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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
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 (BWT)
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 donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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)

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.
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•  GBA uittreksel niet nodig 
inschrijving middelbare school

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

In de zomer(vakantie)tijd verschijnt 

HeemstedeNieuws in beperkte vorm. 

Uiteraard worden wekelijks de officiële 

bekendmakingen gepubliceerd, zoals 

u gewend bent. Wel verschijnen er 

in deze vakantieperiode minder 

redactionele artikelen.

Het schooljaar is af-

gelopen. Misschien ga 

je op vakantie, 

misschien blijf je in 

Nederland. Hoe dan 

ook, je hebt vast wel 

even tijd om op de 

nieuwe website www.

speelbosmeermond.nl 

te kijken. Op deze site 

kun je namelijk jouw 

idee achterlaten om van het natuur-

gebied Meermond de mooiste speelplek 

van Nederland te maken. En dat 

maakt je vakantie natuurlijk alleen maar 

leuker!

Een speelbos 

Meermond is een nieuw natuurgebied aan 

het Spaarne, achter de gemeentewerf, 

naast de weilanden van Hageveld en tegen-

over museum Cruquius. De ingang vind je 

bij de Cruquiusweg 49. In het natuurgebied 

heb je alle ruimte om te spelen. Dat kunnen 

Zomertijd voor Heemstede

Nieuws

Campagne 

‘Nog geen 

BN'er’?

Kennemerland is een van de veiligste 

regio`s in Nederland. Om dat te 

behouden moeten burgers, onder-

nemers, gemeenten en politie samen 

werken. Om daar een impuls aan te 

geven, is de campagne Nog geen 

BNer? gestart. Want samen werken 

aan veiligheid, dat is waar Burgernet 

voor staat! Lees meer in deze 

HeemstedeNieuws.






Het leukste speelbos van Nederland? 

Denk mee op SpeelbosMeermond.nl!

we nog leuker 

maken; met een 

speelbos! Want in 

een speelbos 

kun je in bomen 

klimmen, hutten 

bouwen en je 

lekker uitleven. 

Als het speelbos 

klaar is, komt er 

een speciaal pad 

doorheen. Dit pad geeft uitleg over het 

milieu en de omgeving. Zo leer je spelender-

wijs de geheimen van de natuur kennen.

Meedenken?

Spelen in de natuur vindt de gemeente 

Heemstede belangrijk. Om dat zo goed 

mogelijk te doen hebben we jouw hulp nodig. 

Wat zou je graag willen doen in het speel-

bos? Hoe moet het eruit zien? Dat kunnen 

we met elkaar bedenken. Heb je een goed 

idee? Laat dit achter op de nieuwe site 

www.speelbosmeermond.nl.

Iedereen mag meedenken, ook je ouders, 

de buren, vriendjes en vriendinnetjes. 

Zij kunnen ook weer op jouw idee stemmen. 

Uiteindelijk worden de beste ideeën uit-

gevoerd, en is Heemstede een geweldig 

speelbos rijker!
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Kennemerland is een van de veiligste regio's in Nederland. Om dat te behouden 

moeten burgers, ondernemers, gemeenten en politie samen werken. Om daar een 

impuls aan te geven, is de campagne 'Nog geen BN'er?' gestart. Iedere crimineel 

moet weten dat er in Kennemerland wel heel veel ogen en oren zijn, de kans op een 

aanhouding is groot. Hulpbehoevenden worden snel geholpen en wijken worden 

adequaat gewaarschuwd bij een ramp of crisis.

Samen werken aan veiligheid, 

dat is waar Burgernet voor staat

Twee jonge kinderen en een bejaarde dame 

in nood zijn al dankzij Burgernet thuis-

gebracht. Met 196 mensen is uitgekeken 

naar een inbreker in Bloemendaal. Die 

bedenkt zich nu wel een tweede keer. In 

Haarlemmermeer zijn twee acties geweest, 

waarvan een met positief resultaat. 

Daarom… Doe mee!

In alle bussen, gebouwen en op straat komt 

u Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM 

en op alle lokale zenders is Burgernet te 

horen. U kunt de radiocommercial  ook 

beluisteren op de campagnepagina van 

burgernetkennemerland.nl.

Speciaal voor onze 

Burgernetters

Als blijk van waardering voor uw deel-

name, heeft u de mogelijkheid om producten 

van SelectaDNA (www.sdna.nl) tegen een 

fi kse korting aan te schaffen. SelectaDNA is 

een transparante vloeistof om goederen 

onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een 

code die wordt ingevoerd op een speciale 

website. De database die zo ontstaat 

wordt gebruikt door de politie. Als gestolen 

goederen zijn gevonden, kan de politie 

nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor 

ondernemend Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en 

winkeliers zijn in samenwerking met het 

RPC Kennemerland extra overvallen- 

en agressietrainingen georganiseerd. 

U geeft zich op via de website van 

Burgernetkennemerland.nl.  

Wilt u meer weten over de campagne, 

acties en aanbiedingen. Gaat u dan naar 

www.burgernetkennemerland.nl

Campagne ‘Nog geen 
BN`er?’

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Binnenkort vinden er ook nachtwerkzaamheden plaats aan de Schouwbroekerbrug. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem.

Werkzaamheden

Om de kwaliteit van de brug te verbeteren wordt de onderzijde van het beweegbare brug-

deel gereinigd en geschilderd. Ook worden de pijlers van de brug gereinigd en gerepareerd. 

Om overdag de doorvaart van schepen niet te stremmen vinden deze werkzaamheden in 

de nacht plaats.

 

Planning

De nachtelijke werkzaamheden zijn gepland van maandag 1 tot vrijdag 19 augustus. Deze 

worden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur uitgevoerd. 

 

Bereikbaarheid

De brug blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor zowel gemotoriseerd verkeer 

als voor fi etsers en voetgangers. Er zijn geen gehele afsluitingen van de brug gepland.

 

Meer informatie over het project Schouwbroekerbrug vindt u op de website www.haarlem.nl/

schouwbroekerbrug.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan

Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg - Javalaan nieuwe fi ets- en voet-

gangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Dit wordt met bebording 

aangegeven. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg













www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

GBA uittreksel niet 

nodig voor inschrijving 

middelbare school

In tegenstelling tot wat veel ouders en/of 

verzorgers denken zijn zij  niet verplicht 

om bij de inschrijving van hun kind een 

uittreksel uit de GBA aan de school te 

overleggen. Het is dus niet nodig dat 

ouders speciaal naar het gemeente-

kantoor komen voor een uittreksel. Dit 

betekent voor ouders dat ze reistijd, 

verlofuren en onnodige leges- en reis-

kosten besparen. Het bespoedigt ook 

het inschrijvingsproces op school.

 

Welke stukken wel aanleveren?

Voor de inschrijving bij een school moet u 

de volgende informatie aan de school 

geven:

Burgerservicenummer

geslachtsnaam en voorletters

geboortedatum en geslacht

Eén van onderstaande documenten moet 

daar nog bijgevoegd worden:

het uitschrijvingsbewijs van de basis-

school

een paspoort of identiteitsbewijs

een geboortebewijs of een afschrift van 

de persoonslijst die bij geboorte door de 

gemeente is verstrekt

Let op: de zorgpas kan hiervoor niet 

gebruikt worden want dit is een document 

die niet door de overheid is uitgegeven.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 22 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 56 het uitbreiden van een woonhuis 2011.165

Omgevingsvergunning voor bouwen

Glipperdreef 105-111 het dichtmaken van een opening onder 2011.182

 het appartementencomplex

Von Brucken Focklaan 1 het wijzigen van de voorgevel 2011.203

Omgevingsvergunning voor kappen 

Raadhuisplein 25 het kappen van een conifeer 2011.200

Bosboom Toussaintlaan 48 het kappen van een berk 2011.179

Schielaan 26 het kappen van 3 coniferen 2011.170

Omgevingsvergunning voor slopen 

Adriaan Pauwlaan 19 het verwijderen van asbest 2011.196

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 28 juli 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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 kader.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Meer en Boslaan 15 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.194 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 4 juli 2011.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Meer en Boslaan 15 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.194 

Het verzoek ligt vanaf  28 juli 2011 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. 

Uitschrijvingen GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

T.D. Nobels, geboren 07-03-1960, Binnenweg 1 A per 29-06-2011

R.C. Ingenluyff, geboren 21-12-1961, Erasmuslaan 2 per 28-06-2011

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de 

verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aan-

vragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode 

zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en 

dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. 

bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook 

bekend in deze rubriek. 

Op 6 juli 2011 hebben wij gepubliceerd dat wij voornemens zijn een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van:

 

Herenweg 37 het verbouwen van een kantoorruimte 2011.147

 naar een kinderdagverblijf

 

Hierbij hebben wij aangeven dat het verzoek vanaf 7 juli 2011 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 ligt bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 

 

Het gaat echter om een aanvraag omgevingsvergunning voor niet alleen afwijken van het 

bestemmingsplan, maar ook voor bouwen en brandveilig gebruik bouwwerken. Dit laatste 

brengt mee dat het hier een uitgebreide procedure betreft en dat aanvraag en ontwerp-

besluit niet vier maar zes weken ter inzage liggen. Dit dus vanaf 7 juli 2011.

 

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. 

Rectifi catie

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

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 on-

dertekend en zijn 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 (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift 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 on-

dertekend en zijn 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.

Ter inzage

Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat een licht blauwe polyester boot los dreef in het Heemsteeds Kanaal ter 

hoogte van de Spaarneborgh. 

Op grond van artikel 20 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren zijn de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving bevoegd 

onbeheerde vaartuigen, welke in de wateren worden aangetroffen, te meren, te verhalen en 

in bewaring te nemen voor rekening en risico van de eigenaars dan wel beheerders.

Bovengenoemd vaartuig is gelicht en in bewaring genomen. Dit vaartuig wordt vanwege de 

zeer slechte staat voor een periode van 2 weken - met ingang van 27 juli 2011 - opgeslagen, 

op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig 

ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, 

zullen burgemeester en wethouders het vaartuig laten vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Los drijvende roeiboot Heemsteeds Kanaal ter hoogte van Spaarneborgh

Zomerfeest Pierewiet 
CASCA groot succes!
Heemstede - Zoals ieder jaar 
organiseert Kinderdagverblijf 
Pierewiet een feestweek voor de 
kinderen en de ouders. Dit jaar 
stond het thema Reuzen en Ka-
bouters centraal. Iedere ochtend 
was er een leuke activiteit met 
als hoogtepunt het grote feest 
op vrijdag 15 juli waarvoor alle 
kinderen en ouders waren uit-
genodigd. Mede door de zon en 
de hoge opkomst was het we-
derom een zeer groot succes.
Dit jaar is gekozen voor het the-

ma Reuzen en Kabouters. Dit 
thema sluit aan bij Uk & Puk. Uk 
& Puk is een totaalprogramma 
met activiteiten voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar, die de spraak- 
en taalvaardigheid, sociaal-
emotionele vaardigheden en 
motorische en zintuiglijke vaar-
digheden ontwikkelen. 
De week begon op maandag-
ochtend 11 juli met het schilde-
ren van huizen voor de reuzen 
en de kabouters. Dit was een 
groot feest. Niet alleen de kwas-

ten werden gebruikt, maar ook 
de handen. Na de lunch heb-
ben de kinderen het liedje van 
Kabouter Spillenbeen gezongen 
terwijl ze op een bal (die rood 
met witte stippen heeft) heen en 
weer wiebelden. Dinsdag zijn er 
baarden, mutsen en laarzen be-
pakt met verschillende materia-
len. 

Woensdag was taartdag. Er wer-
den taartjes gekneed van rivier-
klei. Deze hebben ze later in de 
week in zoete kleuren geverfd. 
Later op de dag was er een heu-
se poppenkastvoorstelling. De-
ze ging over de reus die de slin-
gers van het feest van kabouter 
Spillenbeen en Bim weghaalde. 
Donderdag zijn er voetafdrukken 

gemaakt van Reuzen (pedagogi-
sche medewerkers) en Kabou-
ters (kinderen). 
De week werd afgesloten met 
het grote feest. Alle kinderen en 
hun ouders waren uitgenodigd 
om naar het reuzen- en kabou-
terdorp te komen kijken. Aan de-
ze oproep werd massaal gehoor 
gegeven. Mede door de zon en 
het springkussen was het een 
groot succes.

Kinderdagverblijf Pierewiet 
maakt onderdeel uit van stich-
ting Casca en is te vinden op de 
Molenwerfslaan 9 te Heemste-
de. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website of bellen 
naar 023-5483833.
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