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6 oktober 2011

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M.
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 oktober en 1 november
2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

maandag 10 oktober inloop/
informatieavond de rietlanden
De bewoners van de Rietlanden zijn per brief uitgenodigd
voor een inloop/informatieavond over hun wijk. De avond is
op maandag 10 oktober, tussen 20.00 en 21.30 uur, in het
Dorpshuis Kudelstaart. De bewoners krijgen informatie over
verschillende actuele onderwerpen. Aan de bewoners wordt
tevens gevraagd hun mening te geven over de aanleg van
voetbruggen en over een kunstwerk in de wijk. Voor deze
inloop/informatieavond is de ruimte ingericht als een informatiemarkt.
maandag 10 oktober inloop/informatieavond
verkeersmaatregelen ophelialaan
Op maandagavond 10 oktober organiseert de gemeente een
inloopavond over deze verkeersmaatregelen in de Burgerzaal
van het Gemeentehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen
van harte welkom op deze avond. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.
maandag 10 oktober inloop/informatieavond
bomenplan nieuW-oosteinde
Op maandag 10 oktober organiseert de Gemeente Aalsmeer
een informatie/inloopavond over het planten van ongeveer
180 extra bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs
de Catharina-Amalialaan in Nieuw-Oosteinde. De informatie/
inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de foyer van de
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.
Plannen bekijken en de inloop/informatieavond
Vanaf donderdag 29 september kunnen bewoners op een
groot informatiepaneel zien welke bomen waar geplant worden. De informatiepanelen hangen in de foyer van de Mikado,
Catharina-Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr. 8.30 uur
tot 15.30 uur en op ma-wo en vr. tevens van 15.30-18.00
uur. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen
ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur. De
plannen kunnen ook ingezien worden op de website www.
aalsmeer.nl. Op 10 oktober bij de inloop/informatieavond is
de beleidsmedewerker Groen aanwezig. Hij kan informatie
geven over de kenmerken van de bomen en de plekken waar
ze komen.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening
t/m 17 november
De ontwerpnotitie en de toelichting op de verkeersmaatregelen rond de Ophelialaan (20 extra parkeerplaatsen aan de
Spoorlaan en een veiliger fietsoversteekplaats Spoorlijnpad/
Ophelialaan). Deze documenten staan ook op de website
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/verkeersmaatregelenophelialaan. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
voorlopige ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, t.a.v. AVVP. Ook tijdens de
inloopavond op maandag 10 oktober tussen 19.30 en 21.00
uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis kunt u uw mening
geven over de plannen.
rectificatie
Per abuis is op 22 september 2011 op deze pagina gepubliceerd dat het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan ter inzage
ligt. Het gaat om maatregelen die voortvloeien uit de uitvoering van dit plan.
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd

is verleend in de nacht van:
- 28 op 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown Business
Studio’s
Datum verzending ontheffing: 4 oktober 2011.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Tegenover Aalsmeerderdijk 110, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en het aanleggen van kabels en leidingen;
- Copernicusstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Freesialaan 8, het kappen van een boom;
- Herenweg 32, het bouwen van een woning met bijgebouwen;
- Diverse straten in Hornmeer en Stommeer, het aanleggen
van kabels en leidingen;
- Hornweg 106-126, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Margrietstraat 28, het kappen van een boom;
- Mijnsherenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenpad/Zijdstraat, het realiseren van een parkeerkelder, winkelruimte en 30 appartementen;
- Oosteinderweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 15a, het bouwen van een woning en
schuur;
- Spoorlaan 28, het kappen van twee bomen.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en, het
aanleggen van kabels en leidingen;
- Marsstraat 20, het kappen van een boom;
- Kudelstaartseweg 247, het restaureren van de kerktoren;
- Uiterweg 241, het aanleggen van kabels en leidingen..
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 oktober 2011.

werkingsregels en geeft bouw- en gebruiksvoorschriften voor
de toekomstige bebouwing.
Procedure
Het ontwerp van het uitwerkingsplan ligt met het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor
belanghebbenden ter inzage van 7 oktober tot en met 17
november 2011. Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke
reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van
‘zienswijze ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-GPA, kavel deelgebied 10’’. Voor het kenbaar maken van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
mevr. M. Roos, of bij diens afwezigheid, een van de andere
medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening. De ontwerp wijziging bestemmingsplan met de daarbij behorende
stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.3020.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak.
De kennisgeving, het ontwerpplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld
via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder
“ga direct naar”).
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 40
t/m 7 okt

t/m 7 okt
t/m 7 okt

t/m 13 okt

t/m 13 okt
t/m 13 okt
t/m 20 okt
t/m 21 okt

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ontWerp uitWerking bestemmingsplan
‘n201-zone – green park aalsmeer,
kavel deelgebied 10’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 9 van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke
ordening, de ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ ter inzage te
leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 7 oktober tot
en met 17 november 2011.
Plangebied
De uitwerking heeft betrekking op het plangebied ‘Green Park
Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ en is gelegen in de gemeente
Aalsmeer aan de Japanlaan (achter Machineweg 302a) in
Aalsmeer.
Doelstelling
De ontwerp-uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone – Green
Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ heeft betrekking op het
bouwplan sierteeltgerelateerde bedrijfsbebouwing te realiseren. Het geldende bestemmingsplan ‘N201’ kent voor het
gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na
uitwerking van het bestemmingsplan bedrijfsgebouwen zijn
toegestaan. Het ontwerpuitwerkingsplan past binnen de uit-

t/m 21 okt
t/m 21 okt
t/m 22 okt
t/m 22 okt
t/m 25 okt
t/m 27 okt
t/m 3 nov

t/m 5 nov
t/m 8 nov
t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 16 nov
t/m 17 nov

Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
Historische Motorenrace op het bedrijventerrein
Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011
van 10.00-19.00 uur;
Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot
aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering
van het bestemmingsplan Noordvork;
Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling
van hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;
Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en
Catharina-Amalialaan naast nummer 52;
Evenementenvergunning: bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;
Evenementenvergunning: tentoonstelling van
het bloemencorso op het buitenterrein van
Crown Business Studio’s;
Drank- en Horecawet: vergunning is verleend
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;
Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;
Objectvergunning: de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag, bij het Pompplein;
Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept
beeldkwaliteitplan;
Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen
Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5
oktober t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden;
Een troostboom op 18 december 2011 van
18.00-19.30 uur;
Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
2011;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown
Business Studio’s;
Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

ONDHEIDSMARKT 8 OKTOBE
Algemene informAtie

colofon

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur
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De OVAK houdt u ﬁt van lijf en geest

Welkom bij Zorgkantoor

esoVisie helpt
j chronische
zondheidsklachten

heeft medische klachten,
en oplossing en u wilt een
ktische aanpak, gericht op de
zaak. Dan kunt u terecht bij
soVisie, praktijk voor Mesoie. MesoVisie onderzoekt en
handelt uw klachten vanuit de
uliere en alternatieve geneesnde. Zo krijgt u het beste uit
ee werelden voor de oplossing
preventie van gezondheidschten.

e: www.mesovisie.nl

Wordt bewegen wat
minder makkelijk?

Oefenprogramma’s
op maat!
Om fit te worden
en fit te blijven

Gespecialiseerd in
chronische aandoeningen
Bel voor een afspraak:
0297-230960
Lakenblekerstraat 2
Aalsmeer
www.paca.nu

Zorgconsumenten wijzen wij de weg door het
doolhof van regelingen en
bepalingen. Wij laten u zien
hoe zij de zorg krijgen die
bij hen past. En welke acties
zij moet ondernemen om
die zorg te regelen. Zoekers
naar informatie over zorg
vinden hier alles wat zij
weten willen over de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten).

De Ouderen Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart weet van haar leden dat
gezondheid een groot goed is en helpt haar leden zo gezond mogelijk
oud te worden. Het is belangrijk dat u bewust gezond leeft en voldoende lichaamsbeweging heeft. Binnen OVAK zijn o.a. sport- en
ﬁetsmogelijkheden om
uw conditie te verbeteren.
Laat u informeren bij onze
stand. Graag ontmoeten
wij u op deze markt en
mogelijk kunnen we u als
nieuw lid inschrijven.

www.MDC-Amstelland.nl
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland zorgt voor laboratoriumbepalingen, begeleiden trombosepatiënten en voeren medisch onderzoek uit. Al meer dan 50 jaar doen wij dit voor u. Daarmee zorgen
we voor snelle en betrouwbare laboratoriumbepalingen in het ziekenhuis Amstelland. Met ruim 30 priklocaties is er altijd een bloedafnamepunt bij u in de buurt. En mocht u slecht ter been zijn of door ziekte
aan huis gekluisterd? Dan bezoeken wij u graag aan huis!
De WMO-raad: Samen sterk zodat we allemaal meedoen.
De WMO gaat niet alleen maar om huishoudelijke hulp en financiële ondersteuning. Wij zijn inderdaad veel in het nieuws vanwege huishoudelijke hulp.
Dat is een belangrijk onderdeel, maar de WMO is zoveel meer. Wist u bijvoorbeeld dat welzijnsbeleid, jeugdbeleid en dorpsbelangen er ook onder vallen.
Help de WMO-raad het werk zo goed mogelijk te doen. Door mee te denken
en ons te laten weten wat er volgens u beter kan wat betreft de WMO in onze
gemeente Aalsmeer / Kudelstaart.

Wilt u ook graag gezond
beter worden?

oze 50+ Nederland is het

samenwerkingsverband

van alle Roze 50-plussers
in Nederland,

vertegenwoordigd door

NBO ROZE, het Landelijk
platform Roze 50+,
seniorengroepen van

COC-vereniging, Schorer,
de Kringen, Movisie
en Stichting 7152

We horen steeds meer over
toenemende resistentie tegen
antibiotica, de problematiek
rond de EHEC bacterie, gevaren
van schimmels en bacteriën.
Gaat de werking van chemische
medicijnen nu tegen ons werken?
Homeopathische geneesmiddelen
bieden een veilig en doeltreffend
alternatief!.
Het kan de afweer versterken
en infectieziekten bestrijden
zonder bijwerkingen of risico
van resistenties. Bovendien zijn
homeopathische geneesmiddelen
van natuurlijke grondstoffen en
niet belastend voor het milieu.
Word lid van de Koninklijke
Vereniging Homeopathie
Nederland.
www.vereniginghomeopathie.nl
020 - 617 83 08

Met een persoonsgebonden
budget (PGB) koopt u zelf uw
zorg in. Dat betekent dat u
niet alleen rechten, maar ook
plichten heeft. Het SVB Servicecentrum PGB helpt u het
overzicht te bewaren. U kunt
bij ons terecht voor advies over
uw rechten en plichten, modelovereenkomsten en formulieren, vergoeding van de kosten
van wettelijke loondoorbetaling bij ziekte, het inschakelen
van een arbodienst, rechtsbijstand en een schade- en
aansprakelijkheidsverzekering.
Daarnaast kunnen wij de salarisadministratie van uw PGB uit
handen nemen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze nieuwe wet vervangt een aantal bestaande
wetten: Wvg, Welzijnswet en delen uit de AWBZ.
www.wmoraadaalsmeer.nl
b.w.vollmuller@kpnplanet.nl

Wmo-raad
Aalsmeer

W. v. Beyerenlaan 37
1181 DX Amstelveen
T. 06-53801380
www.thanda.nl
De senior van ‘nu’ weet van geen wijken. Met het vitale lichaam, de wijze geest kunt u nog veel geven. U mag er meer dan ooit zijn! Thanda
helpt en inspireert om vast te houden aan deze gezonde oude dag of
om te ondersteunen bij pijnlijke veranderingen op het seniorenpad.
Een luisterend oor, oprechte aandacht, warmte en troost. Thanda zorgt
voor evenwicht tussen innerlijke en uiterlijke gezondheid.

Ben van der Sluis
Kanaalstraat 51
1431 BV Aalsmeer

www.fysioaalsmeer.nl
LANGER FIT EN
GEZOND MET
KLASSIEKE
HOMEOPATHIE
Minder pijn/ stijfheid, meer
energie, een beter geheugen
en lekker slapen. Dit alles en
nog meer is mogelijk.
Een Klassiek Homeopathische
behandeling ondersteunt
op natuurlijke wijze uw
zelfgenezend vermogen.
Hierdoor zal uw lichaam
beter blijven presteren en
zult u zich fitter voelen;
zodat het mogelijk wordt om
langer zelfstandig te blijven
functioneren.

Bert Vreeken

Klassiek homeopaat
Dorpsstraat 41
1431CA Aalsmeer
T. 0297-342202

Lichaam en geest in balans: rust,
kracht, zelfvertrouwen. Raja Yoga
Aalsmeer biedt 50-plussers dé gelegenheid persoonlijk te ontwikkelen
op zowel fysiek als mentaal niveau.
Onze unieke opbouw bevordert
een ieders welzijn. Wat doet Raja
Yoga voor uw welzijn en gezondheid? De oorzaak wordt aangepakt
dat bespaart moeite en vaak pijn
in de gevolgen. Concentratieoefeningen, gecombineerd met fysieke
houdingen, geven veel vertrouwen
terug in je eigen kunnen. Door meditatietechnieken groeit onafhankelijkheid en ook je betrokkenheid
in het leven. Ook de theorie [filosofie] geeft duidelijkheid en kracht.
Zie cursusaanbod bij
Jaarprogramma Body Mind Spirit
(www.raja-yoga.nu).

afvallen

Verantwoord
met een blijvend resultaat.
Maak een afspraak voor een
gratis eerste gesprek.

Deli Line

Wiegerbruinlaan 8a
1422 CB Uithoorn
tel. 0172 - 506 847
www.deli-line.nl

CATINKA

Met het oog op gezondheid.
Klassieke Homeopathie
CEASE Voedingsadvies NEI
www.catinka.nl info@catinka.nl
Wilgenlaan 14
1431HT Aalsmeer
T. 0297-363848
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