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www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Kom naar de
informatiebijeenkomst op
weg naar aardgasvrij!
We gaan langzaam van het aardgas af. En dat gaat een behoorlijke verandering met zich meebrengen, voor en achter de voordeur. Welke alternatieven voor
aardgas zijn er? En wat betekend dat voor mijn woning? Het
Regionaal Energieloket en de gemeente Uithoorn praten u bij over
de plannen en vooruitzichten. Op
dinsdag 24 september om 19:30
uur organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst op het gemeentehuis.
Het Regionaal Energieloket helpt

als partner woningeigenaren in
Uithoorn en De Kwakel met het
verduurzamen van de woning.
Zij presenteren een stappenplan
waarmee u direct aan de slag
kunt. Op deze avond kunt u ook
terecht met uw vragen.

Evenementen in Uithoorn
6 t/m 8 sept
9 t/m 15 september
14 september
21 september
22 september
28 september
3 oktober
19 oktober
26 t/m 27 oktober
9 november

3 Nations Cup BMX 2019
Taalfestival
Open monumentendag
Vrijwilligersmarkt
Concert aan de Amstel
Red Ball Express
Ondernemersdag
Bokkentocht
Kunstroute Qua Kunst & Ambacht
De Kwakel
Kadomarkt

Honden zijn voor veel inwoners
een favoriet huisdier en ze zijn
welkom in onze gemeente. De
regels die zijn vastgelegd in het
hondenbeleid voor de aanlijn- en
opruimplicht blijken in de praktijk
niet altijd even duidelijk te zijn. In
het hondenbeleid staan afspraken waar iedereen zich aan moet
houden. Wanneer ruim je hondenpoep op? Wanneer mag je het
laten liggen? Waar mag je hond
loslopen? Wanneer moet de hond
aangelijnd zijn? Etc. De gemeente ontvangt regelmatig klachten die gaan over honden; overlast van hondenpoep, loslopende
honden op plekken waar ze aangelijnd moeten zijn, maar ook verzoeken voor extra hondenuitlaatplekken. We willen daarom een
enquête houden om het huidige
hondenbeleid onder de loep te
nemen. Wat zijn de wensen van
de inwoners, wat kunnen we beter doen, heeft u nog tips voor

betere afspraken. Overlast door
honden, met name hondenpoep,
staat hoog in het lijstje van dagelijkse ergernissen. Doe mee en
vul de enquête in. Ook als u geen
hond heeft, doe juist mee! Het
hondenbeleid treft iedereen. De
enquête kunt u invullen op www.
uithoorndenktmee.nl. Bent u geinteresseerd om mee te doen met
het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na
de uitkomst van de enquête, dan
kunt u dit aangeven aan het einde
van de enquête.
Op de bedankpagina leest u hoe
(deze pagina verschijnt na het indienen).

Vijf monumenten zijn zaterdag 14 september te bezoeken in Uithoorn.
Neem een kijkje in de Tolhuistuin, Fort aan de Drecht, Bierbrouwerij De
Schans, het voormalige station en de Thamerkerk. Uitgebreide informatie over deze monumenten leest u op www.uithoorn.nl

Jeugdhulptrainingen

Enquête speelbeleid
Kinderen moeten lekker buiten
kunnen spelen. In elke wijk staan
speellocaties voor verschillende
leeftijdsgroepen. De kleinste kinderen die buitenspelen onder toezicht van een begeleider. Iets oudere kinderen die zelfstandig kunnen buitenspelen in de directe nabijheid van hun huis. En de oudere kinderen die verderop binnen de gemeente spelen en daarheen gaan lopend of met de ﬁets.
Er wordt onder andere gespeeld
op speellocaties met speeltoestellen, gevoetbald op trapveldjes, geﬁetst en gespeeld door de
gehele wijk. De oudere jeugd zit
ook graag buiten voor hun sociale contacten. In het speelbeleid
staat hoe de gemeente het spelen
van kinderen en jongeren stimuleert, wat voor mogelijkheden er
zijn voor het aanleggen van nieuwe speellocaties en het onderhoud en het vervangen van speeltoestellen die kapot zijn. Graag
willen wij weten hoe u denkt over
het huidige aanbod van speellocaties en wat er in de toekomst
beter kan. Misschien staat er in
uw wijk een speellocatie die niet
aansluit op de leeftijd van de kinderen. Ervaart u overlast van spelende kinderen op een speellocatie of heeft u opmerkingen over
het onderhoud etc. Daarom vragen wij u mee te doen met onze

Vijf Uithoornse monumenten
open op Monumentendag

enquête. De enquête kunt u invullen op www.uithoorndenktmee.nl.
Bent u geïnteresseerd om mee te
doen met het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na de uitkomst van de
enquête, dan kunt u dit aangeven
aan het einde van de enquête.
Op de bedankpagina leest u hoe
(deze pagina verschijnt na het indienen).

Doe dit jaar weer mee met trainingen over (positief) opvoeden van
uw kind of laat uw kind meedoen
met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Ook kan uw kind dit jaar
meedoen met een nieuwe training: Piep de Muis, over hoe uw
kind leert omgaan met stress en
spanningen. Met deze trainingen
krijgen u en uw kind handvatten
voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief op-

voeden. Inwoners uit de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel kunnen deze trainingen volgen. Geinteresseerd of meer lezen over
de trainingen? Kijk op www.
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

Wist je
dat?
Op de website www.uithoornhelpt.nl kunnen inwoners en
professionals informatie vinden over zorg, ondersteuning,
wonen, opvoeden, werk en
welzijn. Uithoornhelpt.nl biedt
een overzicht van organisaties
die hulp, zorg en advies leveren in de gemeente. Dit varieert van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot
dagactiviteitencentrum en van
loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Ook het vrijwilligerswerk krijgt een platform via uit-

hoornhelpt.nl. Wie graag iets
voor een ander doet of zelf juist
hulp nodig heeft, kan dan via
deze site hulp vragen of hulp
bieden. Dat kan variëren van
boodschappen doen, tuinieren, vervoer, gewoon wat gezelschap of vrijwilligerswerk bij
een sportvereniging. Verder is
op de website te vinden wat er
te doen is in de buurt. In de activiteitenagenda zijn alle activiteiten, cursussen en inloopspreekuren bij elkaar te vinden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁci le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.
U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending
van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sec-
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tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de
behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er
geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in
het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd
in De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op
de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzageperiode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer
L. Schuyt (0297) 513 111.
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inzageperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-062968, Amsterdamseweg 15 A, het nieuw bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 27-08-2019).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2019-046685, Amsterdamseweg, Koningin Máximalaan en Noorddammerweg, het plaatsen van drie informatiezuilen (verzonden 19-082019).

KENNISGEVING VERLEENDE CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook
digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297513111. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & breakfast.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-054941, Zijdelveld 58 en 58A, het oprichten van een dubbel
woonhuis met onderheide terrassen en het plaatsen van een toegangsbrug (verzonden 30-08-2019);
- 2019-053010, Amstelstraat 10 – 12, het herstellen van de fundering
(verzonden 29-08-2019).

OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-058478, Marktplein 17, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 13-08-2019);
- 2019-058474, Marktplein 17, aanvraag drank- en horecavergunning
(ontvangen 13-08-2019);
- 2019-060531, Schans 108, melding incidentele festiviteit – Bokketocht
- op 19 oktober van 14.00 tot 24.00 uur (ontvangen 20-08-2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning aan Crash Luchtoorlog en verzetsmuseum ’40-’45 voor het organiseren van de Red Ball Express op 28 september 2019 van 12.00 –
14.00 uur (verzonden 01-08-2019).

Uithoorn
- 2019-052085, Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verkoop
consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2019 (verzonden 2008-201)
- 2019-057255, Brederolaan, melding buurtbarbecue op 28 september
2019 van 15.00 – 22.00 uur (verzonden 13-08-2019)
- 2019-059075, vergunning plaatsen reclameborden van 18 september
tot 2 oktober 2019 om bekendheid te geven aan de ondernemersdag
op 3 oktober 2019 (verzonden 20-08-2019)
- 2019-053818, Amstelplein, standplaatsvergunning Ondermijningscontainer op 8 oktober 2019 van 10.00 – 16.00 uur (verzonden 26-08-2019)
- 2019-059462, Stationsstraat, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor onderhoudswerkzaamheden van 26 augustus t/m 4 oktober
2019 (verzonden 28-08-2019)
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-045676, Marktplein, verklaring van geen bezwaar voor Concert
aan de Amstel op 22 september 2019 van 14.30 tot 15.30 uur (verzonden 22-08-2019)
- 2019-057255, Brederolaan, melding buurtbarbecue op 28 september
2019 van 15.00 – 22.00 uur (verzonden 13-08-2019)
- 2019-058629, Randhoornweg, innemen als parkeerplaats van het Evenemententerrein Legmeer-West op 5,6 en 7 juni 2020 voor de KNVB
District West 1 bekerﬁnales (verzonden 13-08-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TERINZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG 45
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 met planidentificatienummer
NL.IMRO.0451.WPNoorddammerweg45-OW01 met ingang van donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 ter inzage ligt.
Grondslag
Artikel 3.4 Wro.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan Noorddammerweg
45 is het wijzigen van de bestemming voor de locatie Noorddammerweg
45. De eigenaar is voornemens om op de genoemde locatie een groothandel in bloemen en planten te exploiteren. Op de locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg’. De
gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1’. Om
de groothandel in bloemen en planten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 21.2) van het vigerende bestemmingsplan. Met de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar ‘Bedrijf – Agrarisch verwant’. Het verzoek voldoet aan deze wijzigingsvoorwaarden.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan ligt
vanaf donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019 ter
inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het
ontwerpwijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van
eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het
wijzigingsplan.
Uithoorn, 4 september 2019

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle
inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken.
Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studieﬁnanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan
aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft
daar geen speciﬁeke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding
ook weer laten stoppen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U
hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.
In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:
- uw eigen persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. U doet de aanvraag schriftelijk. Bij uw aanvraag zit een kopie van
uw geldig identiteitsbewijs. Het stopzetten van de geheimhouding geeft u
ook schriftelijk door. U moet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bijvoegen. De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken. Als u
de geheimhouding aanvraagt bij een aangifte van verblijf en adres wordt
deze gelijk verwerkt. Meer informatie een doorgeven: www.uithoorn.nl en
zoeken op geheimhouding (verstrekkingsbeperking-persoonsgegevens)

Bram is trainer bij Legmeervogels...

# watga
j i j d o e n?

Bram heeft zijn draai in het vrijwilligerswerk
gevonden... En wat ga jij doen?

ontdek jouw vrijwilligerswerk
op de Vrijwilligersmarkt

zaterdag 21 september
gemeentehuis Uithoorn
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Er is altijd wel een passende vrijwilligersfunctie te
vinden. Bijvoorbeeld op de Vrijwilligersmarkt!
Daar kun je kennis maken met allerlei organisaties.
De entree is gratis.
Kom langs tussen 12.00 en 14.00 uur.
meer informatie:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

