Trots presenteren wij het voor u liggende jaarverslag van

Stichting Historische Kring Laren
over het jaar 2011
Trots omdat we bij het samenstellen van het verslag nog eens
beseffen hoeveel activiteiten op zoveel verschillende
momenten én door zoveel verschillende personen worden
gerealiseerd.

JAARVERSLAG 2011

Het uitgebreide verslag is onderverdeeld in de volgende
rubrieken:
1. organisatie, met onder meer gegevens over bestuur,
donateurs en vrijwilligers
2. historisch centrum, met gegevens over het gebouw, de
collectie, het archief en exposities
3. overige activiteiten, waaronder de door de kring
georganiseerde evenementen
Mede namens het bestuur,
met vriendelijke groet,
Antoinetty van den Brink – maart 2012

’De Historische Kring Laren bestudeert en
etaleert de geschiedenis van Laren!’
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1. ORGANISATIE
1.1 Bestuur
In 2011 is er een aantal wijzigingen geweest in de
samenstelling van het bestuur. Per 1 januari 2011 verliet Mary
van der Schaal na ruim vijf jaar het bestuur, en in april
mochten wij de heer Timo Smit welkom heten in ons midden.
Daarmee bestond het bestuur eind 2011 uit: Antoinetty van
den Brink (voorzitter), Teun Koetsier (secretaris), Jos Joosen
(penningmeester) en de leden mevrouw Yvonne Majoor,
John de Mulder, Thijmen van der Zwaan en Timo Smit.

1.3 Vrijwilligers
De Historische Kring Laren draait uitsluitend op de inzet van
vrijwilligers. Niet alleen de bestuursleden zetten zich
belangeloos in, ook een groot aantal Laarders is betrokken bij
het wekelijks reilen en zeilen van de HKL en het Historisch
Centrum. Behalve de gastheren- en dames, die één keer per
vijf à zes weken op zaterdagmiddag de Lindenhoeve
bemensen, is er een vrijwilligster die schoonmaakt, is er
iemand die de ledenadministratie bijhoudt, zijn er mensen die
de tuin onderhouden, klussen doen in het gebouw, het
archief up to date houden, de redactie voeren over het
tijdschrift, interviewers en mensen die de verzending en
bezorging van het Kwartaalbericht regelen.
Op zaterdag 17 december heeft het bestuur, als blijk van
dank en uit erkentelijkheid, voor de derde keer alle vrijwilligers
uitgenodigd in de Lindenhoeve voor een ‘hap en drankje’.
Het spreekt voor zich dat de vrijwilligers déze middag niets
hoefden te doen!

1.2 Ereleden en de erepenning
In het lustrumjaar 2010 heeft het bestuur het erelidmaatschap
ingesteld. Voorwaarden tot het benoemen van een erelid ligt
vast in ons Huishoudelijk Regelement. Ereleden zijn Bart Krijnen,
Emke Raassen en Bep De Boer. Het hierbij behorende bronzen
beeldje van kunstenares Marja Thole, is het-schaap-met-devijf-poten. Ereleden hebben, zonder uitzondering, op een
bijzondere wijze bijgedragen aan de groei en bloei van de
geschiedenis van Laren in het algemeen en van de
Historische Kring in het bijzonder. In maart 2011 stelde het
bestuur eveneens de ‘het-schaap-met-de-vijf-poten-penning’
in. Deze erepenning wordt uitgereikt aan mensen die niet in
het bestuur zitten of vrijwilliger zijn van de Historische Kring
Laren, maar die vanuit een andere positie zich zeer
verdienstelijk hebben gemaakt bij het uitdragen van de
boodschap van de Historische Kring. De eerste erepenning
werd op 5 maart 2011 uitgereikt aan de heer Antoon
Bruggelink, bij zijn afscheid als hoofdredacteur van de Laarder
Courant de Bel. Op de penning staat het-schaap-met-de-vijfpoten afgebeeld.

1.4 Donateurs
De Stichting Historische Kring Laren telde per 31.12. 2011 het
aantal van 922 betalende donateurs. Dit is een stijging van
ongeveer 2 %! Weer een beetje meer dan de stijging van
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vorig jaar, terwijl wij hebben gemeend ook dit jaar alle
donateurs waarvan wij voor de tweede maal geen bedrag
ontvingen, uit te schrijven als donateur. Het aantal 922 is dan
ook reëel. Binnen Laren hebben we 716 donateurs en buiten
Laren 206, meestal oud Laarders die een levendige band
hebben met ons dorp.
Er zijn 19 partijen met wie wij ons Kwartaalbericht ruilen met
hun periodiek (niet-betalende). Dit zijn vooral soortgelijke
Historische Kringen als die van ons.
Onze donateurs ondersteunen de doelstelling en steunen de
activiteiten van de Historische Kring Laren. Zij ontvangen vier
keer per jaar het Kwartaalbericht met historisch nieuws over
Laren.
De minimumbijdrage bleef in 2011 15,00 euro voor inwoners
van de BEL-gemeenten en 19,50 euro voor inwoners buiten
Blaricum, Eemnes en Laren. Gemiddeld kregen wij 20,83 euro
per donateur binnen.

De organisatie van Open Monumentendag ligt, op verzoek
van de gemeente, bij de HKL. Op declaratiebasis werden
onkosten vergoed.

In het kader van de gesubsidieerde Omgevingseducatie
kunnen basisschoolleerlingen rondgeleid worden in de
Lindenhoeve. In 2011 is hier, met als onderwerp Boeren en
wevers, vier keer gebruik van gemaakt door de scholen.

1.5 Inkomsten en uitgaven

1.5.2 Sponsoring
De sponsorbijdragen op structurele basis zijn in 2011 niet
gewijzigd. In het bijzonder de werkzaamheden rond het
drukwerk van de HKL, zoals het Kwartaalbericht, wordt door
de drukker -Graficiënt in Almere- rekening gehouden met het
maatschappelijk belang van de stichting. Dezelfde
adverteerders als in vorige jaren, Datavisie (tegenwoordig
LÚnité Groep) en De Valk-Hensbergen, droegen bij aan
realisatie van het Kwartaalbericht.

1.5.1 Subsidie
Naast de donaties en de inzet van vrijwilligers zijn subsidie en
sponsoring onontbeerlijk bij het in stand houden van de
omvang en de kwaliteit van de activiteiten van de HKL.
Voor de huisvesting in de deel van de historische Lindenhoeve
betaalt de Historische Kring Laren een ‘ maatschappelijke’
huurprijs op basis van college- en raadsbesluiten.
De HKL ontvangt van de gemeente geen bijdrage in de
exploitatie. Wel heeft de gemeente ons ook dit jaar een
kleine waarderingsubsidie verstrekt waardoor tevens de OZB
deels wordt gecompenseerd.

1.5.3 Overige inkomsten
De toegang tot het Historisch Centrum in de Lindenhoeve is
gratis. Gedurende de openingstijden kan de tentoonstelling
van dat moment vrij worden bezichtigd. Daardoor bestaat er
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voor de bezoekers geen drempel. Het bezoekersaantal in het
verslagjaar was 1330. Met name tijdens de openingsuren, is er
verkoop van onder andere boeken en fietsroutes.
Enkele nieuwe boeken over Laren werden ingekocht.

verkoop aan op de Landelijke Archievendag in october 2011.
We hadden daar een opbrengst van zo’n 400 euro van.
1.5.4 Uitgaven
De uitgaven zullen worden vermeld in het financiële
jaarverslag, dat door het bestuur wordt vastgesteld.

Onze Historische Kring bemande een kraam op de braderie
op Koninginnedag, op het oogstfeest van de Stichting Oude
Landbouwgewassen en op de INmarkt Laren. Er was grote
belangstelling. Dat leverde ook nieuwe donateurs op. Onze
aanwezigheid op deze dagen droeg ook bij aan de verkoop
van historische boeken en documenten. Deze aanwezigheid
past in ons streven om (meer) zichtbaar te zijn in de Larense
gemeenschap en daardoor de historie de aandacht te
geven die het toekomt!

2. HISTORISCH CENTRUM
2.1 Gebouw
Het onderkomen van de Historische Kring Laren, de deel van
boerderij De Lindenhoeve, wordt jaarlijks op bouwkundige
gebreken geïnspecteerd door de eigenaar, de gemeente
Laren. De Historische Kring Laren bekostigt zelf het onderhoud
van de inrichting, zoals verwarming, beveiliging en de tuin,
met uitzondering van de hulsthaag.
Het onderhoud van de tuin is in de loop van het jaar
opgepakt door mevrouw Nel ter Haar en haar echtgenoot.
Tevens zorgde zij dat de Firma Boskoop ons op een
buitengewone manier hielp door het leveren van planten.
Een groot deel van de planten echter schafte mevrouw Nel
ter Haar zelf aan van het bedrag dat zij ontving bij de
benoeming tot Vrijwilligster van het jaar 2011.

Kraam Historische Kring tijdens het Soll-oogstfeest

Tevens hielden we een opruiming op de slieten (zolder) en
boden zaken die geen betrekking hadden op Laren, ter
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2.2 Collectie
De collectie van de Historische Kring Laren is te verdelen in
twee delen. De platte zaken, zoals foto’s, ansichtkaarten,
boeken en documenten worden beheerd in het archief in de
kelder van het Historisch Centrum. Daarnaast heeft de kring
een verzameling voorwerpen onder zijn beheer. Deze werden
in 2011 deels geëxposeerd in de vaste opstelling, deels staan
ze in het depot. In 2011 is verder gegaan met het beleid om
een aantal minder waardevolle, niet direct bij Laren
passende voorwerpen, te selecteren en deze werden op de
Landelijke Archievendag ter verkoop aangeboden.
Door het ontbreken van een structureel aankoopbudget zijn
er geen grote kwalitatief goede stukken aan de collectie
toegevoegd.
Alle kleinere voorwerpen werden van een nummer voorzien
en hebben daarnaast ook het nummer van de doos waarin
ze zijn opgeborgen. Al deze artikelen staan geregistreerd in
de computer compleet met artikelnaam en nummer.
Alle schilderijen, prenten en ingelijste foto’s hebben een
nummer gekregen en staan ook vermeld in de computer.
Totaal staan en hangen er nu in het archief 98 werken, onder
de titel ‘het prentenkabinet’.

toezeggingen om de collectie waar nodig aan te vullen uit
privé verzamelingen.

2.2.2 Bruiklenen
Er werd een beperkt aantal zaken in bruikleen gegeven aan
de Historische Kring Laren. Het beleid van de Historische Kring
is, bruiklenen zoveel mogelijk te beperken. Dit in verband met
verzekering, verantwoording en toekomstig gebruik.

2.2.1 Schenkingen
Ook het afgelopen jaar kregen we weer veel geschonken
door diverse personen, leden en niet leden, Laarders en
Gooiers. De meeste schenkingen werden genoemd in de
rubriek in het kwartaalbericht. Bijzonder was de actie die door
HKL na 13 november 2011 werd opgezet om de door de
brand zo zwaar getroffen bibliotheek weer aan historische
boeken over Laren en omgeving te helpen. Ruim
tweehonderd boeken en complete jaargangen tijdschriften
werden er door betrokken mensen geschonken en kregen we

De nieuwe aanwinsten-vitrine
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2.2.3 Aankopen
In 2011 werden door de Stichting geen aankopen gedaan
voor de collectie.

verband met veel beschikbaar materiaal soms nodig is,
wordt in het jaarverslag niet meer het aantal onderwerpen
vermeld.
Ook sommige hangmappen zijn alweer te klein en deze
zullen worden gesorteerd en in archiefdozen
overgebracht. Inmiddels hebben we 47 gele ordners met
krantenknipsels uit de jaren 1901 t/m 2000.
De complete Laarder Courant De Bel wordt eveneens in
het archief bewaard. Er liggen nu 111 originele banden
van de Laarder Courant De Bel. De Bel van 1925 tot 2005
is gedigitaliseerd en via de website historielaren.nl te lezen.
De jaren 2006 en 2007 liggen nog bij de Bel. Vanaf 2008 is
de Bel digitaal. De jaren 2008 t/m 2011 hebben we zelf los
verzameld in dozen met vermelding van het jaar op de
dozen.

2.3 Archief
De werkzaamheden werden dit jaar verricht door Bep De
Boer, Yvonne Majoor, Gerrit Verhoef, Jan Dijkman, Rob
Ramselaar en halverwege het jaar kwam daar versterking bij
van Yvonne Hoebee. Helaas overleed Gerrit Verhoef in
september. Hij zal zeer gemist worden op zijn vaste plek in het
archief.
Er werden in 2011 veel artikelen geschonken die door het
archiefteam werden verwerkt en gearchiveerd.
De vrijwilligers waren steeds op woensdagmiddag aanwezig,
dit jaar waren dat 51 woensdagen.

 Straten en panden
Van iedere straat, totaal 203, in Laren heeft de HKL een
map. In die map komen alle gegevens over de huizen,
tekeningen van huizen en gebeurtenissen.
Informatie van sommige straten werd vanwege de grote
hoeveelheid opgeborgen in archiefdozen Vooral van de
drukke verkeerswegen en pleinen, zoals het Zevenend,
Zevenenderdrift, Eemnesserweg, Naarderstraat en de Brink
zijn veel foto’s. Het juiste aantal foto’s is (nog) niet bekend.

 Tijdschriften
De tijdschriften die de HKL van de omliggende Historische
Kringen ontvangt worden vijf jaar bewaard. Het tijdschrift
van de regionale koepelstichting Tussen Vecht en Eem is
zowel ingebonden als los aanwezig. De losse exemplaren
dateren van 1970 tot heden en staan in zogenaamde
lectuurboxen. Het tijdschrift Vrienden van het Gooi heeft
de HKL vanaf 1979 tot heden en staat ook in lectuurboxen.
 Kranten en krantenknipsels
Knipsels uit oude en recente kranten en bladen worden
geknipt, opgeplakt en opgeborgen onder het hoofdstuk
waar ze thuis horen. De mappen met vermelding van
Horeca bedrijven en van Kunstenaars werden overgezet in
een andere archiefkast. Het aantal onderwerpen is
daardoor veranderd. Aangezien dit soort reorganisatie in



Genealogie
Het registreren van gegevens van (Larense) families gaat
in een hangmappenarchief op familienaam. In deze
ladekast vinden we de vele namen van Laarders en
personen die in Laren werden geboren of zijn overleden.
De namen werden alfabetisch ingeruimd in 353
hangmappen.
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Yvonne Majoor voerde in 2011 wederom veel nieuwe
gegevens in van personen in Laren. Het gaat dan om
gegevens -vanaf 1811- van personen die hier geboren,
getrouwd en/of overleden zijn of gewoond hebben. Het
totale aantal is zo’n kleine 35.000. Ook werd door Yvonne
Majoor de site Larense voorouders verzorgd. Deze is te
raadplegen op www.larensevoorouders.nl.

 Boeken
Er werden boeken aangeschaft en we kregen boeken
geschonken. Het aantal boeken over Laren groeide van
188 naar 201 exemplaren. De boeken over het Gooi
groeide naar 199 exemplaren. Het aantal boeken over de
regio is 39 exemplaren. Het aantal boeken onder het
hoofdstuk Algemeen bestaat nu uit 191 exemplaren.
Samen met de 27 boeken over genealogie, hebben we
nu 657 boeken in de kast staan. Een toename van 20 stuks.

 Ansichtkaarten en dia’s
Door Gerrit Verhoef zijn vele ansichtkaarten verwerkt en
staan op straatnaam of op onderwerp in vier
plasticbakken gesorteerd. Iedere kaart heeft een nummer
en er is een kopie van gemaakt.

 Diverse onderwerpen
Het aantal archiefdozen met diverse onderwerpen is nu
220. De inhoud van de dozen is eveneens verwerkt in de
computer. De nummering gaat van 1 t/m 213, diverse
hebben een toevoeging a, b, of c.
Alle archiefdozen zijn voorzien van een nummer plus een
etiket waar summier de inhoud op staat vermeld. In de
computer staat het onderwerp vermeld plus nummer van
de doos en uitgebreide informatie over de inhoud. Een
uitdraai hiervan staat in een map in de boekenkast.
Naast de onderwerpen in de standaard-archiefdozen
worden ook onderwerpen van afwijkende afmetingen
bewaard. Dit zijn dan ronde, grotere of kleinere dozen
dan de standaarddozen. Ook deze staan vermeld in de
computer.
Een aantal onderwerpen is opgeborgen in een grote
ladekast. Het betreft grote prenten, platen, foto’s en
kalenders. Ook dit is weer opgeslagen in de computer en
de uitdraai zit in de map ‘Archiefdozen’.

Hij werkte hierbij samen met Yvonne Majoor die de
gegevens in de computer verwerkte. Totaal zijn er nu 1510
ansichtkaarten verwerkt en geregistreerd.
De vele dia’s die in hangmappen hangen, zijn inmiddels
allemaal gescand en digitaal verwerkt.
 Bouwtekeningen
De grote hoeveelheid bouwtekeningen van architect
Hofstee bevinden zich op de slieten. Vijf grote
wasmanden, waarin de tekeningen alfabetisch gesorteerd
staan op straatnaam.
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 Bidprentjes en geboortekaartjes.
De bidprentjes en de geboortekaartjes zijn allemaal in de
computer gezet door Yvonne Majoor. De HKL bezit nu 1518
bidprentjes en 275 geboortekaartjes van Laarders. Een
toename van respectievelijk 89 en 1. Een uitdraai van alle
bidprentjes en geboortekaartjes is in te zien in de map
‘Register bidprentjes en geboortekaartjes’. Yvonne
Hoebee heeft alle bidprentjes gesorteerd en bijgewerkt.
Namen van huizen.
In 2011 staan totaal 176 namen van landhuizen, woningen
en villa’s in Laren in de computer geregistreerd. Een
toename van 15 stuks.


Archivaris Bep De Boer vertelt, Landelijke Archievendag 2011

Vragen per e-mail
Per e-mail werden 97 keer vragen gesteld over
uiteenlopende onderwerpen betreffende de historie van
Laren. De meeste vragen konden worden beantwoord of
er werd doorverwezen naar een andere ‘zoekplek’.


2.3 Digitalisering
Nieuwe aanwinsten worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd.
Het grote digitale bestand zorgt voor een omvangrijke
schatkist aan historische gegevens van Laren.
Eenmaal per maand wordt er, indien nodig, een back up
gemaakt van alle bestanden. De back up wordt buiten de
Lindenhoeve bewaard. Dit geldt ook voor de vele dvd’s
waarop de digitale versie staat van de Laarder Courant De
Bel.

 Bezoek archief
In 2011 kwamen 56 personen/instanties zoeken naar
gegevens in de klappers van de Laarder Courant De Bel
of in het digitale gedeelte. Of er werd in ons knipselarchief
en/of archiefdozen gezocht naar gegevens over een huis,
familie of de Tweede Wereldoorlog. Ook het fotoarchief
werd dit jaar vaak geraadpleegd.
Op de Landelijke Archievendag in oktober, bezochten
vele belangstellenden het archief.
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Ten aanzien van het digitaliseren van alle mailadressen van
onze donateurs hebben we in 2011 wederom een aantal
malen, zowel op de website als in het Kwartaalbericht, een
oproep gedaan om mailadressen aan ons bekend te maken.

An van der Linden en Wim Willard actief. Wim Willard gaf in
november in de Lindenhoeve een lezing over genealogie. Dit
was georganiseerd door de Volksuniversiteit Laren/Blaricum.
2.5.2 Dialect
De werkgroep dialect is in 2011 niet bijeengekomen.

2.4 Exposities
Naast het tentoonstellen van (delen van) de geschiedenis
van Laren, hebben ook Larense stichtingen en verenigingen
via de Lindenhoeve een podium om hun jubilea kenbaar te
maken bij hun achterban. De gastvrouwen en -heren op de
zaterdagmiddagen hebben in het afgelopen jaar 1330
personen ontvangen. Dat zijn er meer dan het vorige jaar. We
verzorgden vijf tentoonstellingen. Het gemiddelde aantal
bezoekers per zaterdag komt neer op ruim 25.

2.6 Bijeenkomsten
Medewerking is verleend aan andere organisaties door het
geven van lezingen ter plaatse of het ter beschikking stellen
van de Lindenhoeve. Zo ontvingen we op een
donderdagmorgen Gerard Wortel, de troubadour uit Eemnes.
Dit was georganiseerd door de redacteur van de Laarder
Courant de Bel, Jacqueline Roest.
In de Lindenhoeve werd in 2011 weer eenmaal een
verzamelaarsbeurs gehouden. De organisatie van deze beurs
was in handen van de Stichting Verzamelaars Laren.

De tentoonstellingen die dit jaar werden georganiseerd zijn:
Rietdekken, drie generaties De Boer, Bezetting en oorlog in
Laren, Boogcomités Sint Jansprocessie, ‘Wat wij vonden op
zolder!’ (eigen collectie) en Stemmen uit het verleden.
In het najaar werd een ‘reizende’ tentoonstelling gerealiseerd
in De Stichtse Hof. Het onderwerp was de Gooische tram. Het
ligt in de bedoeling deze tentoonstelling op meerdere
plaatsen in Laren onder te brengen. Met name bij
verzorgingshuizen, zodat ook de personen die minder goed
ter been zijn, kennis kunnen nemen van een stukje Larense
geschiedenis.

2.7 Onderwijs
Door de Stichting Omgevingseducatie is subsidie verkregen
voor een plan om scholen meer te betrekken bij de historie
van het dorp Laren. De start was in het najaar 2008 in Singer
Laren. In 2011 is hier, met als onderwerp Boeren en wevers,
vier keer gebruik van gemaakt door de scholen. De
dansgroep de Klepperman was hier ook nauw bij betrokken.

2.5 Werkgroepen
2.5.1 Genealogie
De werkgroep genealogie wisselde in 2011 regelmatig kennis
uit. De werkzaamheden die in het archief plaatsvinden,
werden verricht door mevrouw Yvonne Majoor. Daarnaast zijn
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3. OVERIGE ACTIVITEITEN
3.2 Wandelingen/rondleidingen
In 2011 hebben we meerdere malen het verzoek gekregen
om een rondleiding met gids te verzorgen door het dorp.
Driemaal heeft de heer Vincent Hilhorst, namens de HKL, een
historische wandeling gemaakt door het dorp. De groepen
varieerden van tien tot ruim twintig personen. De financiële
bijdrage hiervoor stond de heer Hilhorst genereus af aan de
Kring.

3.1 Evenementen
Op zaterdag 10 september 2011 was de Open
Monumentendag en aansluitend de INmarkt Laren. Het
thema van de 25ste Nationale Open Monumentendag was:
Oud gebouw Nieuw gebruik. De HKL heeft ter gelegenheid
hiervan een nieuwe fietsroute uitgebracht waar vijfentwintig
objecten worden aangegeven die in de loop der tijden een
nieuwe bestemming hebben gekregen. De route startte
vanaf de Lindenhoeve. Op de Vrijwilligersavond, 9
september, hield de voorzitter in Singer Laren een power
point presentatie waar zowel Open Monumentendag als de
fietsroute onder de aandacht werden gebracht.

3.3 Uitgave boek Door de wol geverfd!
In het verlengde van ons lustrumproject over
tweehonderdvijftig jaar weverijen in Laren, kwam in maart
2011 het boek Door de wol geverfd! uit. Bij de Larense
Boekhandel werd het eerste exemplaar uitgereikt. Er zijn er
500 gedrukt. Het boek bevat tevens een dvd waarop het
productieproces bij Tapijtfabriek Van den Brink & Campman
in de jaren zestig van de vorige eeuw wordt weergegeven.
Uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente
Laren.

Op verzoek werd door de HKL een lezing gegeven in het
verzorgingshuis Theodotion.
Aan de Rabobank Noord Gooiland Vestiging Laren leverden
we archiefmateriaal voor haar zogenaamde
tentoonstellingstafel.
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3.5 Kwartaalbericht
In 2011 kwam het Kwartaalbericht volgens planning vier keer
uit. De redactie bestaat uit Gerda Meulenkamp
(hoofdredacteur), Hein Verver, Mary van der Schaal-de Valk
en Hans Schaapherder, welke laatste met name voor de
fraaie vormgeving garant staat. Het nummer in maart staat
traditiegetrouw voor een groot deel in het teken van oorlog,
verzet en bevrijding.
Het aantal gedrukte exemplaren per uitgave, groeide door
de grote belangstelling in 2011 tot 1000! De uitgave waarin
Houthandel Van Dijk de hoofdrol speelde, vloog als zoete
broodjes over de toonbank. (Dit was vóór de rampzalige
brand van 13 november).
3.4 Presentatie boek Joop Troeder en korte tentoonstelling
Op verzoek van drukkerij Graficient verleenden wij
medewerking aan het presenteren en verspreiden van het
boek Een geschiedenis in Laren van de heer Joop Troeder.
Op 4 mei werd het boek in de Lindenhoeve onder grote
belangstelling uitgereikt aan één van de hoofdrolspelers die
in het boek voorkomt. Een tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog was voor deze gelegenheid samengesteld. De
Stichting Van Westreenen maakte het mogelijk om het boek
te verspreiden onder de schooljeugd van Laren.

3.6 Website
Zoveel als mogelijk wordt de website up to date gehouden.
Steeds vaker weten mensen ons via de site te vinden. Een
aantal leden heeft de site van de Historische Kring als
startpagina. (www.historielaren.nl)
Uitnodigingen voor openingen van de tentoonstellingen
worden eveneens op de website geplaatst.
3.7 Publiciteit
Voor het uitdragen van de doelstelling van de Historische
Kring is free-publicity een vereiste. Hiertoe lenen zich zowel de
Laarder Courant de Bel, Het Gooische Leven als de Gooi- en
Eemlander zich bij uitstek. Daarnaast is er het Larens Journaal
en is er het snelle medium van internet: de website
www.larensbehoud.nl en onze eigen website, waarop de
evenementen worden aangekondigd.
De persberichten van de HKL worden regelmatig geplaatst.
Diverse keren vindt men deze (pers)berichten een aanleiding
om aandacht te besteden aan een cultuurhistorisch

Joop Troeder aan zijn werktafel
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onderwerp of gebeurtenis op Radio 6FM. Naar aanleiding van
onze boekenactie in november voor de door de brand
getroffen bibliotheek, zijn er ook opnamen (en uitzendingen)
geweest op TV Noord Holland.

In maart ontvingen wij een aantal leerlingen van College De
Brink die in het kader van Doen.nl een aantal karweitjes voor
ons opknapten. Met name de schuur werd voortvarend ter
hand genomen en alle aan ons bekende emailadressen zijn in
het systeem gezet.

De redacteur van de Laarder Courant de Bel, mevrouw
Jacqueline Roest, zit iedere derde maand op de
donderdagochtenden in de Lindenhoeve. Op deze wijze is er
een hele plezierige samenwerking ontstaan, waarbij we
elkaar kunnen stimuleren.
3.8 Nieuwsbrief
In 2011 zijn er diverse nieuwsbrieven per email verzonden,
uiteraard binnen de privacy richtlijnen. Dit gebeurde om op
een snelle, moderne en adequate wijze onze donateurs
zonder kosten te bereiken.
3.9 De kraam van de Historische Kring Laren
De Stichting Historische Kring Laren was met een stand
vertegenwoordigd tijdens Koninginnedag 2011. Zij stond op
het oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen
Laren (S.O.L.L.) en was tevens aanwezig bij de INmarkt Laren.
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Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen of
opmerkingen hebben, stellen we het op prijs als u ons die
voorlegt via onze mail: (voorzitter@historielaren.nl)

Bij het maken van een jaarverslag overzie je pas alle
activiteiten die door zóveel mensen mogelijk zijn gemaakt.
Mensen die de geschiedenis van Laren een warm hart
toedragen. Het hebben van deze rijke, gezamenlijke historie
inspireert, ook vandaag de dag, velen om mede de toekomst
te schrijven.
Alle genoemde én niet bij naam genoemde personen die
zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de Historische
Kring Laren: héél, heel veel dank! Deze dank gaat zéker ook
uit naar onze subsidiegevers en naar degenen die als
sponsoren, al dan niet in natura, het mogelijk maakten dat
wij weer een jaar verder zijn in de geschiedenis van Laren.
Wij blijven alert en actief om ons doel - in één zin
samengevat- zoveel mogelijk waar te maken:

‘De Historische Kring Laren bestudeert en
etaleert de geschiedenis van Laren!’
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