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OEGSTGEEST - In de
maand september zijn er drie
orgelconcerten geprogram-
meerd in de Regenboogkerk
en de Groene Kerk.
Het spits wordt 3 september
om 20.30 uur afgebeten door
Arjan de Vos. Hij bespeelt dan
het Pels-orgel uit 1939 met
negentiende-eeuwse muziek.
Op het programma staat de
Fantaisie en La majeur van
César Franck, de Fantasie und
Fuge über B.A.C.H. van Franz
Liszt en de tweede symfonie
van Charles-Marie Widor.
Sinds 2007 is Arjan de Vos
werkzaam binnen de Protes-
tantse Gemeente te Oegst-
geest; hij werd daar in de be-
diening gesteld als organist
van de Regenboogkerk.
Het tweede concert wordt ge-
geven door de organist David
Schlaffke, op 10 september in
de Groene Kerk (20.15 uur).
Het derde concert vindt plaats
op 17 september (20.15 uur),
organist is dan Toon Hagen.
De toegangsprijs voor een
concert bedraagt 7,50 euro.

Orgelconcert

OEGSTGEEST - Banden plakken is voortaan een koud kunstje
voor de kinderen die afgelopen weekeinde de workshop 'Fiets-
band plakken' volgden. In Klooster Duinzigt was er speciaal
voor kinderen en hun ouders deze activiteit onder leiding van
de reparateurs van het Repair Café. Het Repair Café zorgde
voor wielen met lekke banden en reparatiemateriaal, maar kin-

deren mochten ook hun eigen fietsband repareren. Na afloop
kregen de deelnemertjes een diploma 'Fietsband plakken'. Be-
halve fietsbanden werden er tijdens het Repair Café heel veel
andere kapotte spullen gerepareerd, zoals speelgoed, kleding,
computers, stofzuigers en serviesgoed. (Foto: Fotopersbureau
Monica van der Stap)

Kinderen leren banden plakken tijdens Repair Café

Diploma voor fietsband plakken
OEGSTGEEST - Bij BplusC
zijn er van maandag 2 tot en met
zaterdag 7 september gratis
proeflessen van alle algemene
basiscursussen muziek voor kin-
deren, de kinderkoren, kinderor-
kesten en alle jaarcursussen
dans. Deze hele week zijn de
lessen in de locaties Rapenburg,
Oegstgeest, Voorschoten en
Wassenaar vrij toegankelijk. Bij
de jaarcursussen dans kunnen
volwassenen ook gratis proefles-
sen volgen. Bij muziek kunnen
de kinderen kennismaken met
Spelen met muziek, Ontdek mu-
ziek, Muzikale verkenning en
Oriëntatie op instrumenten,
Koorklas, Popkoor en de kinder-
orkesten van het JSR. Bij dans
zijn er proeflessenAlgemene
dansvorming , Jazz-/showdance,
Tap/showdance, Streetjazz,
Klassiek ballet, Urban/Hiphop
en Urban/hiphop for boyz .
Zaterdag 7 september is de ope-
ning van het nieuwe cursusjaar
in locaties Rapenburg en
Nieuwstraat in Leiden. Zaterdag
14 september is de opening van
het nieuwe cursusjaar inVoor-
schoten, Oegstgeest enWasse-
naar.
www.bplusc.nl/starttoplay

Gratis proefles
muziek

OEGSTGEEST - De Mun-
ten- en PostzegelOrganisatie
(MPO) houdt dinsdag 3 sep-
tember een gratis taxatiedag
voor munten, postzegels,
bankbiljetten en oude ansicht-
kaarten. Een MPO-taxatie kan
voorkomen dat een zeldzaam
stuk verloren gaat of ongezien
in de vergetelheid raakt. Wie
een verzameling deskundig
wil laten beoordelen, kan zon-
der afspraak tussen 14.00 en
17.00 uur terecht in de biblio-
theek aan de Lange Voort 2T.
Voor meer informatie: MPO,
030-6063944.

Taxatiedag

Al Dente speelt
De Kersentuin

Uitgaan

OEGSTGEEST - Kinderen
kunnen woensdag 4 septem-
ber van 14.00 tot 14.30 uur
komen luisteren naar verhalen
die zich onder en boven water
afspelen. Het voorleesteam
gaat er een aantal voorlezen in
de bibliotheek in Oegstgeest.
Na afloop wordt er geknut-
seld. De toegang is gratis.

Voorlezen in
bibliotheek

In de rapporten staat mogelijk
ook informatie over de manier
van handelen en de wijze van
controle van het college in de
afgelopen periode. Immers, het
college moet ook toezicht hou-
den op de ambtenaren. Eerder
deze maand liet het college via
een raadsmededeling weten, dat
de oppositiepartijen de rappor-
ten niet mag inzien. Advocaat
mr. J.G. Hinnen van RWV advo-
caten (De Ruijter DeWildt &
DeVroom) vindt dat 'zeer op-
merkelijk'. Volgens het college
zouden de raadsleden het ver-
trouwen in de enkele ambtena-
ren verliezen, maar de advocaat
redeneert dat de namen van de

ambtenaren al lang bekend zijn
bij de bevolking en stelt: 'Bij uw
college zijn de namen van de
desbetreffende ambtenaren wel
bekend en u stelt kennelijk ook
nog steeds vertrouwen in desbe-
treffende medewerkers. Waarom
zou dit voor de gemeenteraad
anders zijn?'
Vreemd genoeg mogen de poli-
tieke partijen niet naar de rech-
ter stappen over deze kwestie.
Daarom dienen ze eenWOB-
verzoek (Wet Openbaarheid Be-
stuur) in, om alsnog de rappor-
ten te ontvangen. 'Het gaat
cliënten niet om de namen van
de personen, maar over de rol
die het college in de betreffende

kwesties heeft gespeeld of nog
altijd speelt.' Met hetWOB-ver-
zoek gaat het college hoogst-
waarschijnlijk niet instemmen,
zo verwacht de advocaat. En als
dat niet gebeurt, dan wil de ad-
vocaat naar de rechtbank stap-
pen. Overigens heeft hij hier
vreemd genoeg toestemming

voor nodig van het college zelf,
want Hinnen schrijft: 'Ik ver-
zoek u op zeer korte termijn
omtrent het (WOB, JD) verzoek
te beslissen en er nu alvast mee
in te stemmen dat tegen het be-
sluit rechtstreeks beroep bij de
Rechtbank kan worden ingesteld
op basis van artikel 7:1aAwb.'

Oppositie eist informatie via WOB-verzoek

Rapport frauderende ambtenaar
JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST - De tijd van stille achterkamertjespoli-
tiek is voor de oppositiepartijen CDA, Lokaal en Trans-
parant Oegstgeest voorbij. Het college van burgemeester
en wethouders weigert de rapporten af te geven over de
frauderende en onjuist handelende ambtenaren. De op-
positiepartijen hebben een advocaat ingeschakeld en ei-
sen op deze manier inzage in de twee onderzoeksrappor-
ten en openheid over de handelwijze van het college.

De Bree wint
biljarttoernooi

Lokaal
Tekenen met
Fem Stamkart

Lokaal

SOEGSTGEEST -Wie een rij-
bewijskeuring moet ondergaan,
kan op 9 september en 14 okto-
ber terecht bij Regelzorg in Ge-
meentecentrum en Kerkelijk
Bureau PGO aan de Lijtweg 9.
Voor informatie en een afspraak
kan contact opgenomen worden
via 088-2323300. Zelf een da-
tum plannen kan via de website
www.regelzorg.nl. Het tarief be-
draagt 35 euro voor de B/E keu-
ring en 52,50 euro voor chauf-
feurs jonger dan 70 jaar met
C/D/E rijbewijs.
Informeer bij de ziektekosten-
verzekering of deze de kosten
voor de keuring vergoedt. Met
ingang van 1 januari 2014 gaat
de keuringsleeftijd omhoog van
70 naar 75 jaar.
Doe de keuringscheck op
www.regelzorg.nl.

Keuring
rijbewijs

LEIDEN - De openings-
maand september van het
pas verbouwde, nieuwe Isso-
riapand aan de Burggraven-
laan 11 in Leiden begint met
'locatietheater'. Op 3, 4, 6 en
7 september aanstaande
wordt daar de voorstelling
'Issoria Leeft' opgevoerd. In
hun stuk laten de spelers
zien, hoe het is om in een
hospice te zijn en dat ook
daar volop wordt geleefd.
Alleen voor dinsdag 3 sep-
tember en zaterdag 7 sep-
tember zijn nog plaatsen be-
schikbaar. Een hospice is
een woonhuis voor mensen
die binnen korte tijd ver-
wachten te sterven.

Issoria Leeft
OEGSTGEEST - Halloween,
Sinterklaas, Kerst en Nieuw-
jaar moeten nog gevierd wor-
den, maar de datum van de af-
scheidsreceptie van
burgemeester Els Timmers is al
bekend. Alle inwoners kunnen
haar op 28 maart 2014 bedan-
ken voor al het werk wat ze
voor de gemeente gedaan
heeft. Dit gebeurt na afloop
van de afscheidsraad, waarbij
Timmers haar burgemeesters-
keten neerlegt. Zij zal de ko-
mende jaren genieten van haar
pensioen en de al dan niet zelf-
standige toekomst van onze ge-
meente zal worden voortgezet
door nieuwe generaties be-
stuurders en politici.

Afscheid
Els Timmers

OEGSTGEEST - In de vitri-
nes van Bibliotheek Oegst-
geest, LangeVoort 2T, worden
in september en oktober aller-
lei vormen van kunst in een
boekje tentoongesteld. Linda
Sloterdijk is haar hele leven al
creatief bezig met vele materi-
alen. Papier is haar favoriet.
Via origami en scrapbooken is
ze zich gaan bezighouden met
art journaling. Sloterdijk is be-
gonnen in oude kinderboeken,
waarvan ze de bladzijden aan
elkaar plakte en dan wit verf-
de. De bladzijde werden ver-

volgens bewerkt met verschil-
lende technieken, waarbij din-
gen werden vastgelegd die
voor haar belangrijk waren.
Tegenwoordig stelt ze haar ei-
gen boekjes samen, waardoor
ze zelf maat en papiersoort
kan bepalen. Ook kaarten en
schilderijen kiest zij als vorm.
De ondergrond kan gemaakt
worden van diverse materia-
len, van inkt en verf, in spray-
en vaste vorm, tot aquarel- en
pastelkrijt. Die ondergrond
wordt daarna bewerkt met
stempels, collages en teksten.

Papierkunst in bieb


