Wederom vol trots presenteren wij
het voor u liggende jaarverslag van

Stichting Historische Kring Laren
over het jaar 2013
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 2013

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 – februari 2014

’De Historische Kring Laren bestudeert en
etaleert de geschiedenis van Laren!’
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1. ORGANISATIE

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-vijf-poten
afgebeeld. Op 14 december 2013 reikten wij de erepenning
uit aan de heer Nic Vos. Naast het feit dat hij altijd klaar staat
als we een beroep op hem doen voor hand-en-span diensten
is zijn zeer belangrijke bijdrage tot behoud van het Larens
dialect een reden om juist hem de penning te overhandigen.

1.1 Bestuur
In 2013 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling
van het bestuur.
Het bestuur bestond in 2013 uit: Antoinetty van den Brink
(voorzitter), Teun Koetsier (secretaris), Jos Joosen
(penningmeester) en de leden John de Mulder, Thijmen van
der Zwaan en Timo Smit.
1.2 Ereleden en de erepenning
In het lustrumjaar 2010 heeft het bestuur het erelidmaatschap
ingesteld. Voorwaarden tot het benoemen van een erelid
liggen 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-schaapmet-de-vijf-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.

1.3 Vrijwilligers
De Historische Kring Laren draait uitsluitend op de inzet van
(ruim zestig) 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 iemand die de ledenadministratie bijhoudt,
zijn er mensen die klussen doen in het gebouw, het archief up
to date houden en zoveel mogelijk digitaliseren, de
genealogie bijhouden met nieuw bekende gegevens, de
redactie voeren over het tijdschrift. Verder ook nog
interviewers en mensen die de verzending en bezorging van
het Kwartaalbericht regelen.
Op zaterdag 14 december heeft het bestuur, als blijk van
dank en uit erkentelijkheid, voor de vijfde keer alle vrijwilligers
uitgenodigd in de Lindenhoeve voor een ‘hap en drankje’.

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
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Ook kregen ze een klein toepasselijk presentje om onze dank
te onderstrepen. Deze keer was het een zakje
pannenkoekenmeel van de Larense Molen. Het spreekt voor
zich dat de vrijwilligers déze middag niets hoefden te doen!

1.5 Inkomsten en uitgaven
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. Voor de gemeente organiseert
de HKL jaarlijks de Open Monumentendag.

1.4 Donateurs
Op 31 december jl. had de HKL 912 (2012: 922) donateurs.
Van hen zijn er 691 woonachtig in Laren. De overige 207
abonnee-donateurs wonen buiten Laren, waarbij het opvalt
dat er een groot aantal donateurs bij zit met de namen: Calis,
Van den Brink of Majoor. (Ook de HKL doet aan ‘City
Marketing’). De donatie van de betalende donateurs was
gemiddeld € 20,50 (2012: € 20,33) groot. Er was dus sprake van
een lichte teruggang van het aantal donateurs maar het
gemiddelde bedrag van de donaties ging –zeer beperkt
evenwel- iets omhoog. Het aantal donateurs dat zijn
financiële bijdrage een keertje oversloeg, was hoger dan
normaal. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit
mede te maken heeft met de gevolgen van de langdurige
economische verslechtering die ook velen van onze
donateurs ondervinden. Dat is een stimulans om het
minimumbedrag voor onze donatie laag te houden. Tevens
schreven wij een redelijk aantal donateurs uit, nadat zij twee
jaar achter elkaar de financiële bijdrage niet hadden
voldaan.
Met 14 partijen, voornamelijk Historische Kringen in de ons
omringende plaatsen, wisselen wij periodieken uit.

1.5.2 Sponsoring
De sponsorbijdragen hebben een structureel dan wel
incidenteel karakter. De eerstgenoemde bijdragen betreffen
vooral het Kwartaalbericht. Onze drukker Graficiënt in Almere
houdt rekening met het maatschappelijk belang van onze
stichting. Deze heeft daarvoor advertentieruimte in het
Kwartaalbericht. De adverteerders op de achterzijde van ons
Kwartaalbericht waren in 2013 De Valk-Hensbergen Opticiens
-die ons al jarenlang op deze wijze financieel steunt-, Kerkhof
Laren en Notaris Le Coultre Laren.
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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
voor de bezoekers geen drempel. Het bezoekersaantal in het
verslagjaar was 1062. (De 425 Rabo-fietsers die vorig jaar
langskwamen, maken dat het aantal bezoekers over 2013
extreem laag lijkt!) Met name tijdens de openingsuren, is er
verkoop van onder andere boeken en fietsroutes. Enkele
nieuwe boeken over Laren werden ingekocht ten behoeve
van de verkoop.

1.5.4 Uitgaven
De uitgaven zijn opgenomen in de jaarrekening 2013 die het
bestuur in april 2014 zal vaststellen.
2. HISTORISCH CENTRUM

Onze Historische Kring bemande wederom een kraam op het
oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen. Er
was, zoals altijd, enthousiaste belangstelling. Ook dit leverde
nieuwe donateurs op. Op Koninginnedag was de
Lindenhoeve open. Eveneens kozen we ervoor om niet op de
INmarkt Laren te staan. De dag ervoor –Open
Monumentendag- was de Lindenhoeve open en kregen we
veel bezoekers. Zowel de kraam bij het oogstfeest als onze
extra openstellingen dit jaar (ook met Sint Jan waren we een
aantal uren geopend!) droegen bij aan de verkoop van
historische boeken en documenten. Ook kwam de opbrengst
van diverse rondleidingen in de Lindehoeve of door het dorp
in de kas. Een echte kaskraker dit jaar was de dubbel dvd
‘Effe tussendeur’, teksten van Bart Krijnen, gelezen in dialect
door Nic Vos.
Op enkele andere plaatsen in Laren (boekhandel
Appelboom en het Brinkhuis) zijn onze fietsroutes te koop.

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. Zowel de rieten kap als de hooimijt zijn dit jaar onder
handen genomen. De Historische Kring Laren bekostigt zelf
het onderhoud van de inrichting, zoals verwarming,
beveiliging en de tuin, met uitzondering van de hulsthaag.
(Hier ging dit jaar iets mis: de gemeente heeft ooit besloten
dat de hulsthaag door de gemeente onderhouden zou
worden. Dit jaar gingen we Sint Jan in, zónder een gesnoeide
haag …!)
In de loop van 2013 hadden we gelukkig weer twee
vrijwilligers voor de tuin. Het noodzakelijke groot onderhoud
werd gesponsord door een aantal donateurs.
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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.
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.

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 2013 deels geëxposeerd in de vaste opstelling, deels staan
ze in het depot. Het zogenaamde Prentenkabinet, dat in de
kelder was ondergebracht, heeft voor een groot deel een
nieuwe plek gevonden op de achterwand in de
tentoonstellingsruimte. Op deze wijze zijn de ‘prenten’ altijd
zichtbaar voor belangstellenden. Alle schilderijen, prenten en
ingelijste foto’s hebben een nummer en staan ook vermeld in
de computer. Totaal bestaat het prentenkabinet uit zo’n
honderd werken en werkjes. In 2013 is verder gegaan met het
beleid om een aantal minder waardevolle, niet direct bij
Laren passende voorwerpen, te selecteren c.q. op te ruimen.
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.

2.2.3 Aankopen
In 2013 werden door de Stichting geen aankopen gedaan
voor de collectie, anders dan nieuwe uitgaven van boeken.
2.3 Archief
Medio dit jaar overleed de heer Philip Dorant. Ruim een jaar
was hij archivaris van de HKL. Met een enorme
voortvarendheid was hij vorig jaar aan zijn taak begonnen en
nam met name het hele digitaliseren van de collectie direct
ter hand. Zijn ziekte echter haalde hem in.
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Yvonne Majoor, die al jaren in het archief werkt, nam de
interim taak op zich, tot we in september zowel Yvonne (als
eerst aanspreekbare persoon) en Rob Ramselaar
(digitalisering) als duo-archivaris mochten benoemen.
Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.
Yvonne Majoor is tevens verantwoordelijk voor de
genealogische afdeling binnen het archief: de verwerking
van familieberichten, bidprentjes en de website
www.larensevoorouders.nl. Zij onderhoudt ook de algemene
website van de Historische Kring.

woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur in het archief
aanwezig. De overige tijd wordt van huis uit gewerkt.

Yvonne Hoebee, archiefmedewerkster, heeft de herindeling
van de collectie boeken afgerond.
Jan Dijkman blijft plakken in het archief. De grote voorraad en
constante aanvoer van foto’s wordt door hem op vakkundige
wijze verwerkt, van commentaar voorzien en gereed
gemaakt voor de verdere verwerking. Zijn verhalen daarbij
zorgen voor de nodige ontspanning binnen het archief.
Rob Ramselaar verwerkt al het beeld- en geluidsmateriaal
digitaal en zorgt er voor dat dit in de toekomst voor een ieder
op eenvoudige wijze is te vinden en te raadplegen. Ook Bep
De Boer heeft regelmatig op woensdag meegeholpen in het
archief. Gerard Morsink is eveneens archiefmedewerker
geworden en staat Rob Ramselaar bij bij het vele werk dat
verzet moet worden om de collectie gedigitaliseerd te krijgen.

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

In 2013 heeft het bestuur besloten te investeren in apparatuur
die het mogelijk maakt bovengenoemde wensen ook waar
te kunnen maken. Na onderzoek door Rob Ramselaar en Jos
Joosen, heeft het bestuur de juiste apparatuur kunnen
aanschaffen en is ook gezorgd voor een snellere verbinding!
Door met onze tijd mee te gaan, hopen we de
voortschrijdende automatisering bij te kunnen houden.

Yvonne Majoor en Rob Ramselaar

2.4 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. Er bestaat de wens dat men digitaal verslagen en/of

Het ontwikkelen van een goede zoek-mogelijkheid op de
inhoud van de collectie zal het (digitaal) archiveren en het
raadplegen van het archief eenvoudiger maken.
De plannen om actief materiaal te werven voor opname in
het archief worden voorlopig nog even uitgesteld in verband
met de huidige werkzaamheden. De medewerkers zijn elke
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verhalen en foto’s aanlevert, zodat deze alleen digitaal
verwerkt hoeven te worden en niet meer de papieren versie.

2.5 Werkgroepen
2.5.1 Genealogie
De werkgroep genealogie wisselde in 2013 regelmatig kennis
uit. De werkzaamheden die in het archief plaatsvinden,
werden verricht door mevrouw Yvonne Majoor. Daarnaast zijn
An van der Linden en Wim Willard (ad hoc) actief. Yvonne
Majoor beheert ook de website larensevoorouders.nl. Een site
die zeer in trek is en steeds vaker wordt bezocht!

Ten aanzien van het digitaliseren van alle mailadressen van
onze donateurs hebben we in 2013 wederom een aantal
malen, zowel op de website als in het Kwartaalbericht, een
oproep gedaan om mailadressen aan ons bekend te maken.
Inmiddels beschikken we over veel adressen. Aan allen wordt
de Nieuwsbrief gestuurd (m.u.v. degenen die dit uitdrukkelijk
niet willen).

2.5.2 Dialect
De werkgroep dialect was dit jaar zeer actief! De dvd: ‘Effe
tussendeur’, teksten van Bart Krijnen, gelezen in dialect door
Nic Vos kwam uit. Een prachtige samenwerking tussen Rob
Ramselaar (techniek) en Nic Vos (dialect). Na diverse
oproepen bleek dat er even geen belangstelling is voor de
werkgroep dialect, hoewel er van de nieuwe dvd al bijna
honderd zijn verkocht! Nic Vos verraste ons met een in dialect
uitgesproken dankwoord bij de uitreiking van de Schaap-metde-vijf-poten-penning op de Vrijwilligersmiddag in december.

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 1062
personen ontvangen, dat zijn er aanzienlijk minder dan vorig
jaar! We verzorgden naast een kleine (slechts 6 weken) verder
drie tentoonstellingen. Het gemiddelde aantal bezoekers per
zaterdag komt neer op ruim 21. We waren vijftig zaterdagen
open.
De tentoonstellingen die dit jaar werden georganiseerd zijn:
 Erfgooiers (panelen van Stad en lande)
 De Brink centraal!
 Larense School: toen en nu!
 Wortels!

2.6. Diversen
De redacteur van de Laarder Courant De Bel, Jacqueline
Roest , was een aantal maanden op de donderdagmorgen
in de Lindenhoeve. Men had dan de gelegenheid om haar te
informeren over nieuws in/over onze gemeente Laren.
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3. OVERIGE ACTIVITEITEN

3.2 Wandelingen/rondleidingen
In 2013 hebben we meerdere malen het verzoek gekregen
om een rondleiding met gids te verzorgen door het dorp. Een
aantal malen 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. Ook bestuursleden namen de taak als gids door
Laren op zich. Vaak ging de rondleiding vooraf door een
lezing in de Lindenhoeve over een specifiek onderwerp
(bijvoorbeeld weverijen), waarna een aantal historische
plekken die betrekking hebben op het onderwerp, werden
bezocht.

3.1 Evenementen
Op zaterdag 14 september 2013 was de Open
Monumentendag. Het thema van de 27ste Nationale Open
Monumentendag was: MACHT EN PRACHT. De HKL
organiseerde ter gelegenheid hiervan o.a. rondleidingen.
Onze burgervader (historicus) verzorgde de rondleiding door
het recent gerestaureerde huis WERK&RUST (oude woonhuis
van Toon de Jong). In de basiliek (sacristie) kon men zich
vergapen aan de zilveren pracht van kerkattributen of mee
op een rondleiding met Pastor Vriend langs de kunstschatten
van de kerk.
Op de Vrijwilligersavond, vrijdag 13 september, werd de gratis
flyer uitgereikt over het thema MACHT EN PRACHT, met
achtergrondinformatie over de te bezoeken gelegenheden.

3.3 Lezingen
De HKL organiseerde dit jaar een aantal lezingen voor
donateurs en belangstellenden.
De eerste was op 30 januari: Anton Kos over Erfgooiers. Op 25
juni sprak Anne van Lienden, conservator van SInger Laren
over de Larense School (die eigenlijk niet bestaat!) en op 30
oktober hadden we een lezing over: Akten en Burgerlijke
Stand.

Op zaterdag 14 september -OMD- opende tevens de
tentoonstelling Wortels!

De techniek bij deze lezingen werd gesponsord door TELA
techniek uit Laren.
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3.4 Diversen
Op 25 mei hield de Kring voor het eerst een vrijwilligers-doeschoonmaak-dag. Met vereende krachten werd zowel
boerderij als tuin onder handen genomen.
Op 30 september waren de gastvrouwen/-heren en
bestuursleden van de Kring te gast bij de brandweer. Hans
Schotsman leerde ons veel over de brandveiligheid én hoe te
handelen als er brand uit zou breken bij de Lindenhoeve. Een
zeer leerzame avond!

slechte staat. Het wachten is op de uitspraak van de
gemeente Hilversum.

Kastaltaar

Details

3.5 Kwartaalbericht
In 2013 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 en Bep De Boer. Saskia Vos is
eind van het jaar bij de redactie gekomen en die gaat vóór
het Kwartaalbericht gedrukt wordt, nog één keer met de
‘rode’ pen door de teksten. Het nummer in maart staat
traditiegetrouw voor een groot deel in het teken van oorlog,
verzet en bevrijding. Het vierde nummer van het jaar
verscheen in kleur.
Het aantal gedrukte exemplaren per uitgave in 2013 is 1000!

Vrijwilligers-doe-schoonmaakdag: buiten- en binnengebeuren.
Te gast bij de brandweer!

Met het Brinkhuis zijn dit jaar diverse gesprekken geweest om
te kijken waar we elkaar kunnen versterken. De HKL levert een
(groot) aantal fiets- of wandelroutes die bij het Brinkhuis te
koop zullen worden aangeboden. Het ontbreken van een
VVV in Laren maakt dat vele mensen bij het Brinkhuis
aankloppen voor toeristische routes.
Al bijna vier jaar is de HKL in gesprek met diverse partijen in
Hilversum om het Larense kast(of schuilkerk-)altaar weer naar
Laren te krijgen. Inmiddels is er een mooie plaats beschikbaar
waar veel mensen het altaar kunnen bewonderen. (Nu het
altaar nog!) We blijven volhouden om dit voor Laren zo
belangrijk cultuur-historisch meubel te behouden. Vóór
plaatsing zal er wel een behoorlijke restauratie aan vooraf
moeten gaan. Het kastaltaar bevindt zich namelijk in (zeer)
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3.6 Website
Zoveel als mogelijk wordt de website door Yvonne Majoor up
to date gehouden. Samen met Hans Schaapherder wordt de
vormgeving (zo nu en aan) onder de loep genomen.
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.

3.9 De kraam van de Historische Kring Laren
HKL stond traditiegetrouw op het oogstfeest van de Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L.). Wij zagen af van
deelname aan de Koninginnedagmarkt met onze kraam. Wél
was die dag de Lindenhoeve open en schonken we een
oranjebittertje voor de bezoekers. Ook besloot het bestuur
niet aanwezig te zijn op de INmarkt Laren met de kraam,
aangezien de dag ervoor -Open Monumentendag- een
enorm beslag legde op vele vrijwilligers.

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 in deze (pers)berichten een
aanleiding om aandacht te besteden aan een
cultuurhistorisch onderwerp of gebeurtenis op Radio 6FM.
De redacteur van de Laarder Courant de Bel, mevrouw
Jacqueline Roest, heeft een aantal maanden op de
donderdagochtenden in de Lindenhoeve gezeten.

***********

3.8 Nieuwsbrief
In 2013 is een aantal nieuwsbrieven verzonden. Het blijkt een
snelle, moderne en adequate wijze om onze donateurs en
andere belangstellenden zonder kosten te bereiken.

************
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Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen of
opmerkingen hebben, dan 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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