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De Historische Kring Laren viert zijn 40-jarig jubileum en ter gelegenheid 
daarvan geeft HKL een bijzonder fotoboek uit: ‘Straten & personen in het oude 
dorp Laren vanaf 1850 tot 2020’.

Wiet (A.H.F.) de Boer, voormalig 
bestuurder van de Historische Kring 
Laren, heeft zijn nieuwste 
boek - aan de hand van zijn 
ansichtkaartenverzame-
ling - samengesteld en het 
historisch fotomateriaal 
beschreven. Het boek 
volgt de Larense straat-

namen in  alfabetische volgorde met 
herinneringen aan vele karakteristieke 

inwoners van het dorp. Er zijn meer 
dan 850 afbeeldingen waarvan 

vele in kleur. Het 152 pagina’s 
dikke boek is een ‘feest der 
herkenning’ en bovendien 
een prachtig Sinterklaas- 
of kerstcadeau.

Ondergetekende,

Naam dhr./mevr.  .................................................................................................................

Straat en huisnummer:  .......................................................................................................

Postcode / woonplaats:  .......................................................................................................

Telefoonnummer:  ................................................................................................................

E-mailadres:  .........................................................................................................................

Bestelt hierbij: …........… (aantal) exempla(a)r(en) van de jubileumuitgave van het boek 
‘Straten & personen in het oude dorp Laren’ van Wiet de Boer. 

Hij/zij maakt een bedrag van totaal …........… (aantal) x € 25,00 = €  ................................
over naar rekening nummer NL56 RABO 0334 9090 07 ten name van de Historische 
Kring Laren onder vermelding van “Voorinschrijving jubileumboek”.

Datum: ……………………….. Handtekening:  .......................................................................

✁

In het voorwoord schrijft 
burgemeester Nanning Mol: 
“‘Straten & personen in het 
oude dorp Laren’ is niet 
alleen een prachtige uitgave 
om het 40-jarig bestaan van 
de Historische Kring Laren 
te vieren, maar ook een zeer 
waardevolle toevoeging aan 
de geschreven geschiedenis 
van ons dorp.”

Het volledig in kleur gedrukte ‘Straten 
& personen in het oude dorp Laren’ is 
het vijfde boek van schrijver en lokaal 
historicus Wiet de Boer. Het sluit qua 
formaat - 23 x 32 cm - aan op zijn eerdere 
boeken ‘Wandelen door Oud Laren’ 
(1995), ‘Tijdsbeeld Toen en Nu’ (2000), 
‘Laren van A tot Z’ (2005) en ‘Laren in 
vervlogen tijden’ (2010). 

U bent als lid-donateur 
van de Historische Kring 
Laren in de gelegenheid nu 
 voordelig in te schrijven 
voor dit boek à € 25,00 per 
stuk. Er geldt geen limiet 
voor het aantal te bestellen 
boeken. De winkelprijs 
van het boek wordt vanaf 
5 december € 29,95 per stuk.

De voorinschrijving is geldig tot uiterlijk 
5 december 2020. HKL dient dan uw 
inschrijving en de betaling voor het/de 
boek(en) te hebben ontvangen.

U kunt onderstaande - ingevulde en 
ondertekende - bon afgeven bij- of 
opsturen naar- de Historische Kring 
Laren. U kunt het ook scannen en mailen 
naar:   info@historischekringlaren.nl.
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