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Xan Birnie, Oude Kerkweg
Zaterdag 21 en zondag 22 april vindt voor de zevende
keer de Atelierroute Laren plaats. Tientallen geselecteerde
Larense kunstenaars openen dit weekend de deuren van
hun ateliers om hun werk te presenteren en de bezoekers
een kijkje achter de schermen te gunnen. Het Larens
Journaal sprak met Xan Birnie, een van de organisatoren
van dit evenement, dat inmiddels een begrip is in het
Gooi en omstreken.

5 vragen aan

Waarom betrokken bij de Atelierroute?
‘Drie jaar geleden werd ik door de oprichtster van de
Aterlierroute gevraagd om in het bestuur te komen. Ik
kom uit een kunstzinnige familie van schilders en
beeldhouwers en ik woon al 36 jaar in Laren, waardoor ik
veel mensen ken. Daardoor ben ik de aangewezen
persoon om voor de Atelierroute de sponsoring op me te
nemen. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de
brochure, met de route van de deelnemers, en andere
reclame-uitingen zoals de billboards die op diverse
plaatsen in het Gooi staan.’

Wat betekent de Atelierroute voor Laren?
‘De Atlierroute is een geweldig evenement voor
kunstenaars. Het levert een bijdrage aan Laren als
kunstdorp en het evenement zorgt voor veel bezoekers
uit de omgeving. Het is voor de bezoekers interessant om
de kunstenaars in hun dagelijkse werkruimte te
ontmoeten, een praatje met ze te maken over hun werk
en te zien hoe hun kunst ontstaat. Voor de kunstenaars
is het ook bijzonder. Ze staan twee dagen volop in de
belangstelling en krijgen er extra naamsbekendheid
door.’

Meest schilderachtige plekjes van Laren?

Wat voor kunstenaars doen mee aan de
Atelierroute?

‘Dan zou ik iets doen aan de leegstand van diverse
winkels in het centrum. Daar erger ik me aan: het staat
gauw armoedig en het komt het dorp niet ten goede. Als
burgemeester zou ik een tijdelijke verordening in het
leven roepen dat als een pand langer dan een jaar
leegstaat, de gemeente een stem krijgt om te bepalen wie
of wat erin komt. Er is bijvoorbeeld een chronisch tekort
aan ateliers, dat zou dan een mooie bestemming kunnen
zijn. Wat er nu gebeurt in bijvoorbeeld de Naarderstraat,
waar tijdelijke galerietjes in de leegstaande panden zijn
gekomen. Door zo’n kunststraat te creëren komt er ook
meer publiek. Kunst leeft in Laren!’

‘In totaal doen dit jaar 34 kunstenaars mee. Er waren
maar liefst 80 aanmeldingen, maar als organisatie
hebben we een strenge selectie gemaakt. We streven naar
een hoog niveau en we gaan echt voor kwaliteit. Er is
mooie kunst te zien: van schilderijen, tekeningen en
beelden tot keramiek, glas, foto’s en zelfs “boskunst”. De
start van de route is in de bibliotheek, waar een
overzichtsexpositie wordt georganiseerd en waar de
bezoekers hun eigen route kunnen samenstellen. Veel
bezoekers maken er een mooie wandel- of fietstocht van.’

‘Ik vind het heerlijk om hier in de zomer te zijn, het is
dan rustig in het dorp. Als de kermis er is, verhuist de
markt tijdelijk naar de Brink onder de bomen bij de
basiliek. Het lijkt dan net Frankrijk! Een ander mooi
plekje vind ik de Eng, bij de Veerweg, waar twee prachtige
bomen tegenover elkaar staan met het pad ertussen en
waar het wisselen van het jaargetijde indrukkwekkend
mooi kan zijn.’

Als ik burgemeester van Laren was, dan…?
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De Brink en de Naarderstraat
veiliger maken, met name voor
fietsers en voetgangers. Dat is in
een notendop het doel van het Brinkplan. De eerste helft
van dit plan is vorig jaar na de zomervakantie uitgevoerd
en begin dit jaar is gestart met het tweede deel. Een
f link project voor een dorp als Laren, maar inmiddels is
de klus geklaard.
Op 29 maart jongstleden kon het kruispunt op de Brink
al worden geopend. In het oorspronkelijke plan zou dit
pas in mei/juni 2012 zijn. Op basis van de wensen die
leefden bij ondernemers en inwoners is echter een
aangepast plan gemaakt voor versnelde uitvoering in
negen vorstvrije werkweken.
De laatste aanpassingen zijn de afgelopen weken
uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld het bushokje bij de basiliek
verplaatst om de veiligheid op het fietspad te verbeteren.
Verder is eenrichtingsverkeer ingesteld op de
Klaaskampen van Bart Smit richting Schoutenbosje. En
ook het Schoutenbosje van de Klaaskampen naar de
Burg. van Nispen van Sevenaerstraat is definitief
eenrichtingsverkeer geworden. Dit laatste is een
ingrijpende verandering omdat velen hier op de
automatisch piloot doorheen rijden en niet (meer) op de
borden letten. Toch was juist deze aanpassing een wens
die veel bewoners hebben ingebracht bij het ontwerp van
het Brinkplan. Sluipverkeer naar de verkeerslichten is
hierdoor niet langer mogelijk.
Tijdens de werkzaamheden hebben veel mensen mij
aangesproken. Opvallend daarbij vond ik dat de meesten
niet klaagden over het afgesloten kruispunt. Integendeel
zelfs. Ik heb juist veel reacties gekregen als: wat is/was
het heerlijk rustig dat het kruispunt dicht is/was. En
ook: nu staan er weer iedere keer files, was een autoluwe
Brink niet beter geweest?
Hoe dan ook: het Brinkplan is klaar. Daarom wil ik
iedereen bedanken voor het begrip en geduld. En
natuurlijk ook voor de positieve reacties na af loop van de
werkzaamheden.
Evert de Jong
Wethouder verkeer en vervoer

Verenigingsleven

MCC-Next: Jongste telg van MCC
Wie of wat is MCC-Next?

MCC Sound

MCC-Next is geboren uit de reünieband die in 2006 is
geformeerd tijdens de festiviteiten rondom het 75-jarig
jubileum. In een volgepakte feesttent werd tijdens hun
optreden menig traantje weggepinkt. Al snel ontstond
het idee om hiermee door te gaan. Deze Oud-Ledenband
heeft vervolgens samen met de A-band en Jong MCC nog
een aantal spetterende optredens gegevens, in de Singer
concertzaal, maar ook in de feesttent in Eemnes.

MCC-Next
brengt
de
karakteristieke sound uit de
gloriejaren van MCC. In de
jaren ’60 en ’70 werd hiermee
hoge ogen gegooid tijdens het Wereld Muziek Concours
te Kerkrade. Deze sound komt hoofdzakelijk tot stand
door de jachthoorns die, omhoog gehouden werden
tijdens een optreden.

Het bestuur van Drum- & Showband MCC heeft besloten
om dit orkest een officiële status te geven en inmiddels
is MCC-Next uitgegroeid tot een groep van 30
muzikanten. De band bestaat uit oud-leden, leden van
de A-band, maar ook nieuwe muzikanten hebben zich
aangesloten bij de vereniging. Zo is er een enthousiaste
groep ontstaan die zich erop verheugd op te treden voor
publiek. De première van MCC-Next vond plaats in de
feesttent tijdens het 80-jarig jubileum van MCC in 2011.
Ook op het eerste Oktoberfest in Laren heeft de band een
goed optreden neergezet.

Zondagmiddag 29 april

MCC-Next is een zittend orkest dat bestaat uit
trompetten, jacht- en ventielhoorns, schuiftrombones,
baritons, sousafoons en een slagwerkgroep. Heeft u wel
eens één van deze instrumenten bespeeld en kriebelt het
nog steeds, kom dan eens kijken op één van de
repetitieavonden van MCC-Next. Het orkest repeteert
twee keer in de maand op donderdagavond. Het seizoen
loopt van oktober t/m april. Meer informatie kunt u
vinden op onze website: www.mcclaren.nl

Drum- & Showband MCC organiseert in samenwerking
met het Oranjecomité op zondagmiddag 29 april een
blaasmuziekfestival in de feesttent op het kermisterrein.
De toegang is gratis en zeker een aanrader voor alle
lief hebbers van blaasmuziek. Kijk, hoor en voel muziek.
Beleef een gezellige zondagmiddag met JHBG Eemland,
Shantykoor De Driemasters uit Driebergen, BeatrixBrass uit Hilversum en De Stageband van Adest Musica
uit Sassenheim. Natuurlijk ontbreekt de vereniging die
de organisatie op zich neemt niet aan dit festival. MCCNext speelt voor u nummers uit het repertoire van
weleer en verrassende arrangementen van de dirigent en
muzikaal leider Cees Bus.
Het blaasmuziekfestival vindt plaats op zondagmiddag
29 april a.s.. De tent is geopend vanaf 13.00 uur. Het
programma start om 14.00 uur met het optreden van
MCC-Next. Voor de kinderen is er de hele middag een
springkussen.
Een bijzonder welkom deze middag
voor onze leden van de fanclub
SUSTENTO. De fanclub bestaat uit 200
leden en zij maken het o.a. mogelijk
om dit soort evenementen te
organiseren. Wilt u ook lid worden en
draagt u Drum- & Showband MCC een
warm hart toe, meld u zich dan aan bij
onze kraam in de tent. U ontvangt dan
een leuk presentje.
Graag tot ziens op zondagmiddag
29 april.

Politiek

Verkeerslichten op de Brink.

Wie kan zomaar in de toekomst kijken?

Het Larense college laat onderzoeken of de
verkeerslichten bij de Brink beter afgesteld kunnen
worden, aldus de Gooi en Eemlander.
Aanleiding is dat sinds de aanpassing van het kruispunt,
met als doel het veiliger te maken voor langzaam
verkeer, er vaak lange rijen wachtende auto’s en scooters
staan. Na het vernieuwen van de stoplichten hebben de
fietsers een aantal seconden eerder groen licht gekregen,
zodat zij zich op kunnen stellen voor de auto’s. De
automobilisten op hun beurt wachten iets langer om de
voetgangers en fietsers te laten oversteken. Dit
veroorzaakt langere wachtrijen op de Brink, langs de
Poffertjeskraam en soms tot aan de Nieuweweg. Naast
een andere afstelling van de stoplichten, hoopt het
college tevens dat mensen wat andere routes gaan
zoeken.

Wat een prachtig verhaal over een zwembad in de tuin
van Singer van directeur Reinier Sinaasappel in de
Gooische Brink. Goed om de humor te bewaren in deze
lastige tijden.
Jammer dat het niet in het onvolprezen Larens Journaal
stond, maar ja, dat blad kwam nou net niet uit op 1 april.
Het lijkt dat het Larens Journaal het best gelezen en ook
best bezorgde blad van Laren is. Helaas zijn we toe aan
een verplichte nieuwe Europese aanbesteding van dit
blad en kan de uitgave in handen komen van welke
Europese uitgever dan ook. En niet dat we tegen Europees
aanbesteden zijn, maar toch hopen we dat de
voorwaarden van de aanbesteding dusdanig zijn dat we
de huidige uitgever kunnen behouden. En dat de Larense
inwoners zo verzekerd zijn van het voortbestaan van het
Larens Journaal in zijn mooie, betrokken verschijning.
Om nog even op het begin van het verhaal terug te
komen. De Partij van de Arbeid gaat er voor dat er een
zwemgelegenheid binnen de BEL-gemeenten blijft,
maar ook een theater bij Singer.
Wij vinden echter gedegen onderzoek naar haalbaar- en
betaalbaarheid van een theater, zoals dit nu gebeurt
voor het BEL-zwembad, een noodzaak. Want zo alleen
kan bekeken worden of het voor de gemeente Laren in de
toekomst een betaalbare voorziening zal zijn.
In lastige tijden moet je je humor bewaren maar ook je
optimisme en dat zullen we blijven doen!

Een andere afstelling van de stoplichten zal moeilijk
worden, voetgangers kunnen niet sneller oversteken: het
voetgangerslicht moet daarvoor toch een bepaalde tijd
op groen staan. Verkorting van het groene licht voor de
fietsers geeft eveneens onveilige situaties en is daarmede
evenmin een oplossing voor de wachtende
automobilisten. Tot slot zullen bewoners van
omliggende straten niet gelukkig zijn met verkeer wat
een “andere route” kiest zoals tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden.
Ten tijde van het onderzoek naar mogelijke oplossingen
voor de Brink hebben verkeersdeskundigen reeds
gewaarschuwd
voor
lange
wachtrijen. Vernieuwing van de
stoplichten zou in de toekomst niet
de oplossing bieden. Het CDA is
benieuwd naar het antwoord van
het college.
Maria Klingenberg
Fractievoorzitter CDA-Laren

Marja Bakker-Snoeij, PvdA

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

Paasverkoop Wereldwinkel Laren

Laarders gratis toegang tot publiekstrekker
‘Schilders aan zee’

George LA (voorheen Stijl) opent haar deuren
Leerlingen College De Brink aan de slag voor Brinkhuis

Nieuws in beeld

Rita Hausel gaat 700 km fietsen in Atlasgebergte voor
goede doel
Nog even de straat schoon en Laren is een mooi
aangezicht rijker

A-band MCC oefent weer buiten

Lammetjes aaien en paaseieren zoeken bij de Schaapskooi
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Aanvragen om
omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
• R uiterweg 15, 1251 ZX, het kappen van één (1) boom,
ingekomen 29 maart 2012;
• R uiterweg 32, 1251 ZZ, het plaatsen van een dakkapel,
ingekomen 30 maart 2012;
• Inslag 8, 1251 TW, het saneren van asbest in het
vloerzeil en het reinigen van de kelder, ingekomen
2 april 2012;
• L antentijmen 7, 1251 RG, het plaatsen van een
toegangspoort, ingekomen 2 april 2012;
• L ogosberg 3, 1251 GL, het plaatsen van cameramasten
op eigen terrein, ingekomen 5 april 2012;
• E ricaweg 6, 1251 WL, het doorbreken van de keuken
naar de woonkamer, ingekomen 5 april 2012;
• G
 rintbank 14a, 1251 EE, het bouwen van een tuinkamer
en een overkapping, ingekomen 6 april 2012;
• Jan Hamdorff laan 6, 1251 NM, het kappen van één
(1) boom, ingekomen 9 april 2012;
• R uiterweg 15, 1251 ZX, het uitbreiden van het
woonhuis en het nieuw bouwen van een atelier,
ingekomen 10 april 2012;
• P ruisenbergen 1, 1251 CH, het verwijderen van
asbesthoudende materialen, ingekomen 11 april 2012;
• W
 eversweg 16, 1251 XC, het kappen van één (1) boom,
ingekomen 12 april 2012.
De aanvragen kunnen worden ingezien bij de balie
Vergunningen. Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
• Noolseweg 1, 1251 GN, het slopen en geheel
	oprichten van een woning met bijgebouw, verzonden
4 april 2012;
• E ngweg 11, 1251 LK, het verbouwen, vergroten en
gedeeltelijk slopen van de woning, verzonden 4 april 2012;
• H
 outweg 30, 1251 CT, het kappen van één (1) gewone
beuk en één (1) gewone berk, verzonden 4 april 2012;
• L antentijmen 7, 1251 RG, het plaatsen van een
toegangspoort, verzonden 10 april 2012;
• E emnesserweg 3, 1251 NA, het slopen van een loods
aan de achterzijde en het oprichten van een pand,
verzonden 12 april 2012;
• P .C. van den Brinkweg 8, 1251 PW, het kappen van een
robinia, verzonden 13 april 2012.

Overige vergunningen
door burgemeester en wethouders
• ontheffing zondagavondopenstelling van de
	Albert Heijn B.V. aan de Zevenend 2, 1251 RN, om van
1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 de winkel
geopend te hebben op zondag van 16:00 tot 20:00 uur,
verzonden 4 april 2012.

BS

d oor burgemeester, wethouders en eenieder voor
zover het hun bevoegdheid betreft:
• h et organiseren van diverse activiteiten door de
Stichting Oranjecomité Laren in de ‘Feestweek 2012’
in de periode van 28 april 2012 tot en met 12 mei 2012.

Drank- en Horecawet
door burgemeester
• ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan
	Proeverij de Coeswaarden B.V., Brink 18a, 1251 KW,
voor het schenken van zwak-alcoholhoudende
dranken op het terras op 30 april 2012 van 10.00 tot
19.00 uur.

BS

door burgemeester en wethouders

• o ntheffing sluitingsuur en organiseren incidentele

festiviteit door Eetcafé De Koerier, Klaaskampen 14,
1251 KP, op zondag 29 april 2012.

Verkeersbesluit; Ontheffingen
Parkeerverordening

BS

door burgemeester en wethouders
• 23-LJ-TX, verzonden 3 april 2012;
• 85-HH-FH, verzonden 3 april 2012.

BS

Wegafsluitingen vanwege
Koninginnedag
In verband met de activiteiten op Koninginnedag zullen
op maandag 30 april 2012 van 06.00 tot 22.00 uur een
aantal wegen in het dorp worden afgesloten en zal het
verkeer worden omgeleid. Het gaat om de volgende
wegen en weggedeelten:
Larense zaken 20 april 2012

Een gehele gesloten verklaring:
• P lein 1945 vanaf de Jordaanzijde tot aan de
Barbiersweg;
• D
 e parkeerplaats is in zijn geheel afgesloten;
• B arbiersweg vanaf Eemnesserweg tot aan de
Zevenend;
• Het Zevenend vanaf de Jordaan tot aan de St. Janstraat;
• D
 e Eemnesserweg vanaf huisnummer 19
(Gemeentehuis) tot aan de St. Janstraat;
• D
 e St. Janstraat vanaf de Ambachtsstraat tot aan de
Brink;
• D
 e Brink tot aan de Naarderstraat (parkeerplaats
tussen Bodega Bodega en Bart Smit is toegankelijk);
• D
 e Brink, tussen poffertjeskraam en de Kerklaan.
De volgende éénrichtingswegen worden opgeheven:
• K laaskampen vanaf het Schoutenbosje tot aan de
Nieuweweg;
• A mbachtstraat;
• K erklaan tussen de Rijt/Brink en het Schoolpad.
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders. De datum van
bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten
met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie
Vergunningen.
Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een
verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam.

Weigering
omgevingsvergunning

a.	een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit;
b.	bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit
zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp van
het besluit;
c.	aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Amsterdam. Degene die een beroepschrift
indient, kan als spoedeisende belangen gelden – een
verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken- in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Kijk voor informatie over de agenda op www.welmon.nl

Mandaatverlening
De directeur van de BEL Combinatie maakt bekend dat
zij aan de afdelingsmanagers van de BEL Combinatie bij
besluit van 3 april 2012 ondermandaat heeft verleend ter
zake de door het college van burgmeester en wethouders
en de burgemeester aan haar gemandateerde
uitvoerings- en ondertekeningsbevoegdheden. Dit
besluit biedt tevens de mogelijkheid van horizontale
vervanging van de afdelingsmanagers. Het besluit van
10 januari 2008 is gelijktijdig ingetrokken.
Dit besluit ligt ter inzage in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Het kan op
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
worden ingezien bij de balie Vergunningen.

Uitgebreide procedure
• S teenbergen 4, 1251 CL, het oprichten van een

appartementenvilla met vijf (5) appartementen en
een gemeenschappelijke parkeerkelder, verzonden
11 april 2012.
De hierna genoemde belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van het desbetreffende
besluit een beroepschrift indienen. De datum van
bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten
met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie
Vergunningen. Het beroepsrecht hebben de
belanghebbenden die:
Larense zaken 20 april 2012

Collegebesluiten
Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend
dat het college in de vergadering van 20 maart 2012 heeft
besloten:
1.	de beleidsregels Re-integratieverordening WWB 2012
vast te stellen, onder intrekking van de beleidsregels
Re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010;
2.	de nadere regels Re-integratieverordening WWB 2012
vast te stellen, onder intrekking van de nadere regels
Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010;

3.	de beleidsregels krediethypotheek en geldlening
WWB 2012 vast te stellen, onder intrekking van de
beleidsregels krediethypotheek en geldlening WWB
en WIJ 2010;
4.	de inkomensgrens voor de regeling deelname
maatschappelijk verkeer, de categoriale regeling voor
chronisch zieken en gehandicapten, en de categoriale
regeling 65+ vast te stellen op 110% van de
bijstandsnorm.
De genoemde collegebesluiten treden in werking op de
achtste dag na bekendmaking en werken terug tot en
met 1 januari 2012. Een kopie van de stukken ligt vanaf
heden gedurende drie weken ter inzage in het kantoor
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Verordening materiële en
financiële gelijkstelling onderwijs
Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend
dat de gemeenteraad op 29 februari 2012 de ‘Verordening
materiële en financiële gelijkstelling onderwijs
gemeente Laren 2012’ heeft vastgesteld. Dit besluit treedt
in werking acht dagen na deze publicatie, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. De verordening
ligt gedurende twaalf weken ter inzage in het kantoor
van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.
Tevens is de verordening te raadplegen op www.laren.nl.
De ‘Verordening materiële en financiële gelijkstelling
onderwijs gemeente Laren 2009’ wordt op de dag na deze
publicatie ingetrokken.
Sluiting gemeentediensten
Op maandag 30 april (Koninginnedag) zijn alle
gemeentediensten gesloten.

Programma Nationale
herdenking 4 mei
Op 4 mei 2012 zal de Nationale herdenking
plaatsvinden op de Brink in Laren. De herdenking
zal vooraf worden gegaan door een stille tocht
vanaf de gedenksteen aan de Drift ter hoogte van
de huisnummers 23 en 25.
Om 19.15 uur zal burgemeester Roest op de Drift een
korte toespraak houden. De stille tocht begint om 19.25
uur en zal voeren via de Drift, Bij den Toren,
Naarderstraat, naar de Brink. Vanaf 19.48 uur zal daar de
herdenking plaatsvinden met een overdenking door
burgemeester Roest, aansluitend twee minuten stilte en
de kranslegging.

Geldigheid kinderbijschrijving
in paspoort
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de
geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in
paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart
hebben om naar het buitenland en weer terug
naar Nederland te kunnen reizen.
Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan
16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
kregen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een
brief ontvangen, lees deze dan goed. In de brief staat of
uw (nu nog) bijgeschreven kind vóór 1 september 2012
een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom
dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012
een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven
kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk
verzocht om voor die tijd geen document voor hem of
haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte
drukte aan de balies.
Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u een
afspraak maken via het digitale loket van de gemeente,
of bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 035.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op
www.paspoortinformatie.nl

Bel 14 035 voor vragen aan
uw gemeente
Sinds 1 oktober 2011 kunt u als inwoner en/of
ondernemer één centraal telefoonnummer bellen
voor antwoord op uw vragen: 14 035 (Let op: U
dient alleen 14 035 in te toetsen, dus zonder een
getal ervoor).
Het gaat om een vast nummer, dat volgens het lokale
tarief te bellen is, ook vanaf een mobiele telefoon. Vanuit
het buitenland, met Skype en via sommige providers is
het niet mogelijk 14 035 te bellen. Daarom blijft het
hoofdnummer 035 – 751 34 44 vooralsnog in gebruik.
Beide telefoonnummers zijn bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur.
Larense zaken 20 april 2012

Besteding subsidie door
WereldWinkelLaren
In 2010 ontving WereldWinkelLaren een subsidie van de
gemeente om activiteiten te ontwikkelen die eerlijke
handel onder de aandacht brengt. Dit in het kader van
ontwikkelingssamenwerking.
WereldWinkelLaren heeft de subsidie gebruikt om
daarmee verschillende activiteiten voor zijn 40-jarig
bestaan te organiseren. Een van deze activiteiten was het
op ludieke wijze de producten van de
ontwikkelingshandel onder de aandacht van de
inwoners te brengen. Zo reed ieder weekend in maart
2011, een bakfiets vol met koffie, thee en suiker door het
dorp. Dit waren de eerste producten die de Wereldwinkels
40 jaar geleden verkochten.

Besteding subsidie door Stichting
Rosangelankie
Stichting Rosangelankie ontving in september 2010
€ 3.000,- subsidie van de gemeente Laren. Het geld is
onder meer gebruikt voor het kopen van bouwmaterialen
en voor het bouwrijp maken van de grond waarop een
weeshuis wordt gebouwd. Dit jaar zal worden gestart
met de fundering en de muren van het weeshuis.
De stichting, die als doel heeft om weeskinderen in
Abené (Senegal, Afrika) te voorzien in zorg en educatie,
wil de gemeente bedanken voor de subsidie.

Een andere activiteit was het organiseren van een
sieradenparty in ‘t Bonte Paard. Wegens het succes
daarvan is op donderdag 26 april opnieuw een
sieradenparty in ‘t Bonte Paard. U bent van harte welkom.

Foto: Stichting Rosangelankie

Opening tentoonstelling
BEL Art 12
Foto: WereldWinkelLaren

Wecycle Koninginnedag
inzamelactie
Op Koninginnedag worden in veel gemeenten
vrijmarkten gehouden. Oer-Hollandse gezelligheid op
een kleedje op straat. Helaas verdwijnen onverkochte
apparaten na af loop vaak in de vuilnisbak, terwijl die
natuurlijk ingeleverd moeten worden op één van de
scheidingsstations in de regio.
De GAD doet mee met de grote landelijke inzamelactie
van Wecycle om hier verandering in te brengen. Wie na
30 april aanstaande elektrische apparaten en kapotte
spaarlampen inlevert bij één van de vier
scheidingsstations in de regio Gooi en Vechtstreek krijgt
de unieke Wecycle-stuntvlieger én maakt bovendien
kans op een mooie prijs. Recyclen doen we samen!
Larense zaken 20 april 2012

Vrijdag 20 april wordt om 17.00 uur de twaalfde BEL Art
tentoonstelling geopend in het BEL–kantoor. Tijdens
deze voorjaarsexpositie tonen Cees Wijsman en Henk
van Bork hun schilderijen en is er keramiek van Joke
Gabel te bewonderen.
De tentoonstelling duurt tot en met 30 mei 2012 en is op
werkdagen vrij te bezichtigen van 08.30 tot 17.00 uur in
het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Schilderij: Cees Wijsman

Koninklijke Onderscheiding voor de heer W.H. Hegge
Donderdag 5 april werd de heer W.H. Hegge benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de
onderscheiding onder meer voor zijn langdurige en
vrijwillige inzet voor Natuurmonumenten en IVN
Natuur- en Mileueducatie. Namens de burgemeester van Laren reikte burgemeester
Martin Smit van Wijdemeren de onderscheiding en de bijbehorende versierselen
uit. De heer Hegge is 32 jaar werkzaam
geweest als docent lichamelijke opvoeding
bij de Scholengemeenschap Laar en Berg in
Laren. De laatste zes jaar was hij ook mentor van de brugklassen. Buiten de lessen
organiseerde hij op vrijwillige basis diverse sporttoernooien. In 1990 werd hij lid van
het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie),
afdeling Gooi en omstreken. Vrij snel trad hij toe tot

het bestuur, waarbij hij zes jaar de functie van vicevoorzitter bekleedde en gedurende vijftien jaar die van
voorzitter van de werkgroep ‘contacten’. Dit alles op
vrijwillige basis. In het voorjaar van 2010 is hij gestopt
met zijn werkzaamheden voor de werkgroep, maar hij is nog steeds een actief lid
van het IVN.
Sinds 1991 is de heer Hegge actief als vrijwilliger voor de vereniging Natuurmonumenten. Hij verzorgt onder meer excursies
in de buitenplaatsen van ’s Graveland,
waarbij hij op gepassioneerde wijze de historie van het gebied bij de bezoekers weet
over te brengen.
Verder is de heer Hegge reeds twee jaar vicevoorzitter van de Parochievergadering Goede Herder.
Ook collecteert hij al acht jaar voor de Hartstichting.
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Veiligheid

Unieke auto-inbraken
borden geplaatst
Vorig jaar hebben leerlingen van College De Brink ontwerpen gemaakt voor een autoinbrakenbord. De burgemeester heeft samen met de beleidsmedewerker openbare ruimte
en beleidsmedewerker openbare orde de winnende ontwerpen gekozen. Vervolgens zijn
de leerlingen op excursie geweest naar het bedrijf waar het bord in productie is gegaan.
Wellicht heeft u de borden al in het dorp zien hangen?
De borden zijn op locaties geplaatst waar de meeste
inbraken zijn. Dit zijn veelal locaties waar veel bezoekers
komen; Stationsweg (2x), Bij den Toren, Drift, Oude Drift
en Hein Keverweg.

Foto: Onthulling auto-inbraken bord

Door middel van de borden worden bezoekers en
bewoners bewust gemaakt van het feit dat er autoinbraken worden gepleegd. En zo worden ze gestimuleerd
om waardevolle spullen uit de auto te halen. De cijfers op
de borden zullen om de drie tot zes maanden
geactualiseerd worden op basis van de politiecijfers.
De burgemeester heeft samen met de ontwerpers
Elianne, Tim en Eskander het bord onthult. De stickers,
ontworpen door Lorenzo en Desley, zijn aan de winnaars
uitgereikt. De stickers zullen door de BOA’s verder
verspreid worden in het dorp.
De auto-inbraken borden komen voort uit het Project
Auto-inbraken en zullen blijven staan voor de periode
van een jaar. Tussentijds en aan het eind van de
projectperiode wordt geëvalueerd en bekeken of de
borden het gewenste resultaat hebben. Wat inhoudt dat
door bewustwording, de automobilist geen waardevolle
spullen in de auto achterlaat en er minder (geslaagde)
auto-inbraken voorkomen.

Zomerconcert ‘Rust Wat’ met Lucas en Arthur Jussen
Ook dit jaar vindt het traditionele
Zomerconcert plaats bij de vijver van
restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum en wel op
vrijdag 29 juni. Lucas en Arthur Jussen, piano,
verlenen hun medewerking aan het vijftiende
Zomerconcert ten behoeve van het Saint
Francis’ Hospital in Katete, Zambia. Kaarten
à € 29,50 zijn vanaf nu te bestellen via de
website www.zomerconcert.nl en zijn te
koop bij de apotheken in Laren en Blaricum.
Foto: ALEK

Expositie van de Hamdorff modeltekenclub geopend door
wethouder Van der Zwaan

Vmbo-leerlingen van College De Brink zetten
Odysseus spectaculair neer

Politiepost voor Laren en Blaricum samen

Nieuws in beeld

Kruis op Sint Jansbasiliek Laren weer tiptop in orde

Camerabewaking ingezet voor onze veiligheid
Albert Heijn mag vanaf 2013 open op zondag

Lente bij de kruisboerderij

Bel-raden informeren zich over BEL-zwembad

foto’s: Peter van Rietschoten

S

LAARPOP &
Muziekmiddag 2012

Schilderwerk in het theater

Feesttent Kermisterrein Laren NH

ZATERDAG 28 APRIL
RAWHIDE met in voorprogramma WITNESS
Tent open vanaf 19.30 uur
Entree € 5,- opbrengst voor Stichting ALS

ZONDAG 29 APRIL

Binnenkijken

Fietsenrally

start 11.00 uur bij Historische Kring Lindenhoeve
(onderweg gratis Oranjebittertje voor de liefhebber!)

Muziekmiddag of Eerste Larense
Blaaskappellenfestival

Lopend op de Brink zie je dat er
hard gewerkt wordt aan het Brinkhuis
maar wat gebeurt daar allemaal
binnen in het Hart van Laren?

Tent open vanaf 13.00 uur
- Entree gratis

Oranjecomite Laren NH

Gymzaal wordt Muziekcentrum

Vrijwilligers
Om het Hart van Laren optimaal te laten
functioneren willen wij graag in contact
komen met technische vrijwilligers via:
vrijwilliger.wsi@gmail.com
Zet alvast in de agenda
Op zondag 10 juni wordt het Muziekcentrum feestelijk in gebruik genomen.
Interesse om in één van de gebouwen in
het Hart van Laren een ruimte te huren?
Laat het weten via tonvos@hetnet.nl
volg de ontwikkelingen op www.hartvanlaren.nl
Voorlezen bij
Koningskinderen

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

www.fredvansprang.nl

Larens Journaal

Vacatures
		
vrijwilligerswerk
• De Stichtse Hof, psychogeriatrisch centrum zoekt:

Buddy’s voor diverse bewoners
	De bewoner heeft steeds vaker de behoefte aan een
één op één contact met wisselende invulling en tijd.
De behoeftes verschillen per bewoner.
Wij zoeken buddy’s voor de volgende bewoners:
- 	Een echtpaar om samen één keer per week de
maaltijd te gebruiken in ons restaurant De
Erfgooier. U zorgt voor een prettige sfeer en
stimuleert de bewoners om te eten.
- 	Een Indonesische bewoonster, ze zoekt een buddy
waarmee ze Indonesisch kan praten.
-	Diverse bewoners vinden het heerlijk om even
buiten te zijn en om onder begeleiding te wandelen.
Sommige bewoners zitten in een rolstoel, anderen
kunnen zelf wandelen maar hebben begeleiding
nodig. Het gaat om 1 uur per week, werktijden in
overleg.
-	Diverse bewoners van de verschillende huiskamers.
U begeleidt mensen naar activiteiten, maakt een
praatje, doet een spelletje of maakt een
wandelingetje, waar behoefte aan is.
Dierenverzorger
	De Stichtse Hof heeft diverse dieren o.a. kippen en
geiten. U verzorgt de dieren en versterkt de huidige
ploeg vrijwilligers. Werktijden in overleg.
•	Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Els Kessens tel. 539 05 82 of mail e.kessens@vivium.nl,
Naarderstraat 81, www.vivium.nl locatie Stichtse Hof
• “De Wereld Winkel Laren” zoekt:

Enthousiaste medewerkers
	U voelt zich betrokken bij een eerlijke handel vanuit
ontwikkelingslanden. U vindt het leuk om een
dagdeel te assisteren met de verkoop van fairtrade
artikelen. Tevens bent u bereid om mee te participeren
in een van de werkgroepen.
•	Voor meer informatie: Ria Zwanikken, tel. 5389281 of

mail wereldwinkellaren@hotmail.com.
www.laren.wereldwinkel.nl
Kijk voor meer vacatures op www.warrekam.nl onder
Vrijwilligerssteunpunt Laren. Wilt u ook adverteren?
Mail dan uw vacature naar vsl@warrekam.nl

Bibliotheek uit de brand

Een aantal maanden na
de brand praten we met
Pauline Gmelig Meyling,
directeur van de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Zij vertelt dat de
bezoekers en de medewerkers van de bibliotheek
hun plekje weer hebben
gevonden, mede dankzij
de snelle hulp van de
Pauline tussen de boeken in de gemeente en Versa Welzijn
tijdelijke bibliotheek
in de vorm van het tijdelijke onderdak in het
gemeentehuis van Laren. ‘Er wordt samengewerkt met
Versa Welzijn, de Volksuniversiteit en de leerlingen van
College De Brink en dat is een mooie voorbereiding op de
samenwerking straks in het nieuwe cultuurhuis aan de
Brink.’
Er is in de tijdelijke opvang in Laren gekozen voor:
boeken voor jeugdigen van 0 tot 10 jaar, leesboeken voor
volwassenen, grote letterboeken en Engelstalige boeken.
Voor informatieve- en studieboeken en dvd’s kunnen
onze lezers terecht in de bibliotheek in Huizen en in die
van Eemnes. Onze lezers kunnen boeken reserveren op
de website www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl. De
bestelde boeken kunnen dan worden opgehaald in Laren.

Opening
Begin mei moet het gebouw klaar zijn. Daarna begint de
afwerking en de inrichting en tot slot de verhuizing en
de installatie van de automatisering. De feestelijke
opening van de bibliotheek verwacht Pauline begin
september. Ondanks de hectische laatste maanden is
Pauline positief over de gang van zaken. Mede dankzij de
medewerking van vele kanten en zeker ook als gevolg
van de grote inzet van de medewerkers komt men zo
langzamerhand de gevolgen van de vreselijke brand te
boven. Pauline ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet.

Activiteiten
Atelierroute 2012
Tijdens de Atelierroute 2012 zal Gerda
Bramer zorgen voor een feestelijke
muzikale omlijsting. In haar bijzondere
kleding met bijpassende (zelfgemaakte)
hoeden speelt zij op haar trekharmonica
muziek, die varieert van Franse
musettes tot oud-Hollands en van
tango’s tot klezmer. Zowel op zaterdag 21 april als
zondag 22 april treedt zij op om 11.00 uur en om 14.00
uur bij de Bibliotheek Laren aan de Eemnesserweg 19.
Tussendoor maakt zij een muzikale ronde door het
centrum van Laren.

Rijksnormaalschool
voor
Tekenleraren in Amsterdam en
Ateliers 63 in Haarlem. Haar
landschappen
balanceren
tussen figuratie en abstractie.
De tentoonstelling geeft een
overzicht van haar huidige
oeuvre in meer dan vijftig schilderijen, aquarellen en
grafiek. De opening wordt verricht op 22 april om 15.30
uur door Paul Coumans, voormalig directeur van De
Zonnehof en het Armando Museum te Amersfoort. Bij
deze gelegenheid speelt de Japanse pianiste Keiko
Shichijo.De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur. Kijk ook op www.rosaspierhuis.nl

Houthandel van Dijk
Rond 1870 kwam Lammert (Bart)
van Dijk naar het Gooi. Bij de
Jannetje Banis in Laren, die een
timmerwinkel had, dronk hij maar
al te graag een kopje koffie. Na het overlijden van haar
echtgenoot Steffen Banis in 1872 werden de twee verliefd
en dat resulteerde in een bruiloft. In 1874 begon Bart met
zijn hout- en timmerbedrijf. Voor het opslaan en
verplaatsen van de nodige stammen werd vlak na de
Tweede Wereldoorlog een enorme kraanbaan
geconstrueerd, die tot voor kort nog altijd gebruikt werd,
en door Laren als industrieel erfgoed wordt beschouwd.
Op 21 april zal in de Lindenhoeve een tentoonstelling
over Houthandel L.van Dijk worden geopend. Enkele
weken ná opening tentoonstelling zal een boek
verschijnen over 140 jaar Houthandel Van Dijk. De
tentoonstelling loopt tot begin september.

Fan’s in Keramiek

Het Berenparadijs en Nationale Sport Week
Tijdens de Nationale Sport Week (van 21 tot en met 28
april 2012) organiseert Buitenschoolse Opvang Het
Berenparadijs verschillende sportieve activiteiten voor
kinderen. De locatie voor buitenschoolse opvang ligt in
het voetbalcomplex van Laren. Alle kinderen uit Laren en
Eemnes krijgen van 23 tot en met 25 april de kans om bij
Buitenschoolse Opvang Het Berenparadijs kennis te
maken met verschillende sporten. Programma: Maandag
23 april van 16.00 tot 17.00 uur: Workshop tafeltennis,
voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Dinsdag 24 april van 16.00
tot 17.00 uur: Workshop jeu de boules, voor kinderen van
7 tot 12 jaar. Donderdag 25 april van 16.00 tot 17.00 uur:
Allerlei leuke sportspelen, om te om te laten zien dat je
zonder lid te zijn van een sportvereniging met een groep
ook sportief kunt bewegen, begeleid door onze
sportstagiaire van de opleiding Sport & Bewegen, voor
kinderen van 4 tot 7 jaar. Meer info en aanmelden tel. 53
80 926 of bsoberenparadijs@kinderopvanghumanitas.nl.

De Poolse kunstenaar Alex Johanson
(pseudoniem) heeft ter gelegenheid
van het Europees kampioen voetbal
een serie voetbalfans gemaakt die in
Galerie Ooster-Laren geëxposeerd
worden. Het zijn fabelachtige portretten in keramiek
van zo’n 50 cm hoog. Naast deze beelden zijn er ook
beelden uit andere series, zoals de serie ‘Kisses’ te zien.
Allemaal fantasierijk en grappig. Deze tentoonstelling is
te bezoeken van 20 april t/m 28 mei, Eemnesserweg 21.
www.owatmooi.nl

Filosoferen kun je niet vroeg genoeg leren. Op
maandagmiddag
23
april
is
er
een
kennismakingsworkshop filosoferen voor kinderen
onder leiding van Coby Wouda-Speelman in de
bibliotheekvestiging Huizen van 16.00 – 17.00 uur.
Leeftijd vanaf 10 jaar toegang: € 3,- voor leden en € 4,voor niet leden. Reserveren tel 5257410 of via de website
www. bibliotheekhlb.nl.

Rosa Spier Huis: Marian Plug

Alzheimercafé

Van 22 april t/m 3 juni 2012 exposeert het Rosa Spier Huis
werk van Marian Plug. Marian Plug studeerde aan de

‘Ik heb Alzheimer: het verhaal van mijn vader’. Onder
deze titel verscheen in 2005 een boek van schrijfster en

Workshop filosoferen voor kinderen

journaliste Stella Braam. Ze
beschrijft hierin wat ze meemaakt
in het contact met haar vader, de
oud-psycholoog René van Neer, die
aan de Ziekte van Alzheimer lijdt.
Het boek geeft een bijzondere
inkijk in de belevingswereld van
haar vader. Het laat zien hoe
chaotisch hij zijn wereld ervaart,
waarom hij soms bang of boos is en wat hij ervaart in het
contact met hulpverleners. Naar aanleiding van de
ervaringen met haar vader, die in 2007 is overleden, heeft
Stella Braam zich hard gemaakt voor verbeteringen in de
zorg voor mensen met dementie. Ze heeft nu ook een
film gemaakt naar aanleiding van het boek.
Donderdagavond 26 april staat het verhaal van Rene van
Neer centraal in het Alzheimercafé, een informele
ontmoetingsplek voor mensen met dementie en/of hun
verwanten. De Stichtse Hof, Naarderstraat 81.Tijd: 19.3022.00 uur. Vervoer een probleem? Bel 035-6942430

Wereldwinkel Sieradenparty:
Niet alleen in de Wereldwinkel worden dingen
georganiseerd, ook daar buiten. Donderdag 26 april van
19.00 tot 21.00 uur organiseren we in café ’t Bonte Paard
een sieradenparty. Bijzondere sieraden uit alle delen van
de wereld van allerlei materialen (glas, steen, zilver, stof,
kralen). Ook andere, wereldse snuisterijen zullen te koop
zijn. Je kunt bij ons kijken/kopen, in ’t café wat drinken,
kortom het typische Hollandse woord “gezellig” ervaren
en ook nog “goed doen” doordat jouw bijzondere aankoop
elders in de wereld iemand de kans geeft een eigen
bestaan op te bouwen.

Rosa Spier Huis: Doek!
Doek! is een stuk van Maria
Goos waarin de constructie
bijzonder is. De vraag ‘Bestaat
er echt en onecht in de liefde en
in de kunst?’ staat centraal. Er
wordt voortdurend geschakeld
tussen vertellen en spelen en
zijn, tussen verleden en heden.
Loes Luca en Peter Blok spelen
behalve de karakters Lies en
Richard ook de personages
waarover Lies en Richard vertellen. Zondag 29 april,
15.30 uur. 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 bijdrage in de kosten. Rosa Spier Huis,
Esseboom 2, telefoon 5386797 en www.rosaspierhuis.nl

Kennismaken met djembé, piano en gitaar
Op woensdagochtend 2 mei kunnen kinderen tussen de
7 en 12 jaar in een korte les kennismaken met deze
instrumenten. Daarnaast zal er samen gezongen
worden. De lessen worden afgesloten met een korte
presentatie voor de ouders. De lessen worden gegeven
door twee docenten van de Gooische muziekschool. Eefje
Boschman en Marieke Schimmel. De kinderen worden
tussen 9.30 en 9.45 uur verwacht. Om 12.30 uur worden de
ouders verwacht voor een korte presentatie. Meer info:
www.degooischemuziekschool.nl of bel 6936596

“Kinder Kunst”
Donderdag 3 mei kunnen kinderen van 6 t/m
12 jaar meedoen aan
activiteiten rond het thema “KINDER KUNST”. We gaan
muziek maken, toneelspelen, kunstwerken maken en
allerlei kunstzinnige buitenspelen doen. De activiteit is
van 10.00 tot 16.00 uur bij SV Laren. De kosten hiervoor zijn
€ 5,00 per kind. Reservering is wenselijk in verband met de
in te schatten capaciteit. Voor informatie en aanmelding:
Versa Welzijn tel. 5315461, post@warrekam.nl.

Panna knock out!
Op donderdag 3 mei organiseren het jongerenwerk van
Versa Welzijn en zwembad De Biezem een Panna knock
out! Dit is een voetbaltoernooi, maar dan in een opgeblazen kooi! Tussen 13.00 en 16.00 uur is iedereen van 12 tot
20 jaar van harte welkom voor een potje Panna! De Panna
knock out vindt plaats in De Biezem, op het grasveld bij
het buitenzwembad. De entree is € 5,00 en geeft je toegang tot het zwembad en de Panna Knock Out. Meer
info: Petra Koppers – van der Schaft, 06-45140691.

Expositie Beelden van Herman Strating
De Larense gepensioneerde
g ro e nt e m a n /b o om k wek e r
Herman Strating maakt
beelden van was en brons. Zijn
ontwerpen en opdrachten – die
hij met grote zorg uitvoert –
kiest hij uit zijn dagelijks
leven: dieren (vooral vogels),
boerenfiguren en alles wat
hem zoal verwondert. Ook
Bijbelse scènes weet hij zo te “verbeelden”, dat het
levensecht lijkt. Hij boetseert recht uit het hart een
kenmerk van veel autodidacte kunstenaars. “Het geeft
mij zeer veel voldoening, meer hoeft ook niet. Het gaat
mij niet zo zeer om persoonlijke aandacht, maar dat de
beeldjes de toeschouwer iets doen.” Wilt u het “atelier”

komen bezoeken, Frans Langeveldlaan 27, dan bent u
van harte welkom maar eerst graag een belletje (0355387743).

Zonnebloem uitje
Dinsdag 22 mei brengt De
Zonnebloem Laren &
Blaricum een bezoek aan
stadslandgoed “De Kemphaan” in Almere. Rond 10.30
uur wordt men opgehaald door een van de vrijwilligers
en verwacht wordt weer terug te zijn rond 15.30 uur. Prijs
voor dit uitstapje is € 7,50 per persoon. U kunt zich
telefonisch aanmelden bij: Deirdre de Lange 5267042 of
Mien Hund 5257124.

Cursus Zelfsturing
Binnenkort
organiseert
Versa
Welzijn
de
kennismakingsgesprekken voor de cursus ‘zelfsturing’
die op 31 mei 2012 start in Hilversum. Als u de grip op
wat er in uw leven gebeurt kwijt bent en u het gevoel
hebt overbelast te raken, is deze cursus misschien iets
voor u. In deze cursus leert u wat u kan helpen bij het
vergroten van uw eigen inzicht, het beïnvloeden van uw
gedachten en gevoelens en het verkrijgen van een betere
balans tussen belasting en belastbaarheid. Ook wordt de
nodige aandacht besteedt aan ontspanningstechnieken.
Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur gepland op
donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. De eigen
bijdrage bedraagt slechts € 15,00. Aanmelden:
groepswerk@versawelzijn.nl, of tel. (035) 683 01 54.

Kleurrijke voorjaarsexpositie
Angeline Rijkeboer (1951) uit
Blaricum exposeert haar wildlife- en vogelschilderijen in de
gangen en het restaurant van
Zorgcentrum Johanneshove.
Kenmerkend voor haar schilderijen zijn de heldere, krachtige kleuren. Een veelgehoorde
reactie is: Die kléuren, daar word je vrolijk van! Aanvankelijk schilderde zij in aquarel en pastel, maar de laatste
jaren vooral in acryl op doek. Angeline is autodidact,
maar heeft wel enkele jaren aquarellessen gevolgd aan de
Gooise Academie voor Beeldende Kunsten in Laren. Haar
inspiratie haalt zij uit de
natuur. De expositie in Johanneshove is nog tot 18 mei dagelijks te bezichtigen. Meer info:
www.angeline-rijkeboer.nl

SV Laren:Open dubbel toernooi
De inschrijving voor ons gezellige
open dubbel toernooi is weer
geopend. Het toernooi vindt plaats in
week van 4 t/m 10 juni. Inschrijven
kan in de categorieën: 5 t/m 8.
Onderdelen: HD, DD en GD. De
inschrijving sluit op 20 mei om 18.00
uur. Graag nodigen we jullie allemaal
uit om deel te nemen. Schrijf je nu in via de link op
www.svlaren99.nl.

Nieuwe operacursus
MuziekInstituut Griffioen (MIG) start in september met
een nieuwe cursus over de geschiedenis van de opera.
Musicologe drs. Henriët Gerritse-Griffioen behandelt in
twintig lessen de verschillende operastijlen, de rol van
vormgever en regisseur, de grote operacomponisten
(Monteverdi, Mozart, Wagner, Verdi, Puccini e.a.) en de
maatschappelijke betekenis van opera aan de hand van
relevant geluid- én beeldmateriaal. Daarnaast start in
september ook weer de inleidende cursus ‘Grote lijnen in
de westerse muziekgeschiedenis’. In drie blokken van
tien lessen wordt de chronologische ontwikkeling van de
westerse klassieke muziek behandeld, van Middeleeuwen
tot nu. Alle cursussen worden gegeven in kleine groepen
van maximaal tien cursisten. Kennis van het
notenschrift of van muzikale vaktermen is níet
noodzakelijk! Iedere les duurt twee uur. Locatie:
Graaf land 3. Inschrijven voor een gratis proef les en meer
info: www.miglaren.nl of telefonisch 5311114.

Open deuren bij Vlugheid & Kracht
Tijdens de Nationale Sportweek van 21 t/m 28 april gooit
Sport- en Gymnastiekvereniging V&K de deuren van de
gymzalen open! Je hoeft geen lid te zijn/worden om mee
te doen. Gezellig samen sporten onder professionele
leiding! Opgeven of meer info: www.vlugheidenkracht
of bel 6422723. Hup naar de club!!

Larens Journaal
Adverteren in het Larens Journaal?
Vanaf nu is het mogelijk!
Neem voor de mogelijkheden en tarieven
contact op met
Uitgeverij van Wijland tel. 036 - 546 19 60
of advertenties@larensjournaal.nl

Programma 2012
Feestweek Laren
Zaterdag 28 april
19.30 uur	LAARPOP 2012,
feesttent kermisterrein

Zondag 29 april
10.00 uur	RUIL- EN VERKOOPBEURS
“OUD LAREN”,
de Lindenhoeve
11.00 uur FIETSENRALLY,
start bij de Lindenhoeve
13.00 uur MUZIEKMIDDAG,
feesttent kermisterrein

Maandag 30 april (Koninginnedag)
6.00 uur

PIEKKIESMARKT,
kermisterrein
9.00 uur BRADERIE,
kermisterrein
10.00 uur MUZIEKVERENIGING “ST. JAN”,
voor de Prinsemarij

10.00 uur SJEESKEURING,
kerkplein
10.30 uur FELICITATIE H.M. DE KONINGIN,
bordes van de Prinsemarij
10.40 uur RINGSTEKEN,
op de Brink t.o. de basiliek
13.00 uur KINDERSPELEN,
t.o. de P.C. van den Brinkweg
21.15 uur LAMPIONNENOPTOCHT,
door het centrum

Vrijdag 4 mei
19.30 uur DODENHERDENKING,
bij het monument op de Brink

Zaterdag 12 mei
9.00 uur

PLANTENMARKT,
kerkplein

Agenda
T/m 22 april	Expositie Antoinetty van der Brink op
do en za, Naarderstr. 26
T/m 25 april	Bibliotheek Laren: Overzichtsexpostie
deelnemers atellier-route
T/m 18 mei	Johanneshove: Exp. Angeline Rijkeboer
T/m 26 mei	Singer Laren: Schilders aan Zee - Van
Mondriaan tot Munch
T/m eind mei	PS Fine Arts: Expositie Jean Louis Corby
en Ger Jansen
T/m juli
De Stichtse Hof: Expositie Joke Albers
Vanaf 20 april Museum Hofland:Jubileumtentoonstelling
“En toen... kwam de mens”
21 april 	Opening tentoonstelling Houthandel
van Dijk
21 + 22 april Atelierroute
21 + 22 april Xtra Ateliers Laren
21 + 22 april Gooise Academie: Open dagen
21 t/m 28 april Nationale Sport Week

22 apr. t/m
3 jun	Rosa Spier Huis: Expositie Marian Plug
23 apr. t/m
30 mei
BEL-Kantoor: Bel Art 12
25 april
BEL-Kantoor: Gemeenteraadsvergadering
26 april
Stichtse Hof: Alzheimercafé
26 april	Wijnkoperij Wesseling: Proef Chili en
Argentinië
26 april	‘t Bonte Paard: Wereldwinkel
Sieradenparty
29 april
Rosa Spier Huis: Doek!
2 mei	Gooische Muziekschool: Kennismaking
djembé, piano en gitaar
3 mei	De Biezem: Panna knock out toernooi
3 mei
Kinder Kunst bij SV Laren
22 mei
De Zonnebloem bezoekt “De Kemphaan”
3 juni
Groot Dorpsdiner
12 t/m 15 juni Larense Avondvierdaagse

HET SLUITSTUK....

IJs en geiten
Eerst verschijnen er sneeuwklokjes, dan
krokussen, vervolgens narcissen en al een
enkele tulp en opeens bloeit de forsythia.
Eén regenbuitje en het groen sp(r)uit de
grond en de struiken uit. In de krant
wordt rokjesdag vermeld, de eerste wat
warmere dag. Mocht je al deze
herkenningspunten van het voorjaar
gemist hebben, dan is er toch nog hoop: ijsjesdag. Op een dag merk je dat
ijssalon Pandelaar open is en ook buiten bij Beo staan mensen aan een ijsco
te likken. IJs kun je natuurlijk het hele jaar door kopen, zelfs bij de slager,
maar dan eet je het binnen op. Tegenwoordig is er zelfs geitenijs te koop, ijs
van geitenmelk. Iets voor de carnavalsvereniging?
Dat is ook zoiets lenteachtigs, lammetjes en jonge geitjes. Behalve hun malle
bokkensprongen en gestoei, is ook hun gemekker iets waar je van smelt.
Wist u dat je in de geitenwereld ook dialecten hebt? Kleine geitjes blijven
eerst bij hun moeder, maar als ze iets groter worden, trekken ze op met alle
andere jongen van de kudde, een soort hanggeitenjongeren. Dan ontwikkelen
ze hun eigen geluid. Net iets hoger of lager, sneller of langzamer dan dat van
andere groepen geitenjongen. Zo kunnen ze het eigen, veilige, groepje altijd
vinden. Het stelde me gerust toen ik dat las*, want mensen doen dat ook en
dat vond ik altijd een tikje onaardig naar wie je buitensluit. Maar het gaat er
dus kennelijk vooral om je veilig te weten bij een bepaalde groep.
Hoeveel dialecten zouden we hebben in Laren?
Jacqueline Marjot

*NRC Handelsblad/Animal Behaviour

De fotowedstrijd op de achterzijde wordt afgewisseld met een actueel geschreven stukje tekst -HET SLUITSTUK...
Foto’s voor de wedstrijd kunt U sturen naar : redactie@larensjournaal.nl. Vermeld bij uw inzending waar en wanneer de foto is genomen
en wie er eventueel op staat. De winnende foto wordt beloond met het boek “Oog op Laren” van Peter van Rietschoten.
Cover: Grootse reünie bij 100-jarige LFC

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
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 27 april 2012
Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het
Larens Journaal spoedig nabezorgd.
Het Larens Journaal kan ook worden
gedownload via:
www.uitgeverijvanwijland.nl

Gemeentehuis
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 vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak
kunt u tijdens de openingstijden bellen met 14 035 of maak een afspraak
via www.laren.nl

Vergunningenlijn
Telefoon: 035 – 751 31 25
werkdagen van 09.00 – 11.00 uur
Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 035 – 751 31 31
Fax: 035 – 539 40 55
Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
035 – 751 31 31

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,
b.g.g. 035 – 53 144 55
Fax nummer: 035 – 65 601 27
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

