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Geachte Leden
Nederland is totaal in de ban van het corona virus, het is stil op straat, scholen, horeca, winkels, dorpshuizen
enz. zijn gesloten voor onbepaalde tijd.
De sport, zoals voetbal, nationaal, internationaal en olympisch ligt stil en wordt verschoven.
Vogelvereniging Haarlemmermeer heeft ook besloten om zijn activiteiten op te schorten, net als de
zusterverenigingen.
De vogelbeurzen, contactavonden en de algemene ledenvergadering zijn opgeschort.
Gelukkig blijven de supermarkten open, zij het met aangepaste openingstijden.
Het is gissen wat ons verder staat te wachten, helaas hebben wij geen keus.
Wij houden u uiteraard op de hoogte voor ontwikkelingen in de vereniging.
Dit wordt vermeld op de website van de vereniging.
Ik hoop in ieder geval dat de kweek bij u succesvol is, zodat wij hopelijk in het najaar weer een tentoonstelling
kunnen houden.
Voor velen van ons worden de vakanties geannuleerd, al is dit m.i. nog het minst belangrijk.
Ik hoop dat wij elkaar in de toekomst in goede gezondheid weer zullen zien.
Er zijn nog leden die hun contributie niet betaald hebben. wees sportief en betaal in vogelvlucht.
Ton Koenen

ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN DIE HUN CONTRIBUTIE NOG NIET HEBBEN
VOLDAAN VOOR 2020, ALS DIT NIET WORDT VOLDAAN DAN WORDEN DIE GENEN UITGESCHREVEN BIJ DE VERENIGING EN DE BOND

BESTUURS-MEDEDELING

HET BESTUUR HEEFT BESLOTEN ALLE ACTIVITEITEN VAN DIT
SEIZOEN TE CANCELEN.
DE EERSTE ACTIVITEIT ZAL WEER WORDEN OPGESTART IN
SEPTEMBER INDIEN MOGELIJK.
HELAAS HET IS NIET ANDERS, WE HOPEN DAN OOK DAT WE ELKAAR
IN SEPTEMBER WEER GEZOND TEGENKOMEN.
IEDEREEN VEEL STERKTE EN WIJSHEID IN DEZE TIJDEN.

HET BESTUUR
3

VOGELBEURS

ZA 14 EN ZA 21 SEPTEMBER
ZA 12 EN ZA 19 OKTOBER
ZA 9 EN ZA 16 NOVEMBER
ZA 14 EN ZA 21 DECEMBER

2019
2019
2019
2019

ZA 11 EN ZA 18 JANUARY
ZA 8 EN ZA 15 FEBRUARY
ZA 14 EN ZA 21 MAART
ZA 11 EN ZA 18 APRIL
ZA 9 EN ZA 16 MEI
ZA 13 JUNI LAATSTE BEURS

2020
2020
2020 AFGELAST
2020 AFGELAST
2020 AFGELAST
2020 AFGELAST

CONTACTAVONDEN
MAANDAG 16 SEPTEMBER
MAANDAG 21 OKTOBER

2019
2019

TAFELKEURING
TAFELKEURING

MAANDAG 17 FEBRUARY
MAANDAG 16 MAART
MAANDAG 20 APRIL
ZATERDAG 16 MEI

2020
2020
2020
2020

TAFELKEURING
ALG LEDENVERGADERING AFGELAST
OVERLEG OVER DE BROED AFGELAST
BBQ VANAF 15.00 UUR AFGELAST
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Expert in dakbedekking,
lood- en zinkwerk.
Betrouwbare loodgieter en installateur:
Ebbers uit Badhoevedorp.
Loodgietersbedrijf Ebbers is sinds 1905 uw vertrouwde loodgieter en installateur in de regio van
Amsterdam. Het bedrijf is begonnen in het pittoreske dorpje Sloten en is in 2003 verhuisd naar
Badhoevedorp. Vanuit hier zijn wij onze klanten graag van dienst op het gebied van centrale
verwarming, badkamers, dakbedekking, lood- en zinkwerk en gas- en waterinstallaties. Ons
werkgebied bestrijkt de regio Badhoevedorp, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp en verder
daarbuiten.

Kwaliteit staat centraal
Wanneer u kiest voor Loodgietersbedrijf Ebbers, dan kiest u voor kwaliteit. Wij leveren te allen tijde
kwalitatief goed werk en maken gebruik van de meest duurzame materialen. Onze loodgieters en
installateurs beschikken over de juiste opleidingen en volgen met regelmaat vakcursussen om zo op
de hoogte te blijven van de nieuwste technieken.
Sloterweg 303 E
1171 VC BADHOEVEDORP
Tel 020-6153816
E-mail : info@ebbers.nu
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REUS WIELERSPORT
DENNELAAN 122A – 1161 CT ZWANENBURG
TELEFOON 020-497 4308
E-MAIL info@reuswielersport.nl
WWW.REUSWIELERSPORT.NL
De speciaalzaak voor de recreatieve en wedstrijdfietser
Openingstijden:
Woensdag 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 9.00 – 17.30 uur
Vrijdag 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uurM0 uur
WoensdagwDonder.00 -17.30 uurrijda17.30 uuaterdag10.00 – 16.00

uur
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Leuk als je

VOGELBEURS ANDERE VERENIGINGEN

Vogelvereniging Aalsmeer e.o.:
Van augustus t/m mei uitgezonderd juni en juli. Iedere 4e zondag van de maand.
In zaal Baccara, Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer.
Geopend van 10.00 tot 12.30 uur.

Vogelvereniging Vogelvreugd;
Van augustus t/m mei met uitzondering van de maand december.
Iedere 3e zaterdag van de maand.
In het clubgebouw, Raamsveld 59, Beverwijk.
Geopend van 10.00 tot 13.30 uur.

Vogelbeurs Noordwijkerhout;
Van september t/m april. Iedere laatste zaterdag van de maand.
In Victorhuis Sprokenhout, Noordwijkerhout.
Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Vogelvereniging Haarlemmermeer;
Van september t/m mei. Iedere 2e en 3e zaterdag van de maand. En in juni alleen 2e zaterdag
Geopend van 09.00 tot 13.00 uur.
In clubgebouw Marialaan 86, Zwanenburg.
Inbreng eigen gekweekte vogels gratis mits in TT-kooien. Inl. T. Koenen 06-57332096
www.vogelvereniging.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN

16 MAART 2020
20.00 UUR
WORD IN EEN LATER STADIUM GEHOUDEN
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Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging
Haarlemmermeer
Naam:………………………………………………………………………Voorletters:……………
Adres:………………………………………………………………………………………………….
Postcode:……………………Woonplaats:…………………………………………………………..
Tel.:………………………………………Geboortedatum:…………………………………………
Kweeknummer:………………………………
Kweker van :………………………………………………………………………………………….
E-mail voor clubblad :……………………………………………………………………………….
Wil lid worden van Vogelvereniging “Haarlemmermeer”
□ A-lid
□ B-lid
□ Jeugdlid
□ Donateur

€. 35,00 per jaar
€. 25,00 per jaar
€. 25,00 per jaar
€. 15,00 per jaar

Ik ben wel/niet bereid enige vrijwillige taken voor de vereniging uit te oefenen.
De contributie dient voor het einde van het eerste kwartaal betaald te worden.
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de
vereniging voor het einde van een kwartaal, d.w.z. voor 15 maart, 15 juni,
15 september of 15 december.
Secretariaat: A.C.W. Moleman, Marialaan 86 1161 XD Zwanenburg
info@almol.nl - tel. 06-34500080

Contactavonden
Op de 3e maandag van de maand zoals is aangegeven in het overzicht is er in ons clubhuis aan
de Marialaan 86 tegenover de Thorbeckestraat te Zwanenburg een contactavond.
AANVANG 20.00 UUR
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Heeft u vragen, onderstaande leden zullen u graag van dienst zijn.
Austr. Prachtvinken en Tropen

T. Koenen

06-57332096

Kleurkanaries

B. Moleman

06-34500080

Grote Park. Papagaaien Kaketoes

C. Mulder

06-53508794

Van de Ringencommissaris

Ringenbestellen of ophalen ringen i.v.m. corona-virus.
-1: Bestelformulieren kunnen gedeporteerd worden in de brievenbus incl. geld.
-2: Bestelformulieren kunnen opgestuurd worden per post excl. geld (ivm. Zoek raken).
-3: Ringen ophalen bij de ringencommissaris thuis,Florence Nightingalestraat 94 ,2131EE Hoofddorp.
Graag eerst bellen voor een afspraak. (denk aan de afstand van 1,5 mtr.)
Bestelronde 4 sluit op 20-03-20 (bestelling moet uiterlijk op 31-03-20 op het bondsbureau zijn).
Daarna zijn alle bestellingen voor 2020 spoed.
De nieuwe bestellingen voor 2021 1e ronde start op 1 april 2020 en sluit op 15 mei 2020.
Met vriendelijke sportgroeten,
Ben van Kerkwijk
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Het Bestuur heet de volgende nieuwe A-leden Welkom

COR. HADDERS
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HISTORY
JAARVERSLAG 1997

1997 is voor enkele van onze leden een heel druk jaar geweest zij hebben dit jaar al hun
vrije tijd opgeofferd om ons nieuwe clubgebouw af te bouwen en te schilderen U ziet
vanavond het resultaat nu volgens mij mag het gebouw er wezen. Wijnand Cees en
Willem bedankt verder ook de andere leden die geholpen hebben en materiaal
verzorgdt hebben bedankt .
De contactavonden in 1997 werden goed bezocht en we hebben diverse sprekers gehad
zoals in maart Gea Stoop zij verzorgde een interessante avond over postuurkanaries
het jeugdbeleid bij de bond en andere vogelsoorten al met al een interessante avond. In
mei hadden wij Tiny Tijssen uitgenodigd zij verzorgde een diaavond over kromsnavels.
In september heeft Klaas langereis een discussieavond verzorgd over de kweek met
kanaries Klaas bedankt het was een mooie avond. De rest van de contactavonden
hebben we gediscuseerd over diverse onderwerpen onder leiding van onze voorzitter
zoals clubgebouw, kweek, tentoonstelling en vogels.
Het aantal leden is dit jaar iets gewijzigd hadden we 1-1-97 nog 59 volwassenen 1
jeugd 4 B leden en 2 donateurs 1-1-98 hebben we 58 volwassenen 2 jeugd 2 B
leden en 2 donateurs. Op de jaarlijkse tentoonstelling hadden we dit jaar 432 vogels dit
waren er 25 meer als vorig jaar, we gaan dus de goede kant op met de tentoonstelling.
Het bestuur is dit jaar elke vierde maandag van de maand (buiten de zomermaanden
om) bij elkaar geweest wij deden dit op toerbeurt bij de bestuursleden thuis het
komende jaar gaan wij dit in het clubgebouw doen . Het maandblad is ook dit jaar
weer verzorgd door Wijnand en Leny Lemmers en bezorgd indien mogelijk door
diverse andere leden. De feestavond dit jaar kende een geweldige opkomst waardoor
het heel gezellig was. Ook ging iedereen klein of groot met een prijs naar huis. Op
diverse tentoonstellingen zijn er ook door onze leden verschillende prijzen gewonnen
bij deze gefeliciteerd allemaal en veel succes op wereldtentoonstelling in Zutphen. Ook
hebben wij dit jaar subsidie aangevraagd bij de gemeente Haarlemmerliede . Dit is
afgewezen omdat er te weinig leden uit de gemeente kwamen. In september hebben wij
met hulp van Hans Vermeulen het schipholfonds aangeschreven .Begin december
kregen wij bericht dat wij daar dit jaar niet voor in aanmerking kwamen. We proberen
het volgend jaar nog een keer Wel hebben we voor de T.T. verschillende sponsers
gevonden zodat we financieel een heel goede T.T. gedraaid hebben. De T.T. stellingen
hebben we dit jaar voor fl.500.- verhuurd aan Schoorl zodat we dit jaar ook financieel
goed afsluiten.
Tot zover deze korte samenvatting over de vogelvereniging in 1997
P.M.v/d Burg
Door een computerfout mijnerzijds zijn de notulen van de jaarvergadering 1997 niet
geheel compleet mijn excuses hiervoor de belangrijkste punten zijn echter op de
bestuursvergadering van januari besproken vanwaar een kort verslag.
De kascommissie Cees Kruijf en Hans Vermeulen is bij Frans op visite geweest en
heeft de boeken goedgekeurd. Wel had de heer Vermeulen iets te zeggen over het
model van het kasboek dit kon een stuk eenvoudiger hij zal dit toe komen lichten op een
bestuursvergadering.
Uit de zaal kwam commentaar dat er geen bestuursverkiezingen waren er waren geen
aftredende bestuursleden dus was het bestuur dit vergeten zij zullen er volgend jaar aan
denken.
Ook werd er gevraaged waarom er toch een nieuwe keet gekocht was na de vakantie
terwijl de voorzitter voor de vakantie gezegd had dat we daar voorlopig nog mee
zouden wachten..
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Als antwoord gaf hij hierop dat oude keet op instorten stond en dit toch wel heel goede
keet was. En dat we met de inrichting zullen wachten totdat we daar weer geld voor
gespaard hebben ook doen we dit jaar weer een aanvraag bij het schipholfonds.
Kruijf vroeg tijdens deze avond waarom we tijdens de T.T. in het dorpshuis blijven
het is daar toch veel te duur. Waarom niet in de Keet ? Een andere lokatie is net zo duur
of duurder en als we naar onze keet gaan moeten we naar een onderlinge en krijgen we
de regionale nooit meer terug en met een onderlinge krijg je maar 100 a150 vogels kijk
maar naar de verenigingen in de buurt.
Verslag jaarvergadering maandag 19-01-98
De jaarvergadering is de eerste avond dat we als vereniging gebruik maken van
ons nieuwe clubgebouw aan de marialaan. De reacties op ons nieuwe gebouw zijn goed een ieder is er
positief over en we hopen er nog veel plezier van te hebben. De opkomst op deze jaarvergadering is
redelijk 17 heren en 4 dames.
Zij worden deze avond allemaal hartelijk welkom geheten door onze voorzitter N.Olsthoorn.die hierna
meteen begind met het behandelen van de agenda.
De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag worden zonder op of aanmerkingen goed
gekeurd zodat we meteen door kunnen gaan met het financieele verslag. Er werd een vraag gesteld
waarom we dit jaar meer verzekering hebben betaald dan voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is dat we
de nieuwe keet tijdelijk hebben opgeslagen wat extra premie kosten. DE kascommissie C.Kruijf en
W.Punt zijn de afgelopen week bij Frans Maes op visite geweest en hebben daar de boeken gecontroleerd
en hadden dit jaar geen op of aanmerkingen. Na ook gezamelijk de balans doorgenomen te hebben werd
het complete financieele gebeuren goedgekeurd en werd er meteen een nieuwe kascommissie voor 1998
aangesteld te weten G.ter Weer en K.Langereis met als reserve W.Punt.
Het beleid van het bestuur is om dit jaar meer contacten met andere verenigingen en andere
vogelliefhebbers waardoor we meer inzenders en dus ook vogels op onze tentoonstelling krijgen ook
hebben wij daar onze leden voor nodig. Ook gaan we nog steeds voor de districtstentoonstelling in 2002
ons veertig jarig bestaan. Verder hopen we een goede opkomst op onze contactavonden waar we ook
enkele sprekers uit zullen nodigen.
Bestuursverkiezing:
Wiebe Blok treed af en is niet herkiesbaar de voorzitter bedankt Wiebe voor de bewezen diensten en is
blij dat Wiebe nog wel Ringencommesaris blijft.
Frans Maes treed ook af maar is wel herkiesbaar als vervanger voor Wiebe heeft Edwin Tichelaar zich
beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Verder meld zich niemand voor een functie binnen het
bestuur. De aanwezige leden gaan accoord met de herverkiezing van Frans en de verkiezing van Edwin.
Het bestuur zal in een bestuursvergadering overleggen wat de functie van Edwin wordt.
Wat gaan we doen met de contactavonden ?
Februari
Discussieavond
Maart
Kuiper kanaries en parkieten ????????
April
Discussie O.L.V....................
Mei
Barbequeavond
september
H.Kloren Tropen ????????
Oktober
Voorbereiding tentoonstelling
November Tentoonstelling
November
Nabeschouwing tentoonstelling
De eerste vogelbeurs dit nieuwe jaar is een sucses geweest het bezoek was goed en er waren voldoende
vogels ook hebben zich drie nieuwe leden en twee donateurs aangemeld we hopen dat dit zo doorgaat .
Tot zover dit verslag van de jaarvergadering.
P.M.v/d Burg.
JAARVERSLAG 1998
We zijn op 19 januari de jaarvergadering voor het eerst bijeen geweest in ons nieuwe clubgebouw
hiervoor is het allen nog gebruikt voor enkele vogelbeurzen iedereen is enthousiast en hoopt dat we nog
veel plezier van het gebouw zullen hebben. Een verder verslag van deze avond vind u in het verslag
jaarvergadering. In februari hadden we de eerste discussieavond waar ook div winnaars van de
wereldshow in Zutpen en de Bondsshow in Breda gefeliciteerd werden. De discussie ging vanavond over
vogels e.d. er waren deze avond 19 aanwezigen. Tijdens de contactavond van maart was de heer
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Verschuur uit Naarden aanwezig met een diaserie over diverse vogelsoorten Ook vertelde hij dat
tijdensde tentoonstellingen van 1998 en later ook kanaries van twee jaar oud ingezonden mogen worden.
(hier wordt later in het jaar binnen de vereniging nog eens over gepraat en en een standpunt over
ingenomen) De 20 mensen in de zaal hebben verder erg genoten van de interesante diaserie van de heer
Verschuur. De maand april werd de contactavond verzorgd door Klaas Langereis en C Dubbelman het
werd een discussie over de kweek en het houden van kanaries ook kwamen de tweejarige kanaries
uitgebreid aan bod .Hierover gaat een schrijven naar de bond. We waren deze avond met 18 leden.De
maand mei alweer dia’s maar nu verzorgd door de heer van Laar die een prachtige diaserie over Europese
Cultuurvogels vertoonde volgens de 19 aanwezige leden weer een geslaagde avond. Ook zijn er in de mei
gordijnen in het clubgebouw opgehangen Tiny Bedankt. In september onze eerste contactavond na de
vakantie telde we maar 15 leden in de zaal. We hebben deze avond over onze vogels gepraat en het
standpunt ingenomen dat wij enkel eenjarige kanaries vragen voor onze show in november. Tijdens de
contactavond van oktober werden de eerste inschrijfformulieren ingeleverd. Het werden er de weken erna
in totaal 62 waarop 465 vogels stonden van kanarie tot goudvink.alhoewel er deze avond 20 mensen
aanwezig waren viel het niet mee om aan genoeg helpers voor de t.t. te vinden maar zoals alle jaren is het
ons toch weer gelukt. De T.T. in november is goed verlopen alhoewel het bezoek tegenviel zijn we er
door onze sponsers en prijzenschenkers er financieel toch weer goed uitgesprongen. Ook hadden we
november nog een contactavond waarover de T.T. werd nagepraat Er waren 12 leden zodat het een
rustige avond werd ook hebben we tijdens deze avond A.Elmers herdacht hij overleed net voor deT.T. en
is op de keuringsdag begraven.De feestavond op 28 november was redelijk bezocht het was gezellig en
er werd zelfs een fiets verloot, alleen de wisselbekers gingen alle weer mee naar huis niemand van de
winnaars was aanwezig. Het ledenbestand is iets verbeterd Op 1-1-98 hadden we 58 volwassenen 2 jeugd
en 2 B leden en 2 donateurs nu 1-1-99 hebben we 63 volwassenen 4 jeugdleden en 3 donateurs.
Ook hebben wij sinds 1 september ons gebouw voor een avond in de week verhuurd aan Accordia de
accordionverening uit Zwanenburg dit is om de kosten van ons eigen gebouw te drukken.De vogelbeurs is
over het algemeen goed bezocht we mogen hier tevreden over zijn al werd er aan de bar meer verkocht
dan in de zaal Cees ga zo door (en niet meer zeuren over een koffiezetapparaat). In de maand december
heeft het bestuur voor in het gebouw een nieuwe laminaatvloer gekocht zodat het schoonmaken na de
beurs een stuk eenvoudiger wordt.Tot zover dit verslag van de secretaris.
P.M.v/d Burg

SPECIALIST IN : PLEISTERWERK, SIERPLEISTER, LIJSTWERK, EN BETONLOOK
DIVERSE KLEUREN
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D 4 Your Hair
Dennenlaan 54, 1161 CS Zwanenburg
Telefoon : 020-6131206 email : d4yourhair@gmail.com

D 4 Your Hair is inmiddels een begrip in Zwanenburg. Bij D 4 Your Hair helpen ze je graag persoonlijk,
professioneel en zorgen ze ervoor dat je altijd met een glimlach weer naar buiten gaat.
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WIE KWEEKT WAT ?
B van Kerkwijk
Fl Nigtingalestraat 94
2131 EE Hoofddorp
tel. 06-16576875
Kweeknr. FJ25

M. Balsing
Cl v Spaarnwoudestr 45
2064 WR Spaarndam
tel. 06-22214473
Kweeknr. 4SFW

Kleurkanaries
Rood vetstof
Agaat Rood
Zwart Rood

Gouldsamadine’s
Zwartkop
Roodkop
Diverse mutaties

T. Koenen
Austr.prachtvinken
Newtonstraat 18
Zebravinken wit
1171 XH Badhoevedorp Gouldamadines
tel. 020-6593310
Kweeknr. 5NCC

B. Moleman
Kleurkanaries
Ijweg 501 J
Wit recessief
2143 CL Boesingheliede Satinet wit
tel. 06-34500080
Satinet geel
info@almol.nl
Geel intensief
Kweeknr. RR07

C. Mulder
Hofland 208
3641 GK Mijdrecht
tel. 06-53508794
Kweeknr. 1MEK

Kromsnavels
Halsbanden
Alexanders
Ara’s

P. Duister
Kleurkanaries
Pascalstraat 9
Agaat opaal wit
1171 XR Badhoevedorp Agaat opaal geel
tel. 06-15545490
Kweeknr. 3NBT

S. Geudeker
J. Catslaan 57
1422 HX Uithoorn
tel. 06-46043589
Kweeknr.SL84

Tropische vogels
Zebravinken
Gouldsamadines

W. Tjalma
Zwanenburgerdijk 353
1161 NN Zwanenburg
Tel. 06-51077598
Kweeknr. FN13

Wildzang
Noorse Goudvinken
Majors Putters
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Over Ons
In het jaar 1953 werd Carrosseriebedrijf Griffioen opgericht door Warnard
Griffioen.
Er is toen een start gemaakt met het opbouwen van o.a. vrachtwagens
en landbouwwagens.
Door de jaren heen zijn de werkzaamheden sterk veranderd.
Carrosserie en cabinebouw;
Kiosken;
Marktwagens en verkoopwagens;
Hydraulische bediening voor b.v. het openen van luifels en het afzetten
van containers;
Foodtrucks en trailers;
Speciaal bouw.
Wat hetzelfde is gebleven zijn de kwaliteit, de flexibele- en klantgerichte
opstelling van ons team.

Griffioen V.O.F.
Lijnderdijk 22
1161 KB Zwanenburg
Tel. 020-4975096

Ma t/m do van 7:45 - 17.00
Vr
van 7.45 - 16.30
E-mail: info@griffioenvof.nl
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LAVERTU
STEENHOUWERS B.V.

De grafsteen specialist in Amsterdam
Grafstenen en urnen in Amsterdam sinds 1911
Een grafsteen of urn is een persoonlijk monument, een blijvende herinnering aan uw dierbare. Daarom geven wij u
graag persoonlijk advies in een gesprek. Neem gerust contact met ons op, of kom eens langs in onze showroom Jan
Rebelstraat 24 1069 CC te Amsterdam.

Wij zijn gevestigd dichtbij Begraafplaats – Crematorium Westgaarde tegenover het Dierenasiel.
Buslijn 63 halte Jan Rebelstraat

Jan Rebelstraat 24
1069 CC Amsterdam
Tel. 020 - 6103086
Fax. 020 - 6103356

Bezoek onze ruime showroom
Maandag t/m Vrijdag
Geopend van 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur

www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl
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Telefoon+31 (0)172-604981
•
•
•

Adres Stobbeweg 26, 2461EX Ter Aar
Email info@bloklandbv.nl
Website www.bloklandbv.nl
Meer informatie?

WELKOM BIJ BLOKLAND BV

Grondverzet van A tot Z!
Blokland BV is toonaangevend in grondverzet en biedt u een verhuurbedrijf in de GWW sector,
de grond- weg en waterbouw. Met ruim 100 machines en evenzoveel medewerkers staan wij elke
week 24/7 voor u klaar. Bel direct: 0172-604981.
Met onze machines zijn wij vertegenwoordigd in de disciplines rondom de bouw van dijken,
bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, sloopwerken, waterbouw en
wegenbouw. Wij schakelen snel, we nemen u zoveel mogelijk werk uit handen en gaan
uitdagingen niet uit de weg.
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WIST U DAT
-

Dat het kooien schoonmaken op zaterdag 4 april 2020 om 10.00 uur NIET DOORGAAT

IEDEREEN HEEL VEEL STERKTE EN GEZONDHEID TOEGEWENST IN DEZE
BARRE TIJDEN

DUS LET ALSTUBLIEFT GOED OP.
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P. PIJNAKER
GROENTE EN FRUITHANDEL

ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON 020-4975213

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
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FORELVISSEN
GAAT NIET DOOR
ZATERDAG 23 MEI 2020
INSCHRIJVEN VOOR 14 MEI
KOSTEN € 40,00 P.P.
INCL. BUSVERVOER
Excl. hengels en aas
OPGEVEN IN HET CLUBHUIS of bij Bert Moleman
06 34 500080
VERTREK 23 MEI OM 9.00 UUR VANAF HET CLUBHUIS
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IJweg 501 J
2143 CL
Boesingheliede
Tel: 06 34027887
E-mail: info@mebe.nl

Website: www.mebe.nl

Mebe Advisering B.V.
Over ons
Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch adviesbureau
gespecialiseerd in onder andere Grond Weg en
Waterbouw, Asbestinventarisaties, Legionella
onderzoeken, Bodemonderzoeken en nog veel meer.
Wij zijn echte ‘Troubleshooters’ op het gebied van
Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze
opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen
focussen op hun kracht.
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