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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: keesbuzink@gmail.com  
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Secretariaat: Patrijzenweg 9,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten 

 
Datum: Donderdag 19 april 2018 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Betty Bracht, Karin Brouwer, Kees Buzink, Odette Dinkla, Alex Kirstein (nieuw), 

Anneke Mooy, Marcel Meijer,  
 

Afwezig: Gerda ten Boekel m.k., Thijs Deekens m.k. 

   

1. Welkom en mededelingen 

- Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

- Mw. Ten Boekel en Dhr. Deekens zijn beide afwezig met kennisgeving. 

- Een speciaal welkom aan Alex Kirstein. Hij heeft zich aangemeld als nieuw lid van de 

Dorpsraad. De Dorpsraad is heel blij met de belangstelling van de vele dorpsgenoten en 

met twee nieuwe leden (ook Odette Dinkla is sinds kort lid). Nogmaals welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Boskerpark: 
Namens Droomparken Groep zijn Dhr. Bruil, directeur projectontwikkeling en  
Dhr. Van den Berg, planoloog, aanwezig. Namens de gemeente is de projectleider Ruimte, 
de heer Van Vuuren, aanwezig. Samen zullen zij de plannen rondom Boskerpolder 
toelichten.  
Momenteel worden door Droomparken plannen uitgewerkt voor de realisatie (in zes fasen) 
van een recreatiepark in de Boskerpolder. Dit gebeurt op basis van het in 2013 
goedgekeurde bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan. Hierin opgenomen de 
realisatie van 14 woningen voor permanente bewoning.  
Omdat op deze plannen veel, vooral negatieve, reacties zijn gekomen tijdens verschillende 
informatiebijeenkomsten (o.a. over infrastructuur, stikstof in de lucht, invulling buitenrand, 
riolering etc.) en in de pers zullen er door Droomparken een aantal werkbijeenkomsten 
worden georganiseerd voor omwonenden en andere betrokkenen en belanghebbenden. Het 
doel is om tot een verbetering en verduidelijking van de bestaande plannen te komen. 
 
De hoofdonderwerpen zijn:  

 De landschappelijke inrichting en inpassing van Boskerpark en het type 
recreatiewoningen; 

 De verkeerscirculatie rond Boskerpark, Duynpark Callassande en in Groote Keeten, 
waaronder de ontsluiting van het autoverkeer en de recreatieve wandel-, fiets- en 
ruiterroutes; 

 Aanleg van riolering en kabels en leidingen.  
Droomparken zal hiervoor binnenkort uitnodigingen uitsturen.  
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Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar Droompark       
De Zanding in Otterlo (op de Veluwe). Dit park is gelegen in een natuurgebied en tot stand 
gekomen in goed overleg met omwonenden en diverse (natuur)-organisaties. 

 
Dhr. Kooijman stipt aan dat ongeveer 5 jaar geleden een herziening infrastructuurplan is 
opgesteld door een groep studenten. Dit plan is aangeboden aan de gemeente. Bij 
Droomparken en bij Dhr. van Vuuren is dit plan niet bekend, het maakt geen deel uit van het 
documentatiepakket wat vanuit de gemeente is overgedragen aan Droomparken. 
Dhr. Van Vuuren zal evengoed zijn best doen dit plan boven tafel te krijgen. 
 
Dhr. Drieenhuizen en Dhr. Hoep wijzen Droomparken erop goed met de gemeente in 
overleg te gaan en te blijven en goede afspraken met hen te maken. 
 
Een ander aandachtspunt zijn de 14 woningen voor permanente bewoning. Op de schets 
van Droomparken is duidelijk te zien dat zij vrijstaande woningen hebben ingetekend en 
deze lijken niet echt op sociale woningen. In het verleden is mondeling afgesproken dat de 
14 woningen specifiek bestemd zouden zijn voor sociale woningbouw en met name voor 
woningzoekenden uit Callantsoog en Groote Keeten. Helaas is dit toen nooit 
gedocumenteerd en derhalve is het niet ingepast in het plan. 
 
Dhr. Van Vuuren geeft aan dat hij per email en telefoon bereikbaar is voor vragen of nadere 
informatie. Droomparken gaat nu bezig de werkbijeenkomsten en excursie te organiseren. 
De uitkomsten van de werkbijeenkomsten worden voorgelegd aan de gemeente. Het is aan 
de gemeente om dat verder op te pakken. Het is zeer belangrijk voor Droomparken dat er bij 
de realisatie van de plannen zoveel mogelijk met de ideeën van omwonenden en betrokken 
organisaties rekening wordt gehouden. Men wordt buren van elkaar en Droomparken wil 
graag onderdeel van de gemeenschap zijn en daar een actieve rol in vervullen.  
 
Dhr. Drieenhuizen; 
- geeft aan dat fietsen over de Voorweg (vanaf de Mineweg richting nr. 3) inmiddels haast 

onmogelijk is geworden. Er liggen veel grote kiezelstenen/brokken steen. Wandelaars 
moeten ook goed opletten. De DR zal dit melden bij de gemeente. Actie 170. 

- heeft contact opgenomen met de ANWB en gemeld dat het ANWB bord ter hoogte van 
de Zandweg behoorlijk verroest is en dat het bij harde wind staat te klapperen. Vanuit de 
ANWB is nog geen reactie gekomen. De DR zal de ANWB ook bellen. Actie 171.   
 

4. Vaststellen notulen van 15 maart 2018 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR en op de website van de digitale Omroeper. De wijkagent ontvangt 
de notulen in CC. 
  

5. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen: 

 Bomen ter hoogte van Warande nr. 5. Er schijnt niet goed genoeg gesnoeid te zijn. 
Dhr. Buzink neemt contact op met de gemeente/Dhr. Van der Veek. Actie 172. 

 Antw. B. Blonk, zie bij uitgaande. 

 Brief van Fam. Kapitein mbt uitkijktoren Groote Keeten. De DR heeft de brief 
beantwoord maar zal evengoed bij de gemeente navragen wat de stand van zaken 
is. Er is een groep mensen die de uitkijktoren graag willen behouden en er is een 
groep mensen die de uitkijktoren graag wil verplaatsen. Zie ook actie 147.  

 Uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst (1e was op 6 maart jl.) mbt toekomstvisie 
Callantsoog/Groote Keeten op 23 april a.s. O.a. ook de jeugd en de ondernemers-
vereniging zijn uitgenodigd.  
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 Uitnodiging van de seniorenpartij Schagen voor de Algemene openbare 
ledenvergadering op 1 mei. De vergadering wordt vooraf gegaan door een 
presentatie over “Pallas”.  

Uitgaande: 

 Brief verbouwing school B Blonk / Sociale woningen. De werkgroep sociale 
woningbouw heeft gesproken met wethouder Blonk en een andere wethouder. Doel 
was om meer duidelijkheid te krijgen over de verbouwplannen van de school en de 
eventuele ruimte die aan de achterkant vrijkomt. Zou deze locatie geschikt zijn voor 
sociale woningbouw?   

 Brief van Fam. Kapitein mbt uitkijktoren Groote Keeten. Zie ook actie 147. 
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Alle zaken mbt overschrijvingen register Kamer van Koophandel, 
tenaamstelling bankrekening etc. zijn rond. Verder geen bijzonderheden 
te melden.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 Dhr. Hoep en Drieeenhuizen zijn benaderd door Dhr. Witte van het 
Hoogheemraadschap. Zij zullen de aandachtspunten mbt het zand, 
vooroeversuppletie, stuifgaten en staat van strand en duin met hem 
bespreken. Op dit moment is er nog geen concrete afspraak 
gemaakt. Dhr. Hoep en Drieeenhuizen hebben het HHR laten weten 
zeker nog geïnteresseerd te zijn in een afspraak. 

 Van Rijkswaterstaat is een terugkoppeling ontvangen mbt de 
calamiteitenstrook. Het is een lijvig document en daarom vraagt 
Dhr. Meijer de hulp in van Mevr. Dinkla. Beiden zullen het document 
lezen en in de volgende Dorpsraadvergadering een terugkoppeling 
geven. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 Wegens afwezigheid van Mevr. Ten Boekel geen update. 

 Mevr. Dinkla laat weten nog bezig te zijn met de plannen voor de 
catering/extra koffieochtend in ’t Oghe. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Dhr. Meijer heeft tijdens de inloopavond visieplan Callantsoog 
gesproken over het skatepark. Er zijn enkele locaties voorgesteld, o.a. 
het handbalveld en Tempelhof. Er is nog geen definitieve keuze voor 
een locatie gemaakt en een skatepark zal alleen geplaatst worden bij 
geen bezwaar van de omwonenden. Op maandag 23 april treffen de 
jeugd, Dhr. Meijer, Mevr. Nagel en vertegenwoordigers van de 
gemeente elkaar op het handbalveld in Callantsoog. De opties zullen 
met elkaar besproken worden. Uit een inventarisatie blijkt dat er 53 
jeugdigen uit groep 6 t/m 8 en 19 jeugdigen van 14 jaar en ouder 
geïnteresseerd zijn in een skatepark. Zie ook actie 133. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 De DR merkt nog steeds niet dat er gewerkt wordt aan de 
openstaande verkeerspunten zoals de spiegel op rotonde De 
Stolpen, de verlichting van de vluchtheuvel nabij de Voordijk, de 
lantaarnpaal aan de Jewelweg etc., etc. Mevr. Mooy zal, mbt de 
spiegel, de provincie benaderen. Zij heeft een naam van een 
contactpersoon. De provincie heeft laten weten geen spiegel te 
plaatsen. Dhr. Drieeenhuizen tipt om dan een bord ‘let op fietsers’ te 
laten plaatsen. Mevr. Mooy zal dat voorstellen aan de provincie.  
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 Voor de overige punten zal Mevr. Mooy met Dhr. Beemsterboer 
bellen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen op dit gebied. De 
lantaarnpaal nabij Betty werkt weer, de HOP wordt momenteel 
aangepast, bij de Dixibar zijn hekken geplaatst, er zijn een tiental 
afritjes gemaakt voor rollators, kinderwagens etc. Zie ook actie 150.  

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 
Wegens afwezigheid van Dhr. Deekens geen update. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 De bijeenkomst over de toekomst van Callantsoog was geslaagd. 
Er waren heel veel belangstellenden waardoor de avond wel wat 
chaotisch verliep. Het is wel duidelijk geworden dat er gebouwd 
moet worden. Alleen de juiste keuze/plek moet nog bepaald 
worden. Dhr. Meijer heeft bij de projectleider, Dhr. Van Vuuren, 
kenbaar gemaakt dat de informatie ook digitaal gedeeld moet 
worden en daarbij wel rekening te houden met hen die niet zo 
digitaal onderlegd zijn. 
Op maandag 23 april is een vervolgbijeenkomst gepland mbt de 
toekomstvisie. Enkele Dorpsraadleden zullen hierbij aanwezig zijn. 

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 
 
15032018 
 
 
 
 
19042018 

077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit moment 
maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
a. Contact opnemen met Droomparken en hen 

uitnodigen voor de komende Dorpsraadvergadering 
(19 april).  

b. Datum en tijd doorgeven aan Mw. Kooijman in Groote 
Keeten. 

Zie bij agendapunt 3, gelegenheid tot inspreken. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

17112016 
 
 
 
15122016 
 
 
 
19012017 
16022017 
 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 
18052017 
 
 
15062017 
 
 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  
De Dorpsraad heeft melding gemaakt bij de gemeente 
over de overlast. De gemeente gaat hiermee aan de slag. 
De gemeente is aan zet. Aanhouden. 
Op dit moment lijkt de situatie onveranderd te zijn, 
misschien zelfs verergerd. De gemeente is aan zet om te 
handhaven. Dhr. Buzink zal de status opvragen.  
Dhr. Beemsterboer heeft de situatie voorgelegd aan de 
burgermeester. Zij zal actie ondernemen.  
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21092017 
 
 
19102017 
 
 
 
 
 
 
 
16112017 
 
21122017 
18012018 
15032018 
19042018 

De burgermeester heeft actie genomen rondom de situatie 
van H&G. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen. 
Aanhouden. 
De burgermeester heeft laten weten dat H&G per 2016 
voldoet aan de milieu wetgeving en zij hierop regulier 
gecontroleerd worden. Volgens het bestemmingsplan 
heeft het terrein de bestemming industrie. Blijft nog over 
het punt van verkeersveiligheid. Daarvoor zal de DR een 
brief aan de burgermeester sturen. Daarnaast zal          
Dhr. Meijer binnenkort contact opnemen met H&G. 
De DR heeft melding gemaakt bij de provincie en HHR. 
De gemeente heeft een ondersteunende mail gestuurd om 
de zaak wat te bespoedigen.  
Aanhouden.  
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink zullen contact opnemen met 
Mevr. Van Kampen en vragen naar de actuele status. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees en 
Marcel 

16032017 
 
 
20042017 
 
18052017 
 
 
 
 
15062017 
 
21092017 
 
 
 
 
 
19102017 
 
 
 
16112017 
 
 
21122017 
18012018 
15032018 
 
19042018 

129 Bij de gemeente melden dat de laad- en losplaatsen nabij 
Restaurant Brasil na 11 uur gebruikt worden om 
bloembakken te plaatsen. 
In overleg met de gemeente heeft Restaurant Brasil de 
bloembakken verrijdbaar gemaakt.  
Het laden en lossen vindt nu plaatst op de doorgaande 
weg. De chauffeurs en/of Brasil verplaatsen de 
bloembakken niet voor het landen en lossen. Dit levert 
gevaarlijke verkeerssituaties op. Dhr. Buzink zal de 
gemeente verzoeken hierop te handhaven.  
Dhr. Beemsterboer neemt dit op met de BOA’s en de 
mensen in het veld. Er moet meer gehandhaafd worden.  
De DR zal de burgermeester aanschrijven aangezien zij 
verantwoordelijk is voor handhaving. Niet alleen de 
bloembakken staan op de laad- en losplaatsen maar ook 
de bedrijfsauto van Brasil. Er moet echt veel meer 
gehandhaafd worden. Niet alleen bij Brasil maar in het 
algemeen. Zie ook acties 147 en 148. 
De burgermeester heeft de melding doorgegeven aan 
Handhaving en deze hebben onlangs de locatie bezocht 
maar helaas niet gehandhaafd mbt de bloembakken. 
Aanstippen tijdens veldbezoek. 
De situatie is onveranderd. De burgermeester/wijkagent 
hebben notie genomen van de situatie. Zij zullen kijken 
wat de ‘handhavings’ mogelijkheden zijn. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Wijkagent Willem van Veen gaat de situatie 
bekijken/praatje maken met de eigenaar van Brasil. 
Dhr. Buzink zal even bellen met de wijkagent. Aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
18052017 
15062017 
21092017 
19102017 
16112017 
21122017 
18012018 
15032018 
19042018 

133 Contact opnemen met Mevr. Nagel ivm halfpipe/skatepark 
Is gedaan, wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 3. 
Wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel 

 

16112017 
 
21122017 

157 Commerciële openbare toiletten (S. van de Veek). 
Dhr. Buzink zal contact opnemen met Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Buzink zal contact opnemen met Dhr. Van der Veek. 
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18012018 
15032018 
19042018 

Dhr. Buzink zal contact opnemen met Dhr. Van der Veek. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 
Dhr. Buzink zal contact opnemen met Dhr. Van der Veek. 

 
 
Kees 

21122017 
 
 
18012018 
15032018 
 
19042018 

160 Mw. Marga Mulder-Keij, raadslid voor de seniorenpartij 
Schagen, informeren dat de enquête zijn doel 
voorbijschiet. Mogelijk kan zij de koers nog bijstellen. 
Brief nog versturen/Mw. nog informeren. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 
Aanhouden. 
Brief nog versturen/Mw. nog informeren. 

 
 
 
 
 
 
Kees 

 

21122017 
 
 
 
18012018 
15032018 
 
19042018 

161 De werkgroep plein Groote Keeten informeren dat er ook 
geluiden uit Groote Keeten kwamen dat alleen direct 
omwonenden waren uitgenodigd en niet de overige 
bewoners van Groote Keeten bij presentatie plan. 
De werkgroep moet nog geïnformeerd worden. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 
Aanhouden. 
De werkgroep moet nog geïnformeerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

18012018 
 
15032018 
19042018 

165 Navraag doen bij de gemeente. wat is nu precies het 
beleid mbt de driehoeksborden. 
Zie agendapunt 5. Ingekomen en uitgaande post. 
Dhr. Buzink zal het beleid opvragen bij de gemeente. 

 
 
 
Kees 

 

18012018 
 
15032018 
 
19042018 

167 Nagaan of er een lantaarnpaal mist tussen Dennenbos en 
de hei.  
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 
Aanhouden. 
Dhr. Buzink zal de locatie bezoeken. 

 
 
 
 
Kees 

 

15032018 
 
 
19042018 

168 Nagaan wat het huurbedrag van de koffieruimte in ’t Oghe 
is (Gerda). Onderwerp bespreken in ondernemers-
vereniging (Odette). 
Mevr. Dinkla is hier nog mee bezig. Wegens afwezigheid 
van Mw. Ten Boekel geen update. 

 
 
 
Gerda en 
Odette 

 

15032018 
 
19042018 

169 Melding maken bij de gemeente dat strandopgang 
Voordijk nauwelijks toegankelijk is wegens het vele zand.  
De strandopgang is nog steeds slecht begaanbaar.         
Dhr. Buzink zal de melding maken. 

 
 
Kees 

 

19042018 170 Melding maken bij de gemeente dat de Voorweg moeilijk 
begaanbaar is voor fietsers en wandelaars (vanaf de 
Mineweg richting nr. 3). 

Kees nieuw 

19042018 171 Contact opnemen met de ANWB en melden dat het  
ANWB bord ter hoogte van de Zandweg behoorlijk 
verroest is klappert bij harde wind. 

Kees nieuw 

19042018 172 Contact opnemen met de gemeente/Dhr. Van der Veek 
ivm snoeien van bomen ter hoogte van Warande 5. 

Kees nieuw 

19042018 173 Navraag doen bij de gemeente aangaande het bord 
‘fietsers afstappen’ strandopgang Abbestede. De fietsers 
racen het duin af wat gevaarlijke situaties oplevert. 

Kees nieuw 

19042018 174 Bezoek brengen aan camping Klein Begin. Informeren 
naar de toekomstplannen ivm verkoop camping. 

Marcel nieuw 

 
10. Rondvraag 

Mw. Bracht; 
- merkt op dat strandopgang Abbestede vaak een racebaan is. De fietsers racen het duin 

af wat gevaarlijke situaties oplevert en wandelaars moeten daardoor opzij springen. 
Voorheen stond er bovenaan een bord ‘fietsers afstappen’ maar het bord is weg.        
Dhr. Buzink zal navraag doen bij de gemeente. Actie 173. 

Mw. Mooy; 
- is benieuwd naar de ontwikkelingen mbt hoek Abbestedeweg/Duinroosweg. Dhr. Hoep 

zal komende week even bellen met De Geus voor een update maar de laatste informatie 
is dat De Geus in gesprek is met Wooncompagnie en er zijn gesprekken met de 
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gemeente. Het plan bevat (starters) woningen van 1 woonlaag met kap, geen hoogbouw 
en geen commerciële ruimtes. Parkeren is voorzien op het terrein zelf dus niet aan de 
weg. De Geus is voornemens zelf te bouwen. 

Mw. Dinkla; 
- heeft vernomen dat Camping Klein Begin per eind september gaat sluiten. Er heerst wat 

onrust bij de campinggasten over hoe hun toekomst eruit komt te zien. Dhr. Meijer zal 
binnenkort een bezoekje brengen aan de eigenaar en vragen of al duidelijk is hoe de 
toekomstplannen eruit zien. Actie 174. 

Dhr. Meijer; 
- is blij te horen dat Dhr. Hoep vorderingen maakt met de invulling hoek Abbestedeweg/ 

Duinroosweg. Verder zijn er onlangs veel stoepen voorzien van afritjes/opritjes. Een 
positieve ontwikkeling waar mensen met rollators, rolstoelen, kinderwagens etc. veel 
profijt van zullen hebben. Dhr. Drieeenhuizen vult aan dat e.e.a op aangeven van de 
invalidenbond is gerealiseerd. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 17 mei 2018.  
 

 
 
 
 
 

Data 2018, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

18 januari 15 maart 17 mei 20 september 15 november 

15 februari 19 april 21 juni 18 oktober 20 december 


