COLOFON:

Nieuwsbrief oktober 2021
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2021 van Euro-Parel. Euro-parel is de
bewonerscommissie voor de zes flats van de Europarei.
De bewonerscommissie is een afvaardiging van bewoners en
vertegenwoordigd de belangen van de bewoners ten opzichte van
Eigen Haard. Ook denkt de bewonerscommissie mee met Eigen Haard hoe
we gezamenlijk de leefomgeving prettiger kunnen maken.
Omdat de enkele zittende leden van de bewonerscommissie dit
vrijwilligerswerk al heel lang doen, zijn we hard op zoek naar nieuwe leden.
Vindt u het leuk en belangrijk om mee te denken met Eigen Haard en advies
te geven? Word dan lid van de bewonerscommissie en neem contact met ons
op voor een vrijblijvende kennismaking via info@eigenhaard.nl.

Postadres:
Briandflat 16
1422 TT Uithoorn

Telefoon:
06-20 29 46 86
E-mail:

Schone buurt lopers
Wil jij aan je conditie werken en tegelijkertijd de buurt schoonhouden? Loop
dan met ons mee op iedere laatste zaterdag van de maand van 10 uur tot 12
uur. Na het “prikken” kan er nog een wandeling in het Libellebos gemaakt
worden, of vanaf de parkeerterrein van de tennisbaan een wandeling in het
natuurgebied gedaan worden.
Wij verzamelen bij de het bijkantoor aan de Coudenhoveflat. Hier eindigen
wij ook weer.
Na afloop gaan we kijken wie de meeste stappen heeft gezet (dus doe je fitbit
om of download een stappenteller app op je telefoon) Voor de winnaar
hebben wij een leuke attentie.
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Centrale hal
Wij horen en merken dat er de laatste tijd steeds meer spullen in de centrale
hal worden neergezet. Dit is echter niet de bedoeling. Het is heel mooi als je
spullen hebt om weg te geven, maar hang een foto op het prikbord met
contactgegevens, zodat iemand die interesse heeft contact op kan nemen.
In de hal zorgt het voor onveilige situaties en soms nodigt het uit om er meer troep bij te zetten.
Dat willen we voorkomen

Afval bij de ondergrondse containers
Ook hier noemen we het weer. Nog steeds zien wij dat er afval buiten de bij de ondergrondse
containers staat. Soms complete huisraden. Dit is niet de bedoeling en dient gewoon afgevoerd te
worden naar het scheidingsdepot. Zie voor de spelregels van het scheidingdepot deze link
https://www.uithoorn.nl/Home/Afval/Scheidingsdepot Huur een bakfiets of regel wat anders, maar
zorg dat het op de juiste manier opgeruimd wordt.
Winkelwagens
Dit is ook zo’n onderdeel! Het is makkelijk om je boodschappen hierin mee naar huis te nemen.
Neem wel even de moeite om de kar weer terug naar de winkel te brengen. Dat is de plek waar deze
thuis horen. Doordat kinderen ermee gaan spelen op de parkeerplaatsen is het gebeurt dat er auto’s
beschadigt zijn geraakt.
Corona
Door de corona maatregelen worden er wegwerphandschoenen en mondkapjes gebruikt. Helemaal
prima natuurlijk, maar doe elkaar en de natuur een plezier en gooi deze attributen weg in de
vuilnis/afvalbak. Dit hoort niet buiten op straat/in de natuur gegooid te worden.
Ga in gesprek met uw kinderen over afval op straat gooien en de nieuwe statiegeld regel en sta even
stil bij uw eigen gedrag: Gooi ik wel eens iets op straat?
Wij hopen dat het met iedereen goed gaat en dat iedereen in goede gezondheid is.

