
De fi rma Holland Ruiter start binnenkort de 
hondencontrole in de gemeente Velsen. Aan 
de hand van de belastingadministratie gaat 
een aantal hondencontroleurs de aanwezig-
heid van honden controleren. 

Waarom controle?
De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland 
(BSGR) verstuurt namens de gemeente de 
aanslagen hondenbelasting. 
Om dat goed te kunnen doen, wordt gecon-
troleerd hoe het met het hondenbezit in 
Velsen gesteld is. 
Als u niet thuis bent en de hondencontro-
leur heeft het vermoeden dat u een hond 
houdt, die nog niet geregistreerd staat, laat 

de controleur een informatiebrief met een 
aangiftebiljet hondenbelasting achter. De 
hondencontroleurs kunnen zich legitimeren.

Hoe doe ik aangifte van mijn hond?
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet 
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte 
te doen, dan kunt u uw hond (alsnog) aan-
melden via MijnBSGR of via een ”aangifte-
formulier hondenbelasting” op www.bsgr.nl. 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer 071-525 
6200, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur 

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Op donderdagavond 16 maart is het ge-
meentehuis gesloten. In plaats daarvan is 
de avondopenstelling van het gemeentehuis 
op woensdagavond 15 maart, de dag van de 
verkiezingen van de leden van de Provinciale 
Staten en Waterschappen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur dan - op af-
spraak - terecht bij Burgerzaken.
U kunt voor deze avond alleen telefonisch 
een afspraak maken via telefoonnummer 
0255-567200 of 140255.  

Het stembureau – in de hal van het ge-
meentehuis – is ook open. Velsenaren in het 
bezit van een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun stem 
uitbrengen.  
De locaties van alle stembureaus kunt u 
vinden op www.velsen.nl.

1 jaar Oekraïne
Op 24 februari 2023 is het 1 jaar geleden dat 
Rusland Oekraine binnenviel. Burgemeester 
Frank Dales is 24 februari langs 2 opvang-
locaties met Oekraïense vluchtelingen in 
Velsen gegaan. Hij sprak met de mensen van 
wie hij evengoed burgervader is over hun 
toekomst en hun dromen. Maar ook over 
hoe ze het afgelopen jaar hebben beleefd. De 
Oekraïners zoeken zin en betekenis in het 
leven met de dag. Ook als dat een leven is 
waarin je de oorlog met je meedraagt. Zonder 
te weten over hoeveel tijd het beter wordt.

Velsen vangt op dit moment 299 Oekraïners 
op, waarvan 118 in gastgezinnen. Dat mee-
levende Velsenaren hun huis opengestellen 
voor vluchtelingen is veelbetekenend. Want 
een huis of een thuis, het scheelt één letter, 
maakt een wereld van verschil. Het is ‘hart’ 
werken om dat thuisgevoel te bieden. Er is 
van alle kanten veel oog voor de Velsense 
Oekraïners. Samen met hen kijken we uit 
naar de dag dat de vrede in Oekraïne terug-
keert.

Hondencontrole

download nú de 
HVC-app voor 

Velsen.

download hem nu!
Scan de QR code of ga naar 
hvcgroep.nl/app

www.hvcgroep.nl

Begeleiding naar een
aardgasvrije woning
Wilt u aan de slag om uw woning aardgas-
vrij te maken? Doe dan mee met het project 
Groen Thuis. Hier krijgt u individuele bege-
leiding van een bouwkundig adviseur. Er is 
plek voor veertig deelnemers.
Voor inwoners van gemeente Velsen bieden 
Omgevingsdienst IJmond, Duurzaam Bouw-
loket en de Huizendokter advies en begelei-
ding bij het aardgasvrij maken woningen. 
Voor een eigen bijdrage van € 250,- krijgt u 
een huisbezoek, een adviesrapport op maat 
en een jaar lang begeleiding van een bouw-
kundig adviseur.
Meld u aan via www.duurzaambouwloket.nl/
groenthuis. Dit kan tot 15 maart 2023. 
Benieuwd naar de ervaringen van eerdere 
deelnemers? Kijk hiervoor op odijmond.nl/
projecten/groen-thuis/. 

Welke jonge held verdient een 
jeugdlintje?
Jongeren die zich inzetten voor de Velsense 
gemeenschap verdienen allemaal een pluim. 
Wilt u een van die jongeren voordragen voor 
een jeugdlintje? 
Dat kan voor 3 april 2023. Het jeugdlintje is 
een speciale onderscheiding voor jongeren 
uit Velsen. Een blijk van waardering voor 
jongeren tot 18 jaar die een voorbeeld zijn 
voor anderen.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. 
Denk aan inzet voor natuur, cultuur of al lan-
gere tijd vrijwilligerswerk doen. 
Of jongeren die ouderen, zieken of mensen 
met een beperking helpen. 

Maar ook zij die een bijzondere prestatie 
hebben geleverd. 

Jongere voordragen
U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 3 april 
2023 digitaal te verzenden. Het aanmeld-
formulier kunt u vinden op velsen.nl/jeugd-
lintje. Hier vindt u ook meer informatie over 
het jeugdlintje. Wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met Kirsten Kamp-
huis via kabinetszaken@velsen.nl of 
06 10890446. De jeugdlintjes worden door 
de burgemeester uitgereikt op 26 april 2023 
tijdens de lintjesregen. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Kies de juiste vlam, en 
doe deksel op de pan

Zorg dat de gasvlam onder de pan 
blĳ ft. Doe ook altĳ d de deksel op de 
pan. Eten kookt dan eerder en wordt 
sneller gaar, dit bespaart gas.

TIP

In plaats van
donderdag 16 maart 
Avondopenstelling 
gemeentehuis op 
woensdag 15 maart 

In Velsen hebben de enthousiaste trainers voor Voel je goed! hun certi� caat behaald! Zij staan klaar om de 
cursus over gezonde voeding en bewegen te geven.

Voel je goed: informatie over een 
gezonde leefstijl in makkelijke taal
1 op de 6 Nederlanders heeft moeite met 
lezen en schrijven. Dat maakt het soms extra 
lastig om informatie over een gezonde leef-
stijl goed te begrijpen. Speciaal daarvoor is 
de cursus Voel je goed!
De cursus start in het voorjaar. In 20 lessen 
worden deelnemers in kleine groepen bege-
leid door een trainer en door een diëtist. Voel 
je goed! is voor volwassenen die willen wer-

ken aan een gezonde leefstijl en een gezonder 
gewicht. Uw ontvangt adviezen in makke-
lijke taal.
Deelname is gratis en aanmelden is nu mo-
gelijk. 
Kijk voor meer informatie op
www.gli-velsen.nl/voel-je-goed. 
Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij 
Nurcan Arslan, arslan@welzijnvelsen.nl

Superprijs kerstbomenactie schuift door 
naar volgend jaar
De grote winnaar van de kerstbomen-
actie heeft zich dit jaar helaas niet gemeld. 
Dat betekent dat Superprijs, ter waarde 
van 500 euro, automatisch doorschuift 
naar volgend jaar. Goed nieuws voor alle 
deelnemers: de prijs wordt dan niet één, 
maar twee keer uitgereikt! 

Wethouder Marianne Steijn trok op
19 januari 51 winnende lootjes. 
Tientallen kinderen ontvingen een mooie 
prijs. 
We bedanken alle kinderen die hebben 
meegedaan aan de kerstbomenactie en tot 
volgend jaar!



Bekendmakingen

Het is bijna een jaar geleden dat ik als 
raadslid beëdigd ben. Ik wil iedereen 
bedanken die op mij heeft gestemd en 
mij het vertrouwen heeft gegeven. Als  
moeder van twee zonen heb ik deze 
keuze gemaakt om mee te helpen de 
wereld en Velsen een stukje beter te 
maken. Dit kan ik niet alleen, dit doen 
we samen. 

Daarom zal ik mijn uiterste best doen voor u 
om er een veilig gezond en beter Velsen van 
te maken samen met mijn fractie de VVD en 
de raadsleden van Velsen. Een Velsen om 
trots op te zijn, met de grootste zeesluis ter 
wereld! 
We zijn rijk aan duinen, strand, parken en 
cultuur. Alles is aanwezig.
Volksvertegenwoordiger zijn is voor mij 
een grote eer. Ik mag u stem zijn in onze ge-
meente. Ik houd mij bezig met zorg, sport, 
ondernemen, veiligheid en het milieu. 

Zo zit ik bij de werkgroep Integriteit en
Ondermijning van de raad. Ik wil dat mijn 
gemeente een veilige gemeente is, waar 
iedereen zich thuis voelt en elkaar helpt.

Liefdevolle zorg, dichtbij huis
In de raad houd ik mij bezig met armoedebe-
strijding en kinderopvang. 
De VVD wil duidelijke praktische en goede 
zorg, waarin de Velsenaren centraal staan. 
Hulp die voor iedereen betaalbaar blijft, 
maar ook snel beschikbaar is en van goede 
kwaliteit. 
Hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt 
georganiseerd, zodat het weinig aanpassing 
vraagt aan ons dagelijks leven. Waardoor je 
in je eigen buurt goed oud kunt worden. 

Kortom:
• Levensloopbestendige woningen.
• Basisondersteuning in het dagelijks leven.
• Snelle beschikbare kwalitatief goede zorg.

• Ondersteuning bij zwaardere hulpvraag.
Tevens mag ik als raadslid deel zijn de werk-
groep Jongeren en Politiek, bekend als het 
John van Dijkfonds. 
Dit is een werkgroep van de gemeenteraad 
om kinderen en jongeren en politiek dichter 
bij elkaar te brengen en extra aandacht te 
geven. 
Daarvoor nodigen wij klassen uit om het 
spel Democracity te spelen. Ik vind het leuk 
om dit te begeleiden. 

Wij hebben de afgelopen maanden verga-
derd over het realiseren van een kinderraad 
in Velsen. 
Op woensdag 19 april vindt de eerste
vergadering van de Kinderraad plaats. 
Graag wil ik die verbindende factor zijn en 
voor je klaarstaan. Heb je vragen of ideeën 
die ik in kan brengen? 
Stuur ze naar lseegers@velsen.nl.
Ik ben er voor jou!

Lara Seegers (VVD Velsen): 
Onze kinderen zijn onze toekomst

Maandag 6 maart om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur)
Vrouwenstemmen in de raad 
Locatie: burgerzaal gemeente Velsen
(Plein 1945) 
Op maandag 6 maart is er een inspirerende 
bijeenkomst over vrouwen in de politiek, 
geïnitieerd door een aantal vrouwen uit onze 
raad. Het is een openbare bijeenkomst, waar-
bij iedereen welkom is (wel graag aanmelden 
via: gri�  e@velsen.nl ). 
Een programma, dat niet alleen voor vrouw-
en interessant is, maar zeker ook voor man-
nen. Neem dus gerust je man, vrouw, dochter, 
zoon, vriend(in), familielid mee. 
Als gastspreker is Devika Partiman uitgeno-
digd. Zij is oprichter en voorzitter van de 

stichting Stem op een Vrouw. In een lezing 
neemt Devika de aanwezigen mee door een 
korte historie van vrouwen in de politiek in 
Nederland, mede toegespitst op Velsen. Ze 
licht één of twee bijzondere vrouwen uit de 
Velsense politiek uit. Aan de hand van dit 
voorbeeld legt ze uit waarom aandacht voor 
rolmodellen nu en toen belangrijk is. 
Daarna is er een tafelgesprek met een aantal 
raadsleden en vervolgens met ons enig vrou-
welijk collegelid, Marianne Steijn. Tot slot is 
er een panelgesprek tussen twee raadsleden 
en Derkje Veurink, directeur bij de gemeente 
Velsen, over hoe het er nu voor staat in 

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Deutzstraat 34, uitbreiden bedrijfsunit 

met dakopbouw (22/02/2023) 22320-
2023

• Kennemerlaan 129, bouwkundig split-
sen woning en winkel (24/02/2023) 
23051-2023

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 53, verbouwen naar 
4 appartementen en wijzigen voorgevel 
(20/02/2023) 21241-2023
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 65, vergroten woning 

(achterkant) en bouwen dakopbouw 

(20/02/2023) 21277-2023
• Kruidbergerweg 111, bouwen dakop-

bouw (23/02/2023) 22502-2023
• Kieftendellaan 20, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (23/02/2023) 22587-2023
• Duin- en Kruidbergerweg 78, wijzigen 

bestemming naar wonen (23/02/2023) 
22728-2023

Driehuis
• Bilderdijklaan 4, vergroten 2e verdie-

ping en plaatsen dakkapellen (voor- en 
achterkant) (20/02/2023) 21201-2023

• nabij Wol¦  en Dekenlaan 144, tijdelijk 
(2 t/m 4 juni 2023) plaatsen kampeer-
tenten (22/02/2023) 22290-2023

Velserbroek
• Hofgeesterweg 20, verkleinen

schuur en wijzigen gevels
(22/02/2023) 22327-2023

• Hofgeesterweg 20, bouwen stallen 
(22/02/2023) 22331-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• 4e Havenstraat 16-18, gewijzigd plan 

bouwen opslagloods (21/02/2023) 
118835-2022

Santpoort-Zuid
• Litslaan / Bloemendaalsestraatweg 

ong., bouwen 11 woningen
(inclusief opties) en inrichten buiten- 

 ruimte (23/2/2023) 138467-2022
Geen bevoegd gezag
IJmuiden
• Steigerweg 5-8000 (kad. 3010) en 

naast 8 (kad 3112), bouwen twee be-
drijfspanden (21/02/2023) 12260-
2023

Ingediende aanvraag onthe�  ng
werkzaamheden buiten reguliere
werktijden  APV artikel 4:4
Velserbroek
• Werkzaamheden a/d Boeier 1-14 in 

Velserbroek op 27 t/m 29 maart 2023 
van 08.00 - 16.00 uur. (24/02/2023) 
22932-2023

Ingediende aanvraag fi lmvergun-
ningen
IJmuiden
• Filmopname ‘Ik Zal Zien’ van 14 t/m 17 

maart 2023, locatie: IJmuiderstraat-
weg 167 (21/02/2023) 21551-2023

Ingetrokken aanvragen fi lmvergun-
ningen 
IJmuiden
• ”Ik zal zien”, locatie: Strand Zuidpier 

op 14, 19 of 20 april, IJmuiderstraat-
weg t.h.v. 167 op 14 t/m 17 maart, 23 en 
24 maart, Badweg 38 (Bunkers) op 20 
april, en Westerduinweg 3 op 16 of 26 

Velsen - zowel voor als achter de schermen 
- met de representatie van (een diversiteit 
aan) onder andere vrouwen. Wat kan er beter 
en hoe komen we daar?

Iedereen is welkom
Het wordt een inspirerend en interactief pro-
gramma, waarmee wij hopelijk de aanwezi-
gen enthousiast maken voor de (Velsense) 
politiek. Er is ruimte voor gesprek en dis-
cussie waar iedereen aan mee kan doen. Na 
afl oop van de bijeenkomst is er gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan onder het 
genot van een hapje en drankje.
De bijeenkomst is van 20.00 – 21.30 uur (in-
loop vanaf 19.30 uur) in de burgerzaal van 
ons gemeentehuis.

Aanmelden
Meld u zich wel uiterlijk 3 maart aan via 
gri�  e@velsen.nl, in verband met de beno-
digde catering. Graag tot 6 maart!

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen in 2023
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¦ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 
van de gemeente en geven daarover gevraagd 

of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website: 
www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk.
U bent van harte uitgenodigd om een verga-
dering bij te wonen. Hier volgen de locaties 
en vergaderdata voor komende maanden. 
Aanmelden is niet nodig.

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2023

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u 
een overzicht aan wanneer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt alleen themavergaderingen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden daarnaast heel vaak gevraagd deel
te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hier volgen de locaties en
vergaderdata voor komende maanden. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Datum/Tijd

IJmuiden-Noord Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV) 8 maart19.30 uur

IJmuiden-Zuid Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV) 26 april 19.30 uur

Zee- en Duinwijk Zeewijkplein 260 (Seniorencentrum) thema avond nader te bepalen

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
IJmuiden-Noord Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV) 19:30 8 maart
IJmuiden-Zuid Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV) 19:30 26 april
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260 19:30 Nader te bepalen* 

*Thema avond

Velsens JOGG Teamfi t coach Eva 
gaat voor een gezonde omgeving 
voor jongeren
Sinds enkele weken heeft gemeente Velsen 
een JOGG Teamfi t coach. Atlete Eva Hoven-
kamp helpt sportverenigingen en buurtloca-
ties om een gezondere omgeving voor jon-
geren te creëren. 

“Als Teamfi t coach ben ik verantwoordelijk 
om de sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving te 
adviseren op drie thema’s: voeding, rookvrij 
en verantwoord alcohol beleid. 
Samen kijken we hoe het voedingsaanbod 
kan worden uitgebreid met gezondere opties. 
Hoe we stap voor stap richting een rookvrij 
terrein kunnen en kijken we of er een duide-

lijk beleid is over het schenken en nuttigen 
van alcohol. 
De locatie kiest helemaal zelf met welk 
thema ze aan de slag willen en dit gaat alle-
maal op hun eigen tempo. Als coach geef ik 
kosteloos adviezen en handvaten waarmee 
de locatie dan aan de slag gaat.”

Wilt u advies over een gezondere omgeving 
of lijkt het u interessant om te kijken naar de 
mogelijkheden in bijvoorbeeld uw sportkan-
tine? 
Neem dan gerust contact op met Eva Hoven-
kamp via eva.hovenkamp@teamfi t.nl. 



april (03/02/2023) 14774-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• Wandelevenement Vissenloop op 3 juni 

2023 tussen 08:00 en 18:00 uur, locatie: 
Plein 1945 (20/02/2023) 21340-2023

• Staal’s Foodfest op 27 mei 2023 van 
15:00 tot 23:00 uur, locatie: Plein 1945 
(22/02/2023) 22252-2023

Santpoort-Noord
• “Foodfest”, op 2 en 3 juni 2023 van 

17:00 tot 23:30 uur, locatie: Broekber-
genplein (22/02/2023) 22504-2023

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Velsen-Noord
• Reyndersweg 1, tijdelijk (10 jaar) 

strandseizoensgebonden opslaan 
strandbedjes (23/02/2023) 136562-
2022

• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade), ver-
lengen tijdelijk gebruiken voor noodop-

vang (inclusief ondersteunende bouw-
werken) tot 16 april 2023 (23/2/2023) 
16297-2023

Santpoort-Noord
• Dijkzichtlaan 17, plaatsen dakkapel 

(achterkant) (21/02/2023) 9897-2023
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119B, verbouwen 

bijgebouw naar woning en plaatsen 
2 dakkapellen (21/02/2023) 100715-
2022

Velserbroek
• Paviljoentjalk 5 en 6, vervangen dak 

bergingen (23/02/2023) 15771-2023

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen 

overkapping (21/02/2023) 13533-2017
• Herculesstraat 67, plaatsen terras-

overkapping (21/02/2023) 14119-2015
Driehuis
• Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel in 

voorgeveldakvlak (21/02/2023) 15518-
2017

Van Rechtswege verleende omgevings-
vergunningen
IJmuiden
• Planetenweg 2-60, 3-61, 185-267, 

192-274, Pleiadenplantsoen 5-135, 
Eenhoornstraat 1-89, Voermanstraat 
2-36, 38-72, Radarstraat 2-36, reno-
veren 9 woonblokken (herstellen en 
deels schilderen metselwerk, vervan-
gen kozijnen, naisoleren dakranden) 
(21/02/2023) 124424-2022

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Verkoop Thais eten”, elke vrijdag en 

zaterdag van 3 maart 2023 tot en met 
2 maart 2024, locatie: Planetenweg 76 
(23/02/2023) 138595-2023

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kitebuggy Clubraces”, op 11 en 12 

maart 2023 van 08:00 tot 17:00 uur, 
locatie: IJmuiderstrand zone 3 en 4 
(21/02/2023) 6882-2023

• “30 van Zandvoort”, op 25 maart 2023 
van 08:30 tot 15:00 uur, locatie: passage 
door de gemeente Velsen (21/02/2023) 
133984-2022

• “Ko�erbakmarkt”, op 15 april, 13 mei, 
10 juni, 24 juni, 22 juli, 12 augustus en 
23 september 2023 van 07:00 tot 16:00 
uur, locatie: Plein 1945 (23/02/2023) 
6798-2023

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.
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