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Voorwoord burgemeester Nanning Mol

Beste inwoners,
Op 4 mei herdenken wij op de Brink alle Nederlanders, burgers en militairen, die in ons Koninkrijk of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
v redesoperaties. Dit jaar zijn onze gedachten ook bij de burgers van Oekraïne die lijden onder afschuwelijk oorlogs
geweld.
Ik nodig u graag uit om aanwezig te zijn bij de dodenherdenking. We leven in onrustige tijden en de behoefte om
samen te komen leeft breed.
Naast de herdenking staan wij ook op andere momenten en manieren stil bij de Tweede Wereldoorlog. Op de Brink
kunt u bijvoorbeeld het Tijdelijk Holocaust Monument en de Herinneringsbomen bezoeken. Beide symboliseren alle
individuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
De periode waarin wij stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog is dit jaar traditioneel gestart op 20 april met de her
denking van de bewoners, 48 kinderen en vier staf leden, van het Joodse kindertehuis de Berg-Stichting die tijdens de
oorlog zijn afgevoerd en vermoord. Ik wil graag de leerlingen van Laar & Berg en het bestuur van de betrokken
stichting bedanken voor het mogelijk maken van deze prachtige herdenking.
Nanning Mol, burgemeester van Laren

Dodenherdenking 2022
Toen dit voorjaar het einde van de pandemie in zicht kwam, leek voor iedereen de zon
weer een beetje te gaan schijnen. De gevolgen van de noodzakelijke maatregelen wer
den steeds duidelijker en prettig was de gedachte dat de maatschappij weer open zou gaan.

De wereld werd echter opgeschrikt met beelden die ons
weer heel dichtbij 1940-1945 brachten. De Russische
leiders willen oude tijden uit het verleden doen herleven
dat gepaard gaat met de annexatie van een deel van
Oekraïne, dit keer echter met heel veel, niets ontziend,
geweld.
Een prachtig land met historische steden werd in puin
geschoten, steden achterlatend zoals wij die kennen na
de bombardementen op Rotterdam. Dit onacceptabele
geweld leidde tot een grote vluchtelingenstroom in
Oost-Europa welke zich uitbreidde naar West-Europa.
We zijn in het hele land koortsachtig bezig om deze
stroom in goede banen te leiden. Ook in Laren en met
succes.
Deze oorlog brengt ons opnieuw tot bezinning en daar
om krijgt deze herdenking in 2022 een extra lading,
want we mogen niet vergeten. Daarom was ons comité
vorig jaar gestart met het project

‘Geef onze oorlogsslachtoffers een gezicht’ en daar zijn
we meer dan in geslaagd. Door de inzet van vele vrijwil
ligers is dit project te zien op onze Brink. Daar hebben de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een gezicht
gekregen. Maar ook de kinderen en directie van de BergStichting en de namen van de slachtoffers van de Hoeve,
die na een razzia zijn opgepakt en weggevoerd naar de
diverse vernietigingskampen, zijn daar zichtbaar.
Europa herpakt zichzelf met een gezamenlijke strijd om
Oekraïne zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Laat
onze herdenking een symbolische steun zijn voor Oekra
ïne en laat die steun voor iedereen voelbaar zijn, opdat
dit geweld tot staan gebracht wordt en dat we alle moge
lijke hulp verlenen om Oekraïne opnieuw op te bouwen.
Een lange weg staat ons te wachten, maar hopelijk zul
len alle verantwoordelijke leiders ons door deze wereld
crisis leiden en inspireert de herdenking hen daarbij.
Chris Bogaers, Ceremoniemeester Herdenking 4 mei en
voorzitter 4/5 mei Comité Laren
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Herdenking slachtoffers WO II in
Laren
In aanloop naar 4 en 5 mei vond in Laren een tweetal activiteiten plaats rond de dodenherdenking.
Op woensdag 20 april was de jaarlijkse herdenking bij het Monument voor de Joodse kinderen. En op
vrijdag 22 april opende burgemeester Nanning Mol het Tijdelijk Holocaust Monument en de
Herinneringsbomen op de Brink.

Het Monument voor de Joodse Kinderen werd op 20 april
2017 onthuld op het Reitsemaplantsoen. Het herinnert
aan het Joodse kindertehuis de Berg-Stichting en de 48
kinderen en vier staf leden van de Berg-Stichting die in
WO II door de nazi’s zijn vermoord. Het herdenkingspro
gramma is mede samengesteld door de 120 leerlingen
van de derde klassen van Scholengemeenschap Laar &
Berg. Er waren bijdragen van oud-Berg-Stichting
bewoner Maurits Cohen, burgemeester Nanning Mol en
leerlingen van de school.
Tijdelijk Holocaust Monument
Op vrijdag 22 april opende burgemeester Nanning Mol
op de Brink het Tijdelijk Holocaust Monument en de
Herinneringsbomen. Net als vorig jaar bestaat het Tij
delijk Holocaust Monument uit 750 zakdoeken die aan
lijnen tussen de bomen wapperen. Elke zakdoek is een
symbolisch eerbetoon aan en afscheid van de in de WO II
vermoorde Joden. Het ontwerp is van Elise Steilberg.

Herinneringsbomen
Om de slachtoffers een gezicht te geven, zijn herinne
ringsbordjes om de bomen bevestigd. Op de bordjes
staan de namen van Joden die in Laren verbleven en in de
Holocaust werden vermoord en van niet-Joodse inwo
ners van Laren die als gevolg van de oorlog het leven

l ieten. Behalve de namen bevatten de bordjes ook teke
ningen, af beeldingen, foto’s en indien bekend informa
tie over de persoon. De bordjes zijn gemaakt door vrij
willigers en kunstenaars. Het initiatief komt van John
Timmerman met ondersteuning van Elize van der Werff,
beiden lid van het Comité 4 en 5 mei Laren. Het comité
wil de bordjes ieder jaar plaatsen en aanvullen zodra
meer namen en informatie boven water komen. Ze moe
digen nabestaanden aan om verhalen en documentatie
met hen te delen. Het Tijdelijk Holocaust Monument en
de Herinneringsbomen blijven tot 9 mei te bezichtigen
op de Brink. Meer informatie over de Herinnerings
bomen vindt u op www.herinneringsbomenlaren.nl
Stolpersteine in Laren
Klein van formaat, groot van gevoelswaarde: de Stol
persteine, ook wel struikelsteen genoemd. Deze kleine
vierkante stenen liggen in trottoirs voor huizen waar
Joden hebben gewoond of zijn ondergedoken die in de
Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Vanaf nu is het ook
mogelijk om in Laren Stolpersteine te plaatsen. Iedereen
kan een steen aanvragen via: stolpersteinelaren@gmail.
com (contactpersonen zijn Ed Spetter en Alex Oostvogel).
Een mooie manier om de herinnering aan slachtoffers
levend te houden.

Sinds 1992 maakt kunstenaar Gunter Demnig de Stol
persteine. Ze hebben een messing bovenlaag met de naam
van het slachtoffer, geboortejaar, het jaar en de plaats van
deportatie door het naziregime en tot slot de plaats waar
het slachtoffer is vermoord of is overleden. Stolpersteine
liggen inmiddels in bijna alle landen van Europa.

Programma 4 mei herdenking
in Laren
Op 4 mei om 20.00 uur herdenken we als vanouds, met publiek, de gevallenen van de Tweede Wereld
oorlog en alle mensen die als gevolg van oorlog en vredesmissies zijn omgekomen. De herdenking vindt
plaats bij het oorlogsmonument op de Brink.
Stille tocht
Om 19.30 uur vertrekt een stille tocht vanaf het oorlogs
monument aan de Drift. Iedereen is welkom om mee te
lopen. De stoet gaat via de Drift naar Bij den Toren en
dan Langs de Naarderstraat richting de Brink en wordt
begeleid door doedelzakspelers.
Omstreeks 19.50 uur opent Chris Bogaers, voorzitter
4/5 mei Comité Laren en ceremoniemeester, de herden
king. Daarna houdt burgemeester Nanning Mol een toe
spraak. Om 19.56 uur luiden de kerkklokken van de Sint
Jansbasiliek. Kim Schimmel verzorgt de ‘Taptoe’. Na de
twee minuten stilte speelt Harmonie Sint Jan twee cou
pletten van het Wilhelmus, gevolgd door de kransleg
gingen en voordrachten.
Bloemen leggen
Wilt u zelf bloemen neerleggen? Dat kan. U mag op 4 mei
gedurende de dag uw eigen bloemen neerleggen bij het
monument op de Brink.
Bent u slecht ter been en wilt u aanwezig zijn?
In dat geval reserveren we graag een stoel voor u. Stuur
hiervoor een bericht voorzien van uw volledige naam
naar ons e-mailadres 4en5meicomite@laren.nl

In de aanloop naar 4 mei is ook op Larense basisscholen aandacht voor de herden
king. De Gooische School heeft twee gedichten gekozen die tijdens de herdenking
worden voorgedragen door leerlingen Eline Gravesteyn en Elisa van Unen.
Voor jou is het niet veilig

oorlog het is niet fijn.

Voor mij is dat het wel

het deed veel mensen pijn.

jij leeft in angst

mensen moesten veel strijden.

ik leef in vreugde

maar mensen moesten ook veel lijden.

ik heb mijn rechten

er waren veel Joden.

jij bijna geen

maar ook veel doden.

het was allemaal niet eerlijk

wat er allemaal in Oekraïne was gebeurd.

en dat begrijp ik niet

heeft heel veel mensen betreurd.

iedereen is gelijk
christelijk of niet
als we allemaal nou eens zouden beseffen

Vrijheid

dat dat zo belangrijk is

wat is vrijheid zonder woorden.

stel je voor, je moet onderduiken

wat is vrijheid zonder bestaan.

dat kan je je toch niet inbeelden

wat is vrijheid zonder de akkoorden.

hoe blij je kan zijn

wat is vrijheid zonder te gaan.

met een klein stukje brood

wat is vrijheid zonder te herdenken.

en dat wij het weggooien als het op de grond is gevallen

wat is vrijheid zonder te sterven.

we mogen niet vergeten

wat is vrijheid zonder te schenken.

wat hen allemaal is aangedaan

wat is vrijheid zonder te beleven.

Eline Gravesteyn

Elisa van Unen

Regionale Veteranendag 7 mei 2022
Door de corona-pandemie ging twee jaar geleden de grote Regionale Veteranendag
Gooi & Vechtstreek niet door. Het was in 2020 precies 75 jaar na het einde van de Twee
de Wereldoorlog. Op 7 mei 2022 wordt dit goedgemaakt. We vieren dan 77 jaar vrijheid
tijdens de Regionale Veteranendag in Naarden Vesting.
Dit is een gezamenlijke activiteit van de zes gemeenten
van de Gooi en Vechtstreek (Gooise Meren, Hilversum,
Wijdemeren, Huizen, Laren, Blaricum en stadsgebied
Weesp).
Samen stilstaan bij de waarde en betekenis van inter
nationale vrede en vrijheid en de rol die veteranen daar
bij hebben gespeeld is belangrijker dan ooit. Jong en oud
zijn dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Meer weten? U vindt het programma Regionale
V eteranendag 2022 op 7 mei aanstaande in Naarden
Vesting op www.laren.nl/veteranendag

Oorlogsverhalen op Dorpsradio Laren
Op 2 tot en met 4 mei zal Wim Jordaan tussen 14.00 uur en 15.00 uur interviews houden en u meenemen
naar de oorlogsjaren uit het verleden en de actualiteit bespreken.
Wim spreekt onder ander met:
 p 2 mei: Marc Vos, voorzitter burgerinitiatief Laren•O
Oekraïne, Richard Flipse, veteraan en mede-initiator
van het basisschoolproject, en Chris Bogaers, voorzit
ter van het 4-5 mei comité.
•O
 p 3 mei: Aaldrik Hermans, historicus uit Laren,
auteur van diverse boeken. Hij vertelt over zijn onder
zoek naar Larense onderduikers. Dit doet hij samen
met Steven Weinberg met wie hij het boek Badkuip aan
de Drift heeft geschreven.
 p 4 mei vertellen John Timmerman en Elize van der
•O
Werff over hun motivatie en wetenswaardigheden over
het Herinneringsbomenproject. Hierbij hebben de
Larense oorlogsslachtoffers, de kinderen en directiele
den van de Berg-Stichting en de onderduikers van Villa
de Hoeve een naam en gezicht gekregen.

Dorpsradio is te beluisteren:
1. Via de app op uw mobiele telefoon. Ga naar de appstore
en zoek met de term ‘Dorpsradio Laren’.
2. Zoek via uw internetradio naar dorpsradio.nl
3. H
 eeft u een Sonos-apparaat? Voeg via de instellingen
‘Juke’ toe en zoek vervolgens ‘dorpsradio Laren’
(regionale omroepen).
4. Via uw webbrowser www.dorpsradio.nl
De interviews zijn later nog terug te luisteren via Spotify
met de zoekterm ‘Dorpsradio Laren’.

Omgekomen personen uit de Larense bevolking
tijdens de Duitse bezetting 1940-1945*
Willem Arends
Rawindro Noto Soeroto
Gerard Bakker
Karl Pfeffer
Johan Bartels
Henriëtte Pfeffer
Johanna Bartels
Jan Pfeffer
Izak Bartels
Thomas Pfeffer
Eefje Bartels
Paul Pfeffer
Lena Bartels
Nico Pimentel
Louis Baylé
Emilie Polak
Theodorus Blom
Benjamin van Praag
Willem de Boer
Celina van Praag
Cornelis Bus
Emanuel Querido
Johannes Bus
Jane Querido
Rutgerus Calis
Gozewin Ras
Stefanus Calis
Sophia Ricardo
Hildo Cohen
Hijman Schnitzler
Johanna van Dijk
Nunes Schnitzler
Theodoor van Gogh
Kurt Schöndorff
Anton Heidenreich
Josephina Simonis
Johannes Hessels
Johannes Smit
Wilhelmus Horst
Henri Son
Wichert Hulsebos
Marianne Son
Arnold Hijmans
Lambertus Stronkhorst
Frans Hijmans
Gerardus van Tiggelen
Siegfried Immerdauer
Clarence van der Tonge
Lambertus Jongerden
Hendrika van der Tonge
Salomon de Jongh
Johannes van Uden
Anna de Jongh
Wilhelmus van der Veer
Isodore Keesing
Hendrik van Wilgenburg
Eva Keesing
Ernst Woutman
Nicolaas van ’t Klooster
Jacob Woutman
Bernhard de Leeuw
Maarten Woutman
Sara de Leeuw
Samuel de Leeuw
Joseph de Leeuw
Hendrika de Leeuw
Joseph de Leeuw
Justus Lissauer
Omgekomen personen in Nederlands-Indië
Gerardus Fokker en Bertus Puijk
Omgekomen personen uit de Eemnesser
bevolking bij het monument achter de Drift in
Laren
De heer Wies Vlasman en de heer Dick Buijs
* Bron: Ernst Wortel
Ter nagedachtenis aan de kinderen en staf leden
van de Berg-Stichting die in WO II zijn vermoord
door de nazi’s:

Jacob Aandagt
Joseph Aandagt
Elias Aandagt
Regina Bargeboer
Hartog Bargeboer
Dora Bilderbeek
Isidore Bilderbeek
Isaac Bruinvels
Abraham Bruinvels
Arie Buitenkant
Jacob Buitenkant
Rebecca Buitenkant
Samuel Buitenkant
Sientje Buitenkant
Louis Cohen
Hans Cohen
Margaretha E. Cohen
Elisabeth Engers
Emanuel Grijsaart
Flora Grijsaart
David Grijsaart
Grietje Grijsaart
Willem Grijsaart
Sientje Gobets
Mark Grootkerk
Mijer Hagenaar
Emanuel Hagenaar
Reina Hartz
Joël de Jong
Max Lachovitsky
Elias A. van Leeuwen
Barend Lens
Maurice Menist
Jacques Menist
Cellie Menist
Izaak Polak
Henriette Rubens
Simon van Rijk
Abraham Tromp
Sara Vierra
Marianne Vierra
Benjamin de Vries
Isidoor Wegloop
Barend Wurms
Marcus Wurms
Aron Wurms
Antoon J. Wijmans
Izak J. Wijmans
Izak H. Cohen
Fina D. Cosman
Theodore Prins
Flora Prins-Hirschel

Het Gooi bevrijd

Vijf jaar geleden startte het eerste meerdaagse
evenement in Midden Nederland onder de naam
‘Het Gooi Bevrijd’. Op dit evenement herdenken
we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
vieren we de bevrijding van Nederland, in het bij
zonder die van de Gooi en de Vechtstreek.
Dit jaar zal op vrijdag 6 mei het konvooi van ‘Het Gooi
Bevrijd’ Laren aandoen met een groot aantal authentie
ke WW II voertuigen en motoren.
Bijzonder is dat elk jaar weer een aantal Tweede Wereld
oorlog veteranen de reis naar Nederland maakt om
samen de gevallenen te herdenken en de bevrijding te
vieren. Zij vertellen graag hun verhalen en ervaringen
tijdens deze barre tijden. Op die manier laten ze de
jongere generatie horen, zien en voelen hoe het was in
die tijd. En zo zorgen zij dat deze periode in de wereld
geschiedenis nooit wordt vergeten.
Locatie: Brink, Laren
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
De route van het konvooi is Vredelaan, Postiljon, Schapen
drift, Eemnesserweg om uiteindelijk op de Brink stil te
staan. U kunt het konvooi ook langs de route begroeten.
Laten wij de deelnemers aan het konvooi warm welkom
heten en de Nederlandse vlag in de top hangen!
Vrijheid deel je met elkaar!
Bevrijdingsdag vieren we in het hele land met de
Vrijheidsmaaltijd. Chef Nadia Zerouali bedacht een
v rijheidssoep speciaal voor 5 mei 2022. Maak een portie
voor je familie, vrienden en/of buren. Geniet van de soep
tijdens een goed gesprek over vrijheid en deel het met
#vrijheidsmaaltijd en #vrijheidssoep. Vrijheid deel je
met elkaar.

INGREDIËNTEN (voor vier personen)
2 uien
2 blikken gepelde tomaten
(of 1 kg verse rijpe tomaten)
1 f linke bos bladselderij
1 bos bladpeterselie
3 liter water
1 dl milde olijfolie
100 g gedroogde bruine linzen
1 el kurkuma
1 el ras el hanout
1 el paprikapoeder
1 el gemberpoeder
peper en zout
2 volle el tomatenpuree
1 pot of blik (ca. 500 g) kikkererwten,
goed gewassen en uitgelekt
4 volle el maïzena of bloem
BEREIDINGSWIJZE
1. Pel de uien en snijd ze grof. Was de bladselderij,
bladpeterselie en snijd ze grof. Pureer de uien met
de tomaten, groene kruiden en het water met een
staafmixer of in een blender tot een vrij glad
mengsel.
2. B reng in een grote soeppan het tomatenmengsel
met de milde olijfolie, de linzen, alle specerijen, de
tomatenpuree en wat peper en zout aan de kook.
3. V oeg de kikkererwten toe en kook ze nog
ca. 10 minuten mee.
4. Laat de soep op matig hoog vuur in ca. 35 minuten
gaarkoken. Breng verder op smaak met peper en
zout.
5. O
 m de soep te binden: maak in een kom een bloem
papje door de maïzena of bloem met een f linke
scheut water te mengen en tot een glad papje te roe
ren.
6. K lop het al roerende met een garde door de soep tot
deze licht gebonden en f luwelig is. Laat de soep niet
meer koken, maar alleen een paar minuten zachtjes
pruttelen.
Past het niet in één keer in de blender? Splits het dan
op in porties en begin met het water.
Portie 1: pureer de uien, groene kruiden en 1 liter water.
Portie 2: pureer 1 liter water, 2 blikken gepelde
tomaten en restje groene kruiden. Voeg de laatste
liter aan de pan toe.
Serveer de soep met vers Marokkaans brood of
kn apperig stokbrood.
Bekijk de kookvideo en extra tips van Nadia op:
www.vrijheidsmaaltijd.nl

Gemeentelijke
bekendmakingen digitaal

Larens Journaal

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Vinkebaan 4, 1251 EJ, verbouwen van de woning,
ingekomen 11 april 2022
•	Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, hoek
Molenweg, 1251 n.t.b., plaatsen van een kunstwerk,
ingekomen 7 april 2022
•	Logosberg 1, 1251 GL, constructief wijzigen in de
kelderwand, ingekomen 11 april 2022
•	Raboes 14A, 1251 AL, bouwen van een woning,
ingekomen 14 april 2022
•	Wagenpad 13, 1251 RE, realiseren van een aanbouw
aan de achtergevel, ingekomen 7 april 2022
•	Torenlaan 21, 1251 HE, omzetten van het bijgebouw
naar zelfstandige woning, ingekomen 13 april 2022
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
•	De Bazelweg 36, 1252 AK, intern verbouwen van de
woning en plaatsen van 2 dakkapellen op het
voorgeveldakvlak
•	Bij den Toren 12, 1251 JW, realiseren van een aanbouw
•	Brink 37A, 1251 KT, wijzigen van de indeling van een
verleende vergunning
•	Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 45, 1251
KG, vellen van 1 boom
•	’t Schepeltje 2, 1251 SB, vellen van 1 boom
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Brink 10, 1251 KV, realiseren van een terras en
plaatsen van 2 parasols tot en met 30 september 2022,
verzonden 12 april 2022
•	IJsbaanweg 7, 1251 VT, vellen van 1 boom, verzonden
12 april 2022
•	Houtweg 21, 1251 CS, uitbreiden van het hoofd- en
bijgebouw, verzonden 14 april 2022
•	Slangenweg 22, 1251 RV, vellen van 1 boom, verzon
den 19 april 2022
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.
Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op
www.laren.nl/bezwaarschrift
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Gemeentelijke bekendmakingen 29 april 2022

Personen vertrokken naar
onbekende bestemming
De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team
Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het
voornemen de persoonslijsten van deze betrokkenen op
te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel
niet meer op dat adres staan ingeschreven, wanneer een
definitief besluit is genomen. Dan zijn zij niet meer
bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen
hebben voor onder andere uitkeringen, aanvragen pas
poort, subsidies.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Bielarczyk Vel Bielas, R.Z.
Laatst bekende adres/woonplaats
Weversweg 57 Laren
Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar
onbekende bestemming
29-04-2022
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Richter, M
Laatst bekende adres/woonplaats
Stationsweg 1 Laren
Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar
onbekende bestemming
29-04-2022
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit
schriftelijk of mondeling zijn mening geven. Wilt u dit
mondeling doen? Maak dan een afspraak via www.laren.
nl of bel 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te
sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in één
dag na de datum van deze publicatie.
Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een
omschrijving van het voorgenomen besluit waarover u
uw mening wilt geven en de reden waarom u het niet
eens bent met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief
met uw handtekening naar:
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71
3755 ZH EEMNES
Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek,
telefoonnummer 14 035.
Gemeentelijke bekendmakingen 1 april 2022

Opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne
Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluch
telingen uit Oekraïne in onze gemeente? Kijk voor de
meest actuele informatie op de gemeentelijke web
site: www.laren.nl/oekraine Deze wordt steeds bijge
werkt met het laatste nieuws. Op de website vindt u
ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over
de opvang van en hulp aan Oekraïense vluchtelingen
in Laren.

Energietoeslag aanvragen
Heeft u een laag inkomen en
moeite met het betalen van
uw energierekening? Mis
schien heeft u recht op de
eenmalige energietoeslag.
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een éénmalige vergoeding van
€ 800,- voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is
bedoeld als compensatie voor de stijging van de energie
kosten. U kunt de toeslag aanvragen tot en met
31 december 2022.
Onze gemeente werkt samen met de gemeenten Huizen,
Eemnes en Blaricum binnen de afdeling Maatschappe
lijke Zaken HBEL. Voor alle informatie en de voorwaar
den over de energietoeslag kunt u terecht op de website
Maatschappelijke Zaken: www.maatschappelijkezaken.
nl/energietoeslag
Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u
schulden? Neem contact op met Maatschappelijke Zaken
HBEL via telefoonnummer 035 - 528 12 47 of per mail via
info@maatschappelijkezaken.nl U vindt ook meer infor
matie hierover op www.laren.nl/budgetcoach

Gemeente Laren op Twitter en
Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Laren en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren

Maai mei en juni niet
Imkers uit de regio roepen u op om in de maanden mei
en juni uw tuin niet te maaien. Door in die periode (een
stuk van) uw gazon niet te maaien, legt u een rijk buffet
aan voor belangrijke beestjes, zoals wilde bijen, kevers,
vlinders en hommels. Vooral in het voorjaar kunnen ze
dat goed gebruiken.

Larens Journaal

Maatregelen eikenprocessierups
De
eikenprocessierups.
U bent ´m vast niet verge
ten. De rups kan in een
eikenboom zitten en heeft
brandharen. Om de groei
van deze rupsen zoveel
mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Deze
week zijn de werkzaamheden gestart.
Eikenprocessierupsen vervellen zes keer in hun leven.
De derde keer dat zij vervellen, krijgen de rupsen brand
haren. Die haren kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag,
brandende ogen en gevoelige luchtwegen.

Ook de groenaannemer van de gemeente Laren laat waar
mogelijk het gras groeien. Dat is af hankelijk van het
soort gras. En het tijdstip van maaien is af hankelijk van
het weer en hoe hard het gras groeit.
Wat maaien we en hoe vaak?
Bermen waarin voornamelijk grassoorten groeien, maai
en we twee keer per jaar (voorjaar/najaar).
Ecobermen waarin veel bloemrijke soorten staan, maaien
we één keer per jaar (alleen in het najaar).
Gazons maaien we wekelijks.
Bij bloembollen in het gras wachten we met maaien van
dat gedeelte tot het loof volledig is afgestorven.
Waardevolle soorten in bermen en gazons die we tijdens
het maaien tegenkomen slaan we ook af en toe over, zodat
bijzondere soorten de kans krijgen om uit te breiden.

Brinkbus reserveren

Wat gaan we doen?
Het is nodig om de rupsen twee keer te bestrijden. Dit
doen we met een biologisch middel. De eerste ronde
gebeurt als de boom nog weinig blad heeft. Zodra de
eikenbomen voor meer dan de helft vol zitten met
nieuwe eikenbladeren, worden de bomen bij de tweede
ronde ingespoten met ditzelfde middel. Met een soort
luchtkanon wordt het middel in de bomen geblazen. Het
blijft aan het blad kleven en zodra de rupsen er een hapje
van nemen, sterven zij binnen enkele dagen.
Natuurlijke vijanden
Daarnaast hangen er op verschillende plekken in de
gemeente inmiddels nestkasten. Vogels, vleermuizen en
sluipwespen zijn onze partners bij de bestrijding van de
processierups. Wij kunnen ze daar een handje bij helpen
door ze een fijn plekje te geven voor hun nest.

Brinkbus reserveren
De Brinkbus is er voor korte ritjes in het dorp naar
locaties als de (huis)arts, Brinkhuis, supermarkt, et
cetera. Het is gratis voor ouderen en minder mobiele
inwoners in Laren.
Rit boeken? Reserveren kan van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur via 06 - 28 93 40 13.
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Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
advertentie@larensjournaal.nl

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt
maandelijks. Kopij voor het volgende
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BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het
Larens Journaal spoedig nabezorgd.
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Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
per telefoon: 14 035
Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl



Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112
Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53,
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

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

