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Begrotingsraad op 8 en 9 november

Laatste toegangskaarten 
Herfstbal Kinderboerderij 

Intocht Sinterklaas 

De gemeenteraad bespreekt de begroting 
2013 op donderdagavond 8 en vrijdagmiddag 
9 november. U wordt van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Bezuinigen
Door de recessie moet de gemeente jaarlijks 1,8 
miljoen euro extra bezuinigen. Bij de behandeling van 
de kadernota 2012 in juni is een motie ‘beperkte ozb 
stijging’ aangenomen. In navolging van deze motie 
stelt het college voor om de OZB niet te verhogen, 
zodat de lasten niet verzwaard worden in deze voor 
huishoudens financieel moeilijke tijden. Er moeten dan 
wel andere moeilijke keuzes worden gemaakt om de 
begroting sluitend te maken. Het uitgangspunt hierbij is 
dat Heemstede een aantrekkelijke woongemeente blijft 
met een goed voorzieningenniveau. 

In eerste instantie is gekeken naar extra besparingen op 
de bedrijfsvoering en het investeringsprogramma van 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer 
naar Nederland. Uiteraard brengt hij ook 
een bezoek aan de kinderen in Heemstede. 
Om 11.30 uur komt hij met de boot aan in de 
haven van Heemstede aan de Heemsteedse 
Dreef.
 
Om 12.00 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets richting 
de Raadhuisstraat waar burgemeester Marianne 
Heeremans de Sint om 12.30 uur van harte welkom 
heet bij het Raadhuis van Heemstede. Vanaf het 
bordes spreekt ze hem toe. Dit in tegenstelling tot een 
publicatie in HeemstedeNieuws van vorige week waarin 
abusievelijk stond dat de Sint ontvangen werd op de 
Binnenweg.

Kom zaterdag 3 november tussen 17.30 en 20.15 uur 
naar het Herfstbal op Kinderboerderij `t Molentje in 
Heemstede. De kinderboerderij is dan met hulp van 
vele vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige 
omgeving met honderden lichtjes, waar de kinderen 
samen met alle bosbewoners op zoek gaan naar de 
gestolen kleuren.

De laatste kaarten zijn voor € 3,50 per stuk verkrijgbaar 
op de kinderboerderij en het raadhuis. De kaarten 
geven toegang voor één volwassene met twee 
kinderen tot en met 8 jaar.

de gemeente, wat een bezuiniging van  
1,1 miljoen euro oplevert. Vervolgens is gekeken 
naar het voorzieningenniveau waarbij voorstellen 
zijn gedaan om de budgetten te verlagen van 
o.a. de bibliotheek, podiumprogrammering, 
ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk en diverse 
onderwijsvoorzieningen zoals schoolzwemmen, 
logopedie, onderwijsbegeleiding en muziekonderwijs 
op scholen. Ook het onderhoudsniveau van de 
openbare buitenruimte zal worden verlaagd. Deze 
versobering van het voorzieningenniveau levert een 
bedrag van 0,7 miljoen euro op. 
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Voor de kinderen is er drinken en een vlaggetje. 
De pieten zorgen voor wat lekkers. Samen met de 
pietenband zingen de kinderen Sinterklaasliedjes. 
Uiteraard zal Sinterklaas de tijd nemen om de kinderen 
een handje te schudden. Omstreeks 13.30 uur 
vertrekt Sinterklaas in zijn koets voor een ritje over de 
Binnenweg.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Inloopochtend burgemeester 2 november 

Workshop ‘jongeren en 
geld’ op 14 november 

Nieuw ligplaatsenbeleid

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 
november van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, 
dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Wethouders in de wijk: vrijdag 16 november
 Ook de wethouders houden een keer in de twee 
maanden inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende 
locaties. Op vrijdag 16 november zijn Christa Kuiper, 
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10 en 12 uur 
aanwezig in restaurant ‘Le cheval blanc’ in de Jan van 
Goyenstraat 29. U wordt van harte uitgenodigd hier 
langs te komen om met hen in contact te komen.

In de week van 
het geld van 12 
t/m 16 november 
organiseert het 
Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede 
een workshop 
voor jongeren en ouders over geld. Ouders 
met kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar 
worden van harte uitgenodigd om samen met 
hun zoon of dochter naar de workshop komen. 
De workshop vindt plaats op woensdag 14 
november van 19.30 tot 21.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.

Tijdens de workshop wordt een geldtypetest gedaan. 
Deze test geeft inzicht in hoe je kind denkt over geld. 
Daarna wordt aan de hand van een quiz de kennis van 
jongeren over geldzaken vergroot. Met deze workshop 
kom je als ouder(s) op een speelse manier in gesprek 
met je zoon of dochter over geldzaken. 

Interesse in deze workshop? 
Meld je dan samen met je zoon of dochter aan 
bij Casca via e-mail: info@casca.nl o.v.v. workshop 
jongeren en geld of bel naar (023) 548 38 28 (keuze 1). 
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wil je meer weten over deze workshop of heb je een 
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder ben je 
van harte welkom. Je kunt zonder afspraak langskomen, 
bellen of een e-mail sturen. Meer informatie en de 
openingstijden vind je op www.cjgheemstede.nl.

De gemeente Heemstede heeft in concept 
regels opgesteld voor boten in de 
Heemsteedse wateren. Hierin is opgenomen 
dat een boot aan de openbare grond een 
vergunning nodig heeft en dat er liggeld 
betaald moet worden. Het ligplaatsenbeleid 
is onderdeel van de nieuwe ‘Verordening 
openbaar water Heemstede’, die de 
raadscommissie Middelen op 17 oktober 
heeft vrijgegeven voor inspraak. Tot 12 
december kunt u over het nieuwe beleid uw 
mening geven. 

Uitgangspunten nieuw beleid
Vergunning en ligplaatsgeld
Volgens de nieuwe regels zullen boten gelegen 
in Heemstede aan de openbare grond een 
ligplaatsvergunning nodig hebben. De eenmalige 
kosten voor een vergunning liggen rond de 60 euro. 
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de 
gemeente Heemstede,  moet men daarnaast liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk 
van de grootte van de boot. Hierbij zijn de Haarlemse 

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg
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De raad beslist
De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze 
voorstellen. De begroting wordt op donderdag 8 
november om 20.00 uur en op vrijdag 9 november 
om 13.00 uur in een openbare vergadering door 
de gemeenteraad behandeld (locatie: Raadhuis, 
Raadhuisplein 1). Op donderdagavond openen 
de fracties het debat met de algemene politieke 
beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie op de 
toekomst van Heemstede en op de plannen die het 
college in de begroting voorstelt. De beschouwingen 
duren van 20.00 tot ca. 21.30 uur. De gemeenteraad 
heeft het recht de voorgestelde begroting te wijzigen. 
Om 22.15 uur geeft het college een reactie op 
de algemene beschouwingen van de fracties. Op 
vrijdagmiddag om 13.00 uur reageren de fracties 
en kunnen zij wijzigingen voor de begroting 2013 
indienen en hun speciale verzoeken aan het college 
voor 2013. Raad en college gaan daarover met elkaar 
in debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd.

U bent van harte welkom deze vergadering als 
toehoorder bij te wonen. Zie voor de agenda van deze 
vergadering verderop in deze uitgave of kijk voor meer 
informatie over de begroting op www.heemstede.nl.

tarieven het uitgangspunt. Het aanleggen van een 
boot aan eigen grond is vergunningvrij. 

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning 
is verleend, zorgt de gemeente voor een 
aanlegvoorziening.

Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in 
werking treden van de verordening alleen verstrekt 
aan inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat 
jaar wordt gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen 
wordt gedaan.

Inspraak 
Tot en met 12 december 2012 ligt het concept ter inzage 
en kunt u hierover uw mening geven. Dit kan ook via 
een e-mail aan: postbusligplaats@heemstede.nl.  
De stukken liggen ter inzage op het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U vindt de stukken  
ook op www.heemstede.nl (nieuws). 

Planning
Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt, wordt er 
een definitieve versie van de Verordening vastgesteld 
door de raad (naar verwachting maart 2013). Op 
dat moment worden ook de bedragen voor de 
vergunning en het liggeld vastgesteld. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 57 03.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Waterhof 47 het doorbreken van een muur 2012.280 

ontvangen 19 oktober 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 1 november 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.
 
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor 
afwijking van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan  
 

een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

-  Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een 
kantoor tot restaurant 2012.209

Het verzoek ligt vanaf 1 november 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 
 

Rectificatie
Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 19 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen en  

een loofboom in plaats van het kappen van  
2 naaldbomen 2012.260

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 1 november 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie : ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verkeersbesluit

Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 vastgesteld

Verordening Winkeltijden Heemstede

Vergadering gemeenteraad - Begrotingsraad

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Brahmslaan 11 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 25 oktober 2012).
Het besluit ligt vanaf 1 november 2012 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken 
of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 

voorlopige voorziening vragen aan de president van 
de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening moeten griffierechten 
worden betaald.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 25 september 2012 het gladheidbestrijdingsplan 
2012-2013 voor de gemeente Heemstede vastgesteld. 
In dit plan staat beschreven waar en hoe gladheid en 
sneeuw wordt aangepakt op onder andere wegen, 
fietspaden en bruggen. Op onze website  
www.heemstede.nl vindt u via het digitaal loket 
informatie over de gladheidbestrijding in Heemstede. 

Ook kunt u hier het complete gladheidbestrijdingsplan 
downloaden.

Strooizout afhalen
De gemeente Heemstede stelt voor haar inwoners per 
seizoen per adres circa 5 kg. strooizout beschikbaar. 
Het zout kan worden afgehaald bij de milieustraat aan 
de Cruquiusweg 47. Vanaf dit seizoen is het niet meer 

nodig een ‘bon voor strooizout’ in te leveren. U wordt 
gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen en uw 
adres op te geven. Met een legitimatiebewijs mag ook 
voor anderen (bijvoorbeeld buren of ouderen) gehaald 
worden. Als u meerdere zakjes per huishouden wil 
meenemen, of meerdere emmertjes wil vullen, betaalt 
u een bedrag van € 2,-- (inclusief btw) per emmertje 
of zakje.

Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen 11, 18 
en 25 november 2012 en 2, 9, 16, 23 en 30 december 

2012 aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor 
het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’ 
open mogen zijn. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
telefoon (023) 548 56 07.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare 
vergadering op donderdag 8 november om 20.00 uur 
en op vrijdag 9 november om 13.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.
 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
- Vragenuur
-  Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 

2014-2016
- Eerste begrotingswijziging 2013
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Oproep: red de peuterspeelzalen
Heemstede - Verontruste ou-
ders zijn op www.petities24.
com een petitie gestart om de 
gemeente ervan te overtuigen 
niet te gaan bezuinigen op deze 
sector. De ouders schrijven: 
“Heemstede heeft vier peuter-
speelzalen. Deze peuterspeel-
zalen worden bekostigd door 
een variabele eigen bijdrage van 
ouders, maar ook door een ge-
meentelijke subsidie. Mede door 

deze subsidie kunnen de kos-
ten voor ouders beperkt blijven 
tot maximaal 2,51 per uur. De ge-
meente is nu voornemens 50.000 
euro per jaar op de Heemsteed-
se peuterspeelzalen te bezui-
nigen. Als de gemeente haar 
plannen doorvoert en 50.000 eu-
ro extra bezuinigt op de gesub-
sidieerde peuterspeelzalen is 
dat de nekslag voor deze voor-
ziening in Heemstede. De kjos-

ten voor ouders per uur kun-
nen dan oplopen tot 5 euro of 
meer. Daarbij komt dat een Peu-
terspeelzaal niet in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoeslag 
zoals een creche of BSO dat wel 
komt. Red onze peuterspeelza-
len!”

De digitale petitie is te vinden 
op  www.petities24.com/red_de_
peuterspeelzalen_in_heemstede.

Vreemde ‘eend’ in de bijt
Heemstede - In de zomer van 2012 heb ik deze foto van een 
nest jonge waterhoentjes gemaakt op de hoek van de Glipper-
dreef en de Dr. Schaepmanlaan. Het nest bestaat al een aantal 
jaar, en in het voorjaar zijn de ouders volop in de weer het nest 
in orde te brengen. Nu zie ik deze week tot mijn verbazing een 
redelijk grote schildpad heerlijk in het zonnetje genieten van het 
waterhoentjesnest.  
Ik vond het een foto waard. De dag erna lag de schilpad weer op 
het nest en de waterhoentjes zwemmen er ook omheen.
Ria van der Aar, Heemstede

INGEZONDEN

Regio - Op zaterdag 10 en zon-
dag 11 november houdt Nicky’s 
Place in Haarlem haar 31ste spi-
rituele beurs. De mediums, he-
alers, sjamanen en paragnosten 
die aanwezig zijn hebben allen 
jarenlange ervaring in het wer-
ken met de spirituele wereld.
Op de beurs kan men terecht 
voor onder meer kaartleggingen 
met tarot, contact met overlede-
nen, pendelen en fotolezen. Ook 
aanwezig zijn een babyfluiste-
raar en kundige mensen die be-
zig zijn met voetreflexologie, iris-
copie, handmassage, gezicht le-
zen, sjamanistische healing op 

zielsniveau, magnetiseren. En 
natuurlijk handlijnkunde en nu-
merologie. Daarnaast is er ook 
een aanbod met leuke en spiri-
tuele cadeaus.
De beurs is open van 12.00 tot 
17.00 uur. De toegang bedraag 
5 euro. Consulten kosten maxi-
maal 10 euro. 
Kijk voor uitgebreide informatie  
op www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509, Nicole van Olde-
ren. De beurs wordt gehouden 
in het ouderensteunpunt aan de 
van Oosten de Bruynstraat 60,  
2014 VS Haarlem, hoek Wester-
gracht achter de Bavo Basiliek.

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 4 november is pastor Frans Bossink om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes 
en Theo Braak-Pedroli en organist Ab Loof. Het is een communie-
viering.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt ds Hetty van Galen zon-
dag 4 november de viering om 
15.00 uur. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.

Lampion maken
Heemstede - Bij de Woensdag-
middagclub maken de kinderen 
op woensdag 7 november een 
bijzondere lampion van karton, 
vliegerpapier en een klein plastic 
flesje. Kosten per keer zijn: 4 eu-
ro, een kaart voor 10 keer kost 35 
euro. Graag per keer van tevoren 
telefonisch aanmelden: 023-548 
38 28 – kies 1. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.

Spirituele beurs Nicky’s Place




