Bewoners vieren opening
Oranjepark Uithoorn
UITHOORN - De renovatie
van het Oranjepark is inmiddels gereed. Op 11 september vindt de opening
plaats.
In samenspraak met de omwonenden zijn er nieuwe beplanting en een fraaie oevervijver
gerealiseerd. Ook zijn nieuwe
bankjes en nieuwe speeltoestellen geplaatst. Die worden al
flink gebruikt. Ook is het gras,
ondanks de blubber en het natte weer, redelijk gegroeid.
De omwonenden hebben in samenwerking met de Gemeente
Uithoorn op 11 september de
feestelijk opening van het park
georganiseerd. Er is gekozen

Bedrijvenbeurs bij Mobiegolf

voor een openbaar én een besloten programma: ’s middags
is er voor met name voor ouders en (jonge) kinderen van
alles te doen. De activiteiten
beginnen om 14.00 uur en zijn
voor iedereen toegankelijk.
Om 16.00 uur wordt het park
feestelijk geopend door wethouder Ria Zijlstra.Om 17.00
uur eindigt het openbare programma en is er aansluitend
een besloten programma voor
de omwonenden met een barbecue. Voor de veiligheid geldt
11 september van 10.00 uur
tot 23.00 uur een parkeerverbod in de Oranjelaan en Prins
Hendriklaan. Beide straten worden afgezet voor doorgaand
verkeer.

AMSTELVEEN – Sportief
en informatief zaken doen
op een unieke locatie? Op
donderdag 16 en vrijdag
17 september wordt bij indoor golfcentrum Mobiegolf een bedrijvenbeurs
georganiseerd.

BOUD Uithoorn blijft vechten
pastorie van De Schans in de
grote kamer op donderdag
om 10.00 uur. Ook wordt er
nog steeds op de eerste vrijdag van de maand om 10.00
uur een Eucharistieviering
gehouden. Voor meer informatie kunt u mailen naar
opendekerk@live.nl of kijk
op www.kerkdeschans.nl.

Buurthuis Ponderosa weer open
UITHOORN - Buurthuis Ponderosa is gestart met het nieuwe
seizoen.
Elke maandagmiddag kan men
vanaf 13.30 uur in Ponderosa
terecht voor een middag klaverjassen. Ook de verschillende
biljartclubs zijn weer met het

nieuwe seizoen gestart. Tevens
kan men in overleg met het bestuur, gebruik maken van Ponderosa voor het houden van
vergaderingen en presentaties.
Buurthuis Ponderosa (tel. 0297
- 560204) is gelegen aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.

BSO Majest opent
haar deuren
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Er zijn verschillende demonstraties in het golfcentrum.

UITHOORN - Ondanks het advies van het parochiebestuur
aan de bisschop dat beide
kerkgebouwen
gesloopt
moeten worden, blijft Stichting BOUD Uithoorn zich
inzetten voor het behoud
van het kerkgebouw in de
Schans. Er zijn momenteel
wekelijkse vieringen in de
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dé Weekkrant Amstelveen

Het is de eerste beurs die bij
Mobiegolf wordt gehouden.
“Er doen twintig deelnemers
mee en eerlijk gezegd had ik
niet zoveel enthousiasme verwacht”, legt Kees van der Graaf,
initiatiefnemer en eigenaar
van Mobiegolf, uit. “Het begon
als een leuke stunt voor mijn
golfcentrum, maar bij succes
worden er wellicht meer edities
georganiseerd.”
Golf vormt het sportieve thema
van de beurs, maar er is meer
te doen. Waaronder Van Hil-

ten kantoorinrichtingen die ter
plekke een ergonomisch paspoort voor de bezoeker maken,
een expositie van kunstenaar
John Verhagen en de nieuwste
modellen Opel en Chevrolet
van Van Kauwen Amstelveen.
“Het aanbod is divers en op die
manier is er voor ieder wat wils.”

Sportief en
informatief
beursevenement
Naast de exposanten is er in het
golfcentrum een restaurant te
vinden en zijn er verschillende
demonstraties, waaronder een
wijnproeverij. “Maar uiteraard
kan iedereen ook golfclubs uitproberen of gewoon een balletje slaan in de golfsimulator.”
Van der Graaf heeft jarenlange
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ervaring in de golfwereld en is
naast eigenaar ook instructeur.
“Golf is een verbindende factor
en brengt mensen op een sportieve manier bij elkaar. Bovendien betekent mentaal sterk
als golfer ook mentaal sterk in
het zakenleven. Een absolute
win-winsituatie dus.” Het evenement vindt op beide dagen
plaats van 10.00 tot 16.00 uur
bij Mobiegolf, Langs de werf
7 in Amstelveen. Iedereen is
welkom en toegang is gratis.
Voor routebeschrijving of contactgegevens kijk op www.mobiegolf.nl

In Kader
een rubriek van

dé Weekkrant
Wilt u ook
In Kader
bel dan met

020 3460 510

AMSTELVEEN - De buitenschoolse opvang Majest
heeft zijn deuren in Amstelveen aan de Parelvisserslaan
13 geopened. “Bij buitenschoolse opvang Majest krijgen de kinderen veel persoonlijke aandacht. We zijn
is alle dagen van het jaar geopend en de openingstijden
zijn afgestemd op werktijden
van hun vaders en moeders,
van 8.00 tot 18.30 uur. Wij
halen de kinderen zelf op
van hun scholen en brengen
ze naar bso Majest . Wanneer
het vakantie is en uw kind de
hele dag bij bso Majest verblijft organiseren wij leuke
activiteiten en uitstapjes”, aldus een medewerkster. Voor
meer informatie: www.majest.nl of tel. 020-3453852.

Cursussen zang
AMSTELVEEN - De school
voor Zang & Performance
heeft nog enkele plekken
vrij. Op 6 en 8 september
zijn er vrijblijvende proeflessen: musical voor kinderen,
popzang 13-18 jaar en volwassenen. Contact: Irene de
Raadt, tel. 06-44694953 of
www.IrenedeRaadt.com.
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Speciale aanbieding
Tegen inlevering van
deze bon ontvang u bij
aankoop van een KEOLA

een gratis fietstas
t.w.v.

€ 50,-

lekbestendige banden
Deze speciale aanbieding is geldig tot 31-12-2010
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