
Infraroodmeti ng laat zien 
waar warmte ontsnapt

In het boek organiseert Maximiliaan Modder-
man een feest voor zijn knuff els als hij alleen 
thuis is, inclusief taart. Ook in De Berk werd het 
feest. De kinderen verzamelden zich met hun 
knuff els rondom de wethouder, die na het 
voorlezen haar gitaar erbij pakte om een paar 
kinderliedjes te spelen. Het feestje werd 
afgesloten met een ‘moddertaart’, speciaal 
voor de gelegenheid door de kinderen en 
pedagogisch medewerker Sigrid Ruhrup van De 
Berk gebakken.

‘Herhaling is belangrijk’
Voordat ze wethouder werd bij de gemeente 
Koggenland, werkte Van Kampen zelf als 
pedagogisch medewerker. Ze is groot voorstan-
der van de Nati onale Voorleesdagen. ‘Ik wil het 
belang van voorlezen graag onder de aandacht 
brengen. Het is goed voor de taalontwikkeling 
en de woordenschat. Aandacht voor voorlezen 
moet er elke dag zijn.’ Ruhrup beaamt het: ‘De 
herhaling is belangrijk. We lezen dit boek nu al 
de hele week voor. Het duurt even voordat ze 
zich kunnen inleven.’ Van Kampen: ‘Door een 
verhaal steeds te herhalen zien de kinderen dat 
er uit die lett ers een verhaal tevoorschijn komt. 
Zo worden de kinderen nieuwsgierig naar woor-
den en boekjes en krijgen ze een goede taalbasis, 
al voordat ze naar de basisschool gaan.’

De Nati onale Voorleesdagen worden jaarlijks 
georganiseerd op initi ati ef van Sti chti ng Lezen, 
om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf 
nog niet kunnen lezen, te sti muleren. Daarbij 
wordt ieder jaar het Prentenboek van het 
Jaar gekozen. Dit boek staat centraal in de 
acti viteiten ti jdens de Voorleesdagen.  

Back on Track helpt jongeren 
tussen de 17 en 23 jaar op weg 
naar een baan of opleiding.
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Voorleesfeestje met moddertaart
Op donderdag 26 januari ging wethouder Marian van Kampen op bezoek bij kinderopvang De Berk in Berkhout, waar zij voorlas uit het boek 
‘Maximiliaan Modderman geeft  een feestje’ van schrijver Joukje Akveld. Dat deed zij in het kader van de Nati onale Voorleesdagen, die van 25 januari 
tot en met 4 februari plaatsvinden. De Nati onale Voorleesdagen worden jaarlijks gevierd om voorlezen aan kinderen te bevorderen.

Een uitgave van uw gemeente
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De vrijwillige energiecoaches van duurzaam-
heidsplatf orm Koggenland Energie Neutraal 
(KEN) hebben het afgelopen jaar ruim 170 
Koggenlanders geholpen met warmtemeti n-
gen van woningen. Met behulp van een infra-
roodcamera laten de energiecoaches zien op 
welke plekken er veel warmte ontsnapt uit 
een woning en waar isolerende maatregelen 
dus raadzaam zijn.

Het is een koude ochtend in januari, energie-
coaches Karel de Vries en Ger de Rooij van KEN 
zijn op bezoek in de woning van Gerard en Gre 
in Berkhout. Buiten ligt de temperatuur net on-
der het vriespunt. Het pad van de woning is 
spekglad. Binnen in het vrijstaande huis wordt 
er vandaag fl ink gestookt. ‘Om de warmtescan 
goed uit te kunnen voeren moet het in de 
woning minimaal 15 graden warmer zijn dan 
buiten, dus we hebben gevraagd de verwar-
ming aan te zett en,’ verklaart Karel de Vries de 
tropische temperatuur. 

Isolati emaatregelen
Gerard en Gre hebben zich aangemeld voor de 
warmtescan omdat ze benieuwd zijn hoeveel 

warmte er uit de woning ontsnapt. Ze hebben 
(nog) geen plannen voor isolati emaatregelen. 
Gerard vertelt dat zijn vader het huis in 1973 
liet bouwen. ‘Sindsdien is er niets meer aan 
gedaan.’ Het dubbele glas aan de zij- en voor-
kanten van de woning werd geplaatst om 
geluiden van buiten te dempen. Een isolerende 
werking heeft  het nauwelijks, beamen ook 
energiecoaches Karel de Vries en Ger de Rooij. 

Om de proef op de som te nemen begeven de 
mannen van KEN zich samen met Gerard naar 
buiten. Ze beginnen bij de garage, die door 
Gerard wordt gebruikt als werkruimte. ‘De 
plekken die op het scherm donker gekleurd zijn, 
zijn goed,’ legt Karel de Vries uit. ‘Aan de 
bovenkant van de deur zie je dat het op het 
scherm lichtgeel is, daar ontsnapt veel warmte.’

Krimpfolie
Ook het raam van de badkamer laat veel warmte 
door, evenals de ramen aan de zijkant van de 
woning. Ger de Rooij zegt dat het plaatsen van 
krimpfolie aan de binnenkant van de ramen 
een goedkope opti e is om de ramen beter te 
isoleren. Wat aan de achterkant van het huis 

opvalt is het eff ect van een anti -inbraakstrip, 
die Gerards vader had geplaatst nadat er was 
ingebroken. De strip blijkt ook een isolerende 
werking te hebben.

Nadat de warmtemeti ngen zijn afgerond zet 
Karel de Vries de foto’s op de computer van de 
bewoners. De foto’s kunnen zij gebruiken als ze 
besluiten isolerende maatregelen te nemen. 

Aanmelden warmtemeti ng
Inwoners van Koggenland die zich willen 
aanmelden voor een warmtemeti ng kunnen 
contact opnemen met KEN via de website 
www.koggenlandenergieneutraal.nl. De 
warmtemeti ng wordt kosteloos uitgevoerd, 
maar omdat de scans uitsluitend door vrijwilli-
gers worden uitgevoerd en omdat er kosten 
worden gemaakt, vraagt KEN een eenmalige 
vrijwillige donati e.  

Back on Track helpt jongeren 
tussen de 17 en 23 jaar op weg 
naar een baan of opleiding.
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Back on Track helpt jongeren die aan hun toekomst willen werken

Twaalf weken lang gaan de jongeren drie keer 
per week met een vaste groep aan de slag en 
worden zij op weg geholpen bij de keuze voor 
een opleiding of de zoektocht naar een nieuwe 

baan. Deelnemers krijgen begeleiding van een 
persoonlijke coach, volgen workshops en gaan 
ook samen sporten. Is het na twaalf weken (nog) 
niet gelukt om een baan of opleiding te vinden, 

Op 13 februari start de zesde editi e van het programma Back on Track. Dit programma, dat 
wordt georganiseerd door Jongerenloket Westf riesland, is bedoeld voor jongeren tussen de 
17 en 23 jaar die geen baan of opleiding hebben.
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dan kijkt Jongerenloket Westf riesland hoe ze 
verder kunnen helpen.

Benieuwd naar het programma of direct 
aanmelden? Ga dan naar 
www.jongerenloketwestf riesland.nl. 
Op 13 februari gaat de groep van start.    

De eerste baby 
van 2023
Op 7 januari is Jasmijn Bes geboren in Ursem. 
Jasmijn is de eerste baby die in 2023 is geboren 
in de gemeente Koggenland. Burgemeester 
Monique Bonsen ging met bloemen op bezoek 
bij de trotse ouders Maarten en Lisett e, grote 
broer Jari en baby Jasmijn. Ze feliciteerde het 
jonge gezin en wenste hen een gelukkige 
toekomst.    

Informati eavond Lijsbeth Tijs fase 3 in Berkhout 

De informati e die ti jdens de avond wordt 
gedeeld is vanaf 7 februari ook beschikbaar via 
www.koggenland.nl/berkhout-lijsbeth-ti js. 
Kandidaten kunnen zich vanaf dat moment 
inschrijven voor de loti ng. Deze wordt gehou-
den op 23 februari.

Fase 3 bestaat uit 24 koopwoningen, 4 vrije 
kavels en 6 huurwoningen voor het gemeente-
lijk woningbedrijf.  De koopwoningen worden in 
opdracht van de gemeente gerealiseerd in 
diverse prijscategorieën, variërend van 10 
starterswoningen vanaf €200.000 (vrij op 
naam) tot levensloopbestendige woningen en 
twee-onder-één-kapwoningen in de vrije 
sector. Op woensdag 18 januari hebben 
wethouder Rosalien van Dolder en directeur 
Piet Jan Ooms van Ooms Bouw & Ontwikkeling 
een overeenkomst getekend voor de realisati e 
van het plan. 

˄			Tekening	van	het	plan	Lijsbeth	Tijs	in	Berkhout.

Op 6 februari organiseren de gemeente 
Koggenland en Bouwbedrijf Ooms een 
informati eavond over de laatste fase (fase 3) 
van het plan Lijsbeth Tijs in Berkhout. 
Geïnteresseerden zijn op deze avond van 
harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in café 
De Ridder in Berkhout.

Vitale dorpen
Met de realisati e van de derde fase wordt het 
plan Lijsbeth Tijs afgerond, tot genoegen van 
wethouder Van Dolder. ‘Er is veel vraag naar 
woningen in de dorpen. Ruim 800 mensen zijn 
bij de gemeente Koggenland ingeschreven als 
woningzoekende voor een koopwoning of kavel 
in Berkhout. Door de toenemende vraag naar 
woningen in de steden is het beeld ontstaan 
dat er in de dorpen minder woningzoekenden 

zijn, maar niets is minder waar. Ik ben blij dat 
wij als gemeente met de verschillende woning-
bouwprojecten in al onze dorpen kunnen 
bijdragen aan extra woningen in Koggenland. 
Het is van groot belang om ook te bouwen in 
de kleinere dorpen zoals Berkhout. Dit houdt 
de dorpen levendig en vitaal, zorgt ervoor dat 
de basisschool kan blijven bestaan en de 
verenigingen blijven fl oreren.’    

Vervanging sportveldlichtmasten 
Spierdijk

De oorzaak van het breken is nog niet bekend, 
er is wel direct prioriteit gegeven aan veilig-
heid. Dit is gedaan door de masten te schoren 
met behulp van tractors en spanbanden van 
Loonbedrijf Schagen uit Zuidermeer. De 
gemeente heeft  ook besloten de masten te 

vervangen. Ter voorbereiding daarop zijn de 
masten inmiddels afgezaagd en heeft  Klaver 
Infratechniek uit Nibbixwoud nieuwe masten 
van een ander nieuwer type geleverd. Klaver 
Infratechniek schakelt voor het plaatsen van de 
nieuwe masten ter ondersteuning bij de werk-

Bij R.K.S.V. Sint George in Spierdijk is een sportveldverlichti ngsmast gebroken. De gemeente is, 
als eigenaar van de mast, direct een onderzoek gestart naar de oorzaak en er zijn maatregelen 
genomen om de veiligheid van omwonenden, sporters en supporters te waarborgen. 

Burgemeester 
Monique Bonsen

Wie de jeugd heeft …

Burgemeester 
Monique Bonsen

We weten het allemaal: wie de jeugd 
heeft , heeft  de toekomst. Ik ben ervan 
overtuigd dat het ontzett end belangrijk is 
om te investeren in de jeugd. Als 
kinderen de mogelijkheden hebben om 
hun talent te ontwikkelen, op school, of 
met sport en cultuur, dan vergroten we 
daarmee de weerbaarheid van onze jeugd. 

Ik maak me zorgen over de toename 
van geweld onder jongeren. Uiteraard 
moet hier vanuit repressie op worden 
gereageerd en dat zal ik ook niet 
nalaten, maar voorkomen is beter dan 
genezen. Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat het helpt als je je talent kunt 
ontwikkelen en daarmee gekend en 
gezien kan worden. In onze gemeente 
zijn er gelukkig veel mogelijkheden voor 
de jeugd om te ontdekken wat zij in huis 
hebben, met name dankzij het 
verenigingsleven.

Ik geniet ervan om ti jdens werkbezoeken 
kinderen te ontmoeten. Deze week heb 
ik veel om naar uit te kijken. Er is weer 
een vergadering van de kinderraad, ik 
mag voorlezen in de bibliotheek in 
verband met de Nati onale voorlees-
dagen en ik open de peuterkleutergroep 
bij de Langereis in Ursem. Wat heb ik 
toch een fi jne baan.   

Koggenland kort
Vervanging en 
onderhoud fi ets-
voetgangersbruggen 
Tussen 6 februari en 10 maart worden in 
Avenhorn en De Goorn twee bruggen 
vervangen. In Ursem vinden tussen 6 en 
17 februari onderhoudswerkzaamheden 
plaats aan twee bruggen. Bouwbedrijf 
K_Dekker uit Warmenhuizen voert de 
werkzaamheden uit. Tijdens deze werk-
zaamheden worden de bruggen afgeslo-
ten. Voor de werkzaamheden tussen de 
Kolblei en de Alver, wordt ook een fi ets-
pad (De Elft ) afgesloten. 
Locati e brug 1 (vervanging): tussen de 
Dwingel en de Kantbeugel in De Goorn.
Locati e brug 2 (vervanging): tussen 
Kolblei en de Alver in Avenhorn.
Locati e brug 3 (onderhoud): tussen de 
Kerkweg en de Haverkampstraat in Ursem.
Locati e brug 4 (onderhoud): aan het
Kerkpad tussen Ammerdorff erstraat en 
de Haverkampstraat in Ursem.    

Boek Buitenplaats 
De Goorn
Op 7 december jl. heeft  er een feestelijk 
moment plaatsgevonden om de afronding 
van de wijk Buitenplaats in De Goorn te 
vieren. Hiervoor waren alle inwoners en 
betrokken parti jen uitgenodigd. Tijdens 
deze bijeenkomst kregen de bewoners 
van de wijk per adres een boek dat 
speciaal voor deze gelegenheid is 
gemaakt door ontwikkelaar ZeemanVast-
goed en de gemeente Koggenland. 
Inwoners van de wijk Buitenplaats die 
niet bij de bijeenkomst aanwezig waren - 
en die het boek wel graag willen hebben 
– kunnen het afh alen bij de recepti e van 
de gemeente Koggenland.     

zaamheden een parti j in die over een speciale 
machine beschikt waardoor het grasveld zo min 
mogelijk schade zal ondervinden ti jdens de 
werkzaamheden. 

Vervanging lichtmasten
De nieuwe masten worden medio maart 
geplaatst. Eerder plaatsen is niet mogelijk 
vanwege de beperkte beschikbaarheid van de 
machine die nodig is om het veld te sparen. Van 
dit type machine zijn er slechts drie in Neder-
land. Trainingen en wedstrijden zijn ti jdelijk op 
andere velden ingeroosterd. Wethouder Bart 
Krijnen: ‘Ik ben blij dat er bij het omgaan van de 
mast geen ernsti ge schade is veroorzaakt. De 
wijze van ti jdelijk waarborgen van de veiligheid 
en het snelle vervangen van de masten voor de 
toekomst stemt mij tevreden. Fijn dat de colle-
ga’s dit zo snel hebben kunnen organiseren en 
dit hebben opgelost. Complimenten ook aan 
R.K.S.V. Sint George voor de fl exibele houding 
en de goede samenwerking.’

Keuring overige lichtmasten
Het bedrijf dat de periodieke keuringen en 
onderhoudsadviezen van de lichtmasten bij 
R.K.S.V. Sint George en andere sportvelden 
verzorgt, heeft  dit conform de normen en juist 
uitgevoerd. De gemeente heeft  in totaal 117 
sportveldlichtmasten in beheer, deze worden 
periodiek gekeurd.  



De zeven Westfriese gemeenten hebben 
gezamenlijk een beleidskader voor wind- en 
zonne-energie opgesteld. Dit beleidskader 
omvat regels waaraan initiatieven voor 
duurzame energieopwekking op land moeten 
voldoen. Daarbij gaat het over de manier 
waarop zonneparken in het landschap geplaatst 
mogen worden, maar ook over de voorwaarden 
die zijn gesteld om inwoners en andere belang-
hebbenden bij de totstandkoming te betrekken. 
Tot slot zijn er voorwaarden voor financiële 
deelname in het beleidskader vastgelegd. 

De inspraakperiode loopt van 1 februari tot 15 
maart 2023. Het beleidskader is via overheid.nl 
en duurzaamkoggenland.nl in te zien. Het is ook 
mogelijk een afspraak te maken om het beleids-
kader in te zien op het gemeentehuis. 
Zienswijzen kunnen alleen schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt bij het college van 
burgemeester en wethouders, via Postbus 21, 
1633 ZG in Avenhorn. Alle zienswijzen worden 
voorzien van een reactie. Waar nodig kan een 

zienswijze nog tot een aanpassing van het 
beleidskader leiden. Naar verwachting zal de 
definitieve vaststelling van het beleidskader 
nog voor de zomer van dit jaar plaatsvinden.  

Officiële publicaties 1 februari 2023
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Inspraak Beleidskader wind- en 
zonne-energie Westfriesland 

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad 
of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. De bezwaar-
termijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen en dus niet op de 
datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws is een extra service. 
De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend: 

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande personen in 
de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet 
Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 
onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de 
BRP staan geregistreerd.

- T. Udalova Geboren 08-03-1982
- L. Poltoratska Geboren 22-06-1959
- K. Mażnica Geboren 23-04-1994
- O. Tsaban Geboren 28-09-1997
- V. Tretiakov Geboren 08-07-1974
- O. Tkachenko Geboren 25-03-1980
- O. Rymar Geboren 10-05-1983
- M. Posenko Geboren 05-06-1995
- A. Kovalenko Geboren 04-05-1990
- O. Pavliak Geboren 27-05-1986
- Y. Komar Geboren 20-11-1992
- O. Fedoniuk Geboren 24-12-1974

Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de 
(nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de 
verblijfplaats van bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te 
schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen 
niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op 
overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals 
uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer	 Activiteiten	 Perceel
Z2023-00000124 verbreden van een in/uitrit Dagpauwoog 13, De Goorn
Z2023-00000126 aanleggen van een in/uitrit Walingsdijk 65, Ursem
Z2023-00000142 aanleggen van een in/uitrit Vredemakersweg 4, De Goorn
Z2023-00000159 vervangen bestaande beschoeiing Westeinde 286, Berkhout
Z2023-00000160 plaatsen van max. 5 safaritenten Gemaalweg 6, Hensbroek
Z2023-00000172 brand veilig in gebruik nemen Theresiahof 11 
  (huize Oeverland), Spierdijk
Z2023-00000162 bouwen loods Oosteinde 107, Berkhout
Z2023-00000168 plaatsen tijdelijke woonunit Baarsdorpermeer 26, 
  Zuidermeer
Z2023-00000174 realiseren detailactiviteit (Andre Hoeve) Noord- Spierdijkerweg 179, 
  Spierdijk
Z2023-00000177 uitbreiden woning Grosthuizen 114, Avenhorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer	 Activiteiten	 Perceel
Z2022-00000008 realiseren camping en een b&b Noord-Spierdijkerweg 202,
  Spierdijk
2022-002188 plaatsen tijdelijk personeelsverblijf Lutkedijk 4A, Obdam 
Z2022-00000273 plaatsen erfafscheiding Middeloo 25, Obdam
Z2022-00000154 vervangen/plaatsen dakkapel Dirk Kampstraat 44, Scharwoude
Z2022-00000178 vervangen twee bruggen tussen Kolblei en Elft, Avenhorn.
  tussen Dwingel en Kantbeugel
2022-002001 uitbreiden woning en plaatsen Drinksmeer 1, Ursem
 dakopbouwen      
Z2022-00000117 aanleggen uitrit Weerestraat 68, Obdam  
2022-002258 legaliseren plaatsen zonnepanelen Reigerlaan 15, Ursem 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen 
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum	evenement	 Activiteiten	 Locatie
18-02-2023 Carnavalsoptocht Ursem Kern Ursem 
05-03-2023 Aro Polderloop Terrein Aro ’88 Obdam 
04-08-2023 De 100 van Leeghwater Wandeltocht Doortocht door Koggenland 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Naam/IMRO-nummer	 Adres	/	Plaats	 Omschrijving	 Status	 Ter	inzage 
NL.IMRO.1598.BP Ursem De Tuinen deel 2 ontwerp 24-01 t/m 07-03
DeTuinen2-on01
     
Voornemen tot verkoop van onroerend goed
De gemeente Koggenland is voornemens om perceel sectie AG nummer 492 te verkopen 
aan individuele CPO-leden van Stichting CPO-Zuidermeer.
Kijk voor overige informatie op www.koggenland.nl/verkoop-en-verhuur. 

Voornemen tot toekomstige verhuur van onroerend goed 
Dat er het  voornemen is om een deel van de – nog te ontwikkelen – locatie de Dwingel te 
De Goorn te verhuren aan: 
• Zorgkoepel West-Friesland gevestigd in Hoorn – voor wat betreft de – 
 nog te ontwikkelen – ruimte voor Huisartsen onder één dak (HOED); 
• Apotheek West Friesland gevestigd in Spanbroek; en
• De Scio groep gevestigd in Hoorn

Kijk voor overige informatie op www.koggenland.nl/verkoop-en-verhuur. 

Info
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 6 februari. De vergadering is online te vol-
gen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De Welstandscommissie Koggenland vergadert op woensdag in de even weken van het jaar. 
De komende (online) vergadering vindt plaats op 8 februari. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling Dienstverlening via (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere vragen? 
Iedere woensdag tussen 9:00 en 10:00 uur kunt u terecht bij het ondernemersspreekuur. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/ondernemen.

Contact
Bezoekadres: Middenhof 2, De Goorn  |  E-Mail: info@koggenland.nl  |  www.koggenland.nl 

Telefoonnummers
Algemeen:  (0229) 54 84 00 Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
Zorgteam Koggenland:  (0229) 54 83 70 HVC inzamelingen:  (0800) 0700
Meldpunt Koggenland:  (0229) 54 83 00

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Maak 
een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.

Openingstijden
 Maandag  09:00 - 19:00 uur Donderdag  09:00 - 19:00 uur
 Dinsdag 09:00 - 16:30 uur Vrijdag gesloten
 Woensdag 09:00 - 16:30 uur
 
Telefonische bereikbaarheid
Maandag 08:30 - 19:00 uur Donderdag 08:30 - 19:00 uur
Dinsdag 08:30 - 16:30 uur Vrijdag  08:30 -  12:00 uur
Woensdag  08:30 - 16:30 uur


