Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

6 februari 2008

Editie: Uithoorn

3

EindElijk raak!

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

R.K. kerk aan de Schans
kan weer open!
Uithoorn – Ja, het is geen grap,
het is nog lang geen 1 april. De R.K.
kerk aan de Schans in Uithoorn kan
weer open, mits... het parochiebestuur even om de tafel gaat zitten
met de Stichting BOUD. Stichting
BOUD heeft namelijk het geld beschikbaar gesteld dat nodig is om
de herstelwerkzaamheden in de

kerk te laten verrichten, om zo weer
een gebruiksvergunning te krijgen
van de gemeente.
Een bouwkundige heeft laten weten dat deze reparaties zo rond de
20.000 euro gaan kosten en dat wil
de Stichting BOUD zo betalen, direct. Ze hebben echter een voor-

waarde: “Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond en de gemeente de vergunning heeft afgegeven,
dat dan de kerk en het parochiehuis
weer open gaan en er weer gewoon
kerkdiensten enzovoorts worden
gehouden.
Als de kerk dan weer dienst doet,
wordt er bekeken wat er nog meer

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD

WIE HEEFT
LEO GEZIEN?

opgeknapt moet worden om de kerk
te behouden. Ook daarvoor heeft de
Stichting toegezegd zich voor 100%
te willen inzetten om gelden bijeen
te brengen om dat te verwezenlijken. Dus parochiebestuur, ga om
de tafel en de kerk kan binnen twee
weken weer open. (wordt vervolgd).

Leo wordt vermist sinds 25
januari. Hij woont in de
buurt van Meerwijk Oost,
wijk F. in Uithoorn.

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Hij heeft 4 witte sokjes,
een wit buikje en een zwart
vlekje op de neus. Indien u
hem heeft gezien gaarne
06-43071662 bellen.

