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Laatste nieuws

IN MEMORIAM MARIJKE POOL-LOHMANN
Op 18 april j.l. overleed ons ondersteunend lid, Marijke Pool-Lohmann, op
82–jarige leeftijd.
Marijke Lohmann werd al jong lid van Amstels. Zij turnde bij de jeugd, de
aspiranten en de dames.
Bij Amstels leerde zij Jan Pool kennen. Het werd een van de vele Amstelshuwelijken.
Ook hun vriendenkring kende veel Amstelsleden.
Zij bleef, ook na de verhuizing en het actieve turnleven, actief betrokken bij
Amstels, mede door de bestuursfuncties van Jan.
Marijke en Jan waren trouwe bezoekers van de jaarvergaderingen en de
jaardiners.
Marijke overleed thuis na een kort ziekbed.
Amstels heeft op gepaste wijze afscheid genomen. Nicole was bij het condoleance
moment in Leiderdorp aanwezig en namens bestuur en leden stuurde Shirley onze
condoleances.
Nicole
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Voorzitter en
redactieadres
de Amstelsbrug

:

Nicole van Groeningen
Zoomstraat 18 – 2 hg
1078 XJ Amsterdam

Tel. 020-6622445
(ná 19.00 uur)

Secretaris

:

Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 – hs
1078 JP Amsterdam

Tel. 06-20131064

Penningmeester

:

Evert Isken (tijdelijk)
H. Kuipers-Rietberghof 56
1106 WE Amsterdam

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven
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Email redactie:
amstelsgym@gmail.com

Agenda en mededelingen

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Wie komt ons bestuur
versterken? Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid!

Vakanties 2019:

Gymzaal is dan gesloten

In verband met de eindmusical van groep 8 is de gymzaal tussen 1 en 9
juli niet voor ons beschikbaar.
Wij overwegen om de week van 24 juni dan ook als de laatste week van
het seizoen te beschouwen.
Zomervakantie 2019

13 juli t/m 25 augustus

Data tweede halfjaar

Nog niet bekend

Nieuwe jeugdleden:

Francetta van den Berg
Nina Zwartenkot

Lena Dessens

Agenda:

Open dag jeugd

26 juni 2019

Leiding:

Lianne de Koster Dinsdag
Caya Renardus Dinsdag en
woensdag
Maandag (a.i.)
Luna Hedges
Woensdag

020-6176565
06-49252914
06-27386034

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Nicole van Groeningen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
1 september 2019

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
4

VAN DE VOORZITTER

De zomervakantie komt nu al snel dichterbij.
In de afgelopen maanden heeft het bestuur zich beziggehouden met een aantal
zaken:
- jaarvergadering en jaardiner,
- rayonwedstrijden,
- ledenwerfactie yogagroep,
- brief aan donateurs,
- het zoeken naar nieuwe bestuursleden en met name een penningmeester,
- open dag jeugd,
- bijeenkomsten Turnstad en rayon Amsterdam van de KNGU,
- aanvragen Stadspas.
Bij de ledenwerfactie en de contacten met het Rayon kregen we hulp van Anton
Stoter, de buurtsportcoach.
Helaas hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden gemeld.
Wie zich wel heeft gemeld is onze “good old” Ed van Cappellen.
Hij heeft aangeboden op de woensdag reserveleider te zijn voor Caya.
Ook gaat hij de bestuursvergaderingen bijwonen. En … hij heeft onze kasten bij de
zaal opgeruimd, en dat was hard nodig. Er was hierover ook een vraag op de
jaarvergadering.
Zowel het Rayon als Turnstad zijn aan het inventariseren waar bij de verschillende
verenigingen knelpunten liggen en of er ook meer verenigingen tegen dezelfde
knelpunten aanlopen (leiding, bestuursleden, jury, zaalhuur).
Gekeken gaat worden of door meer samenwerking een aantal problemen opgelost
kan worden. Hiervoor vulden Shirley en Nicole vragenlijsten in. Nicole bezocht
bijeenkomsten van beide organisaties.
U hoort zo spoedig mogelijk meer.
Ik wil vanaf deze plaats Luna feliciteren met het feit dat zij alweer 10 jaar leidster
van de jeugdafdelingen is.
Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor de jeugd doet.
Op de jaarvergadering kreeg zij alvast bloemen en op de Open Dag op 26 juni as.
zal haar jubileum met de kinderen gevierd worden.
Ik wens iedereen een goede zomer!
Nicole
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EEN DANKWOORD VOOR ONZE DONATEURS!
Beste vrienden/donateurs van Amstels,
Wij als bestuur waarderen jullie hulp als heel speciaal omdat jullie daarmee
aangeven de band met Amstels GV, waarbij jullie jarenlang hebben gesport, te
willen blijven behouden.
Jullie bijdrage in de vorm van het doneren van een jaarlijkse bijdrage wordt door
ons hogelijk gewaardeerd.
Jullie financiële bijdrage is van groot belang voor onze vereniging; zonder deze
bijdrage ziet het er voor onze vereniging op de wat langere termijn slecht uit.
Daarom nogmaals: heel hartelijk bedankt!
Namens het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging
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JAARVERGADERING-JAARDINER
(door de voorzitter)
Op 13 april waren onze jaarvergadering en het jaardiner.
We waren dit jaar weer op ons vertrouwde adres: Het –vernieuwde- Bosbaan
Restaurant.
Helaas waren er voor beide bijeenkomsten weinig deelnemers aanwezig.
Deels omdat wij een geschikte datum naar voren moesten halen in verband met
allerlei feestdagen na 13 april (Pasen, koningsdag, herdenkingsdag) en daardoor
ook te laat waren met het versturen van de uitnodiging en deels omdat veel
trouwe bezoekers net op deze dag andere afspraken hadden.
En daarbij hadden wij ook van een aantal donateurs een foutief/oud e-mail-adres.
Tijdens de vergadering heeft het bestuur op een prettige manier van gedachten
gewisseld met de aanwezige leden. Wij kregen een aantal bruikbare tips/adviezen.
Elders leest u meer over de belangrijkste besluiten.
Het diner werd beneden gehouden. De zaal boven was wel erg groot voor de 14
deelnemers. In een gezellige en geanimeerde sfeer genoten we van een smakelijk
diner.
Het bestuur gaat zich beraden op de manier waarop we deze activiteiten volgend
jaar vorm gaan geven.
Nicole
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DE JAARVERGADERING IN HET KORT.
Voor we het agendapunt Bestuur gingen behandelen wilde Nicole als voorzitter
nog graag een paar dingen zeggen.
“U leest regelmatig in het krantje dat ik namens Amstels hier ben geweest of daar,
of dat ik weer gejureerd heb.
Het vertegenwoordigen van Amstels naar buiten toe hoort bij mijn taken als
voorzitter en vaak is daar iets over te vertellen.
U leest maar zelden iets over mijn mede-bestuursleden en daar voel ik mij wat
ongemakkelijk over.
Want ook zij doen heel veel voor Amstels. Alleen is hun bijdrage minder zichtbaar.
Daarom wil ik daar nu even aandacht aan besteden.
Shirley is secretaris, en behandelt daarom alle post. Veel post kan direct naar het
archief ; andere post wordt door ons op bestuursvergaderingen besproken en
daarna door Shirley verwerkt.
Maar Shirley ontvangt ook heel veel verzoeken om informatie over Amstels van
potentiële leden. Al deze verzoeken beantwoordt zij uitermate vriendelijk,
uitgebreid en precies. Steeds vaker ook in het Engels. En de mensen willen vaak
heel veel weten.
Het afgelopen jaar heeft zij uitgezocht hoe het werkt als mensen willen sporten
met gebruik van hun Stadspas of via het Jeugdsportfonds. Veel werk, want dit zijn
ambtelijke instanties.
Ook houdt zij de website bij en verzorgt zij de lay-out van het krantje.
En dan maakt zij natuurlijk ook alle notulen van vergaderingen en het secretarieel
jaarverslag.
Emiel is penningmeester en Evert was de laatste maanden waarnemend
penningmeester.
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.
In de eerste plaats betaalt hij alle rekeningen (zaalhuur, leiders, en nog wat
andere zaken).
Maar om te kunnen betalen moet er ook geld binnen komen: de contributies en de
donaties.
Dit klinkt gemakkelijker dan het is.
Alle leden ontvangen 2 maal per jaar het verzoek hun contributie te betalen.
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Dat is één ding. Maar vervolgens moet de penningmeester in de gaten houden of
iedereen ook daadwerkelijk betaalt. Dat is een heel andere zaak.
Vooral bij de jeugd is dit vaak erg chaotisch. Ouders hebben bijvoorbeeld een
andere naam dan het kind.
En niet iedereen betaalt even vlot. Er moeten dan herinneringen verstuurd
worden. En soms moeten mensen daarna nog weer gebeld worden.
En dan is er aan het einde van het jaar het opstellen van de jaarstukken.
Er is ook nog een activiteit die secretaris en penningmeester samen verrichten.
Het up-to-date houden van de ledenlijst.
Soms ingewikkelder dan je zou denken, omdat mensen vergeten op te zeggen,
omdat kinderen afzeggen en toch weer lid worden.
En de ledenlijst is de basis voor het sturen van de contributiebrieven en voor het
doorgeven van het ledenbestand aan de KNGU.
En dan heb ik nog niet genoemd dat Evert de contacten met de school
onderhoudt. Onder andere komen dan aan de orde de schoonmaakperikelen (de
schoonmaakster komt regelmatig meer dan een uur te vroeg)/onderhoud/de bel.
En dat Shirley en Evert samen vergadering en diner geregeld hebben.
Daarom vraag ik nu een daverend applaus voor mijn medebestuurders.”

Ten aanzien van het bestuur werd gemeld dat Emiel heeft aangegeven niet langer
als penningmeester te willen fungeren. Evert heeft tijdelijk zijn werkzaamheden
overgenomen.

Helaas heeft zich nog niemand voor deze functie aangemeld. Daarom zullen wij de
ouders van de jeugdleden een brief sturen om te vragen of er interesse is het
penningmeesterschap op zich te nemen of dat zij misschien iemand kennen die
dat zou willen doen. Totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden heeft
Evert zich bereid verklaard deze taken op zich te nemen.
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De andere leden van het bestuur geven te kennen dat zij hun functie willen
voortzetten. Er zijn geen andere kandidaten naar voren gebracht.
Met algemene stemmen wordt de samenstelling van het bestuur goedgekeurd.
Die is als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid van Bestuur (TC)
Lid van Bestuur (Internet)

:
:
:
:
:

Nicole van Groeningen
vacature, tijdelijk door Evert Isken vervuld
Shirley van Velthoven
vacature
Evert Isken

In de kascontrolecommissie worden gekozen Bas Auer en Rob Theunisse. Ed
van Cappellen meldt zich aan als reserve.
Beleidsvoornemens 2019 zijn de volgende:
- De vacatures in het bestuur vervullen
- Leden werven voor de seniorenafdelingen en vooral de yoga-afdeling
uitbreiden.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het grote aantal jeugdleden in
kleinere groepen te verdelen.
- Onderzoeken of onze oudste jeugdleden geïnteresseerd zijn in een KNGU
opleiding tot jeugdassistent van de leiding.
- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve Amsterdamse
kampioenschappen)
- Sinterklaasfeest organiseren
- Open dag organiseren
- Clubkampioenschappen organiseren
- Grote Club Actie, verkoop alleen aan senioren
- Andere sponsoren proberen te vinden.
Beleidsvoornemens 2019 in uitvoering genomen (juni 2019):
 De Bronzen Balk, die in februari gepland stond, is niet doorgegaan.
 Aan de recreatieve Amsterdamse kampioenschappen hebben 22
Amstelsmeisjes deelgenomen, waarvan 5 de finale hebben gehaald.
 De zoektocht naar een eventuele extra jeugdleidster zal ook via het rayon
Amsterdam en via Turnstad kunnen lopen.
 Er is een aantal meisjes dat Luna assisteert bij de lessen van de jongere
leden. Als zij dat willen en als hun ouders dat goedkeuren, willen wij
aanbieden een opleiding via de KNGU te volgen tot assistent leider niveau 1.
Wat verder nog ter tafel kwam:
-

De vergadering maakt zich zorgen over het aantal aanwezigen bij de
jaarvergadering en het jaardiner. Moeten we dit in de toekomst nog wel
combineren? Is het misschien goedkoper om de jaarvergadering in
sporthallen Zuid of in sporthal De Pijp te organiseren en het jaardiner in een
wat kleinere gelegenheid. Christina Theunisse zegt dat er nu nog geen
10

besluit hierover genomen hoeft te worden, maar misschien moeten we erop
terugkomen als nieuwe leden zich bij de vereniging hebben aangesloten.
Voor volgend jaar handhaven we de huidige vorm.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur onder dankzegging aan de
bijdragen van de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje en
aansluitend het jaardiner.

De jaarvergadering en het jaardiner.
Het bestuur van Amstels was een half uur van tevoren aanwezig om de
aanstormende leden te kunnen verwelkomen.
Veel tijd en energie had het bestuur besteed om alle agenda punten uit te werken
en op papier te zetten om vragen van de leden te kunnen beantwoorden. Snel nog
de Amstels vlag opgehangen en laat dan de leden maar binnenkomen.
Wat een teleurstelling, er kwamen slechts vijf seniorenleden, maar het bestuur
heeft alle agendapunten heel rustig afgehandeld, gewend aan weinig
belangstelling.
Menige vereniging houdt de jaarvergadering bij een van de bestuursleden thuis
zonder clubleden. Deze kunnen na het lezen van het verslag op de website
vragen/opmerkingen inzenden.
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Wellicht een ander idee voor volgend jaar: op een zaterdag om 16.00 uur de
vergadering laten plaatsvinden in de gymzaal, alle ouders van de jeugdleden
kunnen dan op de uitnodiging komen (het grootste deel woont vlakbij de zaal). We
zetten wat banken klaar, zorgen voor een paar klapstoeltjes, koffie, thee, frisdrank
en een koekje.
Een mooie gelegenheid om hand- en spandiensten te vragen van de ouders.
Sluiten om 17.30 uur de vergadering. Dan na de sluiting van de vergadering gaan
het bestuur en belangstellenden in de eigen buurt wat eten.
Dat wat betreft de vergadering.
Na de rondvraag van deze vergadering was het tijd voor het borreluurtje dat
beneden plaatsvond in de ruimte waar ook de andere gasten voor het diner
aanwezig waren. Oorspronkelijk was een ander zaaltje gereserveerd, maar
vanwege het geringe aantal aanwezigen waren er twee ronde tafels gereserveerd.
Gelukkig hadden toch nog zeven oud-leden en jeugdleidster Luna zich aangemeld
voor het diner, al met al was het een beetje krap en rumoerig, maar toch wel zeer
gezellig.
Het diner was perfect van kwaliteit, mooi verzorgd gebracht en vriendelijke
bediening. De algemene mening was toch wel dat de kwaliteit van de gerechten
veel beter was dan vorig jaar!
Ed van Cappellen

SAMENWERKING MET ANDERE VERENIGINGEN.
Behalve via Turnstad en het Rayon werken we steeds meer samen met andere
verenigingen.
Dit uit zich vooral in het jureren op elkaars onderlinge wedstrijden.
Carla van Vriendschap en Annemieke van Vlug en Vaardig jureerden bij ons.
Nicole jureerde bij Vriendschap.
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Jureren bij Salto/Vlug en Vaardig lukte helaas niet, omdat dit samen viel met onze
jaarvergadering.
Ook jureerde Nicole dit jaar voor de tweede keer bij de recreantenwedstrijd van
het Rayon Vechtstreek. Deze keer namens VEP uit Woerden. De wedstrijden
werden gehouden in Utrecht.
Verder valt Annemieke ook in als Luna een keer niet kan in verband met haar
werk.
Wij hopen dat de samenwerking dankzij Turnstad en ons Rayon zal toenemen.
Nicole

RECREANTEN-WEDSTRIJDEN RAYON AMSTERDAM
Op 10 maart was de jaarlijkse rayonwedstrijd voor recreanten.
Dit zijn wedstrijden voor kinderen die maximaal 1½ uur per week trainen en toch
graag aan een wedstrijd met kinderen van andere verenigingen mee willen doen.
De meisjes turnen een 4-kamp op de onderdelen balk, vloer, sprong en brug
ongelijk. Zij strijden in groepen met hetzelfde geboortejaar.
Dit jaar waren er in de meeste leeftijds-groepen 40 tot 50 deelneemsters!
Onder hen 22 meisjes van Amstels (Dieuwke, Finne, Lucinde, Rosina, Bette,
Frouke, Hannah, Lonne, Marijn, Tessel, Yara, Dessa, Rifka, Ronja, Saar, Myrthe,
Noralie, Shaylynn, Charlotte, Phebe, Julia en Julie Marie).
Zij werden begeleid door Luna en Thalia.
Nicole jureerde namens Amstels op sprong.
Alle meisjes deden enorm hun best en lieten mooie oefeningen zien.
Per groep gingen de 10 besten door naar de finale op 31 maart.
Bij de finalisten waren 5 meisjes van Amstels: Marijn, Dessa, Rifka, Ronja, en
Saar.
Ook bij de finale lieten zij een heel goede oefening zien.
Nicole jureerde nu op brug.
Meiden we zijn trots op jullie, gefeliciteerd!
En dank aan trainster en begeleidster Luna.
Nicole
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INVALLEIDERS
Amstels mag zich gelukkig prijzen dat er naast de vaste leiders/leidsters (Lianne,
Luna, Caya) nu ook voor elke groep een reserve-leider/leidster is.
Dit zijn:
- Maandag :
Heren
:
Ed van Cappellen
- Dinsdag
:
Yoga
:
Christina Theunisse- Lehner
Dames
:
Nicole van Groeningen
- Woensdag :
Jeugd
:
Annemieke Reints
Senioren :
Ed van Cappellen
Invalleiders: fijn dat jullie dit willen doen!
Nicole
LEDENWERF-ACTIE
Samen met de betreffende leidster en de buurtsportcoach heeft het bestuur een
poging gedaan om meer seniorenleden en in het bijzonder yogaleden te werven.
Daarvoor is onderstaande brief naar de ouders/verzorgers van onze jeugdleden
gestuurd.

Geachte ouder/verzorger,
De meeste ouders weten de Dongeschool te vinden, waar uw dochter/zoon met plezier de
turnlessen van Luna Hedges, de turnleidster van Amstels Gymnastiek-Vereeniging volgt.
Maar weet u ook dat wij, Amstels G.V., meer doen dan alleen turnlessen voor de kinderen? Zo
is er op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond conditietraining en gymnastiek voor
senioren.
Waar wij speciaal uw aandacht op willen vestigen zijn de yogalessen voor volwassenen op
dinsdagavond van 19.00-20.15 uur onder leiding van Lianne de Koster.
Yoga houdt het lichaam gezond en vitaal en zorgt voor een ontspanning van lichaam en geest.
De yoga die bij Amstels G.V. gegeven wordt is "Saswitha Yoga". Dit is een vorm van hatha
yoga met de specifieke stijl van de Saswitha Opleiding. Deze stijl wordt niet veel gegeven in
de grote yogacentra in de buurt.
Kenmerkend voor deze stijl is dat de adem de beweging ondersteunt en dat de
yogahoudingen eerst een paar keer kort (dynamisch) worden uitgevoerd en daarna enige tijd
(statisch) worden aangehouden.
Een yogales bestaat uit het uitvoeren van verschillende houdingen en is een afwisseling van
rustige en dynamische en uitdagende bewegingen. In de les is er altijd ruimte voor individuele
aandacht zodat u de juiste technieken krijgt aangeleerd. Doordat er veel ruimte is voor
ontspanning, werken de houdingen dieper door en keert u met een ontspannen gevoel
huiswaarts.
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van Lianne: www.lianneyoga.nl en/of op de
site van de Saswitha Opleiding.
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Om met de yogales en de yogaleidster kennis te maken, bieden wij u twee gratis proeflessen
aan, die u op iedere gewenste dinsdagavond kunt volgen.
Uiteraard staat het u vrij om uw partner, vriend of vriendin mee te nemen, zodat u samen kunt
genieten van de ontspanning na inspanning van de yogales.
Mogen we u gauw begroeten op dinsdagavond?
Hartelijke groet,
Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Wij kunnen nog niet melden of deze actie succes heeft gehad, maar hopen in de
volgende Amstelsbrug erop terug te kunnen komen.
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OPEN DAG
Ook dit jaar wordt er weer een open dag georganiseerd.
Op 26 juni laten de kinderen zien wat ze het afgelopen jaar weer geleerd hebben.
Onder leiding van Luna en met assistentie van Dessa, Rifka en Ronja hebben de
groepen mooie oefeningen ingestudeerd.

Aan de ouders hebben we de volgende brief gestuurd:
Dag allemaal,
Het einde van dit turnseizoen is in zicht en dat betekent dat wij graag een open
dag willen organiseren om alle vaders, moeders, oma’s en opa’s, vrienden en
buren te laten zien wat onze jeugdleden in het afgelopen jaar hebben bijgeleerd!
We hebben woensdagmiddag 26 juni a.s. hiervoor vastgelegd.
De tijden zijn:
Groep 1 (5 en 6 jaar) van 16:00 tot 16:30 uur.
Groep 2 (7 en 8 jaar) van 17:00 tot 17:30 uur.
Groep 3 (9+ jaar) van 18:00 tot 18:30 uur.
Wij hopen jullie allemaal in de les van 26 juni te zien!
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Wij hopen dat veel (groot-)ouders, broertjes en zusjes en andere familieleden de
verrichtingen van onze jeugdleden komen bekijken!
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Maandag

19.30-20.45 uur Heren
conditietraining/balsport 40+

Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

19.00-20.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden

Lianne de Koster

20.15-21.30 uur Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Caya Renardus

19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Woensdag

Programma

Leider/leidster

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Woensdag

16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar
17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar
18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar

Luna Hedges

Contributies 2019
De contributies over 2019 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2019):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 13,50
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 8,€ 5,-

Familiekorting:
Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een
korting van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.
Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het
tweede kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de
Amstelscontributie.
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Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren,
kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten.
Schoolagenda’s en alles wat je voor school nodig hebt. En niet te vergeten:
leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te geven!
Adres:
Scheldestraat 90
1078 GN Amsterdam
Telefoon 020 – 471 1852
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur
Donderdag koopavond tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur
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