
1e Amuse Tour 
Blaricum maakt zich op voor de 1e
Amuse Tour die plaatsvindt op zondag
13 okt. 2013. Tijdens dit  evenement
krijgen de  gasten op vertoon van een
passe-partout bij elk restaurant een
amuse en een glas wijn. 
Op de route door het gezellige dorp ser-
veren zeven restaurants hun amuses en
wijnen waardoor een goede indruk ver-
kregen wordt van de betreffende gele-
genheden. Ook rijden er 2 tractoren rond
met huifkar van zorgboerderij 
't Werckpaert. Elke deelnemer kan in- en
uitstappen wanneer hij wil. De deelne-
mers starten om 12.00 uur en de Amuse
Tour eindigt om 16.30 uur. De deelne-
mende restaurants: Bellevue, Trattoria
Da Bruno, Rust Wat, Tafelberg, Moeke
Spijkstra, The Red Sun, Blaer. Kaarten à
€ 45,00  kunt u bestellen via de web-
site www.amusetour.nl of telefonisch:
06-10339011.  

Wereldprimeur
De aangrijpende roman ‘Haar naam
was Sarah’ voor het eerst op het
toneel.

Regisseur Ursul de Geer en bewerker
Léon van der Sanden brengen vanaf sep-
tember het toneelstuk ‘Haar naam was
Sarah’ naar het theater. Dinsdag 17 sep-
tember is het te zien in het theater van
Singer Laren. Het toneelstuk is geba-
seerd op de roman ‘Haar naam was
Sarah’ van Tatiana de Rosnay. Het gaat
over een zoektocht naar het verleden,
waarbij herkenbare thema’s als liefde en
loslaten aan bod komen. 
Voor informatie en kaarten bestellen zie
www.singerlaren.nl.

Lloodsrun 2013
Gezondheidscentrum De Lloods orga-
niseert op zondag 6 oktober de 2e
Lloodsrun. 
De Lloodsrun is bedoeld om jong en oud
in beweging te krijgen. Er zijn drie
onderdelen waarop men kan inschrijven:
de kidsrun, volwassenenrun en dorps-
wandeling.  Deelname is € 5,- per per-
soon en € 2,50 voor kinderen. Na afloop
wordt u uitgenodigd voor een drankje en
een gezond hapje. Inschrijving  kan aan
de balie van het gezondheidscentrum of
via de website www.delloods.nl.
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Albert Heijn Blaricum was al verkozen
tot beste Albert Heijn van het Gooi.
Daarna hebben ze de race om bij de beste
20 Albert Heijns van heel Nederland te
behoren gewonnen. En nu zijn ze geno-
mineerd voor beste supermarkt van heel
Nederland, samen met de andere 19 beste
Albert Heijns en een gerenomeerde lijst
van andere supermarkten. 

‘De afgelopen tijd was erg leuk. Iedereen
heeft meegeholpen de winkel tiptop in
orde te houden,’ aldus Marieke Ton. ‘Bij
de laatste beoordelingsronde kwam een
groep van acht juryleden op vrijdag rond
17.00 uur, juist op het drukste moment
van de week, onze winkel beoordelen.’
Bij dit bezoek hebben de juryleden naar
de winkel gekeken, diverse systemen
doorgelicht, klanten en personeel geïnter-
viewd en buren naar hun mening
gevraagd. ‘Klanten spraken ook de jury-
leden zelf aan om te melden dat ‘hun’
Albert Heijn de beste winkel van
Nederland is. Uiteindelijk hebben we het
ticket voor de landelijke finale gekregen

en hebben dit op de kermis met onze
medewerkers gevierd,’ zegt een trotse
Marieke. 

Gezellig familie bedrijf
Inmiddels zit Albert Heijn Ton al bijna
25 jaar in Blaricum. Het is een gezellig
familiebedrijf. Een supermarkt waar de
meeste medewerkers al vele jaren met
veel plezier werken. Hierdoor is er veel
binding met de klanten en het dorp. ‘In
totaal werken we met 120 medewerkers
waarvan de oudste 70 en de jongste 15
jaar is, maar leeftijd schept hier geen
afstand. Het is altijd gezellig in onze
veel te kleine kantine.’  ‘Het contact met
en de mening van de klant, dat is waar
we iedere dag mee bezig zijn. Het is zo
leuk om het iedereen naar de zin te
maken en te horen wat er speelt in het
dorp. We hopen dit nog heel lang met
een goed en gezellig team te kunnen
doen.’ Marieke en haar medewerkers
willen alle klanten en medewerkers die
hebben bijgedragen aan deze nominatie
heel erg bedanken.   

Albert Heijn Blaricum is genomineerd voor beste supermarkt van Nederland.
Een verrassing, zeker als je de lijst met andere supermarkten ziet. Onze
dorpswinkel tussen allemaal grote moderne winkels.
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl
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Nominatie beste supermarkt 
van Nederland
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Vernieuwing gebouw en 
aanpassing bestemming 

meer dan alleen een ziekenhuis. Na-

voor hun zorg op de poliklinieken en 
dagbehandeling. Ook kunnen (onderde-
len van) verpleeg- of verzorgingshuizen 

zelfstandige behandelcentra en gezond-
heidscentra. Maar daarnaast gaat deze 

zorg. Te denken valt aan wellness, onder-

nodig hebben. 

Veranderingen aan 
gebouw en terrein

circa 5.000 m2 (het huidige gebouw is 

een geheel nieuwe hoofdentree waar-

Verder komt er op het terrein een nieuw 

Laarderhoogt die deels aangelegd wordt 

op het terrein verandert. Daardoor en 
door de aanleg van voetpaden verbetert 
de verkeersveiligheid. 

Het parkeren concentreert zich straks in 
een nieuw te bouwen parkeergarage. Nu 

de parkeerterreinen rond het gebouw. 

-
-

Het verkeer en parkeren concentreert 

-
zins afnemen. 

Verwacht wordt dat de vernieuwing van 

gerealiseerd. 

Inspraak
Vanaf 17 september ligt het vooront-
werpbestemmingsplan vier weken ter 
inzage. In die periode kunnen omwonen-
den en belanghebbenden reageren op 
het plan. Vervolgens maakt de gemeente 
een nota waarin de resultaten van de 
inspraak worden opgenomen, inclusief 

Het college presenteert dan naar 

een tweede versie: het ontwerpbe-

de gemeenteraad het bestemmingsplan 

begin 2014. 

Start bestemmingsplanprocedure Tergooi Blaricum 

De Natuurbrug Laarderhoogt gaat twee 
natuurgebieden van het Gooi met elkaar 
verbinden, zodat dieren zonder gevaar 
de A1 en Naarderstraat kunnen over-

ruiters kunnen de brug straks gebruiken.

Vanaf de start van de werkzaamheden 
tot de oplevering van de natuurbrug be-

en de Larense Manege afgesloten.

Vergunningen
Voor het kappen van de bomen ten 
zuiden van de A1 is geen kapvergunning 
vereist omdat deze bomen buiten de be-

bouwde kom liggen en dus onder de Bos-
wet vallen. Voor bomen die later in het 

reeds de benodigde kapvergunningen 
aangevraagd. Voor de aanleg van de 
twee ecoducten over de A1 en over de 
Naarderstraat wordt een omgevingsver-
gunning aangevraagd. De planning is dat 

natuurbrug_laarderhoogt/

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
NATUURBRUG LAARDERHOOGT VAN START

vanaf 17 september vier weken ter inzage.

de controles wordt onder andere gelet op verbouwingen (dakkapellen, aanbouwen, 

-

Wettelijke eisen

worden.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten voldoen aan de gestelde eisen.

Contact

op nummer:  035 – 751 31 28. 

voor de aanleg van de Natuurbrug Laarderhoogt. Op de plek waar de natuurbrug 
wordt gebouwd, ten zuiden van de A1, worden bomen gekapt waar later andere 

Ooms of er archeologische resten of explosieven in de bodem liggen.

Controle objectkenmerken woningen



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  Achterom 7a, 1261 EE, het vervangen 

van de reclame, ingekomen 20 augus-
tus 2013;

•  Prof. van Reeslaan 11a, 1261 CS, het 
vellen van 1 boom, ingekomen  

•  Eemnesserweg 22e, 1261 HG, het vel-
len van 1 boom, ingekomen  

•  Fransepad 21, 1261 JD, het vellen van 
1 boom, ingekomen 30 augustus 2013;

•  Korf 19, 1261 MC, het plaatsen van 
-

men 2 september 2013;
•  Stachouwerweg 11, 1261 HT, het 

plaatsen van een toegangspoort (legali-

•  Scheimel 13, 1261 VD, het kappen van 
1 boom, ingekomen 5 september 2013;

•  Middenweg 2a, 1261 EZ, het uitbrei-
-

komen 6 september 2013;
•  Fransepad 9,

 
6 september 2013.

stond onder aanvragen om omgevingsver-
gunning vermeld: Torenlaan 38, 1261 GE, 
het vellen van 1 boom, ingekomen 

1261 GE, het vellen van 2 bomen, ingeko-

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende omgevings-
vergunningen (reguliere voor-
bereidingsprocedure) 
•  Vliegweg 12, 1261 GL, plaatsen van 

een buitenunit lucht-warmtepomp, 
verzonden 27 augustus 2013;

•  Koningin Wilhelminalaan 8, 1261 AG, 
plaatsen dakkapel, verzonden  
27 augustus 2013;

•  Achterom 7a, 1261 EE, plaatsen van 
reclame-units, verzonden 4 september 
2013;

•   1261 JK, het vervangen 

van de woning, verzonden 5 septem-
ber 2013.

Besluit omgevingsvergunning-
vrij project
•  Torenlaan 25, 1261 GB, het veranderen 

van de dakbedekking, verzonden  
23 augustus 2013.

Overige vergunningen 
•  Het houden van huis-aan-huis collecte 

tot en met 2018, verzonden 3 septem-
ber 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
6 weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.

Verleende omgevings-
vergunning (uitgebreide 
voorbereidingsprocedure)
•  Dorpsstraat 11, 1261 ES, het plaatsen 

van 2 dakramen in het rieten dak aan 

2013.

De hierna genoemde belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na bekendma-

bekendmaking is per besluit aangegeven. 

-
ningen. Het beroepsrecht hebben de 
belanghebbenden die:

tegen het ontwerp van het besluit;

-
zichte van het ontwerp van het besluit;

ingebracht tegen het ontwerp van het 
besluit.

gericht aan de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken. Degene die een beroep-

belangen gelden - een verzoek tot het 
-

voorlopige voorzieningen. 
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-

gevolge van wegverkeer komt het geluidsniveau uit boven de voorkeursgrenswaarde.

-

(www.blaricum.nl, onder bekendmakingen).

-

eerste dag na aanvang van de terinzagelegging.

Technische herziening bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp

Hogere grenswaarden 

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat het voorontwerpbestemmings-
plan Tergooi ziekenhuis vanaf dinsdag 
17 september 2013 tot en met maandag 
14 oktober 2013 ter inzage ligt. Het be-

-
king op het terrein van het ziekenhuis.

Inzien en reacties 

Wonen in het kantoor van de BEL Combi-

U kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en 
op afspraak. Ook is het bestemmingsplan 
te raadplegen via www.blaricum.nl 

-
ders van Blaricum, onder vermelding van 

-

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

-

antwoord. 

Voorontwerp-
bestemmings-
plan Tergooi 
ziekenhuis

-

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 in 



toonstelling van Ama Kaag. Portretten
van o.a. Beatrix, Armando, Eva Besnyö
en Marléne Dumas. Bronzen portretten
van o.a. Cees Nooteboom en Edward
Schillebeex. Info: amakaag@simpc.nl
of 0651473631. 
Torenhof t/m 16 oktober expositie van
handgemaakte Venetiaanse maskers
schilderijen en foto’s van Olga Dol. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 19 septem-
ber, 17 oktober, 21 november en 19
december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info: G. Elders
tel. 5383830 of 0639466134.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl.
Theetuin In Gooijers Erf Schapendrift
1-b, tel. 0625326949 open t/m 27 sep-
tember op donderdag en vrijdag en op
afspraak voor groepen v.a. 8 personen
voor lunch/diner.
De Malbak Schildercursus door kunste-
nares Marloes Eerden. Start 17 septem-

ber. Op tien ochtenden van 10.00-12.30
uur of avonden van 20.00-22.30 uur.
Info: Marloes Eerden tel. 5250807,
website: www.docart.nl, e-mail:
docart@worldonline.nl.
Kunstgeschiedeniscursus grote mees-
ters in de kunst door Diana Kostman.
Start 2 oktober. Op 10 ochtenden vanaf
10.00 uur. Info: Diana Kostman 
tel. 8884795,  e-mail 
info@artemisomnibus.nl.
Brinkhuis Cursus beeldjes in
was/brons door kunstenares Marloes
Eerden. Start 2 oktober. Op 10 woens-
dagochtenden van 10.00-12.30 uur.
Info: Marloes Eerden tel. 5250807,
website: www.docart.nl, e-mail:
docart@worldonline.nl.
De Blaercom Rijbewijskeuring op 1
oktober. Voor info en een afspraak belt
u het landelijk afsprakenbureau: 088-
2323300. 
Zelf een datum plannen kan via de web-
site www.goedkopekeuringen.nl. Tarief:
€ 25,- voor de B/E keuring en € 45,-
voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met
C/D/E rijbewijs. Met ingang van 1
januari 2014 gaat de keuringsleeftijd
omhoog van 70 naar 75 jaar. Op
www.regelzorg.nl kunt u middels de
keuringscheck nagaan of u moet wor-
den gekeurd.
De Lloods 2e Lloodsrun op 6 oktober.
Voor info en aanmelden 

EXPOSITIES
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum septem-
ber t/m december etsen van Bob ten
Hoope. Openingstijden: vanaf 1 septem-
ber op donderdag van 20.00-22.00 uur
en op zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Singer Laren de tentoonstelling: Dwars
door Frankrijk van Henri Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m september expositie van Barbara
Houwers. 
Info: www.barbarahouwers.com. 
Stichting kunst en cultuur Blaricum
28 en 29 september Atelierroute, ope-
ning 27 september om 16.00 uur in het
gemeentehuis te Blaricum. 
Rosa Spier Huis t/m 13 oktober ten-
toonstelling ‘De verborgen code’ met
werk van Jenny Das. Zij werkt uitslui-
tend met papier op papier. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie Bianca Landgraaf Balans 6
september t/m 6 oktober 2013. 
Info: tel. 5335987, 
info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Brinkhuis maand september fototen-

www.delloods.nl.
De volksuniversiteit INmarkt op 15
september van 13.00-16.30 uur voor
de basiliek in Laren. Inschrijving voor
diverse cursussen. 
Info www.volksuniversiteitlaren.nl.
St. Antonius Caricare Reanimatie-
cursus op 5 oktober. 
Info: info@antoniuscardicare.nl.
Historische Kring Blaricum Najaars
dorpswandeling o.l.v. Frans Ruijter op
5 en 12 oktober van 14.30-16.00 uur.
Kosten € 3,- voor niet-leden. Opgeven
via tel. 06-53168006 of via 
secretaris@HKBlaricum.nl. Cursus
levensverhalen schrijven op 10 woens-
dagochtenden van 13.30-16.00 uur.
Start 2 oktober. Aanmelden via tel. 06-
53168006 of via ka.raad@planet.nl.

BIBLIOTHEEK 
Laren tel. 5382612. Vrijdagochtend
voorlezen voor peuters van 2 t/m 4 jaar
door 50+. Van 11.00-11.30 uur. Vrij
entree. Op 23 september van 15.00-
16.30 uur informatiebijeenkomst over
het opstarten van nieuwe leesgroepen
voor 50-plussers. Diverse lezingen en
biblioscoop in de maand september.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.
Huizen tel. 5257410. Op 26 septem-
ber van 12.00-16.00 uur taxatiedag
munten en postzegels.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Elisabeth
Loudon, Robert Molijn, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak, Frans
Ruijter, Satyamo Uyldert, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei niet 
ontvangen?

Reanimeren bij Cardicare

St. Antonius Cardicare organiseert op
zaterdag 5 oktober de laatste cursus
Basale Reanimatie en AED
(Automatische Externe Defibrillator)
voor beginners en gevorderden. 

‘In ons land worden elke week 300 men-
sen buiten het ziekenhuis getroffen door
een hartstilstand: thuis, op het werk of
buiten op straat. Hulp bieden binnen de
eerste zes minuten na een hartstilstand is
cruciaal en kan een leven redden,’ aldus
Cardicare. ‘Tijdens de cursus
Reanimatie en AED leer je hoe je moet
handelen. Hoe herken je een hartstil-
stand? Hoe controleer je het bewustzijn

en de ademhaling van het slachtoffer?
En uiteraard is er uitgebreid  gelegen-
heid om te oefenen met een pop.  Na 2,5
uur weet elke cursist wat hartmassage is,
begrijpt hoe hij moet beademen en hoe
een AED gebruikt moet worden.’ De cur-
sussen worden gegeven om 9.30, 12.30
en om 15.30 uur en vinden plaats op de
Kloosterhof 4 te Blaricum. Een cursus
duurt ongeveer 2,5 uur. De kosten zijn
25 Euro (20 Euro voor Vivium-leden).
Dit is inclusief een kopje koffie, een rea-
der en een certificaat. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
per e-mail info@antoniuscardicare.nl.

Tablet Café
Iedereen die graag kennis wil maken
met diverse tablets en e-readers is van
harte welkom in het Tablet Café in de
bibliotheek Huizen. En vooral ook
mensen die het leuk vinden om hun
ervaringen met deze apparaten uit te
wisselen.

De opening van het Tablet Café is op
maandagavond 30 september. De bijeen-
komsten vinden één keer per maand op
maandagavond plaats van 18.00 tot
20.00 uur. Naast medewerkers van de
bibliotheek zijn er regelmatig andere
deskundigen aanwezig om kennis en
ervaring met u te delen. Net als in een
café kan iedereen gewoon even binnen-
lopen en is deelname kosteloos. 

Dorpsagenda

Naast de Voedselbank kent de BEL-
gemeente en Huizen een Kledingbank.
Het initiatief komt van onze dorpsge-
note Bea Kukupessy. 

Doelgroep zijn de sociaal zwakkeren,
mensen die leven van een bijstandsuitke-
ring en zij die gebruik maken van de
Voedselbank of Vluchtelingenwerk.
Afgelopen juni vond de eerste
Kledingbank plaats, een groot succes. In
september wordt hier een vervolg aan
gegeven. Op vrijdag 27 september tussen

09.00 en 12.00 uur kan winterkleding
voor heren, dames en kinderen worden
ingeleverd in De Malbak. Wie die dag
écht verhinderd is, kan contact opnemen
met Bea Kukupessy (telefoon 06-
22261998) en een andere afspraak
maken. De Kledingbank is ook hard op
zoek naar ruimte waar kleding die tus-
sendoor gebracht wordt, opgeslagen kan
worden. Wie ruimte over heeft en dit ini-
tiatief een warm hart toedraagt, kan ook
contact opnemen via bovenstaand tele-
foonnummer. 

Kledingbank op zoek naar winterkleding

Blaricums
Gemengd Koor

Het koor is op
zoek naar nieu-
we leden. Bij de
sopranen, alten
en vooral de
tenoren en bas-
sen zijn extra
stemmen nodig. 

Bij interesse
kunt u een repe-
titieavond bijwo-
nen. Deze vindt iedere woensdagavond
plaats van 19.45 uur tot 22.00 uur in De
Blaercom. Momenteel wordt gerepe-
teerd voor het jubileumconcert in
november 2014, waar onder meer de
Krönungsmesse en het Te Deum van
Mozart gezongen zullen worden. Meer
informatie kunt u vinden op de website
www.bgk-koor.nl.


