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EDITO

Voor een voorzitter van een sociale 
huisvestingsmaatschappij is het altijd een 
eer en groot genoegen om nieuwe woningen 
te mogen inhuldigen, des te meer wanneer 
ze dan nog harmonieus in de stedelijke 
omgeving geïntegreerd worden, zoals dit 
het geval is voor de “Parochie” site in Haren. 
Enkele foto’s van dit renovatieproject van 14 
eengezinswoningen vindt u op p. 12 en 13.

Al enkele jaren voert de Brusselse Woning een 
groot renovatie- en herinrichtingsprogramma 
uit om de woningen van haar patrimonium 
conform te maken met de normen voor 
veiligheid, bewoonbaarheid en modern 
comfort. Het plan is ambitieus, maar het 
aantal woningen dat nog gerenoveerd moet 
worden, blijft niettemin groot.

Naast de renovatie of constructie van nieuwe 
gebouwen hebben we ook het onderhoud 
van de bestaande gebouwen. We maken 
dan ook van de gelegenheid gebruik om 
het dossier van dit magazine te wijden 
aan de Technische Afdeling (en in het 
bijzonder de afdeling Onderhoud) die instaat 
voor een goed onderhoud van de 3.900 
woningen van de maatschappij. De dienst 
zorgt voor de opvolging van de technische 
depannages in de woningen, het opstellen 
van plaatsbeschrijvingen bij aankomst en 
vertrek, de coördinatie van aanvragen voor 
het ontsmetten van woningen, het onthaal 
van de huurders (technisch loket, telefoon, 

fax en e-mail) en verzorgt ook technische 
taken om het patrimonium in goede staat 
te houden (meer jarig onderhoudsplan, 
onderhoudscontracten, reparaties aan 
gebouwen na brandschade, waterschade of 
kwaad opzet).

In de rubriek “Partners” (p. 15), komen we 
terug op de enquête rond afvalsortering 
die we stuurden naar de huurders van de 
sites van de Projecten voor Sociale Cohesie 
(PSC’s) “Krakeel”, “Pottenbakkers-Gier”, 

“Minimen” en “Radijs-Marollen”. We danken 
bij voorbaat de betrokken huurders voor hun 
antwoorden, die ons in staat zullen stellen 
de juiste acties te ondernemen.

Tenslotte wens ik uw aandacht te vestigen 
op de nieuwe uren voor de permanenties 
die vanaf 1 juli van toepassing zullen 
zijn. Drie keer per week zult u aan onze 
loketten terechtkunnen: maandagnamiddag, 
dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag. 
De uren voor de telefonische permanenties 
werden ook lichtjes gewijzigd. Ik nodig u uit 
de laatste pagina van dit magazine los te 
maken en te bewaren, zodat u de nieuwe uren 
steeds bij de hand hebt.

Er rest me enkel nog u veel leesplezier te 
wensen en u te danken voor uw vertrouwen 
in de Brusselse Woning.

Khalid ZIAN
Voorzitter van de Brusselse Woning.

Ik wens uw aandacht te vestigen op de nieuwe uren voor de permanenties die 
vanaf 1 juli van toepassing zullen zijn.

Mevrouw, Meneer,
Beste huurders,
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DE TECHNISCHE AFDELING

DOSSIER

Dit dossier biedt u een inkijk achter de schermen van de technische afdeling (Onder- 
houd). Daar komen de aanvragen voor depannage van de huurders binnen, worden de 
plaatsbeschrijvingen van de woningen en de aanvragen voor de gemeenschappelijke ge-
deelten beheerd. De dienst werkt samen met de Arbeidersregie en met onderaannemers 
voor veel interventies om de gebouwen in goede staat te houden.

Wanneer u telefoneert, zullen u verschillende 
vragen worden gesteld om uw probleem zo 
snel en zo doeltreffend mogelijk te analyseren. 
Het is dus belangrijk dat u precies omschrijft 
wat uw probleem is. 

NIEUWE UREN VOOR DE TELEFONISCHE 
PERMANENTIES VANAF 1 JULI:

Deze wijziging werd doorgevoerd om tijd vrij 
te maken voor de administratieve behandeling 
van de aanvragen (bestelling van de werken, 
contacten met onderaannemers, briefwisse-
ling, enz.). 

SCHRIFTELIJK

Tenslotte kunt u ons ook schriftelijk contac-
teren, hetzij per e-mail op het adres technique 
@lbw.brussels of per brief op het volgende 
adres: 

Brusselse Woning 
Technische Afdeling
Kardinaal Mercierstraat 37
1000 Brussel.

TELEFONISCH

Wanneer u naar de technische afdeling 
telefoneert, wordt u onthaald door één van 
de vier Technisch Assistenten, natuurlijk 
op voorwaarde dat u tijdens de uren van 
de permanenties belt. Indien niet, zal een 
boodschap u aan de uren herinneren waarop 
u ons kunt bellen.

De binnenkomende oproep wordt in de 
wachtrij gezet door een geïnformatiseerd 
systeem dat u informeert over uw plaats in de 
rij: dit betekent dat de technisch assistenten 
al met een andere huurder bezig zijn.

Het telefoniesysteem toont dat in 2017 een 
totaal van 8.718 oproepen bij de technische 
afdeling binnengekomen zijn: 80% van de 
oproepen werd na een wachttijd van minder 
dan 30 seconden beantwoord.

Maandag 9u > 11u30

Dinsdag 9u > 11u30

Woensdag 13u30 > 16u

Donderdag 13u30 > 16u

Vrijdag 9u > 11u30 

et 13u30 > 16u

DE WACHTDIENST

Buiten de kantooruren (‘s avonds, in het weekend en op feestdagen) kunt u bellen naar het 
noodnummer (0472/34.00.27) en dit enkel voor noodgevallen, met name:

Vanaf de maand juli zullen de noodgevallen ‘s avonds en in het weekend door een andere 
dienstverlener behandeld worden. We delen u later nog een nieuw nummer mee.

 Algemene elektriciteitspanne

 Panne van verwarming of warm water  
 voor een heel gebouw

 Algemene waterafsluiting

 Verstopte afvoerbuis

 Waterinsijpeling door gesprongen 
 waterleiding of opstuwing in de buizen

AAN HET LOKET

U kunt ook langskomen tijdens de “loket” 
permanenties (maandag en dinsdag: 13u30 – 
16u; woensdag en donderdag: 9u00 – 11u30). 
Een van dezelfde vier Technisch Assistenten 
zullen u ontvangen en uw aanvraag behan-
delen. In 2017 ontvingen we meer dan 3.100 
personen aan het technisch loket.
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DOSSIER

Indien uw probleem bij het contact met de 
Technisch Assistent niet voldoende duidelijk 
is of indien er een expertise nodig is (insij-
peling, schilderwerk, betegeling, thermische 
bruggen, afdichting, gebroken ruiten, offer-
teaanvraag) zal de Technisch Assistent uw 
aanvraag inbrengen in de planning van de 
Technisch Beheerder die verantwoorde-
lijk is voor uw gebouw. Vervolgens zal een 
afspraak met hem geregeld worden zodat hij 
uw probleem kan analyseren.

Bovenop de depannages heeft de Technische 
Afdeling vorig jaar 249 plaatsbeschrijvingen 
bij aankomst en 199 plaatsbeschrijvingen bij 
vertrek behandeld. Ter info: er is gemiddeld 
een som van 8.000€ nodig om een woning 
tussen twee verhuringen in op te knappen. 

BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN 

Gedurende het jaar 2017 heeft de Technische 
Afdeling in totaal 6.854 aanvragen behandeld. 
De Brusselse Woning investeerde een bedrag 
van bijna 2 miljoen euro in de interventies.  

TOP DRIE VAN DE TECHNISCHE INTERVENTIES 

Wanneer u een technische aanvraag doet, 
wordt deze onmiddellijk in een databestand 
ingebracht. Een bestelbon wordt vervolgens 
naar de arbeiders van de Brusselse Woning 
of naar een onderaannemer gestuurd, 
afhankelijk van het soort probleem en de 
beschikbaarheid van de arbeidersregie.

Nadat de bestelbon geregistreerd is, wordt 
u gecontacteerd om u te informeren over het 
tijdstip waarop de arbeider bij u thuis langs 
zal komen. Het gebeurt dat sommige huurders 
de telefoon niet opnemen en dan proberen we 
tot drie keer opnieuw. Indien de oproep nog 
steeds niet beantwoord wordt, hebben we 
geen andere keuze dan uw aanvraag zonder 
gevolg te klasseren en moet u ons daarna 
opnieuw bellen. Indien er een afspraak werd 
gemaakt, maar u niet aanwezig kunt zijn, 
verwittig dan de Technische Afdeling! Indien 
u dit niet doet, zullen u verplaatsingskosten 
aangerekend worden.

ELEKTRICITEIT SANITAIR VERWARMING

DE ARBEIDERSREGIE VAN DE BRUSSELSE WONING 

De Regie staat in voor een groot deel van de technische depannages en voor het opknappen van 
onbewoonde woningen en de gemeenschappelijke gedeelten van de gebouwen. Om praktische 
mobiliteitsredenen is de Regie operationeel vanuit twee sites: één in het centrum van Brussel 
en één in Neder-over-Heembeek (Versailles).

De Regie bestaat uit 14 technici die deelnemen aan het programma voor socioprofessionele 
inschakeling en omkadert 12 PDP-arbeiders (Mission Locale van de Stad Brussel) en 1 arbeider 
Art. 60.

2

1

3
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ROOKMELDERS

DOSSIER

DE TECHNISCHE AFDELING (ONDERHOUD) OVER EEN JAAR BEKEKEN, IS:

OPROEPEN

behandelde 
technische inter-
venties voor een 

kost van 

1.967.160 €

huurders 
ontvangen aan 

de loketten 

plaats- 
beschrijvingen  
(bij aankomst  
en vertrek)

WIE BETAALT WAT? 

Bij een technisch probleem in uw appartement 
moet u zo snel mogelijk de Technische Afde-
ling verwittigen. Sommige werken komen ten 
laste van de Brusselse Woning en andere van 
de huurders.

Meer info hierover kunt u niet alleen nalezen 
in uw huurcontract, maar daarnaast ook 
in de documentatie “Wie betaalt wat”, die u 
terugvindt, hetzij in uw onthaalmap, hetzij op 
onze site http://brusselsewoning.be/huurder/
onderhoud-herstellingen en binnenkort ook 
in de uitstalrekken in onze wachtzalen.

Dit document verschaft u meer inzicht in wat 
er van de huurders en van de eigenaar voor de 
diverse posten wordt verwacht. Het gebeurt 
dat de Brusselse Woning bepaalde werken 
uitvoert die normaal door de huurder moeten 
worden gedaan. In dit geval zal de interventie 
u doorgerekend worden.

Enkele voorbeelden van wat er ten laste valt 
van de huurders: 

 Vervangen van de kraandichtingen 

 Ontkalken van kranen en straalbrekers

 Ontstopping indien de verstopping zich in  
 het privatieve gedeelte bevindt

 Schoonmaak en vervanging van afzuigkap- 
 filters

 Vervangen van lampen

 Smering van sloten

 Onderhoud van de vloeren

 Vervanging van beschadigde ruiten

 Opfrissen van de muren…

GEGEVENS 
VAN DE TECHNISCHE AFDELING

02 / 435 28 02 
technique@lbw.brussels

ACTU

De plaatsing van rookmelders is verplicht in alle huurwoningen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hoe sneller een brand gedetecteerd wordt, hoe meer tijd 
u heeft om de woning te verlaten. Rookmelders zijn dan ook heel nuttig. 

HOE WERKEN ROOKMELDERS?

Wanneer de rookconcentratie in de lucht een 
bepaalde drempel overschrijdt, reageren de 
rookmelders hierop door onmiddellijk een 
scherp en sterk geluidssignaal te laten horen. 
Dankzij de snelle rookdetectie zorgen die ap-
paraten bij een brand voor aanzienlijk minder 
materiële en lichamelijke schade.

WAAR MOETEN ZE GEPLAATST WORDEN?

De wetgeving die hier van kracht is (KB van 
15/04/2014) bepaalt dat elk vertrek van de 
evacuatieweg uitgerust moet zijn met een 
rookmelder. Onder “evacuatieweg” verstaat 
men alle vertrekken die men moet doorlopen 
om vanuit de meest afgelegen slaapkamer de 
voordeur te bereiken. Dikwijls gaat het dus om 
de inkomhal, de woonkamer en/of de nacht- 
hal.

KUNNEN WE EEN MELDER TESTEN?

Ja, u kunt zien of uw melder wel degelijk werkt 
door 3 seconden op de testknop te drukken. 
Op die manier kunt u onmiddellijk het alarm-
signaal herkennen dat in een eventueel nood-
geval zal afgaan.

IS HET NORMAAL ALS DE MELDER KNIP-
PERT EN EEN “BIEP” LAAT HOREN?

Neen, dat is niet normaal. Indien uw melder 
regelmatig een geluidssignaal laat horen of 
knippert, is dit een teken dat de batterij bijna 
leeg is en vervangen moet worden. Verwittig 
dan onmiddellijk de Technische Afdeling (tel.: 
02/435.28.01) die de melder zal vervangen.

MOETEN DE BATTERIJEN VAN DE MELDER 
VERVANGEN WORDEN?

Neen, voor dit type melder worden de batterijen  
niet vervangen. Het apparaat moet in zijn ge-
heel vervangen worden. Het is de Brusselse 
woning die de kosten voor vervanging van de 
melders op zich neemt. 

De gemiddelde levensduur van de melders is 
10 jaar en de Technische Afdeling voorziet dan 
ook cyclische vervangingen in zijn patrimo-
nium. 

8.718
6.854

3.136

448
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HOE BESCHERMT U UW WONING 
TEGEN BRAND?

TIPS & TRUCS

Onze woning is de ruimte van waaruit wij ons leven opbouwen. We richten de woning 
in volgens onze smaak, naar eigen wens, volgens onze persoonlijkheid en die van ons 
gezin. Om de woning intact te houden, is het belangrijk ze tegen brandrisico’s te 
beschermen. 

WAT TE DOEN OM WONINGBRAND TE VERMIJDEN?

Eetkamer

 Laat nooit kaarsen 
onbeheerd achter in 

de nabijheid van ontvlambare 
materialen.

Salon

 Overbelast uw 
elektrische circuits niet.

Keuken

 Laat nooit een kookpot 
op het vuur of een 

frituurpan aanstaan zonder 
toezicht.

 Zorg ervoor dat 
kinderen geen lucifers of 

aanstekers in handen kregen.

Garage/kelder 

 Bewaar ontvlambare 
producten in 

hermetisch afgesloten 
recipiënten. Bewaar ze ver van 
een warmtebron.

Kamer

 Rook nooit in 
bed.

 Trek de 
stekker van 

het strijkijzer uit het 
stopcontact wanneer  
u het niet gebruikt.

Badkamer

 Leg nooit iets 
te drogen op de 

convectoren.

 Gebruik nooit 
elektrische 

apparaten met natte 
handen of in de nabijheid 
van bad/douche.

Hal
Draag zorg voor de rookmelder:

 Stof hem  
regelmatig af.

 Verwittig uw OVM  
wanneer hij knippert.

 Demonteer hem niet.

Meer info over rookmelders op p. 9

In maart hebt u per post een folder van de 
BGHM ontvangen met info over maatregelen 
om woningbrand te voorkomen. De folder ligt 
ook ter beschikking in onze uitstalrekken. 

In dit artikel hernemen we de belangrijkste 
preventietips.
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 De in de loop der tijd toegevoegde uitbrei- 
 dingen te verwijderen om de oorspronke- 
 lijke volumetrie van de huizen terug te  
 vinden.

 De huizen langs buiten te isoleren om te  
 voldoen aan de eisen op het vlak van ener 
 gieprestatie van de gebouwen (de gevels  
 aan de straatkant worden langs binnen  
 geïsoleerd om hun oorspronkelijk uitzicht  
 te behouden).

 Een dakraam in het dak van elk huis te  
 plaatsen om het bewoonbaar volume onder  
 dak te vergroten en een zicht op de tuin te  
 creëren.

 Een badkamer, douchekamer en een aparte  
 WC te installeren voor meer gebruikscom- 
 fort in deze huizen met 4 kamers.

 Een metalen trap te plaatsen om de tuin  
 te kunnen bereiken vanop de gelijkvloerse  
 verdieping van de huizen.

 De tuinen en binnenplaatsen te ontdoen  
 van alle storende inrichtingen.

 De houten dakstructuren op te knappen  
 met respect voor de oorspronkelijke  
 hellingen en uitlijningen.

Onthaal- en informatievergadering voor de 
nieuwe huurders van de “Parochie” site:

Datum:  donderdag 7 juni 2018

Tijdstip:  van 14u30 tot 16u00

Plaats:  in één van de inkomhallen van  
 de “Parochie” site

INHULDIGING  
VAN DE “PAROCHIE” SITE

WERFINFO

Op 16 maart hebben we officieel de “Parochie” site ingehuldigd na zijn zware renovatie. 
Op dit evenement waren Philippe CLOSE (Burgemeester van de Stad Brussel), Faouzia 
HARICHE (Schepen), Philippe BOLAND (Kabinet van Minister FREMAULT), Yves 
LEMMENS (Directeur-Generaal van de BGHM) en Khalid ZIAN (Voorzitter van de 
Brusselse Woning) aanwezig.

Veertien gezinnen bewonen voortaan de 
splinternieuw gerenoveerde huizen met vier 
kamers. Ze hebben allemaal een badkamer 
en douchekamer, een woonkamer, een keuken, 
kelders, een voortuintje en een privétuin 
achteraan.

De huizen werden in 1927 gebouwd en maken 
historisch deel uit van een geheel van 20 eenge-
zinswoningen in de Parochiestraat in Haren. 
Omdat ze niet meer aan de veiligheids-, tech-
nische normen, noch aan de comfortnormen 
voldeden, ondergingen ze een zware renovatie. 
De werken werden in mei 2016 opgestart. 

Het architecturaal project bestond er voorna-
melijk uit :

 De oorspronkelijke indeling van de huizen  
 te behouden en tegelijk de leefruimten te  
 openen door de keukens aan de “tuinkant”  
 of “binnenplaats” kant te plaatsen en de  
 gevelopeningen die uitkijken op de tuin te  
 vergroten.

 Het karakter van de gemeenschappelijke  
 binnenplaats terug te vinden (doodlo 
 pende Parochiestraat) door de gevels in  
 hun oorspronkelijke staat te restaureren  
 met een afwisseling van zichtbare  
 bakstenen en pleisterwerk.

VOOR   NA
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PARTNERS

HET WOORD VAN DE ARHUU ENQUÊTE ROND  
AFVALSORTERINGTer herinnering: de Adviesraad van de Huurders (ARHUU) bestaat uit verkozen huur-

ders en vertegenwoordigt alle sociale huurders bij de Brusselse Woning. De raad 
fungeert als tussenschakel en buigt zich over kwesties die een groep van huurders 
of alle huurders, maar geen individuele problemen, aangaan. 

In het kader van de Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s) “Krakeel”, “Pottenbakkers- 
Gier”, “Minimen” en “Radijs-Marollen” werd een anonieme enquête gelanceerd bij de 
huurders die wonen in de wijken met deze voorzieningen.

De ARHUU heeft als belan-
grijkste taak het contact 
tussen de huurders en de 
OVM (Openbare Vastgoed-
maatschappij = de Brusselse 
Woning) te bevorderen. De 
raad vertegenwoordigt de 
huurders tijdens de verga-
deringen van de Raad van 
Bestuur. Twee leden van de 
ARHUU wonen die verga-
deringen bij en hebben een 
beslissende stem bij de 
besluitvorming, met uitzon-
dering van de punten die 
het personeel van de OVM 
aangaan, de toewijzing 
van woningen en andere 
dossiers die individuele 
personen betreffen. De 
ARHUU kan een positief of 
negatief advies uitbrengen over de punten die 
tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
worden besproken, en de Brusselse Woning moet 
de ARHUU minstens één keer per trimester infor-
meren over de beslissingen die met betrekking tot 
hun adviezen werden genomen. Indien de OVM 
geen gevolg geeft aan het uitgebrachte advies 
moet ze haar beslissing schriftelijk motiveren en 
aan de ARHUU overmaken. 

Tijdens de permanenties (ter plaatse of telefonisch) 
verzamelen de leden van de ARHUU de concrete 
eisen en verwachtingen van de huurders om ze 

vervolgens aan de OVM over 
te maken.

De ARHUU neemt deel aan 
verschillende belangrijke 
vergaderingen die door de 
OVM georganiseerd worden, 
zoals algemene vergade-
ringen, inhuldigingen, infor-
matievergaderingen, … en 
maakt van deze gelegen-
heden gebruik om de stem 
van de bewoners te laten 
horen.

Tijdens de informatiever-
gadering betreffende de 
renovatie van de Papenvest-
site hebben meerdere leden 
van de ARHUU het woord 
kunnen nemen om de gevoe-
lens van de huurders over te 

brengen. De Brusselse Woning kondigde er toen 
aan dat de Voorzitster van de ARHUU samen met 
een tweede lid zal worden uitgenodigd op de 
vergadering voor het kiezen van de projectontwik-
kelaar (rond oktober 2018), waarop ze dan hun 
mening zullen kunnen geven. Dankzij de regelma-
tige ontmoetingen met de OVM is de ARHUU een 
essentiële speler en belangrijke spreekbuis voor 
alle bewoners van de woningen van de Brusselse 
Woning. 

Nathalie CHATZIDIMITRIOU 
Voorzitster van de ARHUU

Vergadering met de ARHUU, de huurders van de sites Papenvest en 
Hoogstraat, en de Brusselse Woning in het stadhuis op 2 maart 2018

Begin april kregen de huurders van de Brus-
selse Woning in de betrokken sites hiertoe een 
vragenlijst opgestuurd.

Van april tot juni kan de enquête ingevuld 
worden tijdens de koffiepauzes, de algemene 
vergaderingen van de huurders en andere 
evenementen.

Vervolgens zullen acties ondernomen worden 
om dit te evalueren en beter de handels- en 
denkwijze van iedereen te begrijpen.

Met de ontvangen antwoorden zullen we de 
juiste richting kunnen bepalen en coherente 
actiepistes ontwikkelen voor de situatie op 
elke site.

We danken bij voorbaat de betrokken personen 
voor hun bereidwilligheid om de enquête in te 
vullen.

Versailles wijkfeest  
op zaterdag 23 juni (namiddag)

Er wordt een brocante georganiseerd in de 
Versailleslaan in Neder-over-Heembeek en het 
wijkfeest zal zich rond de brocante afspelen.

Dit evenement wordt georganiseerd door 
de bewoners en de wijkverenigingen met 
ondersteuning van het team van het PSC 

“Versailles-Mariëndal”. Meer info: 0486/13.49.34.

Burenfeest van Werf-Houthulst  
op zaterdag 23 juni van 12u tot 20u

Feest georganiseerd aan de Werfkaai. Meer 
info: contacteer M. BEGHIEL (lid van het 
organisatiecomité) op 0485/63.14.34 of 
het team van het PSC “Werf-Houthulst” op 
0497/50.83.41.

AGENDA

PERMANENTIES
Papenvest 135/b4 

(lokaal op het gelijkvloers) 
1000 Brussel

Maandag van 10u tot 12u 
Tel.: 02/502.84.22 

(enkel tijdens de uren van de 
permanenties)



Kardinaal Mercierstraat 37 
1000 Brussel

     02 435 28 00 | www.brusselsewoning.be

UURROOSTERS 
VAN DE PERMANENTIES

NIEUWE 

UURROOSTERS !!

VANAF

WANNEER TELEFONEREN?

WANNEER LANGSKOMEN?

MAANDAG :   13.30  > 16.00
DINSDAG  :   13.30  > 16.00
DONDERDAG :   9.00  > 11.30

Merk op dat voor de telefonische permanenties elke afdeling 

haar eigen uurrooster en telefoonnummer heeft.

KANDIDATEN TECHNIEK BOEKHOUDING GESCHILLEN SOCIAAL

 02/435.28.01  02/435.28.02  02/435.28.03  02/435.28.04  02/435.28.05 

MAANDAG
 9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30

- - -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

DINSDAG
 9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30

- - -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

WOENSDAG
- - - 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

 13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

DONDERDAG
- - - 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

 13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

VRIJDAG
9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

-  13.30 > 16:00 -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00


