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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclu-

sief 1x koffie/thee).
t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 

40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze 
expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeente-
huis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Ope-
ningstijden maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijda-
gen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 okto-
ber in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. 
Kosten: € 44,-, inclusief materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@
xs4all.nl

6-8 okt.  Kinderkledingbeurs, 13.30-20.00 uur, 9.00-18.00 uur/ 9.00-
15.00 uur. Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100a

7 okt.  Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 
20.00 uur

11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
11 okt. Bingomiddag van ouderenbonden ANBO en KBO in wijksteun-

punt Bilderdijk, Bilderdijkhof 1. Zaal open vanaf 13.30 uur. Bin-
go begint om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. Info: H. Elser-
man, tel. 0297-566501. Toegang: gratis. 

12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 19 
uur

13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, 
kosten: €5,- (incl. thee en teksten)

13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
2 nov. de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

15 okt. Rommelmarkt van C.O.V. Amicitia in De Schutse, De Merode-
laan 1; 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Mevr. A. van den 
Bosch, tel. 0297-563879

15 okt. Braderie op Amstelplein   
15 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 uur. Het Theehuis Amstel-

plein. Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel 
dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. 
Wie daarbij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het 
mis! Het is een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kos-
ten: Volwassenen € 20,-, kinderen v.a. 6 jaar € 10,- en jon-
ger dan 6 jaar gratis. Meer informatie: wereldwinkel.uithoorn@
gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 uur
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
18+20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Mul-

tatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin: 20.00 uur. Kosten:  
€ 5. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

22 okt. Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,
12 nov t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal: 
10 dec. € 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 uur 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 

om 19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€ 1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee 
en pannenkoeken: € 6,50. Kaarten te koop in het wijksteun-
punt Info: 0297-567209

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes
 “Liedjes uit het hart” heet het programma waarmee Sylvia Rob-

bemont babbelend en zingend een uitbundige sfeer doet ont-
staan. Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten € 12,-. Meer info: 
www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-
563709.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

Balie Burgerzaken gesloten 
op dinsdagmiddag 18 oktober
In verband met onderhoud aan het geautomatiseerde systeem is de 
balie Burgerzaken op dinsdag 18 oktober vanaf 12.00 uur gesloten. Wij 
staan weer voor u klaar op woensdag 19 oktober vanaf 8.30 uur. Onze 
excuses voor het ongemak

Andere locatie voor spreekuur 
Vrijwilligerscentrale uithoorn 

Met ingang van 5 oktober 2011 is het woensdagochtendspreekuur van 
de Vrijwilligerscentrale Uithoorn verhuisd. Het spreekuur vindt ge-

durende de herfst- en wintermaanden plaats in ’t Buurtnest, Ar-
thur van Schendellaan 59. Tel.: 06-20730223. Maandagmiddag-

spreekuur van 13.00-16.00 uur in ‘t Buurtnest. Woensdag-
ochtendspreekuur van 09.00-13.00 uur in ‘t Buurtnest.

wilt u in 2012 een groot 
evenement organiseren?
Hoe moet u een groot 
evenement aanmelden?
Als u een evenement gaat organise-
ren waarbij meer dan 2000 bezoe-
kers verwacht worden dan moet u dit 
ruim tevoren bij de gemeente mel-
den. De politie Amsterdam-Amstel-
land moet in verband met het inzetten 
van personeel tijdig weten welke gro-
te evenementen er per gemeente ge-
pland zijn. Dit komt de openbare orde 
en veiligheid ten goede. Wij verzoe-
ken u om het door u in 2012 te orga-
niseren evenement voor 1 december 
2011 bij ons te melden met een zoge-
heten meldingsformulier.

Aanvragen vergunning 
is iets anders
Het invullen en opsturen van een in-
gevuld meldingsformulier, is niet het-
zelfde als het aanvragen van een ver-
gunning voor het evenement. Daar-
om moet u uiterlijk acht weken voor 
aanvang van het evenement, de defi-
nitieve aanvraag voor dat evenement 
bij de gemeente indienen. Het is dus 
belangrijk dat u de vergunningsaan-
vraag tijdig verstuurt.

meld evenement tijdig aan
Indien u het evenement niet voor 1 

december 2011 heeft aangemeld, 
dan is de kans groot dat politie Am-
sterdam- Amstelland de aanvraag 
negatief beoordeelt. Dit kan tot ge-
volg hebben dat de gemeente de ver-
gunning niet kan verstrekken. Het is 
dus belangrijk dat u tijdig weet of u in 
2012 een evenement wilt organise-
ren. Deze procedure geldt ook voor 
jaarlijks terugkerende evenementen.

Vragen en opvragen 
meldingsformulier?
Met eventuele vragen en voor het 
opvragen van een meldingsformu-
lier kunt u terecht bij de afdeling Pu-
bliekszaken, cluster Vergunningen, 
telefoonnummer 0297-513111 of op 
de website www.uithoorn.nl. 

Openbaar vervoer
De bussen van Connexxion rijden tij-
delijk via de Potgieterlaan. Om scha-
de aan de bussen te voorkomen wor-
den daar tijdens de omleidingperio-
de de twee (korte) verkeerdrempels 
verwijderd. Na de asfaltwerkzaamhe-
den worden de drempels weer terug-
geplaatst.

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij is 
te bereiken via 0297-513111. 

HeRstRAten Ruit, RAAi 
en ReiGeRsBeK

Maandag 10 oktober begint aanne-
mersbedrijf Gebr. Rijneveld Mijdrecht 
b.v. in opdracht van de gemeente met 
het herstraten van Ruit, Raai en Rei-
gersbek. De aannemer begint met 
Ruit, daarna Raai en tot slot Reigers-
bek. Aangezien tijdens het herstra-
ten de hele straat wordt afgesloten, 
zijn de bewoners via een persoonlij-
ke brief gevraagd voor het begin van 
de werkzaamheden hun auto elders 
te parkeren. De verwachting is dat de 
werkzaamheden duren tot medio de-
cember, maar deze planning is me-
de afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

snoeien beplanting 
Om het werk goed uit te kunnen voe-
ren moet over de openbare weg han-
gend groen gesnoeid worden. De be-
woners zijn gevraagd ervoor te zor-
gen dat ze dat groen gesnoeid heb-
ben voordat het herstraten begint. 

Parkeren tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats 
per straat om zoveel mogelijk wegen 
bereikbaar te houden. Tijdens het 
herstraten kan het dus voorkomen 
dat u uw auto niet voor het huis kunt 
parkeren. Parkeer daarom tijdens de 
werkzaamheden in uw straat uw auto 
op de parkeerplaats bij Zilverschoon 
en Zevenblad. 

informatie
Met vragen of opmerkingen over de 
uitvoering van het herstraten kunt u 
terecht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving, via tel.: 
0297-513111. 

weRK in 
uitVOeRinG

GeDeeLteLijKe AFsLui-
tinG nOORDDAmmeRweG 
VAnAF 27 sePtemBeR

Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel is sinds 27 sep-
tember de oostzijde van de Noord-
dammerweg tussen de provinciale 
weg N201 en de inrit van Noorddam-
merweg 1B/C afgesloten in de rich-
ting van Legmeer-West. Vanuit Leg-
meer-West kunt u wel over de Noord-
dammerweg naar de N201 rijden. 
De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting 4 weken duren. Op de N201 
is een omleidingsroute aangegeven. 
De omleiding loopt via de N201, Poel-
weg en Randweg. In verband met de-
ze gedeeltelijke afsluiting is op de 
N201 de links- en rechtsaf strook 
naar de noordzijde van de Noord-
dammerweg afgesloten. Voor even-
tuele vragen kunt telefonisch contact 
opnemen met de heer L. Disseldorp. 
Hij is te bereiken via 0297-513111.

weRKZAAmHeDen 
ALFOns ARiënsLAAn 

Het deel van de Alfons Ariënslaan 
tussen Potgieterlaan en Wieger-
bruinlaan laten we opnieuw asfalte-
ren. Eerst worden de fietspaden en 
de voetpaden herstraat. 

tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de veiligheid van de 
wegwerkers geldt tijdens het herstra-
ten eenrichtingsverkeer. De rijrich-
ting zal tijdens het werk wisselen. Na 
het herstraten beginnen de asfalte-
ringswerkzaamheden. Tijdens het 
asfalteren is de Alfons Ariënslaan in 
zijn geheel afgesloten voor auto- en 
vrachtverkeer. Er wordt dan een om-
leidingsroute ingesteld..Volgens de 
planning beginnen de werkzaamhe-
den op 3 oktober en zullen eind ok-
tober/begin november voltooid zijn. 

ACtiViteiten KALenDeR
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111 

- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost 
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Stelling 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning 

op de eerste verdieping en het plaatsen van een veranda met balkon. Ontvan-
gen 23 september 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 26 september 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 40, omgevingsvergunning voor het vervangen van een berging. Be-

zwaar: t/m 9 november 2011.
- Het Korte Eind 1 HS26, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het tuin-

huis, het vervangen van de berging en het vervangen van het achtergevelko-
zijn. Bezwaar: t/m 10 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 2, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de 

achterzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
- Kuifmees 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Be-

zwaar: t/m 8 november 2011.
- Witkopeend 4 en 6, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

aan de voorzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de heer Doornink voor het organiseren van 

Monstermania op het parkeerterrein nabij het evenemententerrein Legmeer-
West op 7 juli 2012 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 9 november 2011

Dorpscentrum
- Stationstraat 22-24, vergunning aan de exploitanten van Chinees Restaurant 

“Jade”V.O.F. voor:
  - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 september 2014;
 - een drank- en horeca vergunning.
 Bezwaar t/m 7 november 2011

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Johan de Wittlaan 42 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Europarei
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Randweg oost, richting 
de Amstel de tijdelijke verkeersmaatregel tot het instellen van éénrichtingsverkeer 
voor al het verkeer met uitzondering van (brom-)fi etsers te verlengen van 1 okto-
ber 2011 tot en met 31 maart 2012, ten einde de overlast van zwaar bouwverkeer 
te beperken en de veiligheid op de weg te verzekeren.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben voor de periode 10 t/m 15 december 2012 
een vergunning verleend aan mevrouw P. Geijsberts-de Wal om namens de Nati-
onale Oogcollecte een collecte te houden. .
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiter-
lijk 10 oktober 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissements rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een ge-
motiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

 VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan de heer Ger-
retzen om in de periode van 14 november t/m met 3 december 2011 namens Gran-
ton Marketing b.v. in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
een promotiecampagne voor Nuon te voeren. 
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 10 december 2011 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de recht-
bank kosten in rekening. 

 OPENSTELLING WINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN IN 2012
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben met ingang van 2009 besloten 
de laatste zondag van de maand aan te wijzen als koopzondag. Een uitzondering 
hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 
vallen. In die maanden zijn deze dagen aangewezen als de dag waarop winkels 
open mogen zijn. In de maand december is dat de zondag voor de Kerstdagen.
Koopzondagenregeling in 2012
 In 2012 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in 
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet 
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de zondag 
van de maand januari 2012 als koopzondag te laten vervallen.
In 2012 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
26 februari, 25 maart, 9 april (2e Paasdag), 17 mei (Hemelvaartsdag), 28 mei (2e 
Pinksterdag), 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 novem-
ber, 23 december. 
Bezwaarmogelijkheid
U kunt hiertegen t/m 16 november 2011 schriftelijk bezwaar maken bij burgemees-
ter en wethouders van Uithoorn.

Wist u dat u bij de gemeente Uithoorn ook kantoorruimte kunt huren?
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan nabij winkelcen-
trum Zijdelwaard ligt gebouw De 
Hoeksteen (ontworpen door de be-

kende architect Gerrit Rietveld en ge-
bouwd in 1963), waarin onder andere 
bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
Er is voldoende gratis parkeergele-

genheid in de buurt. In dit gebouw is 
per direct 111 m² bruto vloeropper-
vlakte (bvo) kantoorruimte voor ver-
huur beschikbaar. Deze kantoorruim-

te ligt op de begane grond en is daar-
om uitstekend toegankelijk. In over-
leg met de overige huurders kan te-
vens gebruik worden gemaakt van de 

op de 1e etage aanwezige gemeen-
schappelijke vergaderruimte (bvo 45 
m²). Dit (mede-)gebruik is inbegrepen 
in de huurprijs ad € 116,50 per m² all-

ALGEMENE INFORMATIE
in. In het gebouw is een lift aanwezig.
Wanneer u geïnteresseerd bent in 
het huren van deze ruimte kunt u 
contact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ontwik-
keling, te bereiken via telefoonnum-
mer 0297-513111.



Uitnodiging 
Kom naar 

opvoedtheater 
‘Aan het Zijdelmeer’

Het Opvoedtheater biedt een frisse blik op herkenbare opvoedvragen. Kom ook, op dinsdag 
11 oktober in het gemeentehuis van Uithoorn. Toegang gratis, ontvangst vanaf 19.00 uur. 

Welke regels kun je als ouder stellen,  
en welke juist niet? Hoe maak je 
lastige onderwerpen bespreekbaar? 
Deze en andere herkenbare opvoed-
vragen staan centraal tijden het 
enerverende Opvoedtheater.

Het opvoeden van een kind is niet altijd  
eenvoudig. Daarom nodigt Ria Zijlstra, wethouder 
Jeugd & Onderwijs maar bovenal moeder, de 
ouders/verzorgers van Uithoorn uit voor een 
leerzame en enerverende avond Opvoedtheater, 
op dinsdag 11 oktober in het gemeentehuis.

Tijdens het Opvoedtheater hoort u herkenbare 
opvoed vragen voorbijkomen. U kunt actief 
meedoen aan het theater, reageren op stellingen 
en tips en oplossingen uitwisselen met andere 
ouders. Uiteraard kunt u ook uw eigen opvoed-
vragen voorleggen.

Het Opvoedtheater is leuk, leerzaam en boven-
dien een uitgelezen kans om kennis te maken  
met de activiteiten van het Centrum voor Jeugd  
en Gezin in Uithoorn. Ria Zijlstra: “Ik ben benieuwd 
naar uw bijdrage en hoop u op 11 oktober te  
mogen verwelkomen in het theater. De koffie 
staat om 19.00 uur klaar.” U komt toch ook?

Kom naar het Opvoedtheater!
Wat: een enerverende avond over opvoeden 
Wanneer: dinsdag 11 oktober 2011 
Hoe laat: start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Waar: opvoedheater ‘Aan het Zijdelmeer’,  
gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16
Voor wie: de ouders/verzorgers van Uithoorn 
met kinderen tussen de 12 en 18 jaar  
(andere ouders ook van harte welkom) 
Kosten: gratis

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uit-
hoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige hulpdienst 
actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag 
van de burger en het aanbod van de vrijwilli-
ger. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers 
die een boodschap met of voor een cliënt wil-
len doen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket 

WWZ voor het doen van boodschappen 
(bijv. donderdag om 10.00 uur).

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
één of meerdere vrijwilligers op en vraagt of 
deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar 
is.

 De gegevens van de hulpvrager worden 
doorgegeven aan de vrijwilliger.

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
de hulpvrager en geeft de naam van de vrij-
williger die komt helpen met de boodschap-
pen door.

Maakt u gebruik van uw auto voor het doen van 
de boodschappen? Dan ontvangt u daar een 
vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket 
WWZ houdt rekening met de door de vrijwilliger 
gewenste inzet. 
Is het iets voor u om boodschappenvrijwilliger 
te worden, of heeft u verder nog vragen? Neem 
dan contact op met Loket WWZ op telefoon-
nummer (0297) 513 131.

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u 
uitkomt!

Bekendmaking 
Het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) 
heeft op 3 augustus 2011 de volgende 
beleidsregels vastgesteld:

 Beleidsregels maatschappelijke 
 ondersteuning 2011
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur 
van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) op 12 september 
2011 het volgende besluit vastgesteld:

 Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke 

 ondersteuning 2011 (versie 3).
De Beleidsregels treden in werking per 
1 juli 2011. Het Besluit treedt in werking 
per 1 september 2011. Beide stukken 
liggen in de gemeentehuizen van Aals-
meer en Uithoorn ter inzage tot 7 novem-
ber 2011. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de wij-
zigingen in de Beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning 2011 en de wijzigin-
gen op het Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning 2011 (versie 3) wor-
den ingediend.

GEZONDHEIDSMARKT 8 OKTOBER 2011
Amstelring 

Laan v.d. Helende Meesters 431 
1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Amstelring wil met het Consultatie-
team voor Ouderen helpen de 
kwaliteit van het leven te verbeteren 
of te behouden. Gezond zijn en blijven 
of vragen over uw gezondheid? 
Wij nemen er de tijd voor! 
Op de Gezondheidsmarkt Ouderen 
kunt u met ons kennismaken. Ook voor 
mantelzorgers hebben wij aandacht. 
U hoeft niet naar ons te komen, wij 
komen op afspraak bij u thuis.

Consultatieteam
voor ouderen

Ouderen die thuis wonen kunnen 
bij ons terecht voor een steuntje in de 
rug, contact, gezelligheid en vertier. 
Amstelring organiseert op verschil-
lende locaties in de regio dagbesteding 
voor ouderen of dementerenden. 
De dagbesteding biedt ouderen de 
kans langer thuis te blijven wonen 
en ontlast de mantelzorgers. 
De dagindeling hangt af van de 
wensen van de bezoekers. Vervoer 
kan in overleg geregeld worden.

Dagbesteding

Een educatiemethode die is ontwikkeld 
om u te ondersteunen bij uw diabetes. 
Het programma bestaat uit drie 
dagdelen, verspreid over drie weken 
en u wordt begeleid door een diabetes-
verpleegkundige en een diëtist. 
Na afl oop weet u beter wat diabetes 
voor u betekent, u heeft meer kennis 
en inzicht. Daarnaast bent u (nog) 
beter in staat beslissingen te nemen 
die goed zijn voor uw gezondheid. 
Partner, familie lid of vriend? Zij zijn 
van harte welkom.

PRISMA: diabetescursus

Als lid van Amstelring Ledenservice kunt 
u met hoge kortingen gebruikmaken 
van het Servicepakket: het Servicepakket 
bestaat uit cursussen en gemaks-
diensten aan huis of op locatie en biedt 
bovendien collectiviteitskortingen 
op reis- en zorgverzekeringen. Het 
Service pakket is voor jong en oud. Denk 
bijvoorbeeld aan yoga, pedicure, kapper, 
hulp bij klussen of reparaties, maar ook 
aan valpreventie- of zelfverdedigings- 
en zwangerschaps cursussen. 
Het lidmaatschap bedraagt slechts 
Ð 17,50 per jaar.

Ledenservice

www.mantelzorg-steunpunt.nl
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl
Postbus 2318, 1180 EK Amstelveen
Telefoon (0900)-1866 (lokaal tarief)

Voor vrijwilligers
ondersteuning van mantelzorgers 
van chronisch zieken, 
gehandicapten en dementerenden.

Voor mantelzorgers
informatie en advies, 
praktische hulp, cursussen
en bijeenkomsten.

Verantwoord afvallen
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

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 fi tter voelen; 
zodat het mogelijk wordt om 
langer zelfstandig te blijven 
functioneren.

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

CATINKA
Met het oog op gezondheid.
Klassieke Homeopathie 
CEASE Voedingsadvies NEI
www.catinka.nl info@catinka.nl

Wilgenlaan 14
1431HT Aalsmeer
T. 0297-363848

Praktijk voor
Cranio-Sacraal therapie

Fysiotherapie
Viscerale manipulaties

Bij zeer 
uiteenlopende klachten: 

nek-/rug-/spanningsklachten,
hoofdpijn, ADHD, 

duizeligheid, oorsuizingen, 
emotionele problemen, 

whiplash, chronische pijn, 
concentratiestoornissen, 

van jong tot oud.

Marlies Buck-Kreijmborg
Hoofdweg 54 Kudelstaart

 0297-36.72.84
www.buckcraniosacraal.nl

AED, mooi woord maar wat heb je eraan?
AED staat voor Automatische Externe Defi brillator (afgekort AED) dit is een 
draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, 
waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok 
wordt toe gediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme 
te brengen. Als binnen de cruciale eerste 6 minuten van een circula-
tiestilstand de reanimatie gestart kan worden m.b.v. een AED wordt 
het slagingspercentage van een reanimatie drastisch vergroot.

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:

Fysiotherapeutisch Instituut
Kudelstaart/Aalsmeer

Revalidatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Oedeemtherapie

Psychosomatische
fysiotherapie 
Bekkentherapie
Hart-/longrevalidatie

Sinds kort hebben wij ook de beschikking over
echografie.

Ook behandelen wij aan huis,
in de zorgcentra en in 
fitnesscentrum Health City.

Kudelstaartseweg 243
1433 GH Kudelstaart
Telefoon: 0297 - 32 96 35 
www.fysiotherapiekudelstaart.nl
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h e l i o m a r e     o n d e r w i j s     r e v a l i d a t i e     w o n e n     a r b e i d s i n t e g r a t i e     d a g b e s t e d i n g     s p o r t

www.heliomare.nl

dagbesteding

Een 
lichamelijke 
beperking…  
En nu?

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kiezen uit een gevarieerd 

activiteitenpro gramma. Samen met u kijken wij naar activiteiten  

die bij u passen, zoals sport, fitness, muziek of cursussen zoals 

tekenen, schilderen en computer vaardigheden. Altijd met des

kundige begeleiding in een aangepaste omgeving. Ook individuele 

begeleiding bij u thuis of in uw woonomgeving is mogelijk. 

En nu? Neem snel contact met ons op:

T 088 920 39 00 of E ac.aalsmeer@heliomare.nl

Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer
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Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kie-
zen uit een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Samen met u kijken wij naar 
activiteiten die bij u passen, zoals sport, 
fi tness, muziek of cursussen zoals teke-
nen, schilderen en computervaardighe-
den. Altijd met deskundige begeleiding 
in een aangepaste omgeving. Ook indi-
viduele begeleiding bij u thuis of in uw 
woonomgeving is mogelijk.

En nu? Neem snel contact met ons op:
T 088 920 39 00 of 
E ac.aalsmeer@heliomare.nl
Er is altijd wel een activiteitencentrum 
bij u in de buurt.

Heliomare 
Dagbesteding
Zwarteweg 98
1431 VM Aalsmeer

h e l i o m a r e     o n d e r w i j s     r e v a l i d a t i e     w o n e n     a r b e i d s i n t e g r a t i e     d a g b e s t e d i n g     s p o r t

www.heliomare.nl

dagbesteding

Een 
lichamelijke 
beperking…  
En nu?

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kiezen uit een gevarieerd 

activiteitenpro gramma. Samen met u kijken wij naar activiteiten  

die bij u passen, zoals sport, fitness, muziek of cursussen zoals 

tekenen, schilderen en computer vaardigheden. Altijd met des

kundige begeleiding in een aangepaste omgeving. Ook individuele 

begeleiding bij u thuis of in uw woonomgeving is mogelijk. 

En nu? Neem snel contact met ons op:

T 088 920 39 00 of E ac.aalsmeer@heliomare.nl

Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer

Welkom bij Zorgkantoor 

Zorgconsumenten wij-
zen 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).

Wilt u ook graag gezond 
beter worden?

 
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

De senior van ‘nu’ weet van geen wijken. Met het vitale lichaam, de wij-
ze 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.

W. v. Beyerenlaan 37
1181 DX Amstelveen
T. 06-53801380
www.thanda.nl

www.MDC-Amstelland.nl
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland zorgt voor laboratorium-
bepalingen, begeleiden trombosepatiënten en voeren medisch on-
derzoek uit. Al meer dan 50 jaar doen wij dit voor u. Daarmee zorgen 
we voor snelle en betrouwbare laboratoriumbepalingen in het zieken-
huis Amstelland. Met ruim 30 priklocaties is er altijd een bloedafname-
punt 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!

MesoVisie helpt 
bij chronische 
gezondheidsklachten
U heeft medische klachten, 
geen oplossing en u wilt een 
praktische aanpak, gericht op de 
oorzaak. Dan kunt u terecht bij 
MesoVisie, praktijk voor Meso-
logie. MesoVisie onderzoekt en 
behandelt uw klachten vanuit de 
reguliere en alternatieve genees-
kunde. Zo krijgt u het beste uit 
twee werelden voor de oplossing 
en preventie van gezondheids-
klachten. 
Zie: www.mesovisie.nl

De OVAK houdt u fi t van lijf en geest
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 vol-
doende lichaamsbeweging heeft. Binnen OVAK zijn o.a. sport- en 

fi etsmogelijkheden 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.Wordt bewegen wat 

minder makkelijk?

Oefenprogramma’s 
op maat!

Om fi t te worden 
en fi t te blijven

Gespecialiseerd in 
chronische aandoeningen

Bel voor een afspraak: 
0297-230960

Lakenblekerstraat 2
Aalsmeer

www.paca.nu

Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk 
geïnspireerd; het zijn 
dé kenmerken van de 
PCOB. We vormen een 
actief netwerk van en 
voor senioren. Ons doel? 
Een maatschappij waarin 
iedereen met zijn of haar 
mogelijkheden kan meedoen. 
De PCOB wil bijdragen 
aan een stevige positie van 
senioren in de samenleving.

www.pcob.nl

Podotherapie Aalsmeer
Goed staan is goed lopen 
is goed leven
Veel klachten aan voeten, benen 
of rug komen voort uit verkeerd 
staan en lopen, of verkeerde 
schoenen. Een verkeerde stand of 
beweging van uw voet kan ook 
een afwijkende stand van knieën, 
heupen of rug en daarmee klach-
ten geven. Verkeerde schoenen 
kunnen gaan knellen en klachten 
geven aan de tenen. Wij helpen 
uw klachten en ongemakken op 
te lossen door bij de basis, de 
voet te beginnen. Podotherapie 
Aalsmeer helpt u aan een oplos-
sing door de oorzaak, uw voeten, 
in de goede stand te brengen.

Podotherapie Aalsmeer 
P.F. von Sieboldlaan 1 A/X 
1431 KG Aalsmeer
0297-328008

Roze 50+ Nederland is het 

samenwerkingsverband 

van alle Roze 50-plussers 

in Nederland, 

vertegenwoordigd door 

ANBO ROZE, het Landelijk 

platform Roze 50+, 

seniorengroepen van 

COC-vereniging, Schorer, 

de Kringen, Movisie 

en Stichting 7152

LEEV
Leren Ervaren En Voelen
Voetrefl exmassage; 
ontspannend en helend.
Voetrefl exmassage helpt om klach-
ten te verminderen en je weer 
ontspannen en vitaal te voelen. Dit 
komt door een betere doorbloe-
ding in het lichaam en het verwij-
deren van opgehoopte afvalstoffen. 
Hierdoor verminderen klachten 
of ze verdwijnen zelfs. En een voe-
trefl exmassage maakt je fi t door 
ontspanning en rust. Kom naar de 
Gezondheidsmarkt 50+ en ervaar 
de weldaad van een voetrefl exmas-
sage.

Nadja Steggink, 
Gediplomeerd voetrefl exoloog. 
Rechtsbuitenstraat 4, 
Kudelstaart. 
Tel. 06-55730188

Met een persoonsgebonden 
budget (PGB) koopt u zelf uw 
zorg in. Dat betekent dat u 
niet alleen rechten, maar ook 
plichten heeft. Het SVB Ser-
vicecentrum PGB helpt u het 
overzicht te bewaren. U kunt 
bij ons terecht voor advies over 
uw rechten en plichten, model-
overeenkomsten en formulie-
ren, vergoeding van de kosten 
van wettelijke loondoorbeta-
ling bij ziekte, het inschakelen 
van een arbodienst, rechts-
bijstand en een schade- en 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Daarnaast kunnen wij de sala-
risadministratie van uw PGB uit 
handen nemen.

Trimclub

Wij zijn een trimclub voor je 
gezondheid, voor de gezellig-
heid en voor alle leeftijden.
We kennen elkaar, stimuleren 
elkaar en het is zo leuk dat 
we elke zaterdag ( het hele 
jaar door) om 8.00 uur in de 
ochtend met ongeveer 40 
deelnemers klaar staan om met 
frisse zin van start te gaan. 

Naast het hardlopen, wandelen, 
worden er ook oefeningen ge-
daan. Bewegen is goed voor je 
conditie omdat het je bloeds-
omloop stimuleert, je longen 
oefent en het energie geeft. 

Wij zijn bereikbaar via telefoon 
0900-1866 (lokaal tarief )

Geïnteresseerd 
in het aanbod van 

Vita welzijn en 
advies en een 

gratis workshop?

Kom naar de 
gezondheidsmarkt-55+ 
op zaterdag 8 oktober 

in Aalsmeer!

www.vitawelzijnenadvies.nl

Waarom een gezondheidsmarkt?
Tigra, de Aalsmeerse Praktijk voor Fysiotherapie en Amstelring ko-
men met dit initiatief omdat zij hiermee op een praktische manier 
een bijdrage leveren aan een prettige oude dag en het uitstellen van 
(bejaarden) zorg voor de Aalsmeerse bevolking.
We willen een aantal dingen bereiken: 
• Bewustwording van een gezonde levensstijl
• Leren hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen
• Informeren, weten wat er aan hulp beschikbaar is
• Activeren om “in beweging” te komen
Om ervoor te zorgen dat we gezond blijven, lekker kunnen blijven 
werken, recreëren en een fi jne oude dag hebben moeten we goed 
voor ons lichaam en voor onze geest zorgen. Bij sommigen gaat dat 
goed en helemaal van zelf. Anderen hebben daarbij hulp en voor-
lichting nodig. Dat weet u beter dan wie ook. Maar dat is niet voor ie-
dereen even normaal, men weet soms gewoon niet op welke manier 
men nog beter voor zichzelf kan zorgen of men weet gewoon niet 
wat er allemaal beschikbaar is. De expertise gebieden die mee doen 
zijn te vinden op deze pagina.

Amstelring is de organisatie voor wonen en zorg. Amstelring staat 
voor thuiszorg, zoals huishoudelijke hulp en verpleging aan huis 
maar ook voor dagbesteding, verpleeghuiszorg, verzorgingshuis-
zorg en dienstverlening in de regio Amstelland en Meerlanden. 
Heeft u zorg nodig, of zoekt u hulp voor een familielid? Neem dan 
contact op via 0900-1866 (lokaal tarief ).

Tigra is sinds 1995 actief en heeft in 2007 de koers verlegd naar ge-
zondheidsmanagement: gezondheid en vitaliteit, zodat mensen tot 
hun pensioen vitaal inzetbaar blijven. We onderscheiden ons door 
preventie bij specifi eke risicogroepen: gezond oud worden en actief 
en inzetbaar blijven. Maatwerk is onze kracht. Wij hebben 4 vesti-
gingen in Aalsmeer en Amstelveen en 40 vestigingen in Nederland. 
Onze klanten zijn onder andere particuliere (oudere) burgers, werk-
nemers, werkgevers, zorgverzekeraars en arbodiensten.

Dé perfecte partner voor vitaliteit en inzetbaarheid: Aalsmeerse 
en Amstelveense Praktijk voor Fysiotherapie Ben van der Sluis 
Kanaalstraat 51, 1431 BV Aalsmeer, http://www.fysioaalsmeer.nl

GEMEENTEHUIS AALSMEER 
VAN 12.00-17.00 UUR

EEN GEZAMENLIJK TIGRA EN AMSTELRING INITIATIEF

Het doel van het Loket WWZ is 
om u te helpen zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren. Het Loket WWZ 
bundelt alle vormen van 
ondersteuning op het gebied 
van wonen,welzijn en zorg. Per-
sonen met een (psychosociale) 
beperking, chronisch zieken en 
ouderen kunnen hier gebruik 
van maken. U hoeft niet meer 
op zoek naar welke instantie u 
kan helpen, maar kunt op één 
plek terecht.

De WMO-raad: Samen sterk zodat we allemaal meedoen.
 

De WMO gaat niet alleen maar om huishoudelijke hulp en fi nanciële onder-
steuning. Wij zijn inderdaad veel in het nieuws vanwege huishoudelijke hulp. 
Dat is een belangrijk onderdeel, maar de WMO is zoveel meer. Wist u bijvoor-
beeld 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.

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

Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer 
is prachtig gelegen en heeft een riante 
tuin met verschillende terrassen 
aan het water. De winkelstraat ligt 
op loopafstand. De bewoners van 
Rozenholm hebben langdurig inten-
sieve begeleiding, behandeling en 
verzorging nodig. Wij nemen u niet 
alles uit handen, maar kijken zoveel 
mogelijk naar wat u nog wel kunt. 
Eén ding is wel voor iedereen hetzelfde: 
we zullen uw verblijf in Rozenholm zo 
aangenaam mogelijk maken.

Verpleeghuis Rozenholm

Ziekte, handicap of ouderdoms-
klachten maken het soms onmogelijk 
om goed voor uzelf te zorgen en uw 
huishouden draaiende te houden. 
Onze verzorgenden en verpleeg-
kundigen helpen u, zodat u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen. 
Heeft u lastige wonden, leeft u met 
diabetes, heeft u pas gehoord dat u 
kanker heeft en komt er van alles op u 
af? Onze verpleeg kundig specialisten 
geven advies en staan u praktisch bij.

Thuiszorg

Amstelring 
Laan v.d. Helende Meesters 431 

1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Uw resultaat: minder kans op 
(welvaart)ziekten, gezond en fi t 
lichaam, lager ziekteverzuim, voor-
komen van ziekten. Wilma van Rijn 
geeft voorlichting en begeleiding 
op gebied van gezonde voeding, 
eetgedrag, beweging en leefstijl. 
Elk individu krijgt advies op maat! 
U bent welkom als individu, gezin, 
student, groep, vereniging, bedrijf 
of school.

Erkend door steeds meer zorgver-
zekeraars! Verwijsbrief is niet nodig!

Gewichtsconsulent-Wilma
06-28 97 80 33
gewichtsconsulent-wilma@hotmail.com
www.gewichtsconsulent-wilma.nl
Lid BGN

Slechtziend of 
blind en volop in 
het leven staan?
Tijdens de gezondheidsmarkt 
helpen we met voorlichting en 
demonstraties: doe mee aan 
spellen

 Uitproberen spellen en 
 hulpmiddelen

 Weer of beginnen met 
 computeren

 Zelf (weer) lezen
 Hobby: mozaïken, foto-

 graferen of kaarten maken
 Televisie kijken/luisteren
 Spellen & sporten

Ook professionals 
die betrokken zijn bij 
slechtzienden en blinden 
kunnen bij Visio terecht voor 
advies, ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering. 
U kunt altijd en zonder 
verwijzing van de arts bij 
ons terecht.

Koninklijke Visio
Inloopdag dinsdag 
van 10.00-13.00 uur
Gebouw Haerlemmerpoort
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
haarlem@visio.org

ANBO staat voor:
• Zorg waarin de vraag van 
 de cliënt centraal staat.
• Kwalitatief goede, 
 betaalbare en 
 geïntegreerde zorg.
• Preventieve 
 gezondheidszorg.
• Voorkomen van sociaal 
 isolement en gezondheids-
 problemen bij senioren.
• Aandacht voor senioren 
 en bewegen.
• Ondersteuning van 
 mantelzorgers en vrijwillig

 ANBO afdeling Aalsmeer 
 Antoniushof 11
 1431 GA Kudelstaart
 Tel. 0297-340635

Lichaam en geest in balans: rust, 
kracht, zelfvertrouwen. Raja Yoga 
Aalsmeer biedt 50-plussers dé gele-
genheid persoonlijk te ontwikkelen 
op zowel fysiek als mentaal niveau. 
Onze unieke opbouw bevordert 
een ieders welzijn. Wat doet Raja 
Yoga voor uw welzijn en gezond-
heid? De oorzaak wordt aangepakt 
dat bespaart moeite en vaak pijn 
in de gevolgen. Concentratieoefe-
ningen, gecombineerd met fysieke 
houdingen, geven veel vertrouwen 
terug in je eigen kunnen. Door me-
ditatietechnieken groeit onafhan-
kelijkheid en ook je betrokkenheid 
in het leven. Ook de theorie [fi loso-
fi e] geeft duidelijkheid en kracht. 

Zie cursusaanbod bij 
Jaarprogramma Body Mind Spirit 

(www.raja-yoga.nu).

Goed in het gewone

Dichtbij bij mensen

13.00 uur Help: mijn PGB ! SVB Vincent Gerrits Ondersteuning bij uw 
    Persoonsgebonden budget.
 
13.30 uur Dementie Vita Welzijn en Advies Ellen Millenaar Signalen en voorkomen

14.00 uur Heb het LEF Raja Yoga Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent

14.30 uur Eetgedrag en Leefstijl Gewichtsconsulent-Wilma Wilma van Rijn Zonder dieet een vitaal lichaam!

15.00 uur Zelfredzaamheid Huisarts Joke Stam Bevorderen van de zelfstandigheid

15.30 uur Dagbesteding? Heliomare Mieke van Arem Gesprekken met gebruikers van 
    dagbesteding Aalsmeer

16.00 uur Levenskunst Thanda Debby Albers Over senioren en hun onmetelijke waarde
      
  Podium
    
13.00-17.00 uur Spellen voor Visio Jose vd Zwan Mogelijkehden voor gezelschaps spellen 
 slechtzienden   voor slechtzienden

14.00-14.30 uur Tai Chi  Vita Welzijn en Advies Judith Smeenk Workshop, uitleg en demonstratie

15.00-15.30 uur Stijldans 50+ Dansschool Mittelmeijer Ger Mittelmeijer Plezier voor twee

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur 
met een stand op de gezondheidsmarkt in het 
gemeentehuis Aalsmeer. Hier kunt u informatie 
vinden over wat het Loket WWZ doet en wan-
neer u terecht kunt bij het Loket. Daarnaast 
wordt er ook uitleg gegeven over het persoons-
gebonden budget AWBZ.
 De markt heeft als doel 50 plussers te infor-
meren over de mogelijkheden die er binnen 
de gemeente Aalsmeer zijn om zolang moge-
lijk gezond en fit te blijven en zelfstandig te blij-
ven wonen. Naast het Loket WWZ staan er ook 
ongeveer 30 andere organisaties met hun stand 
op de markt. Dit zijn fysiotherapeuten, pedicu-

res, maar ook maatschappelijk werk. U kunt bij 
deze stands informatie halen, testen doen, uw 
fitheid laten meten, lezingen volgen, advies vra-

gen en hulp krijgen. Kortom een leuke informa-
tieve markt voor de 50 plusser die gezond, fit en 
zelfstandig wil blijven!




