelen:
•  Toevoegen van een rijstrook aan de rijbaan van N525, 

in noordoostelijke richting (richting Laren). 
•  Realiseren van extra rijstroken bij de af- en opritten 

van de A1. 
•  Plaatsen (of aanpassen) van geluidschermen. 
•  Verplaatsen van de bushalte aan de Hilversumseweg.
•  Opheffen van de directe aansluiting naar de begraaf-

plaatsen (deze blijven bereikbaar via de Langsakker of 
de Vredelaan).

•  Verkeerslichten bij de toeritten naar Amsterdam en 
naar Amersfoort die bij drukte de toestroom van 
auto’s doseren. 

•  Verleggen van kabels en leidingen en het kappen van 
bomen. 

inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ver-
klaring van geen bedenkingen (vvgb) met bijbehorende 
stukken kunnen met ingang van 25 februari 2014 tot en 
met 7 april 2014 (een periode van 6 weken) worden inge-
zien in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuider- 
singel 5 in Eemnes en op de website www.laren.nl  

Reglement Wet basisregistratie 
personen

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Aanwijzingsbesluit invorderings-
ambtenaren/belastingdeurwaarder

Ontwerp-omgevingsvergunning 
Reconstructie N525
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nieuwe tarieven
Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteits-
kaarten vanaf 9 maart veranderen ook de (maximale) 
tarieven voor de reisdocumenten. Een paspoort kost nu 
bij een gemeente maximaal € 50,35 en zal straks voor 
mensen van 18 jaar en ouder € 66,95 kosten. Dit paspoort 
is dan wel twee keer zo lang geldig als nu het geval is. 
Een paspoort voor een minderjarige kost na 9 maart 2014 
€ 51,05.

Een identiteitskaart die straks tien jaar geldig is, kost 
dan voor volwassenen € 52,95. Het kost nu € 41,90. De 
identiteitskaart kost voor jongeren tot en met 13 jaar nu 
€ 31,85. Met ingang van 9 maart 2014 wordt het tarief 
voor alle minderjarigen € 28,35

Maak een afspraak
Maak voor het aanvragen van een paspoort of identi-
teitskaart een afspraak. Dit gaat het gemakkelijkst via 
www.laren.nl

Het echtpaar Koperdraad-Bouwman was maandag  
17 februari 2014 60 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van 
dit diamanten huwelijksjubileum ging burgemeester 
Elbert Roest bij hen op bezoek in het Larense verple-
gingshuis Amaris Theodotion. Daar woont de heer 
Koperdraad. Mevrouw Koperdraad woont in de gemeen-
te Wijdemeren. Loco-burgemeester Joost Boermans van 
de gemeente Wijdemeren (links op foto) kwam daarom 
ook langs om hen te feliciteren.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging (van 25 febru-
ari 2014 tot en met 7 april 2014) kan een ieder schriftelijk 
zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen naar voren 
brengen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Laren, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Dit kan ook mon-
deling, uitsluitend op afspraak, met mevrouw W. Verbeek, 
telefoonnummer 14 035. Het is niet mogelijk om een ziens-
wijze per e-mail in te indienen.

inloopavond 11 maart 2014
U bent van harte welkom op de inloopavond over de 
reconstructie, op 11 maart 2014 van 19.30 tot 21.00 uur in 
de scholengemeenschap Laar & Berg, Langsakker 4 in 
Laren. Tijdens de inloopavond kunt u de stukken en de 
tekeningen bekijken. Deskundigen van de gemeente en 
provincie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden 
over de procedure, tekeningen, uitvoering en planning. 
Er is geen plenair deel. 

Wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen of ver-
lengen? Dan is het goed om te weten dat er wijzigingen 
komen. Vanaf maandag 20 januari 2014 worden vingeraf-
drukken niet meer opgenomen bij de aanvraag van een 
Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een 
paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken 
opgenomen in plaats van vier. Bovendien verandert de 
Paspoortwet op 9 maart 2014: Nieuwe paspoorten en 
identiteitskaarten voor volwassenen zijn dan tien jaar 
geldig in plaats van vijf jaar. 

Tijdelijk geen aanvragen mogelijk
Door de wijzigingen in de reisdocumenten wordt de 
apparatuur bij de gemeente aangepast. Dat gebeurt op 
donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014. In die periode kan 
de gemeente geen aanvragen verwerken. Een spoedaan-
vraag kan alleen tot woensdag 5 maart, 16.00 uur worden 
verwerkt. Wij hopen op uw begrip daarvoor te mogen 
rekenen.

Het aanvragen van een noodpaspoort bij de Koninklijke 
Marechaussee blijft van donderdag 6 maart 2014 tot en 
met zondag 9 maart 2014 wel mogelijk.

Vlak na de wetswijziging in maart zal het aantal aanvra-
gen voor nieuwe reisdocumenten hoogstwaarschijnlijk 
stijgen. Hierdoor kan de gemeente de reguliere leverings-
termijn van 5 werkdagen in die periode niet garanderen.
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Echtpaar Koperdraad-
Bouwman 60 jaar getrouwd

Wijzigingen identiteitskaart 
en paspoort
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Van februari tot begin maart voert de Grond-
stoffen en afvalstoffen Dienst (GaD) het jaar-
lijkse klanttevredenheidonderzoek uit. Met dit 
onderzoek wil de GaD achterhalen hoe de inwo-
ners uit de Gooi en Vechtstreek tegenover de 
dienstverlening van de GaD staan. ook wil de 
GaD de kwaliteit van de dienstverlening meet-
baar en zichtbaar maken. 

Het onderzoek wordt in opdracht van de GAD uitge-
voerd door het onaf hankelijke onderzoeksbureau 
Research2Evolve uit Hilversum. Via een steekproef 
worden adressen in de negen regiogemeenten geselec-
teerd. Deze huishoudens ontvangen een brief met alle 
informatie over het onderzoek. 

Mocht u geen brief ontvangen, maar wel mee willen 
doen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@gad.nl 
waarin u uw naam en postcode doorgeeft. Het onder-
zoeksbureau stuurt u dan per e-mail een uitnodiging 
waarmee u de vragenlijst kunt invullen.

Van 24 februari tot en met 5 maart 2014 voert de gemeen-
te kap- en snoeiwerkzaamheden uit aan de Blaricum-
mertollaan en Eemnesserweg. Deze werkzaamheden 
zijn vooruitlopend op de komende wegwerkzaamheden.

Enkele zieke beuken worden gekapt, er wordt dood hout 
gesnoeid en de zaailingen onder volwassen bomen wor-
den verwijderd. Het gaat om de volgende vijf bomen:
•  De beuk op de Blaricummertollaan (Laren), nabij de 

kruising met de Eemnesserweg;
•  Twee beuken op de Eemnesserweg (Blaricum), ter 

hoogte van de huisnummers 31 en 31a;
•  Twee beuken aan weerszijden van de inrit van de 

Eemnesserweg (Blaricum) huisnummer 34. 

De kap- en snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd als 
onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht voor bomen in 
de openbare ruimte. Dat houdt in dat de gemeente ver-
antwoordelijk is voor het onderhoud en de controle van 
bomen die gemeentelijk eigendom zijn. Uit onderzoek 
blijkt dat bovengenoemde bomen veiligheidsrisico’s ople-
veren voor de omgeving, omdat ze ziek zijn; De bomen 
zijn aangetast door de reuzenzwam en zijn stervende. 
Dat betekent dat deze bomen gekapt moeten worden. 10

Wegafsluiting tijdens het werk 
De snoei- en kapwerkzaamheden worden uitgevoerd 
met behulp van een hoogwerker. Dat betekent dat de 
weg (alleen) tijdens de werkzaamheden - tussen 07.30 en 
17.00 uur - wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Bewoners en hulpdiensten kunnen tijdens de werk-
zaamheden gewoon gebruik blijven maken van de weg. 
Voor uw veiligheid worden verkeersregelaars ingezet. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de conditie van de bomen in het 
plangebied? Kijk dan op de gemeentelijke website www.
laren.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de heer B. Heerschop van het team Aanleg & Beheer 
van de BEL Combinatie, via telefoonnummer 14 035. 

Om de Natuurbrug Laarderhoogt te kunnen bouwen, 
zijn wegafsluitingen onvermijdelijk. Van zaterdagmid-
dag 1 maart 2014 tot en met woensdagochtend 5 maart 
2014 wordt de Naarderstraat in beide richtingen afgeslo-
ten om een waterleiding te vervangen. Het gemotori-
seerd verkeer wordt omgeleid via de A1, afrit 9. Het f iets-
verkeer kan via rijplaten het werk passeren. 

‘alcohol onder de 18 mag niet 
meer. hoe ga ik hierover in 
gesprek met een 17-jarige?’ 

Sinds 1 januari mogen jongeren onder de 18 geen alcohol 
meer drinken. Het kan zijn dat uw kind nu 16 of 17 is en 
al wel alcohol heeft geprobeerd of zelfs regelmatig drinkt 
of gedronken heeft. De nieuwe wet maakt dus dat u 
opnieuw het gesprek aan moet gaan met uw kind. Dat is 
best een lastige klus. De kans is groot dat u op weerstand 
stuit bij uw kind. En dat is ook begrijpelijk.

Toch is het heel goed mogelijk om nieuwe afspraken met 
uw kind te maken over alcohol. U kunt dit doen door uit 
te leggen dat de wet veranderd is. Dat het is gedaan om 
de gezondheid van jongeren beter te beschermen en om 
overlast door alcohol te voorkomen. U kunt ook vertellen 
dat uw kind een boete kan krijgen als hij of zij alcohol bij 
zich heeft in openbare ruimte. Meer tips en informatie 
staat op de website www.cjglaren.nl

Klanttevredenheidsonderzoek 
GAD

Werkzaamheden Blaricummer-
tollaan en Eemnesserweg

Wegafsluiting Naarderstraat

Vraag van de maand
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Koploper SV Laren’99 vergroot voorsprong door winst op 
Saestum uit Zeist

Nieuws in beeld

Jongens E8E1 werden in de stromende regen ongeslagen 
midwinterkampioen

Teambuildingsuitje: Gemeentebestuur naar Rijksmuseum
Het leukste halfuurtje in de Bieb: voorlezen 
voor de kleintjes

Lorena van der Bilt verzorgd tennisclinic voor kleuters 
van OBS de Ploeg

Pauselijke onderscheiding voor de heer Jos G.M. Timmer

Meiden Laren MA2 kampioen

29 jonge communicanten stellen zich voor aan parochianen 
van de Sint-Jan Goede Herder in de Basiliek
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Gemeente 

Koninklijke Onderscheiding voor 
Reinier Sinaasappel

Vrijdag 14 februari 2014 is de heer R. (Reinier) Sinaasappel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
kreeg de onderscheiding vanwege zijn betrokkenheid bij en zijn jarenlange belangeloze inzet op het gebied van 
onderwijs, wetenschap en cultuur; in Laren in het bijzonder voor het Singer Museum in Laren. 

Burgemeester Elbert Roest reikte – ook namens burge-
meester Joan de Zwart-Bloch van de gemeente Blaricum 
– de onderscheiding en de bijbehorende versierselen uit 
ter gelegenheid van het afscheid van de heer Sinaasappel 
als algemeen directeur bij het Singer Museum in Laren.

overzicht
De heer Sinaasappel (65) heeft veel bijzondere verdien-
sten verricht. Waaronder in de jaren 70 tot begin jaren 80, 
toen hij als muziekproducent de muziek van diverse 
f ilms produceerde en de Nederlandse f ilmindustrie ver-
tegenwoordigde. 
Van 1982 tot 2000 was de heer Sinaasappel directeur van 
de Herenmodebeurs. Mede door zijn inzet en ambitie 
werd de beurs ieder jaar groter en wist hij de (heren)
mode ten opzichte van het buitenland prominenter te 
positioneren. 
Sinds 2000 is de heer Sinaasappel algemeen directeur van 
het Singer Museum in Laren. Onder zijn leiding heeft 
het museum een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het 
is uitgebouwd tot een uniek concept van een gecombi-
neerd museum, theater en evenementenbedrijf. Het Sin-
ger Museum behoort inmiddels tot één van de grotere 
kunstinstellingen van Nederland.

De heer Sinaasappel zet zich daarnaast al sinds 1968 op 
allerlei terreinen in voor de samenleving. Waaronder  
(tot 1972) voor de Stichting ‘De Warrekam’ in Laren, van 
1976 tot 1986 voor de Federatie van Kunstenaarsvereni-
gingen en de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Van 
1982 tot medio 1985 was hij raadslid van de gemeente Bla-
ricum. Daarnaast was hij van 1982 tot 2000 lid van de 
Raad van Beroep van de Beroepsorganisatie Nederlandse 
Ontwerpers (BNO). Verder is hij elf jaar lid geweest van 
de Commissie van Beheer en voorzitter van het Singer 
Museum in Laren. Momenteel zet hij zich in als voorzit-
ter van de Programmacommissie van het evenement 
‘Laren Jazz’.

Ook ú kunt iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de samenleving bekleedt? Draag hem of haar dan voor als 
ontvanger van een lintje bij de algemene decoratieverlening rond Koningsdag in 2015. Let op: de aanvraag moet 
uiterlijk 1 augustus 2014 bij de gemeente binnen zijn. 

Een onderscheiding mag ook op een ander moment 
worden uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van 
een jubileum van een gedecoreerde bij een vereniging. 
Dit moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van 
uitreiking bij de burgemeester aanvragen.

Voor informatie over hoe u iemand kunt voordragen, 
neemt u contact op met mw. G. Volders, tel. 14 035 dage-
lijks van 08.30 tot 13.30 uur. 
Of kijk op www.lintjes.nl. Hier vindt u ook het aan-
vraagformulier.



Maandag 10 maart vindt om 20.00 uur het f inale 
lijsttrekkersdebat plaats in het Brinkhuis, georganiseerd 
door Politiek Café ’t Gooi.

Debatten kunnen politici maken of breken? Eén kleine 
misstap, een harde aanval of een sterke oneliner die blijft 
hangen, kunnen grote invloed hebben op de verkie-
zingsuitslag. Dat is landelijk zo, maar geldt dat ook voor 
onze locale politici?De Larense lijsttrekkers gaan voor de 
derde keer dit politieke seizoen met elkaar in debat. Niet 
braaf met zijn zessen op een rij, maar in persoonlijke 
1-op-1- battles. Bijv. Jacqueline Timmerman (LL) versus 
Peter Calis (LB) of Ton Stam (VVD) versus Nico Wegter 
(D66) en Erwin van den Berg (CDA) versus Marcus van 
den Brink (PVDA). De liberale partijen - zo bleek de afge-
lopen weken in Laren - liggen behoorlijk met elkaar in de 
clinch, maar de huidige coalitiepartijen VVD en LB den-
ken weer totaal verschillend over mogelijke fusieplan-
nen in de toekomst. En wie doet het straks met wie? 
Kortom het wordt ruim twee uur debatteren op het 
scheprst van de snede. Wie zorgt er voor het meeste 
vuurwerk? En zitten er überhaupt nog zwevende kiezers 
in de zaal? Wie kan straks zijn of haar knopen gaan tel-
len? Debatleidster is Elsemieke Havenga. Dus kom op 
tijd, want vol is vol. Voorafgaand zullen de Larense poli-
tieke partijen een ‘Infomarkt’ organiseren in het restau-
rant van het Brinkhuis. De partijen richten hun eigen 
campagnetafel in en staan vanaf 19.00 uur iedereen per-
soonlijk  te woord om antwoord te geven op prangende 
vragen over de Larense politieke agenda. Zet u dus alvast 
in uw agenda: 10 maart!

Lijsttrekkersdebat
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Peter Calis

Nico Wegter

Jacqueline Timmermans

Marcus van den Brink

Erwin van den Berg

Ton Stam

Politiek Cafe ̓t Gooi
in het Brinkhuis in Laren
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Vanaf woensdag 26 febru-
ari start Versa Welzijn 
van 9.30 – 11.30 uur een 
gezellige ontmoetings-

ochtend voor ouders met kinderen in de leeftijd van nul 
tot vier jaar bij BSO Berenparadijs gevestigd bij SV Laren 
’99, Schuilkerkpad 1. Terwijl de kinderen spelen, kunnen 
ouders elkaar ontmoeten in de zelfde ruimte onder 
genot van een kop koffie. Het is een inloop dus u kunt 
komen en gaan wanneer u wilt. Wanneer er behoefte is 
voor activiteiten kunnen deze in overleg worden aange-
boden. Deelname is gratis u betaalt alleen voor de con-
sumpties. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Susan Bakker tel. 06-26769096 of mail naar 
scwlaren@versawelzijn.nl. Deze activiteit wordt mede 
mogelijkheid gemaakt door Kinderopvang Humantias.

Nog t/m 28 februari is in het 
Brinkhuis de deeltentoon-
stelling van 20 kunstenaars 
van “Laren-Blaricum”. Aan de 
wanden zijn recent vervaar-
digde schilderijen en grafiek 
geëxposeerd; in de vitrine 
zijn er unieke glasobjecten, 
kleinplastiek in brons en 
hout, en design te bezichti-
gen. Bijzonder mag genoemd 
worden het in memoriam tentoongestelde werk van de 
onlangs overleden bekende Larense kunstschilder Bob 
ten Hoope. Bob was decennia lang lid van “Laren-Blari-
cum”, en werkte tot vlak voor zijn overlijden aan zijn zo 
kenmerkende oeuvre. 

Muziek raakt mensen, het zet ze in 
beweging, roept emoties open en 
haalt als vanzelf allerlei herinne-
ringen boven. Inmiddels is alge-
meen bekend dat bij dementie het 

muzikaal geheugen lang intact blijft. De voorkeur voor 
bepaalde muziek is sterk individueel bepaald: wat de een 
prachtig vindt is de ander een gruwel. Ook heeft ieder-
een persoonlijke herinneringen bij bepaalde muziek-
stukken. De moderne techniek (Ipod) maakt het gemak-
kelijk om een eigen, individueel muziekprogramma 
samen te stellen. Het luisteren naar de muziek naar 
eigen voorkeur geeft rust, ontspant en zou zelfs op wat 
langere termijn de stemming en slaapkwaliteit kunnen 

Start Ouder Kind Inloop 

Deeltentoonstelling Vereniging van 
Beeldend Kunstenaars “Laren-Blaricum”

Mijn eigen muziek

De Kunstcommissie van 
het revalidatiehuis De 
Trappenberg heeft een 
verkoopexpositie inge-
richt van Ed Nolens, 
David Newman en Dirk 
van der Kraan. De ope-
ning vindt plaats op vrij-

dag 21 februari 2014 om 17.30 uur in de Kunstroute Lou-
ette Fontein. Tot 2 april 2014 is de expositie te bezichtigen 
op werkdagen van 9.00 uur t/m 18.00 uur, zaterdags 
gesloten en zondags van 13.30 uur tot 18.00 uur. De trap-
penberg, Crauiloseweg 116 te Huizen

Inwoners van Laren kun-
nen elke zaterdag van 10.00 
– 14.00 uur in t’ Bonte 
Paard koffiedrinken en 
praten met VVD kandida-
ten voor de Gemeente-
raadsverkiezingen van 
Laren. Men kan de kandidaat-raadsleden dan vragen 
stellen over het VVD-verkiezingsprogramma en het 
beleid van de afgelopen jaren, met hen in discussie gaan, 
ergernissen of suggesties overbrengen of gewoon langs-
gaan voor de gezelligheid. Café VVD is open op 22 febru-
ari en 1, 8 en 15 maart van 10.00 – 14.00 uur. De ingang 
bevindt zich aan de achterkant van t’ Bonte Paard. Kof-
f ie en gebak staan klaar!

Verkoopexpositie de Trappenberg -

Café VVD in t’ Bonte Paard 

Activiteiten

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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verbeteren. Donderdag 27 februari hoort u er meer over 
tijdens het Alzheimer Café, een informele ontmoetings-
plek voor mensen met dementie en/of hun verwanten, in 
de Stichtse Hof, Naarderstraat 81. U bent van harte wel-
kom! Inloop vanaf 19.00 uur, het gesprek begint om 19.30 
uur.  

Zaterdag 1 maart 
gaat het Repair Café 
Laren weer “On 
tour”. Dit keer wordt 
het Muziekcentrum Schering en Inslag aan de Eemnes-
serweg 15 a (achter het raadhuis) bezocht. Tussen 10.00 en 
13.00 uur kunt u daar terecht met kapotte spullen die u 
graag nog een tweede leven wilt gunnen. Onze repara-
teurs zullen hun best doen om u tevreden naar huis te 
laten gaan. Ook leert u hoe u zelf kleine reparaties kunt 
uitvoeren. Tijdens de vorige succesvolle sessie in Johan-
neshove werden o.m. stofzuigers, strijkbouten, platen-
spelers en waterkokers gerepareerd. Ook vindt reparatie 
aan kleding plaats b.v. het inzetten van een nieuwe rits-
sluiting (die u dan wel zelf moet meebrengen), een losge-
raakte zoom of een kapotte broekzak. U kunt het Repair 
Café elke eerste Zaterdag van de maand bezoeken. Meer 
info  op www.repaircafelaren.nl.

Onder het motto: ”Ik 
schilder wat er zoal 
voorhanden is”, liet 
Carl Schlüter (1886-
1973) zich inspireren 
door onderwerpen die 
hij dicht bij huis vond. 
De natuur rond Laren 
en Blaricum, korenvel-

den, boeren, dieren en dorpstaferelen. En verder van 
huis, bij de diverse reizen in binnen- en buitenland die 
hij maakte. Carl Schlüter heeft zich nooit aangetrokken 
gevoeld door een speciale school of stroming, maar ging 
zijn eigen weg. Zijn werk is impressionistisch en f igura-
tief. Carl Schlüter woonde, werkte en exposeerde respec-
tievelijk in Amsterdam, Dordrecht, Laren en Blaricum en 
was daar lid van de kunstenaarsverenigingen.Hij schil-
derde gepassioneerd en veel en was daarnaast een 
bescheiden en goedhartig man, wat maakte dat hij zijn 
schilderijen liever weggaf dan verkocht. Carl Schlüter 
heeft tot op hoge leeftijd geschilderd. Hij overleed in 
1973 op 87 jarige leeftijd in Laren in de “ Stichtsehof ”. 
Gedurende de maand maart is in het Brinkhuis zijn 
werk te zien een overzichtstentoonstelling.

Repair Café Laren “On tour 2”   

(H)artGalerij werk van Carl Schlüter

Wolfshuilen is een nieuwe, zwarte 
komedie waarin een aangrijpende, 
maar ook absurdistische familie-
geschiedenis wordt verteld. Schrij-
ver en regisseur Judith de Rijke 
ensceneert bij Toneelgroep Maas-
tricht haar eigen toneeltekst met 
herkenbare karakters en een span-
nende plot, in een uitvergrote 

speelstijl die schrijnend en humoristisch is. Op de dag 
dat hun jongste broer is gecremeerd, komen Tine, Ralph 
en Theo sinds lange tijd weer bijeen in hun ouderlijk 
huis dat sinds moeder is overleden leeg staat. Terwijl 
buiten honden huilen, doen de zus en haar twee broers 
verwoede pogingen zich los te maken van het verleden 
en van elkaar. Maar wanneer een bloedende vreemde-
ling het huis betreedt, sluiten zich dan toch de gelede-
ren…? Zaterdag 1 maart om 20.15 uur. Kaarten kunnen 
gereserveerd worden bij de theaterkassa 035 - 539 39 33 of 
stuur een e-mail naar theaterkassa@singerlaren.nl, Prijs 
€ 28,00 Supporters € 25,50.

Op de eerste zondag 
van de maand zijn er 
altijd kinderactivitei-
ten in Geologisch 
Museum Hof land. Op 
zondag 2 maart staat op 
het programma: ‘Moza-
iek maken met kleine gekleurde platte steentjes’ Als je 
mozaïek klaar is mag je het resultaat natuurlijk mee 
naar huis nemen!Doe je mee? We zien je graag op 2 
maart. Soms komen er zo veel kinderen af op de activitei-
ten dat ze niet allemaal tegelijk aan de slag kunnen. Dat 
is helemaal niet erg: in het museum is zo veel te zien. 
Heb je al eens geluisterd naar het verhaal dat de wijze 
sjamaan vertelt in het f ilmzaaltje boven? Maar je kunt 
natuurlijk ook gaan raden hoeveel mooie gekleurde 
steentjes er nu weer in die vaas zitten. Het museum is 
open vanaf 13.00 uur; www.geologischmuseumhof land.
nl Voor de kinderactiviteiten geldt: 1 euro materiaalkos-
ten boven de entreekosten van het museum.

Op zondag 2 maart om 15.30 uur 
brengt Niels Brandaan Cotterink 
een ode aan schrijver, muzikant en 
beeldend kunstenaar Armando 
met Dierenpraat, een sterke, f ilo-
sofische voordrachtvoorstelling 

Singer: Toneelgroep Maastricht: Wolfshuilen

Geologisch Museum Hof land

Rosa Spier Huis: Dierenpraat



Op Zondag 2 Maart 
om 16.00 wordt de 
expositie geopend van 
Tiny van Ling in het 
praktijkgebouw aan 
de Slangenweg nr. 1a 
Iedereen is hierbij van 
harte welkom. Tiny 

heeft 34 jaar professioneel gezongen en is daarna een 
winkel begonnen in de Smederij in Laren waar zij haar 
boeketten en schilderijen verkocht.  Schilderen is haar 
grote passie en zij probeert een werkelijkheid aan het 
licht te brengen die daarvoor niet bestond, in verf en op 
een plat vlak. Zij doet dat in zeer uiteenlopende stijlen, 
van sobere blauwgrijs tinten tot uitbundige felle gele en 
rode streken. Een wereld van gevoel gaat aan je voorbij. 
Ook schuwt zij niet f iguratieve mythische personen te 
verbeelden. De tentoonstelling is daarna tijdens praktij-
kuren gratis te bezoeken.

Maandag 3 maart start 
de beginnerscursus 
Quilten. Deze cursus is 
bedoeld voor hen die 
graag een quilt zouden 
willen maken, maar 
niet weten hoe dat 
moet. In vijf beginners-
lessen van elk drie uur 
maken we een kleine 
quilt van ongeveer 50 x 60 cm. Voor deze cursus heb je 
nog niet veel materialen nodig. De cursus wordt gegeven 
door Yvonne Telkamp.  Yvonne is styliste en ontwerpster 
en al jaren lid van het Quiltersgilde. Haar kennis wil zij 
graag aan geïnteresseerden overbrengen tijdens gezelli-
ge cursussen en workshops. In haar atelier in Laren is 
ruimte voor 6 tot 8 cursisten. Er zijn veel voorbeelden 
van Quilts alsmede stofjes en quiltboeken aanwezig. 
Voor meer informatie, cursusaanbod en inspiratie kunt 
u terecht op www.quiltstudiolaren.nl Bellen kan 
natuurlijk ook Yvonne Telkamp 06-23973374

Naast de succesvolle 
Geef-en-neem-tafel op 
de vrijdagochtenden 
van 10.00 – 12.00 uur in 
de foyer van het Brink-
huis breidt Versa Wel-
zijn uit met een tweede 

Expositie Tiny van Ling

Patchwork en Quilten

Geef-en-neem-tafel in Johanneshove
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vol humor en zinderende zigeunermuziek. De voorstel-
ling begint met een persoonlijke anekdote van Niels over 
zijn eerste ontmoeting met Armando, zeven jaar gele-
den. Met slechts een klein stukje zwart tape op zijn 
bovenlip kruipt Niels even in de huid van zijn inspirator. 
Hij laat Armando voordragen uit zijn eigen boekje Die-
renpraat. Hierin staan elf dialogen van een alleenstaan-
de man met dieren. Het zijn vervreemdende dialogen, 
vol humoristische verwikkelingen en verrassende wen-
dingen. Armando werd reeds vele malen voor zijn werk 
onderscheiden, geprezen en gelouterd. Armando: tek-
sten, Niels Brandaan Cotterink: liedteksten/ spel/zang, 
Radèk Fedyk: gitaar/accordeon, Ulrich Wentzlaff: con-
trabas en Sander Hoving: viool.
De evenementen in het Rosa Spier Huis worden georga-
niseerd door de Stichting ‘Voor en Door Kunstenaars’. 
Donateurs hebben voorrang bij toewijzing van plaatsen 
die niet door de bewoners van het Rosa Spier Huis zijn 
bezet. Van niet-donateurs vragen wij een vrijwillige bij-
drage in de kosten. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, telefoon 
5386797 en www.rosaspierhuis.nl

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167
www.fredvansprang.nl



Geef-en-neem-tafel.  Vanaf 5 maart heten onze enthou-
siaste vrijwilligers u nu ook iedere woensdag van 14.00 – 
16.00 uur welkom in het gezellige restaurant van Johan-
neshove. Met deze tweede tafel op de middag hoopt Versa 
Welzijn nog meer Laarders te bereiken. Breng wat u kunt 
missen of haal van de tafel wat u nodig heeft. Wat u 
brengt kan van alles zijn. Alles moet wel heel, compleet 
en schoon zijn en handzaam. Wat u kunt gebruiken, 
mag u meenemen. Neem gerust uw kinderen mee er is 
namelijk een speelhoekje gecreëerd. Vragen? Bel Susan 
Bakker van Versa Welzijn tel.  06-26769096 of mail  scwla-
ren@versawelzijn.nl

Iedereen die zich goed wil 
voorbereiden op het 
Larens Lente Dictee op 20 
maart kan zich aanmel-
den voor een spellingsop-
friscursus.  Monique van 
de Kerkhof geeft deze 
korte cursus in 2 lessen 
op woendag 5 en 12 maart van 19.30 tot 21.00 uur in het 
Brinkhuis. Prijs: € 35,00. Meer info en inschrijven via 
www.volksuniversiteitlaren.nl , bij de volksuniversiteit 
in het Brinkhuis op ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur of 
bel 035 - 531 2939. 

Begeleid door Henk Droest 
op de vleugel zingt Barba-
ra Lok op 7 maart in het 
Theater aan de Brink 
nummers van Streisand. 
Lok is bekend van het 
Nationaal Songfestival 
2005, waar zij met het 
nummer ‘twee vrienden’ 

in de f inale stond. Daarnaast is zij al jaren vaste achter-
grondzangeres bij Willeke Alberti. Met de tour ‘Barbara 
zingt Streisand’ staat zij zelf op de voorgrond. Lok is al 
sinds haar prille jeugd een groot bewonderaar van 
Streisand. Vanuit die bewondering zal zij nummers als 
‘The way we were, Evergreen, Guilty en Woman in Love’ 
vertolken. Maar ook de muziekstukken uit de f ilms 
‘Funny Girl’ en ‘Yentl’ zullen niet ontbreken. Bekende 
nummers wisselt Lok af met minder bekende Streisand-
pareltjes zoals ‘Putting it Together’. Een nummer dat 
Streisand zelf nooit live heeft uitgevoerd vanwege podi-
umvrees. Barbara Lok zal, op de voor haar kenmerkende 
hartverwarmende manier, tussen de nummers door het 
publiek nog voorzien van allerlei interessante muzikale 

Larens Lente Dictee

Barbara Lok zingt Streisand
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‘Streisandinformatie’. Aanvang 20.15 uur. Entree € 15,00. 
Reserveren via reserveren@hartvanlaren.nl of telefo-
nisch bij Theater aan de Brink: 035 751 3991.

Het gaat swingen in de 
Sint Jan Basiliek en JIJ 
bent uitgenodigd! De 
talenten van musical-
groep KISI zingen, dan-
sen en spelen rondom 
het Bijbelse verhaal van 
de verloren zoon en 
schetsen zo een prach-

tig beeld van de hemelse vader. Een meeslepend avon-
tuur – ontroerend en fantastisch voor iedereen op zater-
dag 8 maart om 14.30 uur in de Sint Jan Basiliek. Gratis 
toegang. Doelgroep leeftijd 5-11 jaar.

Dat wandelen niet voor 
doetjes is bewees de 
februaritocht van de 
Stichting Wandelvier-
daagse Het Gooi. Maar 
liefst 130 deelnemers 
trotseerden regen, kou 
en wind voor de groeps-
wandeling naar de Vuursche bossen. Zondag 9 maart is 
het weer zover, hopelijk met wat meer voorjaarsgevoel. 
De circa 20 km lange wandeling voert ditmaal naar Eem-
nes en de fraaie polder. Via een ommetje door Blaricum 
gaat het terug naar Laren. Het gezelschap gaat om 9.30 
uur op pad bij de clubkantine van SV Laren aan het 
Schuilkerkpad in Laren. Onderweg wordt gepauzeerd 
voor koff ie en koek. Deelname is gratis, maar aanmel-
ding is gewenst via groeps@wandelvierdaagsehetgooi.
nl. Honden mogen niet mee.

Kom op 9 maart luisteren 
naar de Het Interview 
van Loeff & Cattel, een 
duo dat alleen voor 
Bomen op de Brink 
samenwerkt om bijzon-
dere antwoorden te krij-
gen op prikkelende vra-
gen. Hun gasten zijn 
geselecteerd uit beken-
den van Laren; omdat ze 
er wonen en/of werken. 

Musical ‘De Barmhartige Vader’ 

Wandelen naar de Eempolder

Bomen op de Brink



De verhalen zullen vaak over Laren gaan maar uitstapjes 
naar andere onderwerpen worden niet geschuwd. Loeff 
&  Cattel gaan altijd het gesprek aan met twee gasten die 
zakelijk en/of privé met elkaar verbonden zijn. Op 9 
maart zijn dat Jan Rudolph de Lorm, directeur Museum-
zaken en Evert van Os, algemeen directeur, vanaf 1 
maart vormen zij samen de directie van Singer Laren. 
Aanvang 14.30 uur. Entree € 7,50 inclusief een consump-
tie. Reserveren via reserveren@hartvanlaren.nl of telefo-
nisch bij Theater aan de Brink: 035 751 3991.

Senioren en gehandi-
capten uit de BEL dor-
pen kunnen t/m maart 
hulp krijgen bij de 
belastingaangifte 2013 
bij Versa Welzijn. Hier-
voor is op bepaalde 

momenten deskundige hulp aanwezig in Laren en Eem-
nes. De hulp is uitsluitend bestemd voor mensen die 
maandelijks een bedrag van de belastingdienst ontvan-
gen voor zorgtoeslag. Kosten: voor enkele aangifte € 
17,50 en voor een echtpaar € 25,00. De belastinghulp ver-
zorgt uw aangifte per computer. Voor het versturen 
hiervan moet u in het bezit zijn van een digiD code (= een 
wachtwoord en een gebruikersnaam). Bent u nog niet in 
het bezit van een digiD code, vraag deze dan op zo kort 
mogelijke termijn aan. De wonen/welzijn/zorgadviseurs 
van Versa Welzijn kunnen u hierbij helpen. Ook kunt u 
bij Versa een lijstje ophalen waarop staat welke papieren 
u moet verzamelen voor de aangifte. Heeft u geen oproep 
ontvangen van de belastingdienst? Het kan voor mensen 
met een laag inkomen toch zinvol zijn om aangifte te 
doen. Voor vragen of voor het maken van een afspraak: 
Bel op maandag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
naar 5314514.

Op vrijdag 21 maart kunt u in het 
kader van NLdoet om 12.00 uur deelne-
men aan een bijzondere Indonesische 
lunch verzorgt door de keuken van 
Johanneshove. Tijdens de maaltijd zult 
u getrakteerd worden op gezellige 
Indonesische live muziek. De gastvrouwen en -heren 
bestaande uit ambtenaren, Raads- en collegeleden van de 
gemeente Laren zullen er voor zorgen dat het u aan niets ont-
breekt. Dankzij sponsoring van het Oranjefonds en Stich-
ting Vrienden van Ouderenwerk BEL kunnen wij u deze 
maaltijd voor € 10,00 incl. 2 drankjes en kopje koffie aanbie-
den. Aanmelden kan tot 14 maart bij het restaurant van 

Hulp bij invullen belastingaangifte

Warme Indonesische NLdoetlunch 
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Johanneshove tel. 035- 5394200 of mail naar b.vandam@vivi-
um.nl . Woont u in laren en bent u moeilijk ter been, dan 
kunnen de speciale vrijwilligers van deze dag u misschien 
ophalen. Geef dit door tijdens de reservering. Deze NLdoet-
lunch is georganiseerd door Johanneshove in samenwerking 
met de Versa Vrijwilligerscentrale Laren.

In het BEL-Kantoor is een nieuwe tentoonstelling inge-
richt. Tijdens de tentoonstelling zijn werken te zien van 

de kunstschilders Maja Boot en 
Angeline Rijkeboer en beelden 
van Els de Graaf. Kunstenares 
Maja Boot laat haar onstuimige 
karakter zien in haar schilderij-
en. Het is de wereld van ‘dromen 
en vergankelijkheid’ die ze wil 
vangen op haar doeken die altijd 

in beweging lijken te zijn. Haar laatste serie ‘Droogge-
vallen Boten op het Wad’ is een bijzonder robuuste col-
lectie schilderijen die letterlijk door zilt en roest lijken te 
zijn aangevreten. Angeline Rijkeboer schildert voorna-
melijk dieren en landschap-
pen, aanvankelijk in aquarel, 
de laatste tien jaar vooral in 
acryl op doek. In de loop der 
jaren heeft zij een eigen stijl 
ontwikkeld: realistisch, maar 
nét even anders, waarbij de krachtige kleuren kenmer-
kend zijn.  Beelden maken is haar lust en leven voor 
beeldhouwer Els de Graaf. Wat de meeste beelden 
gemeen hebben of ze f iguratief of abstract zijn, is gebor-
genheid. Ze hebben een grote aaibaarheidsfactor.  Zij 
werkt in steen, brons en hout. De tentoonstelling is te 
zien tot en met 26 maart 2014 in de hal van de BEL Com-
binatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Op vrijdag tot 13.00 uur.

BEL-Art expositie

Wij leveren al 21 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd!

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl
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1 mrt  Repair Café Laren “On tour 2”  bij 
Muziekcentrum Schering & Inslag

1 mrt  Brinkhuis: Opening overzichts-
tentoonstelling Carl Schlüter

1 mrt  t’ Bonte Paard: In gesprek met VVD 
kantidaat-raadsleden 10.00-14.00u

1 mrt De Blokhut: Bingo om 20.00 uur
1 mrt  Singer Laren: Wolfshuilen door Toneelgroep 

Maastricht
2 mrt Rosa Spier Huis: Dierenpraat concert
5 mrt/4apr ‘30dagenzonderalcohol’
5 mrt Raadhuis: Raadsvergadering om 20.00 uur
6 mrt  Brinkhuis: Brei- en haakcafé elke 1e 

donderdag vd mnd om 10.30 uur
7 mrt Brinkhuis: Barbara Lok zingt Streisand 
8 mrt  De Basiliek: Kisi Kids  Musical voor 5 tot 

11- jarigen  om14.30 uur.
8 mrt  t’ Bonte Paard: In gesprek met VVD 

kantidaat-raadsleden 10.00-14.00u
9 mrt  Groepswandeling Wandelvierdaagse Het Gooi
9 mrt  Brinkhuis: Bomen op de Brink met de 

directie van Singer Laren
10 mrt  Brinkhuis: Politiek café met het 

lijsttrekkersdebat
19 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
20 mrt Brinkhuis: Larens Lente Dictee 
21+ 22 mrt   NLdoet
 

Agenda

T/m 28 feb  (H)artGalerij: Deeltent. Ver. v. Beeldend 
Kunstenaars “Laren-Blaricum”

T/m 26 mrt  BEL-Kantoor: BEL-Art expositie M. Boot, A. 
Rijkeboer en E. de Graaf

T/m   5 apr  De Lindenhoeve: Tentoonstelling 40 jaar 
Warrekam

T/m 6 apr   Rosa Spier Huis: Tentoonstelling 
figuratieve beelden

T/m  18 mei   Singer: Tent.: Mauve tot Mondriaan
21 feb  Brinkhuis: Aleksandra Mikulska piano 

reciatal
23 feb  Dickenstheater: Verkiezingskoorts aanvang 

14.00 uur
24 feb  Brinkhuis: Themabijeenkomst: Vakantie 

plannen via Internet!
24 feb   Brinkhuis: Rechtswinkel: elke maandag 

om 19.30 uur
25 feb  Johanneskerk: Schrijversontmoetingen: 

Annejet van der Zijl
26 feb  SV Laren’99: Ouder Kind Inloop van 9.30 

- 11.30 uur
26 feb  De Blokhut: Feest-knutselen voor kids v.a  

5 jaar  van 14.30-15.45 uur
27 feb  SV laren ‘99: Kinderkookcafé van 10.00 

– 16.00 uur 
27 feb Stichtse Hof: Alzheimer Café 
27 feb Brinkhuis: Kunstcafé Laren om 19.30 uur

Jongeren in een gezonde schoolomgeving presteren beter
In 2009 is de motie Vendrik aangenomen: “Alle schoolkantines gezond in 2015”. 
Hoever is uw school hiermee? U bent al een eind op weg? Uw school moet nog 
beginnen? Laat u inspireren tijdens de bijeenkomst op woensdag 5 maart a.s. 

Deze middag is geschikt 
voor beginners en gevor-
derden rond Gezonde 
Schoolkantines en wordt 
u kosteloos aangeboden 

door de GGD en het Voedingscentrum. De inspiratie-
bijeenkomst vindt plaats in de Gooise Praktijkschool 
in Hilversum. Deze school behaalde onlangs de 
Gezonde Schoolkantine Schaal 2013. U kunt ter plekke 
zien hoe deze school de kantine heeft aangepakt! 
Iedereen die zich betrokken voelt bij een gezonde 
schoolomgeving is van harte uitgenodigd. Het pro-

gramma begint om 15.00 uur (inloop van 14.45 uur) en 
zal tot 17.00 uur duren. U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar t.riebeek@ggdgooi.nl met 
daarin de naam van uw school, de namen van de per-
sonen die deelnemen. Extra informatie: neem contact 
op met Els van Gurp van het Voedingscentrum.  
E-mail: gurp@voedingscentrum.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 twee-
wekelijks. Kopij voor het volgende 
nummer moet binnen zijn op  
Vrijdag 28 februari 2014

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

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

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

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

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

Cover: Mauvevijver weer vol water
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