
100,-
HOVBORG LEUNSTOEL
Comfortabele lederlook leunstoel. Met 
voetensteun en traploos kantelmecha-
nisme. B75 x H101 x D92 cm 249,-

Met massage 
functie 

249,- 150,- 

Coupon geldig van 12-11 t/m
 16-11-2014

Scan deze code in de w
inkel

10%
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 MEGA OPENING 

WOENSDAG 12 NOVEMBER 2014 
VAN 09.00 TOT 21.00 UUR!

WOONBOULEVARD HELLEVOETSLUIS

BESTSELLERS
VOOR BODEMPRIJZEN!

 

TOT

 60% 

KORTING

Deze aanbiedingen gelden van 12-11 t/m 16-11-2014 uitsluitend in JYSK Hellevoetsluis, Moriaanseweg Oost 76A

20,-
OPTIMAL TRAAGSCHUIM KUSSEN
De hoogte van het kussen kan worden 
aangepast. Tijk van 80% katoen/20% 
polyester. Wasbaar op 60°C. 48x58 cm 
49,99

TRAAGSCHUIM

2,-OPBERGTAS
Praktische tas voor bijvoorbeeld 
het bewaren van dekbedden. 
60x40x26 cm 4,99

Publicatie beschikkingen
Natuurbeschermingswet

Onderwerp
I Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is om vergunning te verlenen 
aan Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V. voor de op- en overslag van 
bulkgoederen (kolen en erts) op het huidige terrein van de inrichting en het verplaatsen van 
een deel van de activiteiten naar de nieuw in te richten Hartelstrook aan de Missouriweg te 
Maasvlakte Rotterdam;
II Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is om de op 1 augustus 
2013, kenmerk ODH-2013-00007143, aan APM Terminals Maasvlakte II B.V. verleende 
vergunning te wijzigen. De wijziging betreft grotere stijghoogteveranderingen in het 
opslagpakket. De inrichting is gelegen aan de Europaweg 910, 3199 LC Maasvlakte te 
Rotterdam.

Bezwaar
Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikkingen kan een 
belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het 
kenmerk ODH-2014-00620863 (I) en/of ODH-2014-00619401 (II). Omdat de besluiten op 
11 november 2014 zijn verzonden aan de aanvragers, loopt de termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift tot en met 23 december 2014. Aan de behandeling van het 
bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
 

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening 
Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.
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M4care: praktijk voor zorg 
aan kind, gezin en netwerk
HELLEVOETSLUIS - Het voor-
malige Raadhuis aan de 
Smitsweg 74 heeft een nieu-
we bestemming gekregen. 
Daar is sinds kort M4care 
gevestigd, een praktijk die 
gericht is op psychologisch 
onderzoek, behandeling en 
ondersteuning in problema-
tische opvoedingssituaties 
voor kinderen tot 13 jaar, 
hun gezinnen en overig net-
werk. 
Het nieuwe jeugdstelsel gaat 
in 2015 in werking. Dan 
komt de gehele jeugdzorg 
onder verantwoordelijkheid 
van de gemeenten. Deze 

transitie zal gepaard gaan 
met een inhoudelijke ver-
nieuwing, de transformatie. 
Voorzieningen en hulpverle-
ners moeten zich meer gaan 
richten op de versterking 
van de eigen kracht van kin-
deren en opvoeders.
Dat is precies wat M4care 
te bieden heeft: snelle, ef-
fectieve en systeemgerichte 
hulp, laagdrempelig en met 
een persoonlijke benade-
ring. Ook professionals zo-
als huisartsen of leerkrach-
ten kunnen terecht met hun 
vragen of zorgen.
Wanneer op de juiste ma-

nier geïnvesteerd wordt in 
jonge kinderen en hun ge-
zinnen wordt de kans dat 
een kind zich zo optimaal 
mogelijk ontwikkelt, ver-
groot. Om niet te medicali-
seren en zo veel als moge-
lijk te normaliseren is het 
motto van M4Care dan ook 
‘Gewoon waar mogelijk en 
speciaal alleen waar nodig’. 
Investeren in kinderen met 
ontwikkelings- en opvoed-
problemen en hun gezinnen 
is een investering in de toe-
komst.
Informatie: 0181-745074 of 
m.hollmann@m4care.nl.

OOSTVOORNE - Voor Tekenclub Leemgaarde is 2014 het 
jubileumjaar. Al tien jaar, elke donderdagmiddag van 14.00-
16.00 uur, is de gezelligheidsclub van 55-plussers aan het 
werk in de Leemgaarde. Deelnemers bedenken zelf wat ze 
willen tekenen of schilderen. Abstract of realistisch, alles is 
mogelijk. Loop ook eens vrijblijvend het restaurant binnen.

Tekenclub bestaat 10 jaar

Excursie naar 
Mark Rothko
HELLEVOETSLUIS - Zondag 23 
november 2014 is een excur-
sie met de Kunstbus gepland 
naar Den Haag. Op het pro-
gramma staan twee musea: 
het onlangs gerestaureerde 
Mauritshuis en het Gemeen-
temuseum, waar momenteel 
een bijzondere tentoonstel-
ling van de Amerikaanse 
schilder Mark Rothko te be-
wonderen is.
De opstapplaatsen voor de 
Kunstbus zijn: Stellendam, 
Contiki (08:30 uur), Hel-
levoetsluis, Bibliotheek 
(09:00 uur) en Spijkenisse, 
Bioscoop (09:30 uur). Reser-
veren van toegangskaarten 
kan via: www.leerenbeleef.
nl/excursies of via Biblio-
theek Zuid-Hollandse Delta.


