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summer sickness geslaagd?
‘Het was een best omvangrijk project, zeker als je maar 
met z’n tweeën bent. Maar we zijn ondersteund door de 
Warrekam en de stichting VVFlex uit Almere. In totaal 
zijn we er zo’n vijf maanden mee bezig geweest. Er zijn 
veel mensen van buiten Laren naar het festival gekomen, 
zelfs uit België en Duitsland. Helaas was de opkomst uit 
Laren zelf niet zo groot. Ik denk dat zo’n evenement voor 
veel inwoners een nog iets te grote stap was. De 
Hiphopcultuur is natuurlijk een heel andere dan de 
cultuur in Laren. Maar de Larenaars die het festival 
bezochten, waren enorm enthousiast.’ 
  
Gaan we nog meer van je horen?
‘Ja, zeker weten! Na dit evenement heb ik de smaak te 
pakken gekregen. We hebben heel veel geleerd: niet 
alleen over de organisatie van zo’n evenement, maar ook 
bijvoorbeeld hoe je in gesprek gaat met de gemeente en 
sponsoren. Ik wil een dvd in elkaar te zetten waarop we 
laten zien wat het allemaal inhoudt. In Laren geldt toch 
een beetje: wat de boer niet kent, dat eet –ie niet. Zo’n 
dvd kan er misschien voor zorgen dat het volgende keer 
wat toegankelijker wordt. Want in vind wel dat er een 
Summer Sickness 2 moet komen. Het zou mooi zijn als je 
het festival kunt verbinden aan Laren. Het zet Laren op 
een heel andere manier op de kaart.’ 

Laren? 
‘Ik ben hier opgegroeid, heb hier mijn vrienden. Helaas 
heb ik tijdens de organisatie van het festival ook dingen 

gezien die ik niet zo mooi vind. Bijvoorbeeld in de samen
werking met de gemeente. Er werden dingen toegezegd 
die later werden teruggedraaid. Vaak wordt er door de 
gemeente gezegd dat je met initiatieven moet komen, 
maar ik heb gemerkt dat als puntje bij paaltje komt, ze het 
geld er niet voor willen uittrekken. Denk maar aan het 
jeugdhonk. Daar zijn de initiatiefnemers drie jaar mee 
bezig geweest, de gemeente was enthousiast, maar toen 
het om de locatie en het geld ging, hield de gemeente de 
boot af. Nu gaat er voor een jaar als test een bus rondrijden 
met een jongerenwerker. Maar dat is niet de oplossing. 
Jongeren hebben behoefte aan een plek om ergens samen 
te komen, niet aan een busje dat zo nu en dan rondrijdt!’   

De mooiste plek?
‘Er zijn heel veel mooie plekken in Laren, maar er zijn er 
twee waar ik het liefst kom: de Warrekam en basisschool 
De Scheper, naast mijn huis. De Warrekam is de enige 
plek waar jongeren terecht kunnen. Zonder de Warrekam 
was ons evenement nooit zover gekomen. De Scheper is 
al vijf jaar voor mij en een aantal andere jongeren de plek 
waar we in de zomervakantie kunnen breakdancen, 
waar we lekker kunnen trainen en onszelf kunnen zijn.’ 
 
als ik burgemeester van Laren was, dan…?
‘Dan zou ik ervoor zorgen dat er voor jongeren een 
duidelijke plek is waar ze naartoe kunnen gaan. Ik zou 
me inzetten voor de inwoners, kijken welke behoeften er 
zijn en afspraken nakomen. Het kan allemaal best wat 
minder bureaucratisch.’  

5 vragen aan 

Sean Bogaers, Kerklaan

Jongeren komen in Laren te weinig aan hun trekken. Dat vond Sean Bogaers ook en daarom besloot hij 
daadwerkelijk iets aan het probleem te doen. Samen met studiegenoot Darryl Veldman organiseerde hij 
Hiphopfestival Summer Sickness. Het evenement vond zaterdag 1 augustus plaats in Sportcentrum de Biezem en 
werd een groot succes. De twee twintigjarige studenten zetten het project op in het kader van hun studie Culturele 
en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam.
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Agenda 14

Wie helpt?
Donderdag 20 augustus 
van 1500 tm 1700 uur
aardappels rapen voor 
de voedselbank
akker aan de Drift 

Zondag 23 augustus vanaf 1300 uur is het oogstfeest van 
de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL) op 
de akker aan de Drift (langs Singer, dan zandpad in). 
Deze stichting bewerkt de Larense engen op traditionele 
wijze; mooi, milieuvriendelijk en lekker. De aardappels 
op de akker die op donderdag al gerooid zijn mag de 
voedselbank hebben. Vorig jaar hebben leerlingen van 
onze lagere scholen geholpen ze te verzamelen. Maar nu 
de scholen nog niet begonnen zijn wil ik iedereen op 
deze manier vragen. Wie helpt mag zelf ook een zak 
aardappelen meenemen.
 
De voedselbank is blij met verse producten! Eigenlijk 
vind ik dat voedselbanken overbodig moeten zijn, maar 
toch blijkt hun inzet noodzakelijk. Tijdens een bezoek 
aan hun vestiging in Huizen heb ik dat zelf kunnen 
constateren. Het sociale beleid van Laren is deze 
coalitieperiode f link versterkt. Maar er blijven 
omstandigheden waarbij de overheid niet kan 
voorkomen dat mensen “effe geen cent te makken” 
hebben.
 
De gemeente wil helpen te voorkomen dat een uitkering 
of zelfs de voedselbank nodig is. Daarom gaan we 
bijvoorbeeld binnenkort starten met het project 
MEEDOEN: bijstandsgerechtigden versterken om vanuit 
eigen kracht actief te worden. Maar particuliere 
initiatieven zoals de voedselbank blijven belangrijk. En 
verse aardappelen natuurlijk ook.
 
Dus hopelijk tot 20 augustus!
 
Patriek Kerkhoff
Wethouder Sociale Zaken

Inhoud

Larense Schaakclub 4
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Verenigingsleven

Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog speelde men nog 
in het café van het hotel, genaamd ́t Kroegje. Het schaken 
bij de club droeg tot dan toe voornamelijk een besloten 
sociëteitskarakter, zij het dat er wel massakampen tegen 
andere Gooise verenigingen en simultaans georganiseerd 
werden.

Fusie
Na een fusie in 1939 met de andere 
Larense Schaakvereniging Het Gooise 
Paard, vertrok de schaakclub naar het 
Stationshotel tegenover het station van 
de Gooise Stoomtram. De club sloot zich 
aan bij de Stichts Gooise Schaakbond en 
ging deelnemen aan haar competitie.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog 
werd er nog doorgeschaakt, maar eind 
1943 kwam het schaken tijdelijk stil te 
liggen. Na de oorlog werd de draad weer 
opgepakt en men schaakte in Hotel 
Blom (thans Nick Vollebregt), Hotel 
Hertenkamp (thans Golden River), Café 
Klein Laren aan de Sint Janstraat, 
genoemd naar de brink aldaar, en het 
huidige speellokaal, de Ontmoetings
kerk aan de Kerklaan.

Promotie
In de tweede helft van de zestiger jaren begon een 
periode van gestage groei van de vereniging, die ook de 
nodige successen bracht. Het kampioenschap van de 
Stichts Gooise Schaakbond werd behaald in 1984. Dit 
betekende promotie naar de landelijke competitie. Door 
de Ajeugd werd twee maal een tweede plaats behaald bij 
het NK schaken voor clubteams. En verder werden nog 
vele kampioenschappen en prijzen behaald door teams 
en individuele spelers.
In 2006 vierde de club op aansprekende wijze het 
100jarig bestaan, o.a. met een open dag in Singer Laren, 
het museum waar zoveel kunst te zien is van veel schil
ders die aan de wieg stonden van de Larense Schaakclub.
Heden ten dage is de schaakclub nog zeer vitaal; zo nam 
de club het afgelopen seizoen met circa dertig leden met 
drie teams deel aan de bondscompetitie. En niet zonder 
succes, want er werden twee kampioenschappen 
behaald. Daarnaast heeft de club een interne competitie 
en worden er regelmatig andere activiteiten 
georganiseerd, zoals ( jeugd)toernooien, simultaans en 
massakampen. Bekend zijn het jaarlijkse rapidtoernooi 

(bedenktijd twintig minuten per 
persoon) en het snelschaaktoernooi 
in Café ´t Bonte Paard, ieder najaar.

Interesse?
Denkt u erover om (wat meer) aan 
schaken te gaan doen? Wilt u eens 
tegen anderen dan uw vaste partner 
spelen? Of wilt u gewoon meer van 
de Larense Schaakclub weten? Komt 
u dan op vrijdagavond langs. Het 
adres van de speelzaal is Kerklaan 41 
te Laren, in de bovenzaal van de 
Ontmoetings kerk. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur, het tijdstip waarop 
de jeugd begint. Vanaf 20.00 uur 
kunnen de senioren terecht. Voor 
informatie kunt u ook bellen met 
het secretariaat, tel. 5386596.4

De Larense Schaakclub: 
meer dan 100 jaar oud maar nog altijd zeer vitaal
De Larense Schaakclub bestaat sedert 1906 en is daarmee één van de oudste verenigingen van Laren. Tevens 
behoort zij tot de oudere schaakclubs van Nederland. De club werd ooit opgericht in het roemruchte Hotel 
Hamdorff en is ontstaan in de kunstenaarsgemeenschap, die Laren als schildersdorp wereldfaam gaf.



Toch fusie in het Gooi?
Als je na een vakantiereisje Laren weer inrijdt en elders 
veel indrukken hebt opgedaan, voelt het weer heerlijk 
thuiskomen in je eigen dorp. Wat is Laren groen, wat ziet 
het er allemaal goed uit. Laren, je eigen Laren… en zo 
moet het ook blijven.
Al weer bijna twee jaren werkt onze zelfstandige 
gemeente samen in BELverband met Blaricum en 
Eemnes en ook dit is voor de meeste inwoners van de drie 
dorpen inmiddels vanzelfsprekend. Maar is dat ook zo 
vanzelfsprekend?
Het Gooi is in de greep van herindelingen en de toekomst 
van dit mooie gebied kan nog alle kanten opgaan. Vlak voor 
de zomervakantie nam het kabinet nog het besluit om toch 
de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden samen 
te voegen tot een nieuwe gemeente. Bussum verzet zich 
hier hevig tegen en alleen de Tweede Kamer kan dit proces 
nog stoppen. Een gedwongen fusie wordt door de 
meerderheid van de inwoners van Bussum afgewezen.

samen maar toch apart
Als alternatief  op termijn  wordt voor het Gooi ook 
gedacht aan een groot Gooistad, een fusie van praktisch 
alle gemeenten tot een grote stad met als gevolg dat 
Laren als wijk van Gooistad verder moet. Het is een 
denkbare optie, maar wij moeten ons wel realiseren dat 
de besluiten dan niet meer met ons maar over ons 
worden genomen. Zeggenschap over lokale belastingen, 
subsidies aan onze verenigingen en de ruimtelijke 
ordening geven wij uit handen.
De BELsamenwerking begint goed van de grond te 
komen, er staat een kwalitatief hoogwaardige ambtelijke 
organisatie en hiermee kunnen de inwoners van de BEL
dorpen uitstekend bediend worden.
Het CDA Laren kiest ondubbelzinnig voor een 
zelfstandige gemeente in BELverband en wil samen met 
de Blaricum en Eemnes de toekomst 
ingaan. Laten we zelf bepalen hoe 
wij onze zaken regelen. Een groot 
Gooistad? Nee, voor ons niet!

Mark Druncks
CDAraadslid

Buitengaats

Ditmaal niets over de Larense politiek, maar over iets heel 
anders.
Sinds kort is er op de biologische markt gerookte wilde zalm 
te koop – gevangen in de schone wateren van Alaska. ‘Hoezo 
wild?’ was mijn vraag. ‘Is het niet beter om gekweekte zalm 
als voedsel te gebruiken?’ De man in de kraam legde uit dat 
er bij kweekprogramma's dikwijls antibiotica, vismeel en 
kleurstoffen worden gebruikt. Dit heeft een negatief effect 
op het milieu. De wilde zalm wordt gevangen als die op de 
terugweg is van de oceaan naar de rivier waarin de vis gebo
ren is en waar de voortplanting plaats heeft. Maar de visse
rij wordt pas toegestaan als telling op een meetpunt heeft 
uitgewezen dat er genoeg exemplaren zijn gepasseerd om 
het voortbestaan van de populatie te waarborgen.
De controle door de Amerikaanse overheid is goed geregeld. 
Deze zalm heeft dan ook het MSCkeurmerk. Bovendien is 
de smaak veel intenser dan van kweekzalm. En dat beviel 
me wel. Zo leert een mens wat op een zomerse dag in Laren!

actie
Europa heeft op het gebied van duurzame visserij een ach
terstand. Terwijl de natuur in Alaska goed wordt beschermd, 
wordt de bodem van de Noordzee leeg gestruind door inten
sieve sleepnetvisserij, zand en grindwinning. Hoogste tijd 
voor een zeereservaat: een gedeelte van de Noordzee waarin 
het rijke, veelzijdige onderwaterleven zich kan herstellen. 
Frankrijk heeft al vergevorderde plannen. Nederland loopt 
achter. Daarom is het goed dat Greenpeace een actie is 
begonnen om minister Verburg over de streep te halen. Doe 
mee en claim een vierkante kilometer van het virtuele 
zeereservaat! (zie www.greenpeace.nl)

Namens GroenLinks,
Ton Braas

Politiek

Dit is een podium voor de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.5
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Nieuws in beeld

Expositie Paviljoen Larenberg in 
Historisch Centrum t/m 29 augustus 

Het blijft ‘behelpen’!

Een week lang sportplezier tijdens de Nationale 
Sportkamp op LMHC-terrein

Gooische moordenaar weer op pad
www.museumstoomstram.nl

Beiaardiers Henk Veldman en Klaas de Haan hebben napret 
met voorzitter Vrienden Larense Beiaard Jaap Montagne

Even een sigaartje halen

Gansje vindt zijn thuis bij 75-jarige 
Lies de Leeuw-Bon
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•		Eemnesserweg 42, 1251 ND, het veranderen van de 
woonzorgcomplex, ingekomen 28 juli 2009;

•		Lingenskamp 2, 1251 JK, het geheel oprichten van 
een woonhuis met vrijstaaande garage, ingekomen  
29 juli 2009;

•		Naarderstraat 3, 1251 AW, het geheel plaatsen van 
reclameuiting, ingekomen 31 juli 2009;

•		Gooiergracht 115, 1251 VD, het gedeeltelijk vernieuwen 
van een dakopbouw aan de achterzijde en het plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel, ingekomen  
3 augustus 2009;

•		Gooiergracht 83, 1251 VC, het gedeeltelijk vernieuwen 
van een dakopbouw aan de achterzijde en het plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel, ingekomen  
3 augustus 2009;

•		Jan Hamdorff laan 19, 1251 NL, het plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 3 augustus 2009;

•		H.Valkenburglaantje 5, 1251 ZJ, het plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 4 augustus 2009;

•		Engweg 5a, 1251 LK , het gedeeltelijk veranderen van 
dragende wanden in een woning, ingekomen  
5 augustus 2009;

•		Torenlaan 60, 1251 HL, het intern veranderen van de 
woning (constructief ), ingekomen 6 augustus 2009.

•		Smeekweg 98, 1251 VK, het slopen van de voormalige 
kringloopwinkel, ingekomen 3 augustus 2009;

•		Inslag 22, 1251 TW, het verwijderen van asbesthoudende 
materialen in de keuken en golfplaten in de tuin, 
ingekomen 6 augustus 2009.

•		Tony Offermansweg 3, 1251 KJ, 1 boom, ingekomen op 
28 juli 2009;

•		Melkweg 10, 1251 PS, 1 boom, ingekomen 28 juli 2009;
•		Klein Laren 4, 1251 LP, 2 bomen, ingekomen 3 augustus 

2009.

Het is nog niet bekend of deze aanvragen in behandeling 
kunnen worden genomen en/of de vergunningen 
worden verleend. De aanvragen kunnen worden ingezien 
bij de Balie Vergunningen. Desgewenst kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, binnen 
veertien dagen, hun zienswijzen over een aanvraag 
geven. De reacties zullen, voor zover mogelijk, bij de 
beslissing worden betrokken. Het indienen van een 
bezwaar of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist. Deze besluiten worden onder de 
rubriek ‘Verleende vergunningen’ bekendgemaakt. 

Voorgenomen buitenplanse ontheffing 
Het college heeft het voornemen ontheffing en een 
bouwvergunning te verlenen van het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 
van de Wet op de ruimtelijke ordening juncto artikel 
4.1.1. Besluit op de ruimtelijke ordening voor het 
volgende bouwplan:

•		Kopjeskampen 12, 1251 HX, het plaatsen van een 
erfafscheiding.

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken liggen vanaf 
de dag na datum van deze publicatie gedurende zes 
weken ter inzage bij de Balie Vergunningen. Gedurende 
deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, zijn 
zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij 
burgemeester en wethouders.

•		’t Tuintje, 1251 RZ, het gedeeltelijk vergroten 
van de woning, verzonden 2 juli 2009;

•		Vredelaan 25, 1251 GD, het plaatsen van een luifel bij 
terras, verzonden 27 juli 2009;

•		H. Valkenburglaantje, 1251 ZJ, het gedeeltelijk 
vergroten van de woning, verzonden 27 juli 2009.

•		Wagenpad 30, 1251 RE, 1 kastanje, verzonden 
31 juli 2009;

•		Vredelaan 6, 1251 GE, 1 berk, verzonden 31 juli 2009;
•		Naarderstraat 69, 1251 BG, 2 moeraseiken, 2 sparren en 

1 den, verzonden 31 juli 2009;
•		Van Beeverlaan, 1251 ES, 1 zomereik, verzonden 

31 juli 2009;
•		Co Breman 19, 1251 HT, 1 esdoorn, verzonden 

7 augustus 2009.

•		Velthuijsenlaan 19, 1251 KK, het wijzigen van de 
bestaande inrit, verzonden 3 augustus 2009;

•		Mauvezand 32, 1251 JG, het aanleggen van een nieuwe 
inrit/uitweg, verzonden 6 augustus 2009.

Aanvraag bouwvergunning Larense zaken

Larense zaken 14 augustus 2009

Aanvraag kapvergunning

Aanvraag sloopvergunning

BS

Verleende kapvergunningen

Voorgenomen ontheffing 
(aanvraag ingekomen na 01- 07- 2008)

BS

Verleende bouwvergunningen

BS

Verleende uitwegvergunningen
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door burgemeester en wethouders
•		Het houden van een buurtfeest op de L. van 

de Tongelaan op 29 augustus 2009 van 15:00 uur tot 24:00 
uur, verzonden 31 juli 2009;
•		Het houden van een buurtfeest op de Kopjeskampen 

op 23 augustus 2009 van 11:00 tot 24:00 uur, verzonden 
7 augustus 2009.

ontheffingen parkeerverordening 
door burgemeester en wethouders
•		Kenteken ZN28PN, verzonden 27 juli 2009;
•		Kenteken 83GPG1, verzonden 31 juli 2009;

Wegafsluitingen
•		In verband met een buurtfeest op 29 augustus 2009, zal 

de L. van de Tongelaan van 15:00 uur tot 24:00 uur 
afgesloten zijn voor het verkeer;

•		In verband met een buurtfeest op 23 augustus 2009, zal 
de Kopjeskampen van 11:00 tot 24:00 uur afgesloten 
zijn voor het verkeer.

Hier staan besluiten vermeld, waartegen 
belanghebbenden op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kunnen 
indienen. De besluiten met bijbehorende stukken liggen 
ter inzage bij de Balie Vergunningen. Iedereen die meent 
door een of meerdere van bovengenoemde besluiten 
rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen, kan binnen 
zes weken na de bekendmaking van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. De datum van 
bekendmaking is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift indient, kan – als 
spoedeisende belangen gelden  een verzoek tot het 
treffen van voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor een dergelijk 
verzoek brengt de rechtbank griff ierecht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen gebruik worden 
gemaakt voor het moment dat de bezwaar of 
beroepstermijn is verstreken of beslist is op een verzoek 
om een voorlopige voorziening.

Kleine commissie
Iedere dinsdag vanaf 9.30 uur in het BELkantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Elke 3e dinsdag van de maand, vanaf 9.30, (oude 
gemeentehuis Laren) Eemnesserweg 19 in Laren.

Voor de grote commissie geldt: eerst plan inleveren, 
‘geen vrije inloop’. Voor eventuele informatie over de 
agenda kunt u één werkdag voor de vergadering tussen 
9.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met de 
Vergunningenlijn, telefoon (035) 75 13 125.

Burgemeester en wethouders van Laren maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van  
17 augustus gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage ligt een ontwerp van het bestemmingsplan 
Natuurgebied.

Het bestemmingsplan beslaat het grootste deel van het 
buitengebied aan de zuidwest en westkant van de 
gemeente Laren, dat grotendeels is aangewezen als een 
Natuurbeschermingswetgebied. Dit bestemmingsplan 
is een integrale herziening van het geldende bestem
mingsplan ‘Natuurgebied’ uit 1972 en legt vooral de 
bestaande situatie vast en biedt slechts enkele ontwik
kelingsmogelijkheden voor bestaande of nieuwe func
ties. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 te 
Eemnes. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 
van 8.30  12.30 uur en maandag ook van 13.30  15.30 uur. 

Voorts is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op 
internet: via www.laren.nl

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzage
legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen bij: De gemeenteraad van Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
(Onder vermelding van: ‘bestemmingsplan Natuurgebied’)

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 0357513 207) 
een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de af loop 
van de termijn van terinzagelegging.

Burgemeester en wethouders van Laren maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 17 
augustus gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
ligt een ontwerp van het bestemmingsplan Postiljon.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een 
gebied in het zuidoosten van Laren dat globaal wordt 

Ontwerpbestemmingsplan 
Natuurgebied

AVP vergunningen

BS

BS

Besluiten

Agenda welstandscommissie

Ontwerpbestemmingsplan 
Postiljon



begrensd door de de straat het Postiljon, de Smeekweg en 
het Natuurgebied Postiljonheide. Het bestemmingsplan 
Postiljon voorziet in de juridischplanologische regeling 
van een aantal recente, grotendeels al gerealiseerde, 
ontwikkelingen: de bouw van 148 woningen, de 
restauratie van ‘boerderij de Jong’, de bouw van een 
activiteitencentrum voor de Stichting Sherpa en de 
verplaatsing van de speeltuinvereniging Ons Genoegen. 
Op het vrijkomende terrein van de speeltuinvereniging 
zullen nog 10 eengezinswoningen en drie vrijstaande 
woningen worden gerealiseerd. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 te 
Eemnes. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 
van 8.30  12.30 uur en maandag ook van 13.30  15.30 uur. 

Voorts is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op 
internet: via www.laren.nl

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageleg
ging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswij
ze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:
De gemeenteraad van Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
(Onder vermelding van: ‘bestemmingsplan Postiljon’)

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 0357513 207) 
een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de af loop 
van de termijn van terinzagelegging.

De afdelingsmanager Publiek, Vergunningverlening en 
Handhaving van de Werkorganisatie Gemeente Blari
cum, Eemnes en Laren maakt bekend dat hij op 30 juli 
2009 ondermandaat heeft verleend aan de buitengewoon 
opsporingsambtenaren om namens hem bepaalde 
bevoegdheden uit te oefenen op grond van de Wegenver
keerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen. 

Het college maakt bekend dat zij op 21 juli 2009 mandaat 
heeft verleend aan de korpschef en de politie Gooi en Vecht
streek en door deze aangewezen ambtenaren, met de uit
voering van de wegsleepregeling belast, om namens hen 
bepaalde bevoegdheden uit te oefenen op grond van de 
Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertui
gen en de Wegsleepverordening gemeente Laren 2009.

Het college van Laren maakt bekend dat zij op 21 juli 
2009 heeft besloten tot vaststelling van uitvoeringsrege
ling wegsleepverordening gemeente Laren 2009.
De besluiten ligt ter inzage in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes.

Met ingang van 1 januari 2009 hebben de gemeenten 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren een 
computerregeling voor kinderen van minima. De 
computerregeling is voor inwoners van de vier 
gemeenten die een minimuminkomen hebben. De 
gemeenten vinden het belangrijk dat kinderen van 
ouders met een minimuminkomen ook de mogelijkheid 
een computer te kopen voor school.

De voorwaarden
De regeling is voor gezinnen waarvan het inkomen de 
afgelopen drie jaar niet hoger was dan 120% van de 
geldende bijstandsnorm. Een andere eis is dat het eerste 
kind naar de brugklas gaat van het voortgezet onderwijs. 
In het schooljaar 2009 – 2010 is het eenmalig mogelijk een 
aanvraag in te dienen voor gezinnen waarvan het oudste 
kind wel al naar  de middelbare school gaat en nog geen 
17 jaar is. Voor deze eenmalige inhaalactie gelden verder 
dezelfde voorwaarden.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u uw 
aanvraag indienen voordat u de computer heeft gekocht. 
Naast een aantal gegevens over uw inkomen en vermogen, 
vragen wij u bij uw aanvraag een proforma nota/offerte bij 
ons in te leveren van de computer die u wilt kopen. Wan
neer u in aanmerking komt voor de regeling krijgt u van 
ons een beschikking waarin staat hoe hoog de vergoeding 
is. Met de beschikking kan de computer worden besteld of 
afgehaald, af hankelijk van de afspraken die u maakt met 
de leverancier. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt 
naar de leverancier van de computer.

Een overzicht van de deelnemende leveranciers is te 
vinden op www.huizen.nl of verkrijgbaar bij de receptie 
van het gemeentehuis. De computer mag ook gekocht 
worden bij een andere leverancier, maar dan moet de 
koper zelf afspraken maken over de betaling.

De vergoeding
Voor het aanschaffen van de computer of laptop, printer en 
softwarepakket (MS Office of vergelijkbaar), krijgt u een 
vergoeding van maximaal € 450,. Daarnaast krijgt u 
maximaal € 300, per jaar vergoed voor uw internetverbin
ding. Per gezin wordt maximaal één computer vergoed. 

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling 
sociale zaken van de gemeenten Huizen, Blaricum, 
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Bekendmaking (onder)
mandaatbesluiten wegslepen

Computerregeling voor 
kinderen van minima

Bekendmaking uitvoerings-
regeling wegsleepverordening
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Larense zaken
Eemnes en Laren op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 
035 – 528 19 11. Zie ook www.huizen.nl.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u langskomen bij 
de balie van de afdeling sociale zaken op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Het 
adres is gemeente Huizen, Graaf Wichman 10 in Huizen. 

Gemeente Laren zet haar vrijwilligers in het zonnetje. 
Tijdens een speciale feestelijke avond op 11 september 
aanstaande, worden twee vrijwilligersprijzen uitgereikt: 
de aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers  tot en 
met 25 jaar, en de Wally Moes vrijwilligers prijs. Burge
meester Elbert Roest reikt de prijzen uit op de openings
avond van de Larense Inmarkt, vrijdag 11 september 2009 
in de Johanneskerk. 
Voor beide prijzen komen vrijwilligers uit de gemeente 
Laren in aanmerking die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappe
lijke instelling of organisatie. Het gaat dus met nadruk 
om vrijwilligers en niet om organisaties, instellingen of 
projecten. 
•		De Wally Moes Vrijwilligersprijs bestaat uit een 

kunstwerk en een geldprijs van € 750, te besteden aan 
een doel dat de Larense gemeente ten goede komt, 
binnen de eigen vereniging of stichting.  

•		De aanmoedigingsprijs bestaat uit een legpenning en 
een geldprijs van € 250, te besteden aan een doel dat 
de Larense gemeente ten goede komt, binnen de eigen 
vereniging of stichting. 

Iemand voordragen?
Vul het nominatieformulier dat op de website van Laren 
staat in en mail of stuur het op. Of vraag een 
nominatieformulier aan bij Marja Brandjes, tel. 035 751 
31 58 of Martina Taris 035751 31 63. 

Het nominatieformulier moet uiterlijk donderdag  
27 augustus 2009 binnen zijn. 

Voor 1 oktober 2009
Het bromfietscertif icaat is geldig tot uiterlijk 1 oktober 
2009. Voor deze datum moet u dit certif icaat op het 
gemeentehuis omwisselen voor een bromfietsrijbewijs. 
U krijgt dan een ‘normaal’ rijbewijs, maar uitsluitend 
met de categorie AM. Na 1 oktober 2009 is het oude 
bromfietscertif icaat niet meer geldig en dus ook niet 
meer omwisselbaar.

Het is niet nodig om het bromfietscertif icaat om te wis
selen, als u vóór 1 oktober 2009 een ‘echt’ autorijbewijs 
haalt. Dan krijgt u namelijk automatisch de categorie 
AM op het nieuwe rijbewijsdocument bijgeschreven. Wie 
een bromfietscertif icaat wil omruilen voor een ‘nor
maal’ rijbewijs met de categorie AM moet hiervoor wel 
betalen. De kosten bedragen € 38,75. Daarnaast moet u 
een goede, recente pasfoto meenemen. Deze pasfoto 
moet voldoen aan de eisen, die ook van toepassing zijn 
voor de pasfoto’s voor een nieuw reisdocument. 

Duplicaat bromfietsrijbewijs
Duplicaten worden niet meer door het CBR verstrekt. Wie 
zijn of haar bromfietscertificaat verliest, moet naar het 
gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan te vragen met de 
speciale categorie AM. Voor het aanvragen van een rijbe
wijs met de categorie AM heeft u wel het nummer nodig 
van het bromfietscertificaat. Omdat bij de gemeente het 
nummer van het bromfietscertificaat niet beschikbaar is, 
kunt u vooraf dit nummer bij het CBR opvragen.
Voor meer informatie: Balie Burgerzaken T (035) 7513126.

In de maand augustus is het WMO Loket Laren  
op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar op tel. 
5314514.

Nomineer 
dé Larense vrijwilliger

Omruilen 
bromfietscertificaat

Zomerspreekuur 
wmO loket laren

Openingstijden

Afdeling burgerzaken 
weer 
’s avonds open
Vanaf maandag 17 augustus gelden weer de 
normale openingstijden, te weten:

BEL-kantoor:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
Maandagmiddag/avond: 13.30 – 20.00 uur

Lokatie Laren:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
Woensdagavond: 18.00 – 20.00 uur
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Nieuws in beeld

Een taart voor Gonnie van de Horst en haar team 
bij de start van het 10de open jeugdtoernooi

Geslaagd open jeugdtoernooi bij tennisclub ’t Laer

Vernieuwde speeltuin Ons Genoegen groot succes

Sensationeel sterk breakdance event 
‘Summer Sickness’ in Klaasbouthal

Stichting Oude Landbouwgewassen Laren 
oogst volle akkers

Puik Goois jaar voor vlinders en bramen 

Wethouder opent debuut-expositie 
Ida van Mourik bij Cag Laren

Ir. Erwin van den Berg verlaat wegens te drukke 
werkzaamheden CDA-fractie



Preventie

De politie waarschuwt voor insluipingen in woningen. 
Het aanhoudende mooie weer kent ook zijn schaduwzij-
de. Insluipers maken namelijk graag gebruik van de 
openstaande deuren en ramen.  

Gelegenheid maakt de dief
Zeker in een periode met mooi weer verdient dit uw aan
dacht: een gemiddelde inbraak duurt slechts dertig secon
de, dus ramen en deuren openzetten om de woning door te 
luchten kan wel, maar alleen als u toezicht houdt. Gaat u 
een boodschap doen of op de eerste verdieping stofzuigen, 
sluit dan weer alle ramen en deuren  zeker op de begane 
grond  goed en deugdelijk af. Daarmee voorkomt u dat u 
verrast wordt door een ongenode gast of de ontdekking dat 
uw portemonnee niet meer op de salontafel ligt. 
Wanneer een insluiper wordt betrapt gaat de creatieveling 
nog wel eens over op een ander methode, de zogenoemde 
‘babbeltruc’. Hij stelt zich voor als meteropnemer of con
troleur van een overheidsdienst waarbij hij u probeert te 
overtuigen van de noodzaak bij u in huis te zijn.
Trap daar niet in, een functionaris van een overheids
dienst of commerciële ondernemer zal altijd bij de voor
deur aanbellen om u van zijn komst op de hoogte te 
brengen en te informeren over het doel van zijn komst. 
Ook is een dergelijk persoon altijd in de gelegenheid om 
zich te legitimeren en u mag daarnaar vragen!

registreren van kostbare bezittingen
Bij diefstal wil de politie van u weten wat er zoal gestolen 
is. Het is dan handig wanneer u een lijst van kostbare 
bezittingen in huis heeft. Dit bevordert de opsporing en 
teruggave. Voor het registreren van uw eigendommen 
(bijvoorbeeld televisie, fototoestel, sieraden, rijbewijs, 
paspoort) kunt u een registratiekaart gebruiken. Deze is 
ook bij elk politiebureau gratis te krijgen. Daarop kunt u 
(eventueel met hulp van garantiebewijzen en leveran
ciers) alle belangrijke gegevens van uw kostbare bezit
tingen, zoals merk, type of serienummer, gemakkelijk 
invullen. De kans dat u uw bezittingen later terugkrijgt, 
is hiermee aanzienlijk groter. De politie geeft meerdere 
registratiekaarten uit die ook gedownload kunnen wor

den vanaf de website 
w w w.pol it ie .n l/G ooi_
en_Vechtstreek  onder 
het aandachtsveld ‘pre
ventie’. De formulieren 
zijn in pdfformaat. U 

kunt ze uitprinten en invullen. Naast deze formulieren 
vindt u in deze rubriek ook een meterkastkaart. Met 
deze kaart weet de politie of een andere instantie wie er 
kan worden gewaarschuwd in geval van een woningin
braak of andere calamiteit.

Hoe en wat?
Gebruik voor het merken van uw bezittingen uw post
code en huisnummer. U kunt voor het merken gebruik 
maken van een graveerstift of een UVpen te koop in bij
voorbeeld warenhuizen. De politie beschikt over een UV
lamp om de ‘onzichtbare’ merken weer zichtbaar te 
maken. Het aanbrengen van UVinformatie kunt u bij
voorbeeld toepassen bij een LCD of plasmascherm. Deze 
televisies mogen zich helaas verheugen op grote inte
resse bij het inbrekersgilde. Door met een UVpen de 
postcode en het huisnummer op de achterzijde van het 
scherm aan te brengen maakt u de televisie uniek waar
door deze bij inbrekers of helers makkelijker is terug te 
herleiden naar een woninginbraak.
Voor sieraden geldt dat u deze nauwkeurig omschrijft op 
een registratieformulier en een foto maakt van het klei
nood. Doe dit bij voorkeur met een digitale camera en 
maak een foto waarbij het sieraad gedetailleerd in beeld 
komt. Laat de foto’s in geen geval alleen op de camera 
achter omdat digitale camera’s als buit ook interessant 
zijn en u op deze wijze ook uw foto’s kunt kwijtraken. 
Registreer ook van uw mobiele telefoon het nummer dat 
aan de binnenzijde  bij de batterij  is genoteerd. Dit 
nummer bestaat uit 15 of 16 cijfers en staat bekend als 
het IMEInummer. Op deze wijze kunt u bij uw aangifte 
een goede omschrijving van uw eigendommen dat de 
opsporing vergemakkelijkt.

Verdachte situatie: bel alarmnummer 112
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signale
ment van de persoon, bijzondere kledingkenmerken, 
eventueel vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken) 
en bel alarmnummer 112. Deze informatie is van groot 
belang voor de vaststelling van de identiteit van de ver
dachten en voor hun opsporing en door alert en waak
zaam te zijn, kunt u zeker een bijdrage leveren.

Insluipers actief bij mooi weer
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Geologisch Museum Hof land: 
Zondagmiddaglezing
Op zondag 16 augustus om  
14.00 uur zal Dr Jan G.D. Lambert 
een lezing houden over 
Zonneactiviteit – Komt er een kleine ijstijd? De basis
factor waardoor het klimaat op aarde bepaald wordt is de 
mate van instraling van zonneenergie. De afstand 
aardezon varieert en dus ook de instraling. Momenteel 
is de zonneactiviteit laag, dus weinig f iltering en 
daardoor hogere kosmische stralingsactiviteit met 
wolkenvorming als resultaat. Dus…af koeling! Kunnen 
we de schaatsen weer uit het vet halen? Elfstedentocht? 
Geologisch Museum Hof land, Hilversumseweg 51, 
Laren, Kosten: entree museum.

6e Zomeravondconcert Larense Beiaard
Op 18 augustus zal Rosemarie Seuntiëns het 
carillon bespelen van de Hervormde Kerk 
aan de Naarderstraat. Aanvang 20.00 uur en 
duren tot 21.00 uur. Voorafgaand aan de con
certen is er om 19.30 uur een excursie naar de 
beiaard. Iedere 2e en 4e vrijdag van de 
maand, van 16.00 tot 17.00 uur ‘Marktbespe
lingen’ door dorpsbeiaardier Klaas de Haan. 

BeLcup Voetbaltoernooi bij sV Laren’99
Op zaterdag 22 augustus organiseert voetbalvereniging 
SV Laren’99 i.s.m. de verenigingen SV Eemnes en BVV uit 
Blaricum voor het eerst een regionaal toernooi. Op deze 
dag spelen 64 teams om de BELcup. Het toernooi start 
om 9.00 uur met 24 Fpupillen teams bij SV Laren’99. De 
Epupillen spelen hun toernooi bij SV Eemnes en de 
Djunioren bij BVV in Blaricum. In de middag starten de 
Cjunioren en sluiten het toernooi bij SV Laren’99 af.
Bij SV Laren’99 zijn er naast de voetbalwedstrijden ook 

andere attracties aanwezig zoals 
een hindernis en stormbaan 
alsmede een rodeo kussengevecht 
spektakel. De uitslagen van alle 64 
teams en de 155 gespeelde 
wedstrijden worden getotaliseerd 
waarna om ca. 17.00 uur bekend zal 
zijn welke vereniging de 1e editie 
van de BELcup heeft gewonnen. De wisselbeker zal door 
de BEL wethouderssport worden uitgereikt. 

Kom naar het oogstfeest van soLL
Zondag 23 augustus van 13.0016.00 uur wordt het 
Oogstfeest gevierd op de akker aan de Drift. Het staat in 
het teken van nostalgische landbouwactiviteiten. 
Enthousiaste hobbyboeren uit Eemnes komen ploegen 
en eggen met man en paard. Rogge wordt met de hand 
gemaaid met de “zicht” en leden van de Klepperman van 
Eleven gaan de rogge dorsen met dorsvlegels. Een antieke 
aardappelrooimachine gaat aardappelen rooien en die 
kunnen geraapt worden. Het Goois Natuurreservaat 
komt met een koppel schapen. De Larense Molen, het 
Historisch Centrum, de Bijenvereniging en het 
Geologisch Museum Hof land zijn aanwezig met 
aantrekkelijke producten. De Klepperman komt met 

zang, dans en accordeonklanken 
het feest muzikaal omlijsten. 
Voor de kinderen gratis ijs.
Aanvang rond 12.00 uur voor de 
Basiliek. De Klepperman en de 

Activiteiten

13

•	 Zorgcentrum	Johanneshove	zoekt
 sportieve vrijwilliger 
Een enthousiaste man/vrouw die (zolang het weer toelaat) samen 

met een bewoner op een duof iets een tochtje wil maken door het 

mooie dorp Laren. 

•  Werktijden: in overleg, 1 keer per week

 assistent activiteitenbegeleider
Een creatieve, f lexibele man/vrouw die samen met een activitei

tenbegeleider van de verpleegunit de bewoners begeleidt tijdens 

diverse activiteiten.

•  Werktijden: in overleg maar wel de voorkeur voor 1 keer per week

 Gastvrouw/ gastheer
Een sociale man/vrouw die onze bewoners voorziet van koff ie/thee 

en diverse drankjes en tevens het initiatief neemt om gesprekjes 

aan te knopen met de bewoners. 

•  Werktijden: elke maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

•  Voor meer informatie over één van bovenstaande vacatures kunt 

contact opnemen met Mathilda Hoogstrate tel. 0355394200 of 

mail m.hoogstrate@vivium.nl,  

www.viviumzorggroep.nl

Voor meer vacatures op www.warrekam.nl/loketvrijwilligerswerk. 

Wilt u ook adverteren mail dan uw vacature naar vrijwilligers

werk@warrekam.nl. Uw vacature wordt dan de eerst volgende 

maand in deze column opgenomen. 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Vrienden van de
Larense Beiaard

De stichting Vrienden van de
Larense Beiaard

In 1966 schonk een inwoonster van
Laren, mevrouw Suzanne Fokkens, aan
de gemeente een carillon dat bestemd
werd voor de toren van de Johanneskerk
aan de Naarderstraat.
Het heeft een sprankelende klank en
geldt als één van de mooiste lichte
beiaarden in Nederland.

Begin jaren ’90 dreigde het instrument
echter in verval te raken.
Daarom werd in 1993 de ‘Stichting
Vrienden van de Larense Beiaard’
opgericht die sindsdien, met steun van
de gemeente en donateurs, alle
bespelingen en het technisch beheer
verzorgt.

Helpt u ook mee? Meld u dan aan als
‘Vriend’ van de Larense Beiaard en steun
ons met een jaarlijkse bijdrage van
(tenminste) 10 Euro. We houden u dan
op de hoogte van alle bespelingen,
zomeravondconcerten en overige activi-
teiten.
Voor informatie kunt u terecht op onze
website www.larensebeiaard.nl, of bij het
secretariaat: tel. 035–5313908, e-mail:
info@larensebeiaard.nl.

De Larense beiaard

De beiaard is in 1966 vervaardigd door
de klokkengieterij Kon. Eijsbouts uit
Asten (NBr) en telde aanvankelijk 42
klokken. Het instrument is in 1972 met
vijf kleine klokken en in 2007 met een
grote klok uitgebreid en telt nu 48
klokken, volgens de reeks c1(bes1)-d2-
--c5.

De  grootste  klok  (434  kilo)  dateert  uit
1948 en fungeert tevens als luidklok.
De in 1520 gebouwde toren en de
beiaard zijn beide eigendom van de
gemeente  Laren.  In  1994  is  de
exploitatie van de beiaard door de
gemeente overgedragen aan de
‘Stichting Vrienden van de Larense
Beiaard’.

Vaste beiaardier voor Laren is Klaas de
Haan  (Texel,  1967).  Hij  genoot  zijn
opleiding aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort en is,
behalve in Laren, ook beiaardier in
Bolsward, Heerenveen, Rhenen en
Slotermeer.

Vrienden van de
Larense Beiaard
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prachtige boerenwagens van de Eemnesser boeren 
vervolgen hun weg via het dorp, Oude Drift, rondje langs 
Theodotion, waarna ze rond 12.45 uur op de akker 
arriveren voor het ploegfestijn.
 
Inschrijving Gooische run succesvol!
Tot uiterlijk 25 augustus kan iedereen zich nog 
inschrijven via de website www.gooischerun.nl. Op de 
dag zelf kunt u voor € 15 een startnummer kopen bij de 
organisatie op het marktplein in Laren. Het hard

loopevenement vindt plaats op zondag 30 
augustus 2009 in het centrum van Laren en 
heide gebied rondom Blaricum. De Gooische 

Run kent 4 afstanden: 15 km, 10 km, 5 km en 
de Kidsrun van 1 km. Het parcours is voor 
iedereen: jong, oud, getraind of amateur; 
iedere deelnemer kiest zijn eigen afstand. 

Zorgboerderij ’t Werckpaert
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de zorg
boerderij zal Rotaryclub LarenBlaricum op zaterdag  
29 augustus 2009 een feest organiseren. Het wordt een 
middag vol dieren knuffelen, huif karritten, spelen in de 
hooiberg of in de zandbak, leren een koe te melken en ter 
afsluiting een barbecue. En voor één keer vragen wij daar 
entree voor. Volwassenen betalen  
€ 15 en kinderen tot en met 12 jaar 
betalen € 10 voor een BBQmenu, 
daarbij is het eerste drankje gratis. 
En u wordt bediend door onze 
hulpboeren. Allemaal met een bij
zonder doel, want de opbrengst is bestemd voor het bou
wen van een verwarmde kleedruimte. Aanvang 15.00 uur 
met huif karritten en overige activiteiten. Start BBQ 16.30 
uur (tot ca. 19.00) Aanmelden: simon.marijkedikstaal@
kpnplanet.nl (vermeld uw naam, adres, tel en aantal per
sonen). Kom op de fiets of te voet. Meer informatie: www.
werckpaert.nl 

Duurzame Dinsdag
Op 1 september wordt voor de elfde keer de Duurzame 

Dinsdag gehouden, een laag
drempelige platform dat ruimte 
biedt aan alle ideeën en initiatie
ven vanuit de samenleving. Op 
elke 1e dinsdag van september 
worden deze, gebundeld in het 

Duurzame Koffertje, aangeboden aan het kabinet. 
Omdat ook WereldWinkelLaren haar klanten wil aan
zetten tot duurzaam gedrag doet zij haar klanten die op 
Duurzame Dinsdag de winkel per f iets bezoeken en iets 
kopen een extra stempel op de klantenkaart cadeau! 
Goede deal toch?

oproep KWF Kankerbestrijding zoekt 
collectanten voor Laren
KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de 
strijd. Strijd mee en wordt collectant in de week van  
7 t/m 12 september. Wie zich als collectant wil inzetten 
of meer informatie wil over het collecteren kan bellen 
met Esther Eggenkamp, 5334846. 
www.kwf kankerbestrijding.nl.

Johanneskerk: tentoonstelling
In de Johanneskerk aan de Naarderstraat te Laren wordt 
tot 12 september een kleine tentoonstelling gehouden. 
Deze tentoonstelling wordt in samenwerking met de 
Historische Kring Laren georganiseerd en gaat over de 
geschiedenis van dit oude kerkje uit 1521. U bent iedere 
zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom.

Hondenzwemmen in de Biezem
Op zondag 30 augustus vindt voor de 5 keer het 
Hondenzwemmen plaats. Dit jaar voor het eerst in 
samenwerking met hondenschool Care4Pets uit Laren. 
Hondenschool Care4Pets houdt op 30 augustus zijn 
jaarlijkse opendag op het buitenterrein van zwembad de 
Biezem. Er is een leuk gevarieerd programma. Er worden 
demonstraties gegeven, er is een hondenfotograaf en er 
wordt een clubmatch gehouden. De toegang is aan de 
Eemnesserweg te Laren en is gratis.

Activiteiten

Agenda
t/m 30 aug  Singer: 'Nieuw licht op Tiffany' 
t/m 21 aug  LMHCterrein: Nationale 

Sportkampen
16 augustus  Rosa Spier Huis: concert jonge 

internationale topmusici
16 augustus  Geologisch Museum Hof land: 

lezing Dr Jan Lambert
18 augustus  6e Zomeravondconcert Larense 

Beiaard met Rosemarie Seuntiëns
22 augustus SV Laren’99: BEL Cup voetbaltoernooi
23 augustus  SOLL: oogstfeest op de akker aan de 

Drift
30 augustus De Biezem: hondenzwemmen
30 augustus Gooische Run 2009



programma
2009

Ook dit jaar heeft het organisatiecomité weer f link 
uitgepakt. Het kleurrijke evenement zal in het teken 
staan van ‘De Dans’. Hiervoor is gekozen, omdat de 
folkloristische dansgroep ‘de Klepperman van Elleven’ 
75 jaar bestaat en waarover in het Historisch Centrum 
Laren een bijzondere tentoonstelling wordt 
samengesteld. Nationale en internationale dansgroepen 
zijn voor zaterdag 12 september inmiddels uitgenodigd. 
’s Ochtends wordt er tijdens de ook in dit weekeinde 
vallende Open Monumentendag voor de kinderen een 
speciaal evenement georganiseerd onder de kathedrale 
bomen van de Brink. 
Op zondag wordt voor de vele vrijwilligers en andere 
vertegenwoordigers van deze Larense organisaties de 
Netwerkbrunch wegens het grote succes vorig jaar 

geprolongeerd, gesponsord door Marcel Hilhorst van de 
Poffertjeskraam. 
In de stands rond het plein kunnen bezoekers aan de 
informatiemarkt allerlei inlichtingen krijgen over de 
activiteiten die de Larense verenigingen te bieden 
hebben. Wist u bijvoorbeeld dat de Stichting Welzijn 
Ouderen ( S.W.O.BEL) een door vrijwilligers gerunde 
Helpdesk heeft voor computergebruik? En dat de 
Bibliotheek maandelijks een f ilm uit het Filmhuiscircuit 
vertoont? Dat de Gooische Muziekschool naar Laren 
komt? En de Stichting Laren Klassiek dit najaar een 
uitvoering van Handel’s Messiah brengt in de Sint 
Jansbasiliek? U zult versteld staan van wat er allemaal in 
Laren door het jaar heen gebeurt. Tijdens de Larense In 
Markt kunt u er alvast volop van proeven en genieten. 

Van 11 tot en met 13 september organiseert de Warrekam samen met de Historische Kring Laren en de gemeente 
een bruisend weekeinde vol Larense dorpscultuur. Vorig jaar was de vernieuwde opzet van deze informatiemarkt 
van en over Larense verenigingen en instellingen een enorm succes. Duizenden Laarders genoten rond het plein 
voor de Sint Jansbasiliek van de vele gevarieerde culturele evenementen. 

Vrijdagavond 11 september 
Opening in de Johanneskerk m.m.v. een klassiek 
orkest, solisten, f ilm, dorpsdichter Gerard Beentjes 
en balletleerlingen. Een avond waarin ook het 
vrijwilligerswerk in Laren centraal staat. Voor het 
eerst zal de ‘Wally Moes’prijs worden uitgereikt aan 
de Vrijwilliger van het Jaar. De avond wordt 
gepresenteerd door Violet Falkenburg.

Zaterdag 12 september 
Kinder en Open Monumentendag. Deze dag staat in 
het teken van de Larense geschiedenis en vooral van 
een van haar iconen: ‘De Klepperman van Elleven’ die 
75 jaar bestaat. In het dorp zullen nationale en inter
nationale groepen u laten genieten van Hollandse, 
Antilliaanse, Javaanse, Mexicaanse en Hongaarse fol
koristische dansen. ’s Middags is een groot Bomen
feest op de Brink voor en met kinderen en de uitslag 
van de tekenwedstrijd van de Warrekam. De middag 
wordt mede verzorgd door de leiding en kinderen van 
de FlashDanceStudio en Balletstudio Maggy Maud.

’s Avonds is er een defilé van de volksdansgroepen 
met een speciale voorstelling op het plein voor de Sint 
Jansbasiliek. Daarna de première van de 
langverwachte f ilm ‘Laren…toen. In samenwerking 
met de Laarder Courant de Bel hebben Leo Janssen, 
Michel Damen en Theo Lamphen een f ilm 
samengesteld met beeldfragmenten uit oude Larense 
familie(video) f ilms en f ilmfragmenten over Laren 
uit het beroemde archief van het museum Beeld en 
Geluid. Don’t miss it.

Zondag 13 september
De Informatiemarkt vindt plaats van 13.00 tot  
16.00 uur en hieraan voorafgaand is de Netwerk
brunch voor de deelnemers aan deze markt. Verder 
zijn er allerlei sportieve activiteiten op de Brink en 
zijn er twee culturele podiumprogramma’s waarop de 
Larense verenigingen het best van hun kunnen zul
len laten zien. De Larense Inmarkt wordt afgesloten 
met Een Grande Bal Populaire! (tot 19.00 uur); van 
foxtrot tot jive; van salsa tot tango.
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  Laren bruist van 
de activiteiten tijdens
    inmarktLaren 2009

Activiteiten
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Van de redactie
Het Larens Journaal kan gedownload worden via www.uitgeverijvanwijland.nl
Het Larens Journaal is een uitgave van Uitgeverij van Wijland B.V., Caliskamp 7 te 
Laren, in opdracht van de Gemeente Laren. Deze uitgave verschijnt tweewekelijks. 
Uw bijdrage voor het volgende nummer moet binnen zijn vóór maandagmorgen 
24 augustus a.s. 10.30 uur. De vrijdag of zaterdag daarop ligt het in de bus.
Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het Larens Journaal spoedig nabezorgd.

Cover: EngOmmetje met de viervoeters

bladcoördinator, Angela Vos
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
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. Vakantie

In mijn fotoalbum van vroeger zit een 
fotootje van ons gezin aan zee. Mijn 
vader staat erop met opgerolde 
broekspijpen en een colbert aan, om 
hem heen zijn dochters, in 
ouderwetse badpakken, van dat dikke 
tricot spul gemaakt. Wij gingen in de 
vakantie elk jaar naar zee. Eén dag 
dan. Mijn vader huurde die dag een 
auto en reed zijn kroost naar de kust. Er was nog een dagje uit, we gingen 
ook elk zomer een dag naar Soestduinen, een groot buitenzwembad bij 
Soest. Dat deden we op de fiets en als we moegezwommen en -gespeeld 
weer naar huis gingen, kregen we op de terugweg een ijsje bij de ijssalon 
op de weg langs het paleis. 

In de jaren vijftig gingen de meeste mensen nog niet naar het buitenland 
op vakantie. Vakantie betekende dat je niet hoefde te werken, dat op zich 
was al luxe genoeg. Je hoefde je dus ook niet in te spannen met een 
reisdoel uitzoeken, paspoorten in orde maken, inentingen halen en koffers 
pakken. Het leven was wat dat betreft nog makkelijk. Er werd wel al 
gekampeerd in Nederland; ook ging men wel logeren bij familie. Laren was 
behoorlijk in trek als vakantieoord. Het was er prachtig, het lag te midden 
van bos en hei en de dennenlucht was gezond. Augustus was de 
vakantiemaand. Dan was het warm en soms broeierig weer. School begon 
altijd pas weer in september, als de atmosfeer weer helder en fris was. 
Ik wou dat dat allemaal nog steeds zo was.

Jacqueline Marjot

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. Vermeldt bij uw inzending waar 
en wanneer de foto is genomen en wie er eventueel op staat. De winnende foto wordt beloond met het boek 
“Historische verhalen over Laren” van Bep (G.L.) de Boer. 


