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Je hebt je hart verloren aan kinderen en je hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging.
Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen.
Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt werken.
Je wil graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en je zou het fijn vinden om die tijd met
andere kinderen te delen.
Dan is dit het moment waarop je je droom werkelijkheid kan laten worden. Heb je er al eens over
gedacht om thuis kinderen op te vangen?

VZW Kinderopvang is een organisator kinderopvang, die zowel kinderbegeleiders gezinsopvang (de
vroegere kinderbegeleiders) als groepsopvang begeleidt.
Met deze infobrochure willen we je een algemeen beeld bezorgen van:
- de voorwaarden om te starten als kinderbegeleider gezinsopvang;
- een korte voorstelling van de jobinhoud en wat we van jou verwachten;
- het sociaal statuut voor onthaalouders: zowel onze kinderbegeleiders gezinsopvang als onze
kinderbegeleiders groepsopvang vallen onder dit statuut;
- onze verdere selectieprocedure.
Ben je jong van hart, enthousiast in het werken met jonge opgroeiende kinderen en niet bang van
werken, dan kan je veel voldoening vinden in het uitoefenen van deze job!
Heb je na het doornemen van deze brochure nog vragen, of wil je graag je kandidatuur bevestigen,
neem dan zeker contact op met de dienst om verdere afspraken te maken.

Je vindt ook meer informatie terug op:
www.vzwkinderopvang.be
www.kindengezin.be
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1. Vergunningsvoorwaarden kinderbegeleider gezinsopvang
Vanaf 01/04/2014 moet je volgens het Vlaams Decreet voor opvang van baby’s en peuters aan
bepaalde vergunningsvoorwaarden voldoen, voor je kan starten als kinderbegeleider gezinsopvang.
Attesten
Als je werkzaam wil zijn als kinderbegeleider, dien je over volgende attesten te beschikken:
- een kopie van je identiteitskaart waaruit blijkt dat je minstens 18 jaar bent;
- een attest gezinssamenstelling;
- een blanco uittreksel uit het strafregister - type 2 (voor kinderopvang);
- een ingevuld en ondertekend medisch attest model A door jezelf, en indien noodzakelijk, een
ingevuld en ondertekend medisch attest model B door de huisarts;
- een attest van actieve kennis van het Nederlands;
- een kwalificatiebewijs.
Je vindt een overzicht van de geldige kwalificatiebewijzen terug in bijlage.
Indien je niet beschikt over een kwalificatiebewijs dat voldoet aan de voorwaarden, bestaat er de
mogelijkheid om te starten via een kwalificerend traject. Voor meer informatie neem je contact op
met de dienst.
Wanneer je kinderen in je eigen huis opvangt, komen zij ook met je eventuele partner en kinderen in
contact. Daarom vragen wij dan ook volgende attesten van alle inwonende personen vanaf 18 jaar:
- een blanco uittreksel uit het strafregister - type 2 (voor kinderopvang);
- een ingevuld en ondertekend medisch attest model A door de persoon zelf, en indien
noodzakelijk, een ingevuld en ondertekend medisch attest model B door de huisarts.
Welke kwaliteiten zoeken wij?
- je beschikt over voldoende pedagogische kwaliteiten;
- je gaat graag om met kinderen, je bent geboeid door de wereld van baby’s en peuters, door de
eerste stappen in hun leven;
- je wil hen hierbij met een warm hart begeleiden;
- je bent in staat om kinderen een duidelijke structuur en rust te geven;
- je blijft rustig en geduldig bij huilende baby’s en spelende peuters;
- je bent bereid tot permanent overleg met de ouders, om samen te werken aan de opvoeding van
hun kinderen. Je staat hierbij open voor hun visie over de opvoeding;
- je aanvaardt de begeleiding van de dienst, en je werkt samen met de dienstverantwoordelijke
om een kwalitatieve opvang te kunnen garanderen;
- je bent communicatief vaardig;
- je bent creatief en organisatorisch aangelegd;
- je rookt niet tijdens de opvang;
- je bent bereid om regelmatig vorming te volgen.
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De opvanglocatie
Je moet in je woning over voldoende ruimte beschikken om te spelen en kinderen te laten slapen.
Het moet een veilige en kindvriendelijke plek zijn. Bovendien moet je over voldoende en veilig
materiaal beschikken.
Tijdens het verdere verloop van de selectieprocedure, komt er een dienstverantwoordelijke bij jou
langs om dit samen met jou te bekijken.
Meer informatie vindt je ook terug op www.virtueelhuisonthaalouder.vvsg.be. Dit virtuele huis voor
gezinsopvang toont aan digitale bezoekers de verschillende ruimtes in de woning (woonkamer,
keuken, slaapkamer, tuin, enzovoort) en alle verschillende veiligheidsaspecten die belangrijk zijn voor
een veilige kinderopvang in een gezinswoning.

2. Kinderbegeleider gezinsopvang.. wat houdt dit juist in?
Sinds 01/04/2014 is het Vlaamse decreet voor opvang van baby’s en peuters in voege gegaan. Vanaf
nu is er enkel nog sprake van kinderbegeleiders gezinsopvang en groepsopvang.
De term ‘onthaalouder’ is dus verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor ‘kinderbegeleider
gezinsopvang’. Je vangt maximaal 8 kinderen tegelijkertijd op, meestal in je eigen huis. Je staat in
voor de dagopvang van kinderen van 0-2.5 jaar en/of de buitenschoolse opvang van kinderen tot 12
jaar.
Wanneer vang ik kinderen op?
Je bepaalt zelf op welke dagen en welke uren je opvang doet. De grootste opvangbehoefte voor
ouders is op weekdagen, vanaf 7u-7u30 tot 17u30-18u.
Het is echter ook mogelijk om flexibele opvang te voorzien: vroege opvang, late opvang, ‘s nachts, in
het weekend, .. volgens je eigen mogelijkheden.
Hoeveel kinderen kan ik opvangen?
Je organiseert opvang voor maximaal 8 opvangplaatsen. Dit betekent dat er maximaal 8
kinderen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. Het aantal opvangplaatsen waarvoor jij een
vergunning krijgt, is echter niet altijd automatisch 8. Dit hangt af van je eigen wens, maar ook van de
beschikbare ruimte en je draagkracht.
Omdat de kwaliteit van de opvang mede bepaald wordt door het aantal kinderen per
kinderbegeleider, moeten wij als organisator inspanningen doen om gemiddeld maximaal 4 kinderen
tegelijk op te vangen. Deze regel is dus dezelfde als de norm voor de vroegere aangesloten
onthaalouder.
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Praktijkvoorbeeld van een eventuele bezetting
4 voltijdse kinderen = 4 kinderen x 5 dagen = 20 opvangplaatsen per week
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Tellen mijn eigen kinderen mee?
Je eigen kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan, tellen mee als een voltijds kind in de
opvang. Wil je dus voltijds werken, dan kan je nog maximaal 3 voltijdse kinderen opvangen, samen
met je eigen kind.
(3 voltijdse kinderen = 3 kinderen x 5 dagen = 15 opvangdagen per week)
Je eigen kinderen die naar de kleuterschool gaan, tellen mee voor het aantal kinderen dat maximaal
tegelijkertijd aanwezig mag zijn (= maximaal 8). Ook vriendjes die komen spelen vallen onder deze
regeling.
Hoe verloopt een werkdag in de gezinsopvang?
Je werkdag wordt bepaald door het ritme van de kinderen. De ouders brengen de kinderen ’s
morgens vroeg. Vaak vertellen ze nog graag hoe de nacht is verlopen, wanneer ze de kinderen
ophalen, of er iets bijzonder is gebeurd enz.
Wanneer de opvangkinderen er zijn, moet je er uiteraard rekening mee houden dat die kinderen
voorrang hebben op je huishoudelijk werk. Er wordt van je verwacht dat je actief bezig bent met de
opvangkinderen. Je staat niet enkel in voor hun hygiënische verzorging, maar stimuleert hen ook in
hun spel- spreek- en motorische ontwikkeling. Je zorgt er voor dat de opvangkinderen zich bij jou
thuis voelen.
Je huishoudelijke werk zal gereorganiseerd moeten worden. Handig is dat je de dag indeelt volgens
een vast schema. Een vaste indeling geeft een veilig gevoel aan de opvangkinderen.
Je mag de opvangkinderen nooit alleen laten. Je eigen kinderen van school halen, boodschappen
doen, enz. kan enkel als je de opvangkinderen meeneemt op een veilig manier en met toestemming
van de ouders.
‘s Avonds worden de opvangkinderen weer opgehaald door de ouders. Je vertelt de ouders hoe de
dag is verlopen, of hun zoon- of dochterlief goed heeft geslapen, enz.
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TIP: op www.ikwordonthaalouder.be vindt je onder “een onthaalouder vertelt” enkele
ervaringsverhalen terug van kinderbegeleiders. Deze kunnen een beeld geven hoe de dag in de
gezinsopvang verloopt.
Impact van gezinsopvang op je eigen gezin
Het is belangrijk dat gans je gezin mee achter deze keuze staat, want het werk gebeurt ook voor een
deel op hun terrein. Het kan al eens nodig zijn dat ze je helpen en voor jou kan het een steun
betekenen na je dagtaak. Praat met je gezin over je plannen om en geef hen een eerlijk beeld van de
voor- en nadelen die eraan verbonden zijn.
Bespreek met je partner je plannen. Staat hij volledig achter deze beslissing? Weet dat de
instemming van je partner een noodzaak is!
Belangrijk is dat je partner volledig achter je beslissing staat. Als je man veel van kinderen houdt en af
en toe een handje helpt, zal dit zeker een welkome steun voor je zijn. Ook zal hij voor of na zijn eigen
werk met de kinderen in contact komen. Het is prettig als je 's avonds met je verhaal van de dag over
de vrolijke en moeilijke momenten bij je partner terecht kan.
Licht je kinderen in over je plannen. Vertel over de voor- en nadelen hiervan. Belangrijk is dat je
eigen kinderen het leuk vinden dat er andere kinderen in huis komen.
Je eigen kinderen zullen je aandacht moeten leren delen met de opvangkinderen, dat is niet altijd
gemakkelijk voor hen. Soms vinden je kinderen het wel eens vervelend dat hun speelgoed en
speelterrein nu ook ingenomen wordt door andere kinderen.
Voor schoolgaande kinderen is het eveneens een aanpassing. Ze worden wel eens gestoord tijdens
het maken van hun huiswerk, wanneer een baby'tje slaapt mogen ze niet te veel lawaai maken, er
staan misschien kinderbedjes op hun slaapkamer, … Kortom ook voor de eigen kinderen vraagt het
soepelheid en aanpassing.
Anderzijds is het zo dat veel kinderen van kinderbegeleiders gezinsopvang blij zijn dat er andere
kinderen komen, opvangkinderen worden dan speelkameraadjes.
Takenpakket:
- Je staat in voor de opvang en verzorging van de aanwezige opvangkinderen;
- je stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en welbevinden;
- je zorgt voor de bereiding van de warme maaltijd en de fruitmaaltijd;
- je communiceert met de ouders over het dagverloop, de ontwikkeling, het welbevinden en
eventuele problemen van hun kinderen;
- je staat in voor het opvolgen van de regelgeving (bv. veiligheid) en het aanbrengen van eventuele
veranderingen (je dienstverantwoordelijke zal je hierover informeren);
- je zorgt er voor dat de nodige administratie in orde is (vb. aanwezigheidsregister,
inlichtingenfiches van de kinderen, …)
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Welke voordelen heb je als kinderbegeleider gezinsopvang aangesloten bij onze dienst?
- je werkt thuis , je kan zorgen voor je eigen kinderen;
- je kiest zelf je werkuren en dagen, hoeveel vakantiedagen je wil en wanneer (in overleg met de
dienst);
- je organiseert je eigen dag en werk;
- de dienst zorgt voor begeleiding en helpt bij het oplossen van eventuele problemen;
- de dienst zorgt voor een groot deel van de administratie en de uitbetaling van de
onkostenvergoeding.
Je hebt dus de mogelijkheid om heel zelfstandig te werken, in samenwerking met onze dienst die je
begeleidt, ondersteunt en informeert.

3. Financieel
Wanneer je werkzaam bent als kinderbegeleider bij onze dienst, ben je geen werknemer of
zelfstandige. Je valt onder het ‘sociaal statuut voor onthaalouders’.
Onkostenvergoeding algemeen
Je ontvangt een onkostenvergoeding per opgevangen kind per dag. Deze onkostenvergoeding is
wettelijk vastgelegd en bedragen momenteel (01/01/2014):
- opvang volle dag (> 5uur):
€19.55
- opvang halve dag (3-5 uur):
€11.73
- opvang derde dag (<3 uur):
€7.82
De onkostenvergoeding is vrijgesteld van belastingen, en moet je dus niet aangeven als belastbare
inkomsten van het gezin.
Tijdens de opvang van de kinderen mag je geen inkomensvervangende activiteiten uitoefenen. Je
activiteit als ‘onthaalouder’ kan ook niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering of
een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Je kan wel ‘onthaalouder’ zijn in combinatie met
tijdskrediet / loopbaanonderbreking.
Belangrijk is dat je beseft dat je niet beschikt over vast ‘inkomen’. Aangezien de totale vergoeding
afhankelijk is van het aantal kinderen dat je opvangt, kan dit schommelen, bijvoorbeeld wanneer:
- een kind ziek is en enkele dagen niet naar de opvang komt;
- de ouders en het kind op vakantie gaan;
- er een kindje wegvalt en er niet onmiddellijk een nieuw kind start; …
Ook als je zelf vakantie neemt, zal je niet over een vergoeding beschikken.
Sociale zekerheid
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Sinds 1 april 2003 hebben kinderbegeleiders, aangesloten bij een dienst, een eigen sociaal statuut.
Dit betekent dat je:
- rechten opbouwt voor:
o kinderbijslag;
o terugbetaling gezondheidskosten;
o pensioen;
- een opvanguitkering krijgt van de RVA wanneer een kind buiten je wil om afwezig is;
(bv als het kind ziek is of met vakantie)

-

recht hebt op 20 dagen vakantie met behoud van sociale zekerheid (onbetaald);
een vervangingsinkomen krijgt:
o wanneer je ziek bent (ziekenfonds);
o tijdens je moederschaprust (ziekenfonds);
o als je niet kan werken wegens invaliditeit (RIZIV) of een arbeidsongeval (Fonds voor
arbeidsongevallen).

! Opgelet, deze vervangingsinkomens zijn wel belastbaar.
Meer informatie vind je terug in de bundel “Basisinformatie – sociaal statuut voor onthaalouders” in
bijlage. Heb je nog vragen dan kan je steeds bij ons terecht.
Verzekering en aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid die je als kinderbegeleider draagt over de kinderen mag niet onderschat
worden. Ouders vertrouwen hun kinderen aan jou toe. Ze verwachten dat jij die zorg ernstig neemt.
Bij elk ongelukje, schrammetje of wat er ook gebeurt informeer je hen hierover.
Je informeert de dienst als het kind, als gevolg van het ongeval, naar de dokter moet of wordt
opgenomen in het ziekenhuis.
De dienst zorgt er voor dat jij voldoende verzekerd bent. Zo zorgen we voor een:
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jezelf ;
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de opgevangen kinderen;
- verzekering lichamelijk ongevallen kinderen. Wanneer een kind iets overkomt in de opvang dekt
deze verzekering de medische kosten, die terugbetaald worden door het RIZIV;
- verzekering arbeidsongevallen: voor ongevallen die je overkomen door of tijdens het werk en die
medische kosten en/of arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Het kan ook om een ongeval
gaan bij de verplaatsing naar een vorming.
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4. VZW Kinderopvang als organisator
Je hebt als kinderbegeleider gezinsopvang de mogelijkheid om onder begeleiding van je
dienstverantwoordelijke heel zelfstandig te werken.
Wij verwachten wel dat je onze visies kent en hiernaar handelt tijdens de opvang van de kinderen.
Visie op het aanbieden van een optimaal pedagogische klimaat aan de kinderen
De organisator vindt het belangrijk dat elke kinderbegeleider haar eigenheid kan bewaren, rekening
houdend met volgende punten:
De kinderbegeleiders:
 stimuleren de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de kinderen, om zo elk kind alle
ontplooiingskansen te geven, zowel op fysisch als op psychisch vlak;
 houden rekening met de individuele draagkracht van het kind en spelen hier gepast op in;
 die bewust kiezen voor flexibele opvang, stemmen hun opvang hier op af en hechten nog meer
belang aan het creëren van een huiselijke sfeer;
 die bewust kiezen om kinderen met een specifieke zorg op te vangen, stemmen hun opvang
hierop af en houden rekening met de persoonlijke behoeften van deze en de andere kinderen;
 staan open voor alle kinderen en hun ouders, en hebben respect voor andere culturen, religies
en meningen;
 bieden warmte en geborgenheid, waardoor elk kind in een warm nest wordt opgevangen;
 zorgen voor structuur en een gevoel van veiligheid, door regelmaat in de dagindeling en
duidelijke regels te creëren;
 hebben respect voor de eigenheid van elk kind en spelen hier gepast op in;
 laten kinderen participeren, en betrekken hen actief in de opvang.
Visie op de samenwerking met de gezinnen
We streven ernaar dat ouders en kinderbegeleiders partners zijn in de opvoeding van het kind.
Als je wil samenwerken bij de opvoeding wil dit zeggen dat je geregeld contact moet onderhouden.
Ouders en kinderbegeleider moeten elkaar op de hoogte houden, afspraken maken en overleggen.
Een goede communicatie is in het belang van het kind. Een opvolgboekje kan hierbij helpen en wordt
na onderling overleg gebruikt. Alle communicatiemiddelen verhogen de betrokkenheid en helpen
om elkaar aan te vullen en het kind in harmonie samen op te voeden. Belangrijk is dat dit kan
gebeuren in een open en eerlijke sfeer met respect en waardering voor elkaar. Aspecten van opvang
en opvoeding zijn bespreekbaar met de betrokken partijen.
Het belangrijkste is dat er bij eventuele problemen naar een oplossing wordt gezocht waar elke partij
zich goed bij voelt.
De dienstverantwoordelijken willen nauw met de ouders samenwerken. Zij verstrekken de ouders zo
veel mogelijk informatie over de dienstverlening en de opvangsituatie van het kind. We vragen de
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ouders dan ook de DV alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de
individuele noden van het kind.
Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de ontwikkelingsnoden van het
kind zullen we regelmatig, tijdens de huisbezoeken, de motorische, sociale, emotionele en
taalontwikkeling van het kind observeren als ook het welbevinden in de opvangsituatie.
Jaarlijks organiseert de DVO een oudervergadering . Ouders krijgen de kans om één van de DV’s te
spreken. Deze avond wordt gecombineerd met een gespreksavond rond een opvoedingsthema.
Ook tijdens de permanentie kunnen ouders bij de DV terecht. Een afspraak thuis of op kantoor kan
altijd geregeld worden.
Wij streven ernaar om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind en onze werking.
Aan de ouders wordt gevraagd de nodige discretie te hanteren tegenover
kinderbegeleider en de andere leden van zijn/haar gezin.

en aangaande de

Samenwerken met je organisator
Aansluiten bij onze dienst betekent dat je als kinderbegeleider een en ander van de dienst mag
verwachten, maar anderzijds stelt die dienst ook verwachtingen naar jou toe.
De dienst/je dienstverantwoordelijke zorgt voor:
- een aangepaste begeleiding voor en tijdens je start als kinderbegeleider;
- een regelmatig huisbezoek waarbij we zowel jou als de ontwikkeling en het welbevinden van de
opvangkinderen opvolgen;
- ondersteuning bij eventuele problemen met kinderen en/of ouders;
- alle nodige informatie over allerlei zaken in verband met verzorging en opvoeding van baby en
peuter (vb. vaccinaties, gezonde voeding, zindelijk worden, enz. );
- het opvolgen van de regelgeving (vergunnings- en werkingsvoorwaarden, normen van brand- en
voedselveiligheid, …)
- een groot gedeelte van de administratie (facturatie van ouders, uitbetaling van de
kinderbegeleiders, kinddossier, ..);
- het opvolgen van de wachtlijst en het doorsturen van nieuwe ouders/kinderen;
- een vormingsaanbod, gebaseerd op de behoeftes van de kinderbegeleiders en de regelgeving;
- het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen mbt aansprakelijkheid en ongevallen, en het
opvolgen van eventuele schadegevallen;
- materiaal en speelgoed dat je kan ontlenen (volgens beschikbaarheid).
Een goede relatie tussen de dienstverantwoordelijke en de kinderbegeleiders is een noodzaak om
samen een optimale kinderopvang te kunnen aanbieden.
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5. Verdere procedure
Tijdens een eerste huisbezoek ontvang je van ons de eerste nodige informatie: we overlopen samen
met jou deze infobrochure, het sociaal statuut waaronder je zal vallen en beantwoorden eventuele
vragen.
We bespreken samen met jou je motivatie om kinderen bij je thuis op te vangen, en hoe je dit in de
praktijk ziet (welke dagen/uren werken, hoe gaat dit in combinatie met eventueel eigen kinderen,
…).
We bekijken ook alvast even welke ruimte je ter beschikking hebt en of dit voldoende/kindveilig is.
Heb je na dit eerste gesprek nog interesse, dan neem je contact met ons op om een afspraak te
maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we niet alleen je basiskennis maar ook
specifieke zaken zoals je visie over opvoeding, samenwerking met ouders,… met je bespreken. Dit
gesprek vindt plaats bij ons op het bureel.
Volgende documenten breng je alvast mee:
 je identiteitskaart;
 een attest gezinssamenstelling;
 een medisch attest model A (in bijlage);
 een uittreksel uit het strafregister, model 2 (voor kinderopvang);
 (eventueel) een geldig kwalificatiebewijs;
 een attest actieve kennis van het Nederlands.
Ook zullen we je op dit moment de nodige informatie geven om je in te schrijven voor een verplichte
opleiding:
- de module ‘Kennismaken met de kinderopvang’ (20u)
Deze module geeft je inzicht in het werken binnen de gezinsopvang zodat je je eigen situatie en
competenties kan evalueren. Deze module moet worden gevolgd, ongeacht of de je al dan niet
gekwalificeerd bent.
- de module ‘Werken in de kinderopvang’ (20u)
Deze module omvat een kennismakingspakket en moet worden gevolgd wanneer je niet
gekwalificeerd bent.
Is het intakegesprek positief verlopen en heb je nodige opleidingen gevolgd, dan volgen er 2
kennismakingsmomenten. Tijdens zo een kennismakingsmoment ga je een groot gedeelte van de dag
meewerken bij een collega kinderbegeleider. Zo krijgen wij een beeld van jou manier van werken, en
krijg jij een eerste indruk van wat je kan verwachten.
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Ook volgt er een veiligheidsonderzoek met risico-analyse van je woning, waarbij de verschillende
ruimten die je wenst te gebruiken voor de kinderopvang worden bekeken. Wij bespreken met jou
welke aanpassingen er moeten gebeuren.
Op basis van de gesprekken en kennismakingsmomenten, zal de dienst beslissen of je kan starten als
kinderbegeleider in de gezinsopvang. Op dat moment start de begeleiding door één van de
dienstverantwoordelijken. Je dienstverantwoordelijke zal je verder alle praktische informatie
bezorgen en de administratie met jou regelen.

6. Contactgegevens van de dienst
VZW Kinderopvang
Vincent Bavaisstraat 23
2540 Hove
03/454.03.02
info@vzwkinderopvang.be
www.vzwkinderopvang.be
De dienst is bereikbaar tijdens de spreekuren op:
- maandag tussen 9u en 12u, en tussen 16u en 18u30;
- dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9u en 11u.
Dienstverantwoordelijke van jou regio:
Naam:
E-mail adres:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Bereikbaar op:

maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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