
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 augustus 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

HeemstedeNieuws 
light

Heemstede

In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële bekendmakingen en een beperkt aantal redactionele artikelen in HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons ook op www.heemstede.nl, Facebook.com/gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede
In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële bekendmakingen en een beperkt aantal redactionele artikelen in HeemstedeNieuws. 

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:

Controles hondenbelasting van start
In opdracht van de gemeenten 
Heemstede en Zandvoort voert het bedrijf 
HollandRUITER weer controles uit op de 
hondenbelasting.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van 
de hond is verplicht aangifte te doen. Aan 
de hand van gegevens van de gemeente 
controleert een aantal hondencontroleurs 
de aanwezigheid van honden. Een 
hondencontroleur kan bij u aanbellen en 
enkele vragen stellen over het al dan niet 
hebben van een hond. De hondencontroleurs 
kunnen zich legitimeren door het tonen van 
een legitimatiebewijs.

Informatiebrief bij afwezigheid
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling 
over het wel of niet aanwezig zijn van één 
of meerdere honden. Als de controleur het 
vermoeden heeft dat u op uw adres één 
of meerdere honden houdt, laat hij een 

informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U 
kunt deze dan invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) 
nog niet bij de gemeente heeft/hebben 
aangemeld kunnen dit alsnog doen. U kunt het 
aangiftebiljet downloaden op www.gbkz.nl 
Hebt u vragen over de controles 
hondenbelasting? Bel dan met 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) via (023) 512 60 66 (op werkdagen 
van 8.30 - 12.30 uur).

Wat is grofvuil?
Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in 
de grijze rolemmer of in de verzamelcontainer 
bij brengparkjes aan te bieden. Het is een 
verzamelnaam voor allerlei soorten afval.
Zo’n 92% van het grofvuil bestaat uit 10 
verschillende afvalsoorten, zoals glas, kunststof 
en hout, die Meerlanden volledig kan recyclen.

Wat valt niet onder grofvuil?
Bouw- en sloopafval zoals steen en puin, 
autobanden, asbest.
Deze afvalstromen levert u apart (tegen 
betaling) aan bij de milieustraat aan 
de Cruquiusweg 47 of bij een andere 
afvalverwerker.

Kan ik grofvuil zelf weg brengen of 
laten ophalen?
Dat kan beide.
- Bij zelf wegbrengen naar milieustraat zijn 

voor particulieren in Heemstede de eerste 
 3 m³ per jaar gratis. Voor alles meer dan 3 m³ 

betaalt u € 45,65 per m³. Neem een geldig 
legitimatiebewijs mee. 

- Heeft u een grofvuilophaalafspraak gemaakt 
met Meerlanden? Dan betaalt u € 22,75 per 
keer tot een maximum van 2 m³. Vanaf 3 m³ 
betaalt u € 45,65 per m³

Wat is 1 m³
Als vuistregel kunt u aanhouden dat een 
driezitsbank ongeveer 1 m³ is.

Uitgelicht: Grofvuil 
in Heemstede

In/uitrit Mahlerlaan 5
Op 7 augustus 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Mahlerlaan 5, 2102 
EN in Heemstede.

Verwijdering fi etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een zwarte damesfi ets, merkloos, een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus, een grijze 
damesfi ets, merk Kalkhoff 

- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Geelgors: 
een groene herenfi ets, merk Mondia, een 
bruine damesfi ets, merk Superieur

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1/43: 
een blauwe herenfi ets, merk Rental

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: 
 een paarse damesfi ets, merk Batavus
- Sportparklaan, ter hoogte van Nicolaas 

Beetsschool: een grijze damesfi ets, 
 merk Gazelle
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
 een zwarte damesfi ets, merk Elops, een rode 

herenfi ets, merkloos, een blauwe herenfi ets, 
merk Sparta, een zwarte herenfi ets, merk 
Sparta

- Wilhelminaplein, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk On the Road

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 28 augustus 2019 de gelegenheid hun 
fi ets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Floradreef 26, plaatsen verdiepte 

fi etsenberging, wabonummer 444904, 
ontvangen 1 augustus 2019

- Hageveld 84 + 100, het plaatsen van een 
markies, wabonummer 444790, ontvangen 31 
juli 2019

- Laan van Dick Laan 1, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 444935, ontvangen 1 
augustus 2019

- Strawinskylaan ter hoogte van 40, het 
vervangen van de brug in het IJsbaanpad, 
wabonummer 444296, ontvangen 31 juli 2019

- Van Slingelandtlaan 17, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 443941, ontvangen 
30 juli 2019

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Landzichtlaan 56, bouw dakterras , 

wabonummer 409485, verzonden 5 augustus 
2019

- Strawinskylaan 27, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 407913, verzonden 5 augustus 
2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Reinier van Holylaan 10, het bouwen van een 

overkapping/berging, wabonummer 406900, 
ontvangen 12 mei 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 
op verzoek aanvrager
- Cruquiusweg 114A (voorheen 116A), het 

wijzigen van de bestemming bedrijfsruimte 
naar woonruimte en verbouwen van 

 1e verdieping naar 4 kamers / studio’s met 
2 balkons, wabonummer 437174, aanvraag 
ingetrokken op 26 juli 2019



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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In het kader van oncomfortabel, ongewilde zelfkastijding en 
pijntjes, hierbij de volgende ervaring. Staat u weleens bij de bus-
halte? Ik weet nu waar de uitdrukking ‘staan bij de bushalte’ van-
daan komt. Door de bushokjes in Heemstede van buslijn 50 langs 
de Herenweg. Bent u daar weleens geweest en heeft u die bank-
jes gezien? Daar ‘schijn’ je op te kunnen zitten. Dat is toch echt af 
te raden. Dat bankje van metaal, ziet eruit als een surrealistisch 
barbecuerooster, met ruitjes. Het nodigt ook niet echt uit om op 
te gaan zitten, het is verre van comfortabel. Absoluut geen ge-
makstoel. Degene die dit heeft ontworpen, moet een grote hekel 
gehad hebben aan de mensheid, dat kan niet anders. 
Potjandorie, dan mis je net je bus. Balen, met de zomerdienst-
regeling moet je dan een half uur wachten. Nee, niet doen! Te 
laat. Je gaat dan toch zitten. Met een pantalon of jurk van een 
veel te dunne stof vanwege de zomer. Op dat barbecuerooster. 
Het effect is hetzelfde. Met het resultaat dat je achterwerk na een 
half uur zitten er net zo uit ziet als een mega-hamburger die ge-
gaard is op de barbecue. Alleen dit is zitvlees. Nou, nou, gratis en 
voor niets een boter- kaas- en eierenafdruk gestanst in je derriè-
re. Oei zeg, dat voel je wel even. Om dit bankje te kunnen overle-
ven moet je toch echt het houten achterwerk van Pinokkio heb-
ben. Van zwaar eikenhout dan. 
Wat een verademing als de bus dan eindelijk arriveert en jij dat 
vervloekte barbecuerooster eindelijk mag verruilen voor een 
pluche zitplaats in de bus. En hopla, opa zit. Eindelijk onderweg 
om wat hamburgers te gaan halen.

Bart Jonker

Strafbankje
COLUMNITEITEN

V.E.W. Jeugd in de lift
Heemstede - Met het nieuwe sei-
zoen voor de boeg gaat het heel 
goed met de jeugdafdeling van 
V.E.W. “We zitten in de lift ”, al-
dus jeugdvoorzitter Michiel van 
Rooijen. “Voor aankomend sei-
zoen hebben we weer een extra 
team kunnen inschrijven. We be-
ginnen het seizoen met een JO-
08, JO-09, JO-10 en JO-11 en de 
groei zit er nog altijd in.” Op orga-
nisatorisch vlak zijn er ook goe-
de berichten. Zo is de trainersstaf 
aangevuld met Technisch Jeugd 
coördinator Arnold Mettes, oud-
jeugdspeler van Ajax en jeugd-
trainer van KHFC. Arnold wordt 
ondersteund door meerdere, pe-
dagogisch onderlegde veldtrai-
ners. Ook het jeugdbestuur is ver-
sterkt. Naast de jeugdteams die in 
de competitie gaan spelen, start 
V.E.W. een trainingsgroep op za-
terdagochtend speciaal voor kin-

deren van 4-6 jaar. “Onder vak-
kundige leiding gaan deze kin-
deren spelenderwijs leren voet-
ballen, maar ook samenwerken, 
plezier maken, elkaar helpen en 
omgaan met verlies”, zegt Arnold 
Mettes. “V.E.W. is een kleine ver-
eniging waar geborgenheid hoog 
in het vaandel staat.” Wil je ook bij 
V.E.W. voetballen, kom dan mee-
voetballen op de trainingsdagen 
en ontdek hoe leuk voetballen is.
- Zaterdag 17 augustus 10-11 uur
- Zaterdag 24 augustus 10-11 uur
- Zaterdag 31 augustus 10-11 uur
Deelname is gratis en vrijblijvend. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op https://www.vewheem-
stede.nl/ of kunt u altijd contact 
opnemen met jeugdvoorzitter, 
Michiel van Rooijen, jeugdvoor-
zitter@vewheemstede.nl
Foto: V.E.W.

WABO viert de zomer
Heemstede - Het zit er weer 
op, alle meiden van scouting 
WABO zijn inmiddels weer te-
rug van hun zomerkamp. De 
welpen (6 tot 10 jaar) hebben 
in Almaar een kamp gehad 
met het thema Harry Potter. 
De scouts (10 tot 14 jaar) zijn 
naar de Haarlem Jamborette 
geweest waar ze samen met 
scouts uit andere landen gin-
gen kamperen. 

En voor het eerst bij de WA-
BO gingen ook de rovers (18 
tot 21 jaar) op zomerkamp, zij 
zijn in Hoge Rielen in België 
geweest. Daar hebben ze veel 
leuke dingen gedaan, zoals 
een dagje Bobbejaanland, een 
escaperoom en lekker zwem-
men. “Maar het tofste was wel 
onze slaapplek”, aldus de mei-
den, die in een hoge toren 
sliepen. De welpen gingen op 
‘toverles’ op Zweinstein, speel-
den zwerkbal en gingen naar 
de kinderboerderij. Ze hebben 
de week afgesloten met een 
bonte avond met optredens 
zoals goocheltrucs, dansjes en 
een toneelstuk. De scouts op 

de Haarlem Jamborette heb-
ben veel (buitenlandse) vrien-
den gemaakt. Ze hebben sa-
men gezeild, gehiked, zijn 
naar Walibi geweest en nog 
veel meer leuke dingen. “De 
city hike was de leukste hike 
ooit, want deze hebben we 
uitgelopen”, vertelden ze en-
thousiast. Deze hike was 9 km 
in Leiden en hebben ze zon-
der hulp uitgelopen. Meiden, 
het waren allemaal top-kam-
pen. Bedankt. En alle vrijwill-
gers ook bedankt, zonder hen 
zouden we niet zulke mooie 
kampen kunnen draaien.
 
Het nieuwe seizoen begint 
met het Girl Power Event op 
zaterdag 7 september. Alle 
meiden vanaf 6,5 jaar zijn wel-
kom om van 10 tot 12:30 gra-
tis mee te komen doen. Kijk 
voor meer informatie op fa-
cebook.com/scoutingwabo of 
op www.waboscouting.nl.

Wij hebben nog enkele open 
vrijwilligersfuncties. Bent u 
geïnteresseerd? Mail naar in-
fo@waboscouting.nl.

Presentatie redacteur met Italiaanse hapjes

Monet bij dagbesteding
Heemstede – Dreefhart is het 
ontmoetingscentrum voor men-
sen met geheugenproblemen én 
hun verwanten. De dagbesteding 
richt zich op mensen met een so-
ciale indicatie en geheugenpro-
blemen. Zij volgen een op maat 
gemaakt programma. Dat kan va-
riëren van meedoen aan activitei-
ten, tot het samenstellen van de 
lunch en zelfs het doen van de 
boodschappen hiervoor. 

Sandra Bouwmans van Kenne-
merhart geeft hieraan professio-
nele leiding bij Dreefhart. Zij or-
ganiseerde met de deelnemers 
een culturele middag die Bart 
Jonker invulde. De redacteur van 
de Heemsteder heeft geruime 
tijd in Italië gewoond en was net 
als Claude Monet, helemaal be-
geesterd van het bijzondere me-
diterrane licht, zo kenmerkend 
voor de schilderijen van Monet. 
Het schilderij ‘Impression, soleil 
levant’, dat Monet in 1872 schil-
derde, is de aanzet geweest tot 
de term ‘impressionisme’. Met dit 
werk neemt hij in 1874 deel aan 
de eerste tentoonstelling van toe-
komstige impressionisten. In de 
Rivièra gaat Monet op zoek naar 
het mediterrane licht dat hem zo 
inspireert. Hij slaagt erin dit licht 
te reproduceren, hij schildert hier 
onder meer zijn werken ‘Zicht 
op de Sassovallei met zoneffect‘, 
Zicht op Bordighera’ en het ‘Zicht 
op Dolceaqua met het Castello 
Doria en de oude brug’. Het pu-
bliek geniet van de schilderijen 
en de uitleg. 

Daarna zou Sandra Bouwmans 
deze schilderijen beoordelen met 
de gasten met de Visual Thinking 

Strategies ofwel het ‘Hardop kij-
ken’, waarbij gasten, na een gron-
dige opname van het onderwerp, 
drie vragen gaan beantwoorden 
waarbij ieder antwoord even be-
langrijk is. Een inmiddels beproef-
de methode met opvallende re-
sultaten voor de kijkers en de do-
centen. Maar dat lukte niet, want 
de pauze werd te gezellig met 
de Italiaanse hapjes die Bart ser-
veerde aan de groep. Hij had sa-
men met een goede vriendin en 
liefhebster van de Italiaanse keu-
ken, Tanna Sluyter, Aperitivo Itali-
ano gemaakt met zelf gestampte 
pesto, olijven, zongedroogde to-
maten en de tomaat in vele ge-
daanten in de lasagne of pasta 
ragu. Ook hier ging het vraag en 
antwoordspel gewoon door en 
konden met name de mantelzor-
gers goede ideeën opdoen voor 
thuis. Een nieuwe gast vroeg zich 
af: “Dat is gezellig, wanneer mag 
ik weer komen?” 

In dat spontane gebeuren dat 
vaak voorkomt bij de dagbeste-
ding, ligt het geheim van het suc-
ces van Dreefhart. Het betrekken 
van de vrijwilligers en mantelzor-
gers bij de invulling en uitvoering 
van de dagbesteding. 

Een volgende activiteit is de ar-
chitectuur van de Tweede Kamer 
door een architecte die je een 
heel andere kijk geeft op de be-
kende beelden van de televisie. 
En wellicht ook interessanter. Wel 
anders dan Monet en de Italiaan-
se borrelplank. Voor informatie 
kunt u bellen met 0620268794 of 
mail dreefhart@kennemerhart.nl.

Ton van den Brink




