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Volop kleur en fl eur 
op Lange Nieuwstraat
Het wordt steeds fraaier en fl eu-
riger  in IJmuiden.  Deze week is 
begonnen met het vullen van de 
bloembakken op de Lange Nieuw-
straat. 

Komende weken zullen de vas-
te planten, siergrassen  en heesters 
voor fl eur en kleur zorgen. De ver-
wachting is, dat volgende week alle 
bakken gevuld zijn.  Peter Kamstra,  
Erwin Lont en Erik Jan Kammen-

ga van KZ Aanneming & Groenvoor-
ziening BV uit Wieringerwerf voelen 
zich welkome gasten in IJmuiden. 
“Voorbijgangers en winkeliers zijn 
zo blij, dat het weer groen wordt in de 
winkelstraat, ze maken regelmatig 
een praatje met ons”, aldus Peter. In 
het najaar keren de hoveniers  terug. 
Dan planten ze er bolletjes bij, zodat 
IJmuiden ook in het vroege voorjaar 
verzekerd is van een bloementooi. 
(foto: gemeente Velsen)

• Socius Maatschappelijke Dienst-
verleners wordt briefadres voor 
mensen die in een instelling wo-
nen, of dak- en thuisloos zijn. Zo 
kunnen zij gebruik maken van on-
der andere (sociale) voorzienin-
gen.

• Velsen stelt in haar speelplan 2017 
voor om er zeven speelplekken he-
lemaal of gedeeltelijk op te knap-
pen. Bewoners en/of belangheb-
benden krijgen een brief als de 
speelplek in hun buurt wordt aan-
gepakt.

Uit het collegeBevrijdingsvuur in Velsen
Wethouder Annette Baerveldt 
van de gemeente Velsen (op de 
foto helemaal links) ontving 5 
mei jl. het bevrijdingsvuur uit han-
den van een groep lopers van At-
letiekvereniging Suomi. Zij kwa-
men om 13.30 uur aan bij het ‘Mo-
nument der Gevallenen’ op Plein 
1945 in IJmuiden.

Het Bevrijdingsvuur is hét symbool 
voor nationale eenheid en voor le-

ven in vrede en vrijheid. Sinds 1948 
wordt het Bevrijdingsvuur in Wage-
ningen ontstoken. In de loop der ja-
ren is de Bevrijdingsvuurestafet-
te uitgegroeid tot een nationaal eve-
nement, waarbij vele sporters van-
uit heel Nederland naar Wageningen 
komen om het vuur door middel van 
een estafette door het land te ver-
spreiden. De Santpoortse Atletiek-
vereniging Suomi deed voor de zesde 
keer mee. (foto: Ton van Steijn)

Aantal statushouders daalt
Het ziet ernaar uit dat Velsen 
voor de tweede helft van dit jaar 
nog 39 statushouders hoeft te 
huisvesten.

Het landelijke aantal daalt. Staats-
secretaris Klaas Dijkho�  verwacht 
dat deze trend in de eerst helft van 
2018 doorzet. Tot juli 2018 zou dit 
voor Velsen een taakstelling van 
circa 24 statushouders betekenen. 
In 2016 moest de gemeente Velsen 
nog 170 statushouders huisvesten. 

Velsen was in overleg met de ge-

meente Bloemendaal over huisves-
ting op het landgoed  Dennenheu-
vel. Bloemendaal stond in principe 
positief tegenover het tijdelijk huis-
vesten van statushouders uit Vel-
sen, maar dit is niet meer aan de or-
de. Dennenheuvel is slechts tot het 
voorjaar van 2019 ter beschikking. 
Bovendien zou deze extra opvang 
niet meer nodig zijn. Naar verwach-
ting zal medio 2017 de aanvullen-
de tijdelijke woonlocaties Venus-
straat, Dobbiuslaan en Platbodem 
in Velsen in gebruik worden geno-
men.

Afsluitingen Velsertunnel
Deze week wordt aan de hoogte-
detectie gewerkt bij de Velsertun-
nel. Als gevolg van de werkzaam-
heden is de tunnel op 12 en 13 mei 
’s nachts dicht.

Op vrijdag 12 mei wordt de tunnel-
buis richting IJmuiden/Haarlem 
afgesloten. Van middernacht tot 

0.400 uur wordt het verkeer omge-
leid via de calamiteitenbogen en de 
A9/Wijkertunnel. Op zaterdag sluit 
Rijkswaterstaat de tunnelbuis rich-
ting Beverwijk/Alkmaar van 00.00 
tot 04.00 uur. Verkeer wordt omge-
leid via Rotterpolderplein. In beide 
nachten blijft de tunnel beschikbaar 
voor nood- en hulpdiensten. Meer informatie op  www.raad.velsen.nl.
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Ankerdoop
De rotonde op Orionweg/Pleia-
denplantsoen/Raafstraat  heeft 
het voormalige kruispunt niet al-
leen veiliger gemaakt, maar is 
sinds afgelopen maandag ook 
voorzien van kunst.

Klaas de Boer (alias Puk) heeft het 
anker 36 jaar geleden opgevist uit de 
zee en besloot het anker mee te ne-
men naar Volendam. Voormalig ha-
venmeester en lid van het Wijkplat-

form Zee-en Duinwijk  Piet Dek-
ker heeft ervoor gezorgd, dat dit an-
ker naar IJmuiden kwam om de oude 
vissersplaats op te sieren. Een mar-
kant kunstwerk,  dat refereert aan de 
rauwe kant van IJmuiden aan Zee. 

Op de foto (Ko van Leeuwen) van-
af links wethouders Robert te Beest,  
Floor Bal, de heren Klaas de Boer en 
Piet Dekker, die vol overgave bijdra-
gen aan de ankerdoop.

Gratis zwemmen
Heeft u een laag inkomen (tot 
110% van het minimuminkomen) 
en kinderen tussen de 10 en 18 
jaar? Dan is het mogelijk om uw 
kinderen tien keer gratis te laten 
zwemmen. 

Tien keer gratis zwemmen
De gemeente Velsen maakt het voor 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen mogelijk om in de zomer-
vakantie gratis naar zwembad ‘De 
Heerenduinen’ te gaan. 

Hoe vraagt u aan?
Een aanvraagformulier kunt u 
downloaden op  www.velsen.nl en 

zoek voor meer informatie op ‘gra-
tis zwemmen’. Of neem  contact op 
met het Klant Contact Centrum  van 
de gemeente (tel: 140255, geen net-
nummer nodig).
Let op! Mensen die een uitkering van 
de gemeente Velsen ontvangen, krij-
gen het aanvraagformulier vanzelf 
thuisgestuurd. 

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingestuurd 
en u voldoet aan de voorwaarden, 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt uw 
kind bij het zwembad een polsband 
voor tien keer gratis toegang.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
april  2017  tot en met  5 mei  2017 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-

recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, gebruik 
weiland als parkeerterrein op 17 juni 
2017 (25/04/2017) 10974-2016
Paramaribostraat 42, plaatsen erfaf-

scheiding (26/04/2017) 11088-2017. 
Burgemeester Enschedelaan 66, 
brandveilig gebruik buitenschoolse 
opvang in basisschool (26/04/2017) 
11099-2017.
 
IJmuiden
Rondweg 18, bestaande contai-

ner ombouwen voor milieuopslag 
(04/05/2017) 11773-2017; 
Eksterlaan 18, verbouwen woning 
(05/05/2017) 11882-201;
 
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen aanbouw 
(01/05/2017) 11372-2017.  
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Heerenduinweg 6, ontheffi  ng kam-

peren het terrein van zwembad De 
Heerenduinen, 6 van 1 juli 2017 
16.00 uur tot 2 juli 2017 10.00 uur 
(3/05/2017)9290-2017.

Santpoort-Noord
Concordiastraat 84,oprichten be-
drijfshal (02/05/2017)25721-2016;
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam 
(08/05/2017) 5978-2017 (rijksmo-
nument).
 
APV artikel 2:17 Evenementen

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills edition op 20 en 
21 mei en Family edition op 27en 28 

mei 2017, locatie: recreatiegebied 
Spaarnwoude (03/05/2017) 5889-
2017

IJmuiden
Vissenloop op 21 mei 2017 van 7.00 
tot 17.30 uur in IJmuiden, start en fi -
nishlocatie: Trawlerkade
(03/05/2017) 7889-2017;

APV artikel 5:18 Standplaatsen

Santpoort-Noord
verkoop oliebollen, locatie plein-
tje tussen Hoofdstraat en Broekber-
gerlaan van 1-11-2017 t/m 31-12-
2017,(04/05/2017)9745-2017.

Besluiten

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 91, kappen twee 
bomen (01/05/2017) 11298-2017;  
Curaçaostraat 11, plaatsen dakop-
bouw (04/05/2017) 11782-2017; 
Kerkerinklaan 20, constructieve wij-
ziging (03/05/2017) 11696-2017;  
Hoofdstraat 262, gebruik diverse 
gronden voor Santpoortse Feestweek 
(04/05/2017) 11810-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg ong. nabij 
nr. 89, gebruik weiland als parkeer-
terrein (25/04/2017) 10974-2017.
 
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, plaatsen  voetgan-
gersbrug (03/05/2017) 11687-2017;  
Bloemendaalsestraatweg 49, kappen 
boom (05/05/2017) 11863-2017. 

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel 
(04/05/2017) 12725-2017.

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, uitbreiden wo-
ning (29/04/2017) 11230-2017.

Velserbroek
Fregat 44, oprichten schuur 
(30/014/2017) 11257-2017;  
Haverland 5, plaatsen  dakkapel 
(04/05/2017) 11726-2017; 
Klipper 69, uitbreiden 1e verdieping 
woning (04/05/2017) 11818-2017;   
Dammersweg 15, wijzigen gebruik 
van een loods naar Bed & Breakfast 
(4/05/2017) 12135-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Venusstraat 2, oprichten 5 tijdelij-
ke woningen voor statushouders 
(04/05/2017) 4456-2017.

Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 56, oprichten 8 tijdelij-
ke woningen voor statushouders op 
het perceel (04/05/2017) 4455-2017.

Velserbroek
Platbodem 197, oprichten 9 tijde-
lijke woningen voor statushouders 
(04/05/2017) 4463-2017.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten 
stapmolen, aanleggen 3 rijbakken 
(9/05/2017) 6967-2017.

Aanvragen (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- een breedtebeperking in te stel-
len aan het begin van de Kerkweg 
ter hoogte van de kruising met de 
Terrasweg te Santpoort-Noord 
door middel van het plaatsen van 
het bord C18 met een aangegeven 

maximale voertuigbreedte van 1,9 
meter zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
datum waarop het besluit elektro-

nisch in de Staatscourant is bekend-
gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg ( formulier op 
www.velsen.nl werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Op 11 mei is 
dit verkeersbesluit ( digitaal ) gepu-
bliceerd in de Staatscourant.

Kapmelding
In het parkje langs het fi etspad tus-
sen de Wenckebachstraat en de 
Rooswijkweg  in Velsen-Noord wor-

den nabij het kantoor aan de  Roos-
wijkweg nr. 316 veertien populieren 
en twee iepen gekapt.  De vitaliteit 

van deze  bomen is  sterk afgenomen. 
Ze vormen een gevaar voor de veilig-
heid van de gebruikers van de open-

bare ruimte rond de bomen.
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Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te 
IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen 
zijn zowel live als achteraf te volgen via http://raad.velsen.nl en zijn daarna 
op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. 

Carrousel donderdag 18 mei 2017
In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. 
Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan 
ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over 
neemt.

Inspreken kan tijdens de Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of  via de mail voor de Carrousel: griffi  e@velsen.nl met ver-
melding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e 
neemt dan nog contact met u op. 

Agenda
1. Verkeersstructuur centrum  IJmuiden

Dit onderwerp staat voor de 2e keer op de agenda van de Carrousel. De ver-
keersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere 
om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, 

Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat. Raadzaal 19.30 tot 21.00 
uur

2. Woonagenda 2018
Sinds de invoering van de Woningwet 2015 bespreekt de gemeente met 
de woningcorporaties en de huurdersverenigingen jaarlijks de wederzijd-
se prestatieafspraken. Voor het maken van prestatieafspraken voor 2018 
heeft college de Woonagenda geschreven met belangrijke onderwerpen 
voor de periode 2018-2022. S choonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur

3. Wijziging Afvalstoff enverordening Velsen 2009
Er komt een nieuwe wijze van huisvuilinzameling voor bewoners van laag-
bouwwoningen in Santpoort-Noord en Zuid, Driehuis, in buitengebieden, 
Velsen-Zuid en een klein deel van IJmuiden. Zij krijgen een extra  mini-
container voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkin-
gen. Daarnaast wordt de minicontainer voor restafval nog slechts 1x per 
vier weken geleegd. Voor deze wijziging is het nodig dat de gemeenteraad 
de verordening aanpast. Bewoners ontvangen daarover deze maand een 
brief.  Schoonenbergzaal  na afl oop van de Woonagenda tot 22.30 uur

4. Algemene Subsidieverordening Velsen 2017
De subsidieverordening 2003 is aangepast door wijziging in wet- en re-
gelgeving op Europees niveau. Ook is de afstemming in de regio IJmond 
is meegenomen. Zo is o.a. de uiterlijke aanvraagdatum van een structure-
le subsidie verplaatst van 1 juli naar 1 oktober. Rooswijkzaal 19.30 tot 21.00 
uur.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
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Boek ‘Hoofd in de Wolken 
& Voeten in de Aarde’

IJmuiden - Afgelopen zon-
dag heeft de IJmuidense 
Yvonne Vrijhof haar boek ge-
lanceerd; Hoofd in de Wolken 
& Voeten in de Aarde.
In dit boek neemt zij de lezer 
op een alledaagse en luchti-
ge manier mee op avontuur 
in de natuur! De natuur biedt 
ons, volgens Yvonne, veel 
meer dan we in een oogop-
slag kunnen zien. De verha-
len zijn juweeltjes op zich en 
elk verhaal wordt begeleid 
met een prachtige illustratie 
die is gemaakt in afstemming 
op dat moment! 
Dit boek is tot stand geko-

men door haar wandelingen 
die ze met regelmaat maakt 
in het duingebied van onder 
andere IJmuiden en omstre-
ken. Wil je meer over haar 
boek weten of aanschaffen? 
Kijk dan op de website www.
heksenkruid.nl.  
Tevens is haar boek te koop 
bij The Read Shop aan het 
Marktplein in IJmuiden. Aan-
staande zondag 14 mei geeft 
Yvonne op het Heggerijders 
festival in Velserbeek twee 
boekpresentaties: om 11.30 
en 14.30 uur. Na deze pre-
sentatie kun je ook een boek 
aanschaffen.

Driehuis - Het eerste he-
renteam van Strawberries 
heeft zondag gewonnen 
van Maarssen. De mannen 
van Axel Wessels versloe-
gen de laagvlieger maar 
nipt: 3-2. Hierdoor staat 
Strawberries nog steeds op 
een gedeelde derde plaats, 
slechts twee punten achter 
Amstelveen. De nummer 
twee promoveert aan het 
einde van het seizoen naar 
de eerste klasse.
Strawberries speelde zon-
dag een zeer goede eerste 
helft. Direct na het eerste 
fluitsignaal werd Maarssen 
onder druk gezet. De spe-
lers van de thuisploeg wa-
ren een stuk feller en rea-
geerden attent op iedere 
bal. Strawberries creëerde 
veel kansen, maar slechts 
één werd er verzilverd voor 
de rust. 
Casper Herrebrugh was het 
eindstation van een langlo-
pende aanval van de aard-
beien. Hij scoorde door de 
bal tussen de benen van 
de keeper van Maarssen te 
slaan. 
In de tweede helft was het 
devies voor de Strawber-
rianen om snel afstand te 

nemen van Maarssen en 
een tweede goal te for-
ceren. Twee strafcorner-
doelpunten van topschut-
ter Erik van den Berg zorg-
den voor een comforta-
bele 3-0 voorsprong en 
het leek erop dat Straw-
berries een probleemlo-
ze wedstrijd zou uitspe-
len. Niets was minder waar, 
want Maarssen wist binnen 
tien minuten tijd de span-
ning weer volledig terug 
te brengen. Strawberries 
was even het spoor volle-
dig bijster en het mocht blij 
zijn dat het niet nog een 
derde doelpunt om de oren 
kreeg. Maarssen kon ech-
ter bij meerdere strafcor-
ners van Strawberries ook 
opgelucht ademhalen. Het 
stroperige veld zorgde er 
namelijk voor dat de bal 
niet op de goede plek op 
de kop van de cirkel werd 
gestopt. Bovendien kreeg 
Maarssen geen strafbal te-
gen nadat een bal door een 
voet voor de doellijn werd 
gestopt.
Komende zondag staat de 
derby in en tegen Haarlem 
op het programma. (Finn 
van Leeuwen)

Santpoort-Zuid - In de win-
terperiode worden er veel ver-
schillende activiteiten georga-
niseerd in ‘t Brederodehuys en 
is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten maar in de zomer-
periode is het aanbod (bijna) 
nihil. Voor  senioren die niet op 
vakantie gaan is dit erg jammer. 
Marijke Jacobs, actief en be-
trokken buurtbewoonster, vond 
dat daar iets aan moest veran-
deren. In samenwerking met 
het Sociaal Wijkteam heeft  zij  
het initiatief genomen om één 
keer per twee weken op don-
derdag een koffieochtend te 
organiseren bij Eetcafé Klein 
Centraal op het station in Sant-
poort-Zuid. Vanaf 1 juni zijn 
senioren vanaf  11.00 uur van 
harte welkom in het restaurant, 
of bij mooi weer natuurlijk op 
het terras. De ochtend duurt tot 
12.30 uur. Tijdens de ochtend is 
er altijd een gastvrouw aanwe-
zig die iedereen welkom heet 
en voor ieder wat persoonlijke 
aandacht heeft. Op 1 juni wil-
len ze een feestelijke start ma-
ken met de koffieochtenden en 
bieden alle bezoekers iets lek-
kers en het tweede kopje kof-
fie of thee, gratis aan. De och-
tend is gratis, u betaalt alleen 
voor de thee of koffie 2,20 euro. 
Meer weten? Bel 023-5375830.

Zomers
kopje koffie




