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Voorwoord
Duurzaamheid en langer zelfstandig thuis
Op 17 november hebben wij in
Gieten de modelwoning geopend
in “de wijk van de toekomst”. In
deze woning willen wij laten zien
welke ontwikkelingen er momen
teel zijn om bestaande woningen aan te
passen op het gebied van duurzaamheid
en langer zelfstandig thuis. Voor het duur
zaamheidsprogramma hebben wij ons
vooral gericht op reduceren van energie
voor de verwarming door forse isolatie,
het opwekken van energie door middel van
zonnepanelen en reduceren van het gasver
bruik door de warmtepomp.
Op het terrein van langer zelfstandig thuis
wonen hebben wij diverse “Domotica” toe
passingen aangebracht, die een bewoner
daarbij kan helpen en als aanvulling op de
zorgbehoefte fungeert. De woning is vooral
bedoeld om bewoners te informeren over
de huidige technische mogelijkheden. Voor

Woningstichting De Volmacht zijn dit ook
nieuwe technieken en wij hopen samen met
onze huurders ervaringen op te doen voor
het wonen in de toekomst.
Duurzaamheid en langer zelfstandig wonen
zijn echter alleen mogelijk als dit ook finan
cieel betaalbaar blijft. Woningstichting De
Volmacht zal daarom altijd streven om de
kosten van deze maatregelen onder con
trole te houden en de woonlasten voor u als
huurder niet verhogen.
Uw wonen blijft onze uitdaging! Ik wens u
een voorspoedig 2019.

Jaap Boekholt, directeur-bestuurder
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Openingstijden kantoor
Op werkdagen voor bezoekers van 9:00 tot
12:00 uur, ’s middags alleen op afspraak.
Vrijdag na 12:00 uur is het kantoor
gesloten.

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u op werkdagen
tussen 08.00 uur en 10.00 uur aan ons
doorgeven via tel. 0592-263155 of via het
reparatieformulier op www.devolmacht.nl.
Spoedreparaties buiten
kantooruren
Voor het melden van spoedreparaties (buiten kantooruren of in de weekenden), belt
u 0592-263155. U wordt dan doorverbonden
met een antwoordapparaat dat u verdere
instructies geeft voor het melden van de
spoedklacht.
Glasschade
Als u lid bent van het servicefonds kleine
herstellingen van De Volmacht, kunt u
(binnen en buiten kantooruren) rechtstreeks contact opnemen met De Glaslijn
0800-0207207.

Riool verstoppingen
Voor riool verstoppingen (binnen- en
buiten kantoortijden) kunt u rechtstreeks
contact opnemen met Reinigingsservice
Peter Kuil B.V., op telefoonnummer 0505035754. (U kunt rioolverstoppingen ook
digitaal doorgeven op www.Peterkuil.nl).
Centrale verwarming
Voor een storing aan uw c.v. installatie
(binnen- en buiten kantoortijden) kunt
u rechtstreeks contact opnemen met
Feenstra Warmte Zorg, op telefoonnummer
088-8455000.

Vormgeving:
studio Bert Gort, Grijpskerk
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Wijk van de Toekomst
De Wijk van de Toekomst in Gieten krijgt
vorm. We zijn zowel druk op het gebied
van Zorg & Welzijn als op het gebied van
Wonen. Met verschillende bewonersgroepen zijn we in gesprek en er lopen diverse
ontwikkelingen. Zo hebben we onlangs
de modelwoning aan de Wemenweg 19
geopend en is gestart met een campagne
om ook de particuliere eigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen.

Per deelgebied informeren we u en geven
we een doorkijkje naar wat er het komend
tijd op de planning staat. De initiatieven en
ontwikkelingen op het gebied van Zorg &
Welzijn gelden voor het hele gebied.

Deelgebieden A en B - Modelwoning
Onlangs hebben we de modelwoning aan
de Wemenweg 19 gerealiseerd. Wethouder
Co Lamberts en Jaap Boekholt van Woning
stichting De Volmacht hebben in aanwezig
heid van veel bewoners en betrokkenen de
woning 17 november jl. geopend.
In de modelwoning laten we zien hoe we de
huurwoningen in de Wijk van de Toekomst
kunnen verduurzamen. We laten niet alleen
zien hoe we de huurwoningen gaan
isoleren, maar ook hoe een warmtepomp
en een ventilatiesysteem met warmte
terugwinning werkt. Alle onderdelen zijn
uitgevoerd in de modelwoning en zijn
voorzien van een duidelijke uitleg.
Daarnaast laten we zien hoe we de woning
comfortabeler en flexibeler in gebruik kun
nen maken. Zo hebben we op de verdieping
een toilet aangelegd, zodat nog fitte
bewoners daar ook kunnen slapen. En
natuurlijk ook handig voor logerende
familie. Tevens hebben we in de woning
een aantal wanden verwijderd of vervangen
door puikozijnen met veel glas. Enerzijds
om de woning lichter en ruimtelijker te
maken, maar ook om de relatie tussen
woon- en slaapkamer te versterken
Ten slotte laat de woning zien hoe u
langer zelfstandig kunt blijven wonen in

uw woning. De woning heeft een nieuwe
geïsoleerde berging met plaats voor een
scootmobiel, een aangepaste keuken en
badkamer. Ook is de woning voorzien van
allerlei technische snufjes van elektrisch
bedienbare gordijnen tot douche-droog
toilet en smartbed. Echt een woning van de
toekomst!

Tegelijkertijd met de opening van de model
woning is ook de campagne gestart om
de particuliere eigenaren bij de plannen
te betrekken. Dit doen we samen met het
Energieloket Drenthe. Samen met de
particuliere eigenaren gaan we kijken hoe
we gezamenlijk hun en onze huurwoningen
(voordeliger) kunnen verduurzamen.
Voor de huurwoningen in deelgebied A
gaan we nadat we de reacties van
bewoners op de modelwoning hebben
geëvalueerd de plannen opstellen. Dit
doen we begin volgend jaar samen met
de bewoners. Daarna volgen de plannen
voor de huurwoningen in deelgebied B.
Deelgebieden C en D
Met de bewoners van de deelgebieden C
en D zijn we in gesprek over de toekomst
van hun woningen. Rond de zomer zijn we
met de bewoners op excursie geweest naar
Gasselternijveen en hebben we gekeken
naar gerenoveerde en nieuwe levensloop
bestendige woningen. Een deel van de
bewoners is voorstander van
nieuwbouw, maar (nog) niet iedereen.
Woningstichting De Volmacht neemt voor
Kerst een besluit over de toekomst van
deze woningen. Als er besloten wordt
voor nieuwbouw komen er levensloop
bestendige, gasloze en zeer energiezuinige
woningen.
Zorg & Welzijn
Op het gebied van Zorg & Welzijn wordt
druk aan de weg getimmerd. Zo wordt
de thuiszorg van Icare nu geregeld vanuit
Dekelhem. En brengt Willem Hilberts, de
buurtwerker van Impuls, vraag en aanbod
in beeld van mensen die hulp vragen en
mensen die diensten of werkzaamheden
willen uitvoeren in de wijk.
Daarnaast is vanuit Impuls het project
‘samen eten’ in de wijk gestart. Het
buurtrestaurant bij Dekelhem is nog in
ontwikkeling.

Verduurzaming van
83 woningen te Gieten
Dit najaar is woningstichting De Volmacht
gestart met het verduurzamen van 83
woningen te Gieten. Het betreft woningen
aan de: Ekkelwal, Elzenwal, Markescheiding,
Kerspelstraat, Vleerwal en Dobbenwal. Deze
maatregelen leveren een energiebesparing
op en een bijdrage aan de vermindering
van CO2 uitstoot.
De maatregelen die zullen worden aange
bracht zijn o.a.:
-	 Nieuwe dakpannen
-	Dakisolatie
-	PV-panelen
-	Hybride-luchtwarmtepomp
-	 CO2 gestuurde ventilatie
Na het aanbrengen van deze maatregelen
krijgen de woningen het energielabel A+.
Uitvoering
De werkzaamheden worden (als coör
dinerend aannemer) uitgevoerd door
Aannemingsbedrijf Paas BV uit Nieuw
Buinen. De eerste fase van 59 woningen is

eind oktober van start gegaan en zal vol
gens planning eind maart 2019 gereed zijn.
De tweede fase volgt in het najaar van 2019.

Wijziging dakgoten reinigen
Met ingang van dit najaar worden de dakgoten van al onze huurwoningen geleegd
door Reinigingsservice Peter Kuil BV.
Peter Kuil BV zal u voorafgaand aan de
werkzaamheden duidelijk informeren
wanneer de dakgoten van uw woning
worden gereinigd.
Voor eventuele vragen over de wijziging
van deze dienstverlening kunt u contact
opnemen met Woningstichting
De Volmacht via telefoonnummer
0592 – 263515 of info@devolmacht.nl

Woningstichting De Volmacht en Reini
gingsservice Peter Kuil BV zien deze samen
werking met vertrouwen tegemoet.

Het bestuur van de Deelmacht

Een groot deel van de huurders van een
woning van woningbouwvereniging de
Volmacht, is lid van de huurdersvereniging
de Deelmacht.
Maar wie zijn de mensen achter de
Deelmacht en vooral wat doen zij voor de
huurders. Daar kunnen wij kort over zijn, zij
behartigen de belangen van de huurders.
En zij zijn voortdurend in overleg met de
Volmacht en de gemeente Aa en Hunze.
Vandaar dat wij ons aan U voorstellen, van
links naar rechts;
Piet Hurkmans is voorzitter, daarnaast heeft
hij in zijn portefeuille; energiebesparing,
huurbeleid en woningmarkt. Tevens voert
hij de onderhandelingen over de prestatie
afspraken met de Volmacht en gemeente.
Hierbij word afgesproken wat we van elkaar
mogen verwachten in 2019.

Ali Hazelhoff is secretaris, zij verzorgt alle
stukken die nodig zijn voor onze vergade
ringen, en onderhoud onze website, ook
onderhoud zij contacten met collega huur
dersverenigingen en de Woonbond, waar
wij als huurdersvereniging lid van zijn.
Hans Pfundt is penningmeester, daarnaast
is hij aanwezig bij de besprekingen over de
prestatie afspraken en gaat hij binnen de
vereniging over wonen en zorg.
Jan Woltinge is een nieuw bestuurslid
binnen de vereniging en is van huis uit
bouwkundige en gaat zich voornamelijk
bezig houden met de diverse bouw
projecten van de Volmacht, zoals de Wijk
van de Toekomst en andere nieuwbouw- en
renovatie projecten.
Rieneke Mensing is algemeen bestuurslid.
Zij verzorgt de PR van onze vereniging

daarnaast is haar aandachtspunt de
zorg. Helaas treed zij in juni 2019 af als
bestuurslid.
Als Deelmacht over
leggen wij jaarlijks
met de Volmacht
over de huurverho
ging. Wij proberen
deze of tot een minimum te beperken en
soms bereiken wij zelfs dat er een huur
verlaging plaatsvind. De Deelmacht is ook
betrokken in het woonlastenonderzoek van
de provincie Drenthe, dit om de huren op
een acceptabel niveau te houden.
Als lid van de Woonbond volgen wij regel
matig cursussen die door deze organisatie
worden georganiseerd, dit om onze kennis
te vergroten en up to date te houden.

U ziet dat er heel veel komt kijken om
uw belangen te behartigen, daarom zijn
wij gestart met een professionaliserings
traject, dit doen wij samen met de
Woonbond. In eerste instantie werd onze
vereniging doorgelicht en daar kwamen
wij buitengewoon goed uit tevoorschijn.
Maar dit is het begin en er is nog een
lange weg te gaan.
Als groep zijn we redelijk voltallig maar
we zijn toch op zoek naar een stuk extra
ondersteuning. Mocht door dit artikel uw
interesse gewekt zijn en wilt U meer
weten over de werkzaamheden van de
Deelmacht. Dan kunt U contact opnemen
met onze voorzitter Piet Hurkmans.
Telefoonnummer; 0592-860677 of
Emailadres; piethurkmans@parthenon.nl

Aedes Benchmark 2018
Woningstichting De Volmacht neemt
ieder jaar deel aan de Aedes-benchmark.
Met deze gegevens kunnen corporaties
in geheel Nederland met elkaar worden
vergeleken op de onderdelen; huurderoor
deel en bedrijfslasten. De prestatie wordt
uitgedrukt in een letter A,B of C. Met een
A beoordeling behoor je tot het 1/3 deel
van de woningcorporaties met de hoogste
score, het zegt dus nog niets over de abso
lute waarde. Het doel van deze beoordeling
is om van elkaar te leren en de prestaties
inzichtelijk te maken voor een ieder.
Voor De Volmacht zijn dit jaar de volgende
gegevens uit de beoordeling gekomen:
• Huurdersoordeel: B (score 7,6)
• Bedrijfslasten: B
• Duurzaamheid: B (Energieprestatie een

•
•

A en de CO2 uitstoot per m2 een C)
Onderhoud & verbetering: A
Beschikbaarheid & betaalbaarheid: B
(beschikbaarheid een A, betaalbaarheid
een C en huisvesting huurders met
huurtoeslag een A)

Het overzicht met alle deelscores is te vin
den op de site van Woningstichting De
Volmacht en is voor een ieder openbaar.
Bij Woningstichting De Volmacht zijn wij
trots op de behaalde resultaten en wij
bedanken langs deze weg al die huurders
die meegewerkt hebben aan het onder
zoek. Op basis van de resultaten van deze
benchmark zullen de medewerkers van De
Volmacht zich steeds inzetten op nog ver
dere verbetering van de dienstverlening.

Planmatig onderhoud 2019
Gasselte e.o.
304 J.H.Kruitstraat

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

321 B. Fabritiuslaan

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Schilderwerk

		

Schilderwerk

				

				

307 Tuinstraat (on)

323 Hoogte ter Heide

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

				

		

Schilderwerk

308 Schoolstraat

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Onderhoud personenlift

		

Schilderwerk

		

Onderhoud brandmeldinstallatie

Voegwerk vervangen

				

				

310 Parallelweg

Geveltimmerwerk en schilderwerk

326 J. Cuperuslaan

Onderhoud dakvalbeveiliging

		

(4 won. JH. Kstr. 10 en 12, 2e dwsdp

		

Onderhoud personenlift

		

17 en WBl.6)

				

		

Douche en toilet renovatie (16 won)

328 De Hoefslag

Onderhoud personenlift

		

Onderhoud brandmeldinstallatie

		

Onderhoud dakvalbeveiliging

		
311 Parachutistenstraat

Flora en fauna onderzoek

				

				

313 S. Alinglaan

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

329 Havenkade

Onderhoud personenlift

		

Schilderwerk

		

Onderhoud dakvalbeveiliging

				
318 Scheepvaartlaan 1+2

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Schilderwerk

Rolde e.o.
402 Eswal

Daken vervangen

420 De Wenning

Reinigen trespa boeien

		

(Kruisboomlaan 2,4,6,8)			

		

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Asbest sanering		

		

Schilderwerk

		

Vloerafw. tapijt (algemene ruimten)

404 Gieterstraat

Gevelbekleding bergingen			

		

Onderhoud personenlift

		

Dakbedekking bergingen		

		

Onderhoud brandmeldinstallatie

		

Onderhoud dakvalbeveiliging		

407 Schapendrift

Isolerende maatregelen			

		

Dakrenovatie			 423 De Tinne

		

Duurzame installaties		

412 De Ziel

Asbest sanering		

418 Melkfabriek

Onderhoud personenlift

		

Onderhoud brandmeldinstallatie

		

Onderhoud dakvalbeveiliging		

Onderhoud brandmeldinstallatie		

425 Straatkampen

Onderhoud valbeveiliging op dak

		

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Schilderwerk

		

Onderhoud personenlift		

426 De Hoven

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Schilderwerk		

					
					

428 Nijlanderstraat

Reinigen kunststof kozijnen

		

Reinigen gevelbekleding en goten		

Gieten e.o.
501 Julianalaan

Douche- en toiletrenovatie

517 Wilgenroos

Voegwerk vervangen

		

(Molenstr. 4,8,10)

		

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

				

		

Grote schilderbeurt

506 Ekkelwal

Dakrenovatie (verduurzamen) fase 2

			

		

Duurzame installaties

526 Wemenweg aanleunwoningen

Onderhoud personenlift

		

Asbest

		

Onderhoud dakvalbeveiliging

			

			

508 Vleerwal

Dakrenovatie (verduurzamen) fase 2

528 Dobbenwal 1+2

		

Duurzame installaties

			

Onderhoud dakvalbeveiliging

			

529 Kinderdagverblijf

511 Liesterkrallen

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

			

		

Grote schilderbeurt

531 Bonnerhoek

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

			

		

Schilderwerk

512 Kruizemunt

		

Onderhoud personenlift

flora en fauna onderzoek

Onderhoud dakvalbeveiliging

			
513 Dambeern

Geveltimmerwerk bij schilderwerk

		

Grote schilderbeurt

			

Storingen aan “duurzame” installaties
Steeds meer woningen van De Volmacht
worden voorzien van zogenaamde “duur
zame” installaties, denk aan een zonne
boiler, pv-installatie, hybride-warmtepomp
etc.
Deze installaties leveren een besparing op
uw energieverbruik (woonlasten) op en ze
leveren een bijdrage aan de vermindering
van de CO2 uitstoot.

Bij pv-panelen (zonnepanelen) kunt u bij
voorbeeld zien of er elektra wordt gepro
duceerd op de kleine losse kwh meter in
de meterkast. Bij overige installaties kunt
u dit o.a. zien aan het storingslampje of de
door de installaties gegeven foutcodes.
Nadat u de storing heeft gemeld zal de
klacht binnen afzienbare tijd worden
verholpen.

Alle installaties kunnen helaas in storing
vallen.
U bent als huurder zelf verantwoordelijk
voor het signaleren en melden van een
storing.

De Volmacht voelt zich niet verantwoorde
lijk voor eventueel misgelopen opbrengs
ten of energiebesparingen als gevolg van
een storing die binnen afzienbare tijd (na
de melding) is hersteld.

Gedragsaanwijzing door
verhuurder (of rechter)
Woonoverlast in huurwoningen is een
veelvoorkomend probleem. Bij lichte
gevallen van overlast is het vaak mogelijk het onderling op te lossen, al dan
niet met hulp van een buurtbemiddelaar.
Huisuitzettingen, via een civiele rechter,
zijn de oplossing voor zwaarste vormen
van overlast.
Verhuurders, gemeente en politie zitten
vaak met de handen in het haar, als het
gaat om meer complexe vormen van
woonoverlast. Om eerder en meer
preventief op te treden bij deze vorm van
woonoverlast, is de gedragsaanwijzing
ontwikkeld.
Sinds dit voorjaar maken wij bij De Vol
macht ook gebruik van de mogelijkheid
een huurrechtelijke gedragsaanwijzing
te sturen, naar huurders die het echt te
bont maken. De inhoud van een dergelijke
gedragsaanwijzing geeft exact aan wat een
overlast veroorzaker in zijn of haar gedrag
moet nalaten of veranderen. Mocht de
overlast onverminderd doorgaan dan kan
een procedure tot ontbinding van de
huurovereenkomst het gevolg zijn. Een
huurrechtelijke gedragsaanwijzing weegt

dan zwaar bij een rechter. Het is echter
nooit ons doel om tot een huisuitzetting
over te gaan. Het woord gedrags
aanwijzing zegt het al, het veroorzaken
van overlast of ongewenst gedrag dient
te stoppen.
Het is niet zo dat wij op aanwijzing van een
of meerdere bewoners, bij burenoverlast,
zomaar overgaan tot het schrijven van
een gedragsaanwijzing. Alleen in extreme
gevallen doen wij dit en dan meestal
ook nog in overleg met de politie en de
gemeente.
Ook een burgemeester kan overgaan tot
het schrijven van een gedragsaanwijzing,
maar dan meestal naar een particuliere
huurder of huiseigenaar.

Gemeenschappelijke ruimtes,
met elkaar en voor elkaar
In al onze appartementengebouwen zijn
gemeenschappelijke ruimtes aanwezig.
Soms een ruime hal bij een lift of
trappenhuis, maar ook galerijen waar
meerdere bewoners gebruik van moeten
maken. Veel bewoners maken naast hun
voordeur een aantrekkelijk hoekje, met
wat persoonlijke spulletjes.

Tegenwoordig vinden bewoners het ook
niet prettig meer als er gerookt wordt
in de gemeenschappelijke ruimtes. Laat
(klein)kinderen niet spelen in de gemeen
schappelijke ruimtes of op de galerijen.
Met een beetje aandacht en oplettendheid
voor elkaar woont het met elkaar een stuk
prettiger!

Die persoonlijke aankleding bij een
voordeur zegt iets over de leefbaarheid
in zo’n woongebouw. Het maakt ook dat
bezoek zich welkom voelt. Zolang de vei
ligheid niet in het geding is, dan is er veel
mogelijk. Het mogen geen obstakels vor
men in geval van nood, bijvoorbeeld voor
ambulance personeel of de brandweer.
Gemeenschappelijke ruimtes zijn meer als
alleen het hoekje bij de voordeur. Om het
met elkaar gezellig en opgeruimd te hou
den zijn er ook spelregels die gehanteerd
kunnen worden. Gebeurt er een ongelukje
met bijvoorbeeld een huisdier, ruim het dan
direct op. Rondslingerende spullen en afval
zorgen voor ongewenste situaties en erger
nis van medebewoners.

Reparatieverzoeken en onderhoudsmeldingen
U kunt reparaties en/of onderhoudsmel
dingen op elk gewenst tijdstip doorgeven
via een speciale link op onze website:
www.devolmacht.nl
Op werkdagen kunt u deze ook melden
tussen 08.00 tot 10.00 uur op het speciaal
hiervoor bedoelde telefoonnummer:
(0592) 26 31 55.
Dit telefoonnummer kunt u ook buiten kan
tooruren en in het weekend gebruiken als

het om spoedreparaties gaat. U wordt dan
doorverbonden met het antwoordapparaat
dat u verder helpt of u krijgt het call center
van Feenstra voor het oplossen van spoedreparaties.
Tijdens kantooruren op maandag tot en
met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur
en op vrijdag tot 12.00 uur kunt u alléén
spoedreparaties melden via het algemene
telefoonnummer van De Volmacht:
(0592) 26 35 15.

Oliebollen en nog meer oudejaars tradities
Met oudjaar in aantocht komen ook veel
(familie) tradities weer in beeld. Wie kent
ze niet de “kniepertjes, spekkedikken en
natuurlijk de oliebollen”. Je kan ze kopen
bij een gebakkraam of bij een bakker, maar
zelf maken is minstens zo lekker. Sommige
families hanteren hierbij oude recepten,
die van de ene naar de andere generatie
overgaan.
Voor de liefhebbers die dit jaar eens zelf
aan de slag willen gaan, hebben wij een
origineel oliebollenrecept. Niet met een
kant en klaar pakje uit de supermarkt,
maar een echt oud bakkersrecept.
Bereiding: van 500 gram bloem, ½ liter
lauwe melk, 1 ei, 20 gram gist, 5 gram zout
en 250 gram door elkaar gewogen krenten,
rozijnen, sukade of stukjes appel een deeg
bereiden en dit circa 1 uur laten rijzen op
kamertemperatuur.

Olie goed heet maken, er twee eetlepels in
dopen en met de vette lepels wat deeg uit
de kom scheppen en dit als een balletje in
de olie laten glijden. Een ijsknijper is een
goed alternatief voor de lepels. Bak niet
teveel oliebollen tegelijk want ze rijzen
nog flink in de olie. Bak ze in ongeveer
5 minuten egaal bruin en laat ze daarna
uitlekken op keukenpapier. Poedersuiker
erover strooien en smullen maar!
Heeft u een origineel “spekkedikken”
recept die u met anderen wilt delen? Stuur
ons deze voor donderdag 20 december
naar info@devolmacht.nl en wij zetten er
dan een paar vanaf voornoemde datum op
onze website!

Gewijzigde openingstijden feestdagen
Vanaf 24 december tot en met 4 januari is
het kantoor enkel geopend en telefonisch
bereikbaar op:
Donderdag 27 december
van 09.00 tot 12.00 uur.
Donderdag 3 januari
van 09.00 tot 12.00 uur.

Alle overige dagen zijn wij gesloten, als u
ons belt wordt u doorverwezen naar het
storingsnummer.
U leest onze actuele openingstijden ook
op onze website en in “De Schakel”.

