[De dorpspartij van laren]
Standpunten van Larens Behoud
Wie is wie bij Larens Behoud?
Lid worden van Larens Behoud
Top 10 voor Laren

[Laren in het nieuws]
Larens Behoud Top 10 voor Laren
UNESCO-status Geopark nabij
Welkom op de verkiezingsavond
Een bloemetje voor...Ineke Hilhorst
Gitte Spee tekent Blokker in Paassferen
Larens Behoud dwingt Gedeputeerde
Staten hun huiswerk over te doen
De Larense collectanten komen tussen
19 en 24 maart weer bij u langs
Vandaag gratis compost bij GADscheidingsstations
Operaties meekijken bij open dag
ziekenhuis Tergooi
Poffertjeskraam 22 maart a.s. open
Bloemetje voor Willie Bitter
Geen euro sport op de begroting

[Larens Behoud in het nieuws]
6FM Zaterdag - Column - Peter Calis
Goed bezochte verkiezingsmarkt
Daar doen we het voor ! Voor Larens
Behoud
De posters hangen (23)
Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst
1
De Geuzen van D66
Hou je brievenbus in de gaten....!
De posters hangen(20)
De posters hangen (18)
De posters hangen (16)
De posters hangen (17)
Gedeputeerde van het pad af

[Politiek in Laren]
Evert de Jong VVD stapt over naar
Liberaal Laren
Twee nieuwkomers in top 5 van VVDkandidatenlijst - Ton Stam opnieuw
lijsttrekker
Besluitenlijst openbare
raadsvergadering 31 januari 2018
Fractievoorzitters beloven beleid op
sportgebied
GroenLinks weer in Larense raad?
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7 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van
10
1
landelijke
partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de
8
mededeling:
omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit
1
D66!
9
Daar
sta je dan met je goeie gedrag. Zoals Ineke Hilhorst
2
bijvoorbeeld.
Al 40 jaar lid van D66 maar in Laren ook van Larens
0
Behoud.
Want zij wil Laren zelfstandig houden en is mede daarom al
2
vele
jaren steunpilaar bij Larens Behoud. Zij stond 4 jaar geleden
1 staat ook nu op onze verkiezingslijst. En zoals Karin van Hunnik,
en
2
onze
co-lijsttrekker die ook een royementsbrief kreeg. Zoals
2
mogelijk
nog meer leden van Larens Behoud die landelijk lid zijn
2
van
of stemmen op D66.
3
D66
dat in Laren net zo fanatiek vóór fusie is als D66 Eemnes daar

De Geuzen van D66

tegen. En ook overigens regionaal zeer van opvattingen verschilt.
Als je echt voor zelfstandigheid bent kies je lokaal dus anders, wat
deze geroyeerde leden dus ook doen.
Laf en onsportief is het van D66 Laren om deze ‘lokale Geuzen’ ,
want zo zie ik ze, bij het hoofdbestuur van d66 ‘ aan te geven’.
Want die sporen dat echt niet zelf op.
Maar nog laffer en ondemocratischer is het dat het D66 van
Pechtold de lokale democratie volledig aan zijn laars lapt.
Alle landelijke partijen hebben moeite met de lokale politiek en hun
ledentallen. Larens Behoud is in een paar jaar verdubbeld tot bijna
200 leden en heeft in Laren meer leden dan alle andere partijen bij
elkaar!
Tegen de trend in. Dat landelijke partijen daar niet blij mee zijn
begrijp ik. Maar ik hoop van harte dat geen andere partij het in zijn
hoofd haalt net zo laf en onsportief de democratie te tarten als D66.

Timo Smit, voorzitter Larens Behoud en
Landelijk lid van het CDA.

over sport
Laren
Politiek cafe debatteert over Sport in
Laren

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66
10 mrt.- Dezer dagen kregen
meerdere Larense leden van D66 van
landelijke partijvoorzitter Letty
Demmers een brief. Met de
mededeling: omdat u lid bent van
Larens Behoud royeren wij u uit D66!
Daar sta je dan met Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]
Maart
[18]

Debby Petter in Singer lLaren

[18]

Papageno Huis:liya Iskhakova,
piano

[21]

Gemeenteraadsverkiezingen

[21]

Welkom op de
verkiezingsavond

[24]

Bonnie St.Claire in Mauve

[24]

Uitverkoop Larense
Boekhandel

[24]

Paasmarkt Papageno Huis

[Kijk op Laren]

Het zal duidelijk zijn: Larens Behoud koestert haar D66 Geuzen en
al haar D66 kiezers en is meer dan ooit apetrots trots op ze.

Volle bak bij eerste lijsttrekkersdebat
Politiek cafe debatteert over Sport in

[Zoek]

Nu of nooit..Stem
Larens Behoud Lijst 1
10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als
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lijstduwer van Larens Behoud in het
campagneboekje. ‘Het is voor mij een
vreemd en onbestemd gevoel dat mijn
directe betrokkenheid bij de Larense

