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Openingstijden Bolder vanaf
15 juni 2020
Fijn dat een aantal mensen de weg naar
de Bolder weer hebben gevonden, maar
het mag best wat drukker worden.
Vandaar dat we de openingstijden
vanaf a.s. maandag 15 juni verruimen,
we zijn dan open van 9.00 tot 17.00 uur
op maandag t/m vrijdag.
De tijdslots kunnen we loslaten, wel is
het zo dat als het drukker wordt de
beheerders kunnen vragen aan
bezoekers, die al een tijdje binnen zijn,
om ruimte te maken voor een nieuwe
bezoekers.
We moeten ons wel goed aan de
anderhalve meter regel en de hygiëne
maatregels blijven houden.

Voor preventietips & adviezen omtrent
dit soort babbeltrucs verwijst de politie
naar de landelijke website van de

Yogales buiten
Maandag 15 juni a.s. geeft Graciela een
buiten les Yoga. De les is van 13.15 tot
14.15 uur op het grasveld naast
wijkcentrum de Bolder.
De introductie les kost: € 3,50
Wilt deze les bij wonen? Meldt u dan
aan bij Betty van de Schraa 0623536323 of via mail
b.van.de.schraa@participe.nu
U moet zelf een matje of handdoek
meenemen

Nep-thuiszorgmedewerksters
bestelen ouderen in
Amstelveen met corona-smoes
Door • Amstelveenz •
Diverse oudere inwoners van
Amstelveen zijn slachtoer geworden
van vrouwen die zich voordoen als
thuiszorgmedewerkster. Ze bellen bij
oudere bewoners aan en stellen dat ze
de woning komen controleren in
verband met corona.
De nep-thuiszorgmedewerksters
droegen in alle gevallen een mondkapje
en zetten de lae corona-babbeltruc in
om de woning binnen te komen, om
vervolgens waardevolle zaken te stelen.
Met name in de wijk Bankras sloegen de
nep-thuiszorgmedewerksters toe. De
politie waarschuwt eenieder voor de
babbeltruc en vraagt Amstelveners
zoveel mogelijk ouderen in te lichten
over de truc. ‘Heb je oudere
familieleden of kennissen die wonen in
Amstelveen? Licht ze vooral in en
voorzie ze van advies’.

Pilates les buiten
Ook de pilates-les van Graciela is naar
buiten verplaatst en wel op maandag
15 juni a.s. van 14.30 tot 15.30 uur.
De les vindt plaats op het grasveld naar
wijkcentrum de Bolder.
De introductie les kost: € 3,50
Wilt deze les bij wonen? Meldt u dan
aan bij Betty van de Schraa 0623536323 of via mail
b.van.de.schraa@participe.nu
U moet zelf een matje of handdoek
meenemen
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