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Ambtenarij  
Muiden en  
Naarden wil wel 
fusie met Weesp

‘Ons nieuwe  
uitvaartcentrum 
zou de keuzevrijheid 
enorm vergroten’

Gemopper over 
bouwhoogte 
nieuwbouwplan-
nen Achtergracht

MuiderNieuws
Boten Muider- 
trekvaart moeten 
weg

De krant van Weesp, inclusief MuiderNieuws

17.983
inwoners heeft Weesp nu. In 
2010 waren dat er nog 17.636
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Gemeente zet definitief streep 
door handbalhal We HaVe

door Marieke van Veen   

WEESP - Het Weesper college van 
B en W ziet af van verdere mede-
werking aan de plannen van We 
HaVe om aan de ’s-Gravelandseweg 
een handbalhal te realiseren. Na 
zeven jaar praten over meerdere 
plannen constateert het college 
dat een eigen hal gewoonweg niet 
gaat lukken.

“Alle plannen van de club gingen 
het afgesproken budget van 1 mil-
joen euro te boven en er waren 
problemen met de welstand. We 
hebben diverse alternatieven aan-
gedragen, maar daar wilde de club 
niet aan. We kunnen niet eindeloos 

doorgaan”, verduidelijkt wethouder 
Christian Zierleyn. Voor Edwin Ho-
ving, voorzitter van We HaVe, komt 
het besluit van het stadsbestuur als 
een donderslag bij heldere hemel. 
“Dit is echt een bijzonder onaange-
name verrassing. We hebben hier 
de afgelopen jaren zoveel tijd en 
energie in gestoken. Ik denk altijd: 
waar een wil is, is een weg - maar 
het lijkt wel alsof het ons gewoon 
niet wordt gegund.”

 Wat de gemeente betreft staat er nu 
echt een streep onder; de gemeente 
wil alleen nog praten over het op-
knappen van de buitenruimte en 
het clubhuis. Maar Hoving denkt er 
anders over. “Wij gaan gewoon ver-

der met plannen maken voor een 
hal, want deze teleurstelling maakt 
me niet moedeloos maar juist strijd-
baar.” Hoving gaat over twee weken 
met het bestuur van We HaVe vol-
gende stappen bespreken. 

Lees de krant van  
Weesp overal!

                 Gratis digitaal      
             abonnement op    

      www.weespernieuws.nl

Gratis jeugdzorg 
tot 18 jaar!*

Gratis jeugdzorg 
tot 18 jaar!*

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!
0294 - 412 933 | weesp@dentalclinics.nl

*muv orthodontie en kronen
BOS VERHUIZINGEN B.V.

WIM BOS TRANSPORT B.V. VERHUUR VAN VERHUISLIFTEN

OPSLAG • TRANSPORTEN

www.wimbos.nl
Tel: 0294-415412

BOS VERHUIZINGEN B.V.
WIM BOS TRANSPORT B.V.

BOS VERHUIZINGEN B.V.
WIM BOS TRANSPORT B.V.

Roodharigen
gezocht voor

foto met Midas
WEESP - Het wetenschappelijke 
maandblad Quest is op zoek naar 
roodharigen die volgende week 
zaterdag met auteur Midas Dek-
kers op de foto willen in Weesp. 
De foto’s worden gebruikt in het 
blad bij een stuk over het nieu-
we boek van Dekkers.

Het nieuwe boek van de Weesper 
auteur, Rood, verschijnt eind 
deze maand. Dekkers legt daar-
in zijn voorliefde voor de opval-
lende haarkleur uit. Voor iedere 
deelnemer aan de fotoshoot 
stelt het blad gratis het betref-
fende boek beschikbaar. Voor 
meer informatie: rik.kuiper@
quest.nl.

Bij ons kunt u elke dinsdagavond bezichtigen tot 20.30 uur!
Overdag te druk?

Nieuwstad 16
1381 CC Weesp

Telefoon 0294-484441
www.kosterdigiacomo.nl

Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Almere
en Intratuin Amsterdam
zondag 10 april
open van 12.00 tot 17.00 uur.

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10. 020-4622922.

Intratuin Almere Euphoniumweg 5. 036-5387020. Vrijdag koopavond.

De krachtmeting van honderden sloeproeiers voor de wedstrijd Vechten op de Vecht trok zaterdag veel bekijks. Tientallen Weespers waren 
rond de Kom en langs de kade van de Vecht te vinden om de vechtende roeiers gade te slaan. Vooral door het zonnige weer en de koude 
drankjes op het terras was het goed toeven langs het water. De sloeproeiers gebruikten veel meer energie. Met volle overgave werden de 
grote sloepen voortbewogen in de strijd om de snelste tijd. Foto: Yannick Uit Den BoogaarD

Vechten op de Vecht
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WEESP - Rik Wamelink uit 
Weesp maakt morgen zijn 
debuut op de landelijke te-
levisie. De nieuwslezer en 
reporter doet voor RTL 7 
verslag van de eerste editie 
van de Energiewacht Tour, 
een wielerwedstrijd voor 
het internationale vrouwen-
peloton die van donderdag 
7 april tot en met vrijdag 11 
april in Groningen wordt 
verreden.
 
Wamelink, die oorspronke-
lijk uit de Achterhoek komt 
en sinds vier jaar in Weesp 
woont, begon zijn carrière bij 
de voormalige lokale omroep 
Radio Vestingstad in Groenlo. 
Tegenwoordig heeft hij een 
eigen productiebedrijf: RW 
Media. Dat is ook de reden 
waarom hij voor een centrale 
woonplaats als Weesp heeft 
gekozen. De verslaggever is 
zelf een fervent wielrenner. 

“Ik vind het een fantastische 
sport om te doen, om naar 
te kijken en om van dichtbij 
mee te maken. Vanuit dat en-
thousiasme en die interesse 
stel ik mijn vragen en dat 
komt blijkbaar goed over.” 
Zijn debuut op de landelijke 
tv is niet per se een droom 
die uitkomt maar wel “een 
mooie, spannende kans”, 
laat Wamelink weten. “Dit 
kwam op mijn pad via een 
eerdere klus. Ik heb er erg 
veel zin in, maar het is niet 
zo dat een carrière op de lan-
delijk televisie voor mijn hét 
summum is. Voor mij is het 
belangrijkste dat ik dingen 
doe die ik leuk vind. Saillant 
detail: Wamelink is weleens 
als nieuwslezer op Radio 
Weesp te horen geweest. Ra-
dio Weesp neemt namelijk 
landelijke nieuwsbulletins 
af van Novum en Wamelink 
werkt soms voor Novum.

WeesperNieuws is een 
uitgave van Enter Media bv
Verschijning wekelijks huis-
aan-huis in Weesp, Muiden, 
Muiderberg, Nederhorst den 
Berg, Driemond en Nigte-
vecht. Oplage 14.500
redactie@weespernieuws.nl

Hoofdredactie 
André Verheul
Eindredactie 
Marieke van Veen
Redactie Jessica de Jong, 
Ruth van Kessel, Christian 
Pfeiffer, Sjoerd Stoop 
Informatie over adverteren
Myrna Bos, Irene Venneker
(0294) 410333 of 

verkoop@entermedia.nl
Opmaak Ingrid Handjes, 
Ingeborg Ruitenbeek, 
Jolanda de Rijk
Correctie Saskia van Oostveen
Vormgeving Ems Willems
Druk Dijkman Offset bv
De krant digitaal
www.weespernieuws.nl

© Copyright
Op de teksten, de foto’s en 
het ontwerp van het Weesper-
Nieuws rust copyright. Niets 
mag op welke wijze dan ook 
worden overgenomen, ver-
veelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt zonder toestem-
ming van de uitgever.  

Colofon

Droog, zonnige perioden, vrij zacht
Hogedrukgebieden zorgen ook in deze april voor over-
wegend droog lenteweer. De ligging van het hogedruk-
gebied bepaalt windrichting en temperatuur. Vanaf 
donderdag ligt het west van Nederland. De wind is dan 
noordwest. De temperatuur haalt daardoor niet het ni-
veau van woensdag. In het weekeinde komt het hoge-
drukgebied dichterbij. Het wordt dan iets zachter.

Donderdag en vrijdag 
Zowel voor donderdag als vrijdag wordt droog weer ver-
wacht. Met een matige tot vrij krachtige noordwesten 
wind (windkracht 4-5) schuiven enkele wolkenvelden 
landinwaarts, maar er worden ook zonnige perioden 
verwacht. In de nacht ligt het minimum tussen 5 en 7 
graden. De temperatuur loopt in de middag op tot 13-14 
graden.

Zaterdag en zondag
In het weekeinde blijft het droog. De noordwesten wind 
neemt geleidelijk af tot matig (windkracht 3-4). Er is 
kans op mist of laaghangende bewolking in de nacht en 
vroege ochtend. Overdag en vooral in de middag worden 
zonnige perioden verwacht. In de nacht koelt het af naar 
circa 5 graden. Zaterdag wordt het ´s middags 14 graden, 
zondag 16 graden.

Weetje
Op 11 april 1978 ontwaakten we bij een laag sneeuw van 
10 cm bij - 4 graden.  Daarentegen was het in de extreem 
warme aprilmaand van 2007 van de 12e tot de 16e april 
compleet strandweer bij een middagtemperatuur tussen 
25 en 29 graden.

Weesper  
weerbericht 

Pieter de Blois
de weerman van Radio Weesp

Zoals een boot heel langzaam 
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren 
stap voor stap afscheid van je moeten nemen
Wat blijft zijn onze herinneringen

Rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw

Siebrigje Trijntje Bakker
~Siep~

echtgenote van Matthijs Albertus Wesseloo

* 8 oktober 1924 † 8 juli 2009

Weesp, Thijs Wesseloo

en verdere familie

Weesp, ‘Huize Oversingel’
Correspondentie adres:
Hugo de Grootlaan 30, kamer 332
1381 DE Weesp

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op
maandag 13 juli in crematorium Ölandhorst, Oostranddreef 
te Lelystad.
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Haantje Pik
Wat grappig om in het
WeesperNieuws te lezen over
Haantje Pik. Ik heb een groot
deel van mijn jeugd doorge-
bracht in Barneveld. Ook
daar kenden we Haantje Pik.
Alleen ging het bij ons om
een plakkerige lekkernij.
Haantje Pik is een soort
Zeeuwse Bolus, maar dan iets
zachter en in de vorm van een
haan. Rond Pasen kun je
Haantje Pik bij alle Barne-
veldse bakkers kopen. Ik was
er gek op! Ik ken niet de hele
geschiedenis van het Haantje
Pik, maar ongetwijfeld zijn er
vele oude Barnevelders die dat
wel kunnen vertellen. Bakkers
in ieder geval vast wel.
Monique de Vries

GV4
Drie jaar geleden was ik
een voorstander van de
GV4. Het leek een goede
manier om weerstand te
bieden aan Amsterdam en
Almere. Inmiddels is er het
één en ander veranderd. In
Bussum is geen draagvlak
voor een fusie met Weesp.

Hierdoor lijkt ook in Weesp
het draagvlak af te brokke-
len. Als de GV4 wordt door-
gedrukt, ontstaat er een
ongewenste situatie. Er
komt dan een nieuwe
gemeenteraad met vooral
Bussumse raadsleden aan
wie wij moeten uitleggen
waar de Bloemendaler-
polder ligt, dat we het sta-
tion willen houden, dat de
Groene Punt een bouwbe-
stemming heeft maar groen
moet blijven enzovoort. De
kans dat de GV4 door de
tweede kamer komt, is
klein. Weesp zal voor zich-
zelf moeten zorgen, dat is
de beste garantie dat de
nodige beslissingen worden
genomen. En als de slechte
sfeer in de huidige raad
hierbij een belemmering is,
dan is het de taak van de
politiek om bij de volgende
verkiezingen te komen met
kandidaten die wel bereid
zijn samen te werken. Het is
daarom jammer dat de ver-
kiezingen lijken te worden
uitgesteld.
Alexander Bruch, Weesp

Uitvaartverzorging J.D. Nieuwhof

Persoonlijk en betrokken!

Verzorging van begrafenis en crematie voor 
Weesp, Muiden, Nederhorst den Berg, 

Driemond en omstreken

www.uitvaartverzorgingnieuwhof.nl
dag en nacht bereikbaar - telefoon 0294 - 413800

Uitvaartcentrum Nieuwhof
Utrechtseweg 110a 
1381 GT  Weesp 

Kantoor: 
Achterherengracht 23
1382 XT Weesp

Weekenddiensten
arts  
Huisartsenpost Tergooi-
ziekenhuizen, werkdagen
17.00 - 08.00 uur en in het
weekeinde. Bellen voor
afspraak: 0900-9359.

Apotheek   
Ballintijn, Nieuwstad 20
Veldsema, Amstellandlaan 24
ma-vrij 8.00-19.00 uur *
zat 9.00-14.00 uur

* Ballintijn vrijdag 
tot 21.00 u. 

Buiten deze tijden: 
Dienstapotheek naast de 
huisartsenpost. 
Tel: 035 - 533 06 07

Tandarts 
Telefoon 020-5709595

Homeopaat 
18 en 19 juli
J.W. Jansen
06 – 52123310

Dierenambulance
Telefoon:  035-6830300

WeesperNieuws is een 
uitgave van Enter Weesp bv
Verschijning wekelijks huis-
aan-huis in Weesp, Muiden,
Muiderberg, Nederhorst
den Berg, Driemond en
Nigtevecht. Oplage 14.500

Adres
Uw (pers)berichten voor de
redactie kunt u mailen naar: 
redactie@enterweesp.nl
Post Fijnvandraatlaan 2a
1381 EW Weesp
Tel (0294) 410333 Fax 431709
Hoofdredactie
André Verheul
Eindredactie 
Marieke van Veen
Redactie Jessica de Jong-
Visser, Ruth van Kessel, 
Sjoerd Stoop 
Fotografie Christian
Pfeiffer, André Verheul sr 

Informatie over adverteren
Myrna Bos, Jolanda de Rijk,
Irene Venneker
(0294) 410333 of
verkoop@enterweesp.nl
Opmaak Ingrid Handjes,
Ingeborg Ruitenbeek
Correctie Ellen Kamminga
Vormgeving Ems Willems
Druk Dijkman Offset bv

De krant digitaal
www.weespernieuws.nl

© Copyright
Op de teksten, de foto’s en
het ontwerp van het
WeesperNieuws rust copy-
right. Niets mag op welke
wijze dan ook worden over-
genomen, verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt
zonder toestemming 
van de uitgever.  

Colofon

Kerkdiensten
Protestantse gemeente
Grote Kerk
Zondag 19 juli 10.00 uur
Ds. D. Pruiksma

Zondag 19 juli 19.00 uur
Gereformeerde Bond
Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen

H. Laurentiusparochie
Laurentiuskerk 
Zondag 19 juli 10.30 uur
Woord & Com
Liturgiegroep

Dinsdag 21 juli 09.00 uur
Stiltecentrum
Woord & Com
Liturgiegroep

Vrijzinnige geloofsge-
meenschap NPB 
Van Houtenkerk 
Zondag 19 juli 10.30 uur
Geen dienst

Evangelische Gemeente 
Vechtstede College 
Zondag 19 juli10.00 uur
Dhr. S. van Hattem

Apostolisch
Genootschap Weesp
P.J. Troelstralaan 19
Iedere zondag 9.30 uur dienst

Rivers of Life
OAZ-gebouw
Iedere zondag 10.00 uur dienst

Melding van overlijden: 0294 - 41 24 09 
Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartverzorging Myosotis

Utrechtseweg 110 B • 1381 GT Weesp
(Gelegen op het terrein van de algemene begraafplaats Carspelhof)

Verzorging van begrafenis en crematie

De aula en ontvangkamer bieden 

diverse mogelijkheden om een 

persoonlijke invulling aan de 

uitvaart te geven.

www.myosotisuitvaartverzorging.nl

van de bieb. De expositie
duurt tot eind juli 2009. 

Inschrijven Schilderdag 
De inschrijving voor de
vijfde Plein-air Schilderdag
is van start gegaan. Voor aan-
melden, kijk op www.plein-
air.nl of bel 0294-416861.
Deelname via voorinschrij-
ving kost vijf euro per per-
soon. Inschrijven kan ook op
de dag zelf. Dan kost het  �
6,50. 

Overige informatie:
Zomerrooster BIA en
Rechtswinkel 

De medewerkers van het
Bureau Informatie en Advies
van Versa en de
Rechtswinkel Weesp gaan
met vakantie. Daarom is er
een aangepast rooster van de
spreekuren in juli en augus-
tus. BIA heeft van 7 juli tot
18 augustus een aangepast
rooster. In deze periode is er
1 spreekuur per week, wisse-
lend op de dinsdagavond of
woensdagmiddag. Vanaf 18
augustus is het BIA weer
aanwezig. Rechtswinkel
Weesp is met vakantie van 7
juli tot 18 augustus. Vanaf
deze datum is de
Rechtswinkel ook weer
wekelijks aanwezig. 

Van de lezers
Het WeesperNieuws stelt de kolommen graag open voor
lezers die willen reageren op het nieuws. Hou uw bijdrage
beknopt svp (circa 200 woorden). Anonieme brieven worden
niet geplaatst. De redactie kan brieven inkorten, redigeren of
geheel terzijde leggen. De inhoud blijft de mening van de
schrijver. Wilt u ook reageren? Ons adres is: redactie@enter-
weesp.nl of Fijnvandraatlaan 2a, 1381 EW Weesp. Meer infor-
matie over brieven van lezers staat op www.weespernieuws.nl

Voor de hartverwarmende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en
schoonmoeder

Maartje Versteeg

willen wij U langs deze weg heel hartelijk danken.
Wij hebben Uw medeleven zeer op prijs gesteld.

Jan en Pauline en de kinderen
Ronald en Gaby
Theo 

juli 2009

Vrijdag 17 juli
Documentaire  
De documentaire die Frans
Bromet over de verkoop van
de Maarten Lutherkerk
wordt opnieuw uitgezonden
op televisie. Het tweede en
laatste deel is vrijdag 17 juli
op Nederland 2 te zien om
13.15 uur. 

Historische 
stadswandeling 
Historische Kring Weesp
brengt het verleden van
Weesp tot leven met boei-
ende stadswandeling. Het
gezelschap wandelt onder
begeleiding van een gids
langs historische bekende en
verborgen plekjes. Er wordt
verzameld voor de Grote
Kerk in de Nieuwstraat.
Vertrek: 19.15 uur. Deelname
kost � 3,50 per persoon. 

Zaterdag 18 juli
Boekenmarkt 
De Nederlandse Protestan-
ten Bond houdt een boeken-
markt in de Van Houtenkerk
aan de Oudegracht. Er zijn
duizenden boeken te koop,
gesorteerd op onderwerp.
Het gaat onder meer om
romans, kinderboeken, reis-
gidsen en talenstudies. De
opbrengst is bestemd voor
de instandhouding van het
kerkgebouw. 

Verder: 
Zomervakantie bij 
Don Bosco 
Tijdens de zomervakantie is
speeltuin Don Bosco open.
Het thema is 'Don Bosco
goes Disney'. De kinderen

kunnen lekker samen in de
speeltuin spelen, maar er
zijn ook speciale activiteiten
zoals knutselen, broodjes
bakken, kookcafé en bingo.
In de speeltuin komt een
rooster te hangen. De ope-
ningstijden tijdens de grote
vakantie zijn: maandag tot
en met vrijdag van 11.30 tot
17.00 uur en op zondag van
13.30 tot 17.00 uur. Op zater-
dag is de speeltuin dicht. 

Magneet expositie 
In het gemeentemuseum
van Weesp is tot en met
begin september een ten-
toonstelling over de magneet
te zien. Deze (brom)fietsfa-
briek zat ruim veertig jaar
lang in Weesp, maar werd in
1969 overgenomen door
Batavus. Omdat de ruimte
beperkt is, zijn alleen de eer-
ste en de laatste geprodu-
ceerde bromfietsen te zien.
Verder zijn er fietsen en
documentatie te bezichtigen.
Het gemeentemuseum is
gevestigd in het stadhuis aan
de Nieuwstraat. Het museum
is open op dinsdag, woens-
dag, donderdag, zaterdag en
zondag van 13.30 tot 16.30
uur. 

Expositie Ita Verwey 
In Bibliotheek Weesp zijn
werken te zien van de
Weesper kunstenares Ita
Verwey. Haar schilderijen in
acryl en gemengde techniek
en haar beeldjes in brons en
keramiek zijn te bezichtigen
tijdens de openingstijden

Weesper agenda

RTL 7 vraagt Weesper 
voor wielerverslag op tv

Kerkdiensten
ProtestaNtse GeMeeNte

Zondag 10 april 10.00 uur
Grote Kerk
Ds. A. Groeneveld
Zondag 10 april 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
Ds. J. den Dikken, Nunspeet   
  
evaNGelische GeMeeNte 
Zondag 10 april 09.45 uur
Aula Vechtstede College
Hr. G. Blonk 

h. laureNtiusParochie

Zondag 10 april 10.00 uur
Laurentiuskerk
Woord en communie

Liturgiegroep
Met het Nederlands koor
Dinsdag 12 april 09.00 uur
Stiltecentrum
Eucharistieviering
Pastor H. Samsom
  
vrijziNNiGe GeloofsGeMeeN-
schaP NPB 
Zondag 10 april 10.30 uur
Van Houtenkerk
Ds. J. Krijnen-Kriek, Huizen  
 
rivers of life

OAZ-gebouw
Voor informatie:
020-6975424 / 06-26 046432

Huisartsenpost Tergooi-
ziekenhuizen Blaricum,
werkdagen 17.00 - 08.00 uur 
weekeind/feestdagen, bellen 
voor afspraak: 0900-9359.

hoMeoPaat 9 en 10 april
T. van Dorsser 06 - 25172606

Apotheek Ballintijn, C.J. van 
Houtenlaan en Veldsema,  
Amstellandlaan 24:  
ma-vrij 08.00-18.00 uur, 
Buiten deze tijden: 
Dienstapotheek huisartsen-
post Blaricum (035) 5330607

taNdarts 020-5709595

Weekenddiensten

Met een familiebericht in WeesperNieuws  
kunt u een geboorte, overlijden of huwelijk  

bekendmaken. 

Opgeven of meer informatievia  
(0294) 410 333 of info@weespernieuws.nl

 Het is soms beter iets moois te verliezen 
 dan het nooit gehad te hebben.

Het is goed te ervaren dat na het overlijden van onze lieve moeder,  
oma en overgrootmoeder

Matje Westland-Klein
zoveel mensen, ieder op zijn eigen wijze, meeleven.

Nigtevecht, april 2011

Kinderen / Kleinkinderen
achterkleinkinderen

Deze belangstelling hebben wij ervaren als een grote steun en troost.

A golden heart stopped beating
Hard working hands at rest

God broke our hearts to prove to us
He only takes the best

Na een strijd van twee jaar is mijn lieve zorgzame man en (tweede) 
vader thuis ingeslapen omringd door zijn drie meiden

15 maart 1940 Piet van der Werf  3 april 2011
(Pietje)

Tauranga, NZ – Anneke
Weesp – Peter

Tauranga, NZ – Laura en Rua
Tauranga, NZ – Paulien en Tony

Correspondentie adres:
Anneke Vermeulen
229a Fifteenth Avenue
Tauranga 3112
New Zealand
<verme386@kinect.co.nz>

“Elk afscheid is de geboorte van een herinnering”

Piet van der Werf
* Weesp + Tauranga, Nieuw Zeeland
15-3-1940 3-4-2011

Piet was altijd vol energie en stond voor iedereen klaar. Zijn gevoel 
en creativiteit drukte hij met veel plezier uit in de muziek. Op deze 
manier o.a. bracht Piet altijd veel harmonie en warmte in ons leven 
en dat van velen. In stilte hebben wij gezamenlijk afscheid genomen 
van onze broer en zwager.

Wij wensen Anneke, haar kinderen en Peter veel sterkte.

Hylke & Cora
Douwe & Martha
Dick & Nel
Tjitske & Dirk †

Hier interviewt Rik Wamelink (groen t-shirt) schrijver/dichter Jules 
Deelder.

Grote belangstelling voor 
open dag Fra Skotí

Op de Horn reden dit weekend speciale taxi’s. Vanwege 
de drukte parkeerden bezoekers van de open dag van 
stoeterij Fra Skotí in een naburig weiland en werden ze 
naar de boerderij gebracht met een 4-wheel drive. Hon-
derden paardenliefhebbers en nieuwsgierigen kwamen 
naar de eerste open dag bij Weesper tweelingzussen Ma-
rije en Cunera Rauwerda. Volgens Marije Rauwerda was 
de dag een succes: “Veel mensen hebben kennis gemaakt 

met het IJs-
landse paar-
denras. Maar 
eigenlijk was 
Shetlandpony 
Molly nog de 
grootste attrac-
tie. De hele dag 
heeft ze rond-
jes gesjouwd 
met kleuters 
op haar rug.” 

Foto: Lisa van Dorp
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Rondneuzen in nieuw Gezondheidscentrum 
Om het publiek kennis te laten maken met het pas opgeleverde Gezondheidscentrum Weesp aan de Hugo 
de Grootlaan, hield het centrum afgelopen zaterdag een open dag. Nieuwsgierige Weespers konden bin-
nenlopen om rustig een kijkje nemen. Onder meer verschillende huisartsen, de apotheek, de Tergooi-poli, 
de GGD en Fysio Weesp hadden de deuren open gezet. Ook waren er diverse activiteiten; van serieuze 
gezondheidstesten op het gebied van bloeddruk, gehoor en leefstijl tot een duik op het springkussen en 
een bezoek aan de poppendokter. Foto: Yannick Uit Den BoogaarD

Bezorgd Abbott-personeel  
laat van zich horen 

Er heerst onrust onder de ruim 400 werknemers die blijven werken 
bij de vestiging van Abbott in Weesp. Onlangs zijn de onderhandelin-
gen tussen de vakbonden en de directie van Abbott over een nieuwe 
CAO stukgelopen. Afgelopen week werden er daarom door ontevre-
den werknemers flyers uitgedeeld voor de poorten van het concern. 
Als er niet snel een doorbraak wordt bereikt dreigen de werknemers 
deze week een grote protestlunch op het parkeerterrein voor Abbott 
te houden. “Sinds Solvay in handen is van het Amerikaanse Abbott, 
waait er binnen de poorten een hele andere wind”, aldus een actie-
voerder. Begin dit jaar verdwenen door een reorganisatie ruim 500 
banen bij het farmacieconcern. Foto: christian pFeiFFer

Hofjes snel 
weer groen

WEESP - Er wordt snel gestart met 
het opnieuw beplanten van de bin-
nentuinen in de Stationsbuurt. 
In de hofjes komen berken, strui-
ken en gras. Eind vorig jaar werd 
tot grote schrik van de bewoners 
ineens begonnen met het kappen 
van alle beplanting.

Onder de bewoners is ondertussen 
een enquête gehouden over de in-
richting, alleen zonder eenduidig 
resultaat. Met een aantal uitgangs-
punten heeft de gemeente er uitein-
delijk voor gekozen om de tuinen 
onderhoudsarm in te richten. Om-
wonenden zijn inmiddels per brief 
op de hoogte gebracht van de laat-
ste ontwikkelingen. Eind april moe-
ten de binnentuinen weer helemaal 
groen zijn. Foto: christian pFeiFFer

Nieuwe
Zeemeerman 

 
WEESP - Weesper Watersportver-
eniging De Zeemeermin heeft na 
twintig jaar een nieuwe voorzitter. 
André Balk heeft het stokje overge-
nomen van Rob Zweverink.
 
Balk heeft al enige tijd bestuurser-
varing binnen De Zeemeermin. De 
Weesper vervulde voorheen de func-
tie van secretaris. De Zeemeermin 
heeft een zomerhaven op de Ossen-
markt. De circa 80/90 boten van de 
leden gaan zondag 17 april weer het 
water in. De boten liggen nu nog in 
de winterberging op de Nijverheids-
laan. 

 www.tandheelkundigcentrumweesp.nl
 C. van Drosthagenstraat 19•1382 BP Weesp•0294 41 37 00

EEN BEUGEL?

OOK VOOR VOLWASSENEN!

tandheelkundig 
centrum Weesp

Ambtenaren Muiden 
en Naarden willen 

wel fusie met Weesp
Het wachten blijft op minister Donner
door Christian Pfeiffer

WEESP - De ambtenaren van de 
gemeenten Naarden, Muiden en 
Weesp blijven onverkort voor-
stander van een fusie van de vier 
gemeenten. Dat laten de onderne-
mingsraden van de gemeenten we-
ten. Daarmee voeren de organisa-
ties binnen de gemeente Naarden 
en Muiden een andere koers dan 
het bestuur. De colleges van B&W 
koersen af op een fusie tussen Mui-
den, Naarden en Bussum. Weesp 
wordt daarbij niet genoemd. De 
aparte koers van de ambtenaren is 
het zoveelste hoofdstuk in de lang-
slepende fusiekwestie.

Het wachten blijft op minister Don-
ner. Die had weken geleden al met 
een advies over de herindeling moe-
ten komen aan de Tweede Kamer. 
Het wetsvoorstel gaat nog steeds 
uit van een fusie tussen Weesp, 
Naarden, Muiden en Bussum. Wan-
neer het advies dan wel komt is 
niet bekend. Het enige duidelijke 
is dat het deze week in ieder ge-
val niet meer gebeurt. De minister 
zit op de Nederlandse Antillen en 
komt volgende week pas terug. De 
Tweede Kamerfractie van de SP wil 
ondertussen dat er een referendum 
wordt gehouden over de gemeen-
telijke herindeling van Weesp. De 
socialisten zijn tegen de fusie en 
willen dan ook dat minister Don-
ner het wetsvoorstel voor deze fu-
sie intrekt. “Het is eigenlijk simpel, 
vraag zelf aan de mensen wat ze nu 
willen met de fusie en maak daar 
een nieuw voorstel van”, aldus SP-
Kamerlid Ronald van Raak.
Het is onduidelijk wat de standpun-
ten van de andere politieke partijen 
in de Tweede Kamer zijn. Voorals-
nog zouden PvdA, D66 en Groen-
Links vasthouden aan de fusie van 

vier. De VVD heeft koers gezet op de 
fusie van Muiden, Bussum en Naar-
den. De PVV zou nog steeds tegen 
elke variant zijn. Het CDA hamert 
erop dat een herindeling niet mag 
zijn opgelegd. Weesp wacht ook 
nog op een reactie op de brief die 
de gemeente naar Donner heeft 
gestuurd. Het was volgens burge-
meester Horseling niet te verwach-
ten dat er al een reactie zou komen. 
“Ik weet het echt niet meer wat het 
gaat worden en ik wacht af. Maar 
dat gaat met pijn aan mijn hart. Het 
duurt allemaal veel te lang”, aldus 
Horseling. En dat lijkt nu nog wel 
het enige wat alle partijen gemeen 
hebben; iedereen wil duidelijkheid, 
en zo snel mogelijk. 

‘Schatkist’ vol 
lepeltjes 

WEESP - Dat is nog eens een echte 
schatkist. Kinderen vonden vorige 
week in een bunker aan het eind 
van de ’s-Gravelandseweg een kist-
je met daarin zilveren lepeltjes en 
kralenkettingen.

Het groen-witte kistje is overgedra-
gen aan de politie. Personen die het 
kistje kwijt zijn of iets weten over 
de herkomst kunnen zich melden 
op het politiebureau aan de Hoog-
straat.

Alsnog tegemoetkoming voor 
Pastoor Jansenstraat 

WEESP - De bewoners van de Pas-
toor Jansenstraat krijgen alsnog 
de misgelopen ISV-subsidie ver-
goed van de gemeente. Dat meldt 
wethouder Zierleyn (D66). Hij ver-
wacht binnen enkele weken met 
een definitief voorstel te komen. 
Dat geldt ook voor enkele andere 
straten met funderingsproblemen. 
Dat betekent dat per huishouden 
een bedrag van drie- tot zesdui-
zend euro kan worden uitgekeerd. 

ISV is een provinciale subsidie die 
vorig jaar om onduidelijke redenen 

niet is aangevraagd. De bewoners le-
ken daardoor hun tegemoetkoming 
mis te lopen. In tegenstelling tot het 
vorige college, willen B en W nu wel 
instaan voor de gemiste subsidie. 
Dinsdag trok GroenLinks nog aan 
de bel over deze zaak en de manier 
waarop de gemeenteraad daarover 
is geïnformeerd.

De ISV-subsidie vergoedt overigens 
een relatief klein deel van het fun-
deringsherstel; de kosten lopen in 
de tienduizenden euro’s per wo-
ning.  

Raad kijkt naar voorstellen 
bezuinigingen

WEESP - De gemeenteraad heeft 
huiswerk gekregen. Alle partijen 
moeten nadenken over de ruim 
800.000 euro die het komende jaar 
bezuinigd moet worden. Het col-
lege van B&W heeft de raad vorige 
week de keuze gegeven uit 1,2 mil-
joen aan voorstellen. In mei moet 
duidelijk worden waar het geld 
vandaan moet komen.

Ook is er een aparte werkgroep ge-
vormd om kaders op te stellen waar 
subsidies aan moeten voldoen. Alle 

partijen, behalve de DEP, hebben zit-
ting genomen in de werkgroep. Sub-
sidies kunnen in de toekomst wor-
den getoetst aan de nieuwe kaders. 
De DEP werkt hier niet aan mee, 
omdat deelname volgens fractie-
voorzitter Rahmouni impliceert dat 
hij dan al instemt met bezuinigin-
gen op subsidies. De eerstvolgende 
bijeenkomst over de bezuinigingen 
is op 20 april. De avond zou eerst be-
sloten zijn, maar op aandringen van 
PvdA wordt de avond nu openbaar.
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 Bezoek onze site voor ons gehele aanbod: www.groenweesp.nl
Herengracht 26 • Weesp • Tel: 0294 - 41 71 18

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
’s-Gravelandseweg 23 en 23A 

te Weesp

Voormalige boerderij op een perceel grond 
van 9052 m² met o.a. twee woonhuizen 

(waarvan 23A in verhuurde staat) 
en gebruik van een steiger in de rivier De 

Vecht.

Kijkdagen:
dinsdag 22 en donderdag 24 maart 

2011
van 14.00 tot 16.00 uur ter plaatse

Verkoop geschiedt middels inschrijving tot en met 
donderdag 31 maart om 16.00 uur 

bij Van Elten Van de Griend Netwerk Notarissen, 
C. J. van Houtenlaan 14 te Weesp.

Buitenveer 71 - Weesp 
 535.000,- k.k.

 NIEUW 
EN

 VERKOCHT 
O.V.

Op een unieke locatie aan het Buitenveer gelegen helft van 
een dubbel woonhuis. Deze woning beschikt o.a. over een 
vrijstaande garage/berging, een carport en een voor-, zij- en 
een diepe achtertuin op het zuiden!

Wiefferingdreef 3 - Weesp  
 287.500,- k.k.

Ruime middenwoning (110 m²) gelegen in de kindvriende-
lijke woonwijk “Aetsveld” met een aangebouwde stenen 
berging aan de voorzijde en een 12 meter diepe achtertuin, 
gelegen op het oosten. 

 NIEUWE
VRAAGPRIJS

     VERKOCHT 
ONDER 

VOORBEHOUD

     VERKOCHT 
ONDER 

VOORBEHOUD

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

Hoogstraat 41 - Weesp
 598.000,- k.k.

Op een aantrekkelijke locatie in het centrum, met zicht 
op de rivier “De Vecht” en het werelderfgoed “fort 
Ossenmarkt” te renoveren grachtenpand! Deze woning 
(ca. 155 m²) heeft een ca. 30 meter diepe achtertuin!

IN PRIJS 
VERLAAGD

VERKOOP BIJ 

INSCHRIJVING

 NIEUWE
VRAAGPRIJS

BINNEN-
KORT IN DE 
VERKOOP

OPEN HUIS

zaterdag 26 maart 2011 
van 11.00 tot 15.00 uur

Kijk voor het meest actuele overzicht van 

deelnemende huizen op 

www.groenweesp.nl 
of bekijk onze speciale 

‘Open Huizen Route’ Flyer!
     VER-
KOCHT

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

     VERKOCHT 
ONDER 

VOORBEHOUD

DIRECT 
VERKOCHT

DIRECT 
VERKOCHT 

O.V.

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

Sinnigvelderstraat 515 - Weesp  
 147.500,- k.k.

Drie- (voorheen 4) kamer HOEK appartement op de 3e 
woonlaag met voor en achter vrij uitzicht, een balkon op 
het westen en een berging in de onderbouw.

Ambachtsheerensingel 22 - Nigtevecht
 389.000,- k.k.

Op zoek naar ruimte, rust en comfort vlakbij Amsterdam? 
Dan is deze heerlijke ruime en lichte uitgebouwde geschakel-
de hoekwoning iets voor u! Midden in het dorpje Nigtevecht 
met vrij uitzicht, een voortuin en een riante achtertuin! 

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

Jan Prinsstraat 38 - Weesp  
 115.000,- k.k.

Op de derde woonlaag gelegen te moderniseren 2-kamer-
appartement van 56 m2 met balkon (zuid/oost) en een 
ruime berging in de onderbouw.  Goede straat en op loop-
afstand van het NS-station.

 NIEUW 
IN DE 

VERKOOP

Van Houten Industriepark 11a, 
(tegenover Casparus College, schuin tegenover Rabobank) 

0294-450065 www.fysiotrainingweesp.nl                                                                                     

Fit met diabetes type 2 !                

Infomiddag: 
zaterdag 9 april 12.00

12.00 laat uw conditie meten, gezondheidsprofiel vaststellen 
en maak kennis met de mogelijkheden van ons centrum. 

13.00  presentatie door diabetesverpleegkundige
13.30 groepstraining (neem sportkleding mee!)

Geïnteresseerd? 
Bel 0294 - 450065 of kijk op www.fysiotrainingweesp.nl

Bewegen is goed. Maar goed bewegen is beter! 
FysioTrainingscentrum Weesp 

Beweeg met diabetes type 2!! 
Per jaar groeit het aantal diabetes 
patiënten drastisch. Type 2 komt 
met name voor bij ouderen en 
bij mensen met overgewicht.  De 
alvleesklier maakt dan te weinig 
insuline aan of de insuline werk 
niet voldoende.

We spreken van insuline resistentie.  
Gebrek aan beweging is hier vaak 
de boosdoener.  Ook overgewicht 
en stress kunnen een rol spelen. 
Spieractiviteit is essentieel  voor een 
goede werking van de insuline.

Diabetes type 2 is vaak te herkennen 
aan één of meer van deze klachten:
•  Veel dorst en plassen
• Branderig gevoel met plassen
• veel moe zijn
• last van ogen, zoals rode en bran-

derige ogen, wazig zien, dubbel 
zien of slecht zien

• slecht genezende wondjes
• regelmatig terugkerende infecties, 

zoals blaasontsteking
Doordat de klachten meestal vaag 
zijn, lopen mensen soms ongemerkt 
jarenlang rond met diabetes.

Heeft u last van een aantal van deze 
klachten? Dan is het belangrijk dat u 
snel in beweging komt.
Waarom is beweging zo goed:
• uw bloedsuikerspiegel daalt direct
• spieren worden sterker en de insu-

line gaat beter werken

• bloed circulatie in hele lichaam 
wordt beter, en veel klachten ne-
men af

• u voelt zich snel  fi tter en minder 
moe, 

• het helpt ook tegen stress

Beweging is altijd goed voor uw 
gezondheid, maar zeker bij diabe-
tes.  Wel is het verstandig om het 
langzaam op te bouwen en met een 
fysiotherapeut te overleggen welke 
beweging voor u geschikt is. 
Fitness, met een combinatie van 
spierkracht- en conditietraining is bij 
uitstek geschikt. Het kan heel moti-
verend zijn om samen met anderen 
te  bewegen. Denk aan wandelen of  
FysioFitness in groepen.  
Met de juiste lichaamsbeweging 
kunt u diabetes type 2 verhelpen, 
verminderen  of voorkomen.

Willem van Lindenberg 
FysioTrainingscentrum Weesp 

(advertentie)
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door Ruth van Kessel

WEESP- Weesp als aantrekkelijke 
winkelstad voor zowel publiek 
als winkeliers, is een verantwoor-
delijkheid van alle ondernemers 
in de binnenstad. Dat vindt de 
Weesper Detaillisten Organisatie 
(WDO). Op hun initiatief ligt er 
daarom  een voorstel om de bin-
nenstad per januari 2012 tot een 
BIZ (Bedrijven Investerings Zone) 
te maken. 

Hiertoe ondertekenden Christian 
Zierleyn, wethouder economische 
zaken en Hans Luijer, voorzitter 
van de stichting BIZ Binnenstad, 
donderdag de uitvoeringsovereen-
komst. Luijer: “De BIZ maakt het 
mogelijk om aan alle ondernemers 
in de binnenstad een belastingshef-
fing van 300 euro per jaar te vragen, 
waardoor we over financiële midde-
len beschikken om de binnenstad 
schoon, veilig en leuk te maken.”
 
Terugbetalen
In de binnenstad bevinden zich 
135 winkels en horecavoorzienin-

gen, waarvan er zich 70 zic hebben 
verenigd in de WDO. Dat de detail-
listenorganisatie in feite alleen op-
draaide voor de kosten van de vele 
promotieactiviteiten in het cen-
trum van Weesp, was het bestuur al 
langer een doorn in het oog. Luijer: 
“Toen ik afscheid nam als voorzit-
ter van de WDO, heb ik gezegd dat 
ik me hard wil maken voor een BIZ 
binnenstad, zodat we als WDO een 
veel grotere financiële armslag krij-
gen. Het hoofddoel is om Weesp te 
promoten als een schone, veilige 
en leuke winkelstad, die het met 
gemak kan opnemen tegen omlig-
gende steden als Laren en Bussum. 
Neem nu de goed lopende activitei-

ten als het Korenfestival en de Kerst-
markt, die trekken veel publiek naar 
Weesp. Wij hebben zoveel meer en 
dat moeten we als ondernemers 
met elkaar uitdragen. Natuurlijk 
kost dat geld, maar het betaalt zich 
dubbel en dwars terug.”
 
Onraad bij de buren
Een voorbeeld hoe een BIZ in het 
voordeel werkt van alle onderne-
mers is volgens Luijer de beveiliging 
van de winkels en horeca. Camera’s 
en een belsysteem waarbij naaste 
buren worden gewaarschuwd bij 
onraad werkt in de praktijk al heel 
goed. “Daarover zijn we in gesprek 
met de projectgroep Keurmerk Vei-
lig Ondernemen, die ook de bevei-
liging van de bedrijventerreinen 
verzorgt. Zelf heb ik  in mijn juwe-
lierszaak met mijn buren al langer 
dat systeem en het heeft z’n nut al 

vele malen bewezen. Bij alarm laat 
je alles uit je handen vallen en ren 
je naar de winkel naast je. Reken 
maar dat dat preventief werkt te-
gen overvallen. Als je beveiliging nu 
met het hele kernwinkelgebied ge-
zamenlijk aanpakt, kun je het echt 
veiliger maken in Weesp.” 

Als ander voordeel van de BIZ noemt 
de voorzitter de gezamenlijke aan-
pak van het vuilnis, wat elke winkel 
nu nog individueel regelt. “Als je 
dat nu met elkaar doet, kan dat veel 
voordeliger en efficiënter en hoeft 
de vuilniswagen slechts één keer 
door het centrum te rijden“. Ook 
maakt de BIZ het mogelijk om in-
vloed te hebben op de branchering 
en dus tot een – meer dan nu – geva-
rieerd winkelaanbod in de stad.
Als de BIZ Binnenstad erdoor komt 
– op 14 april staat het voorstel op de 

agenda van de gemeenteraad – dan 
gaan per 2012 alle ondernemingen 
in de binnenstad jaarlijks 300 euro 
belasting betalen aan de gemeente, 
wat vervolgens als subsidie weer 
naar hen terugvloeit. De WDO ver-
laagt hun jaarlijkse contributie 
naar 100 euro, zodat de leden niets 
merken van hun bijdrage aan de 
BIZ. 

Draagvlak
Onderdeel van het voorstel is een 
draagvlakmeting onder de 135 on-
dernemingen in de binnenstad. 
Luijer: “Ik verwacht geen proble-
men. Een eerdere peiling liet al zien 
dat de meeste mensen voor zijn. 
Het nieuwe systeem is immers veel 
rechtvaardiger, omdat alle onder-
nemers die ervan meeprofiteren, 
nu ook meebetalen.”

Handen ineen voor een  
aantrekkelijke winkelstad

Alle winkeliers betalen extra belasting om winkelstraten beter te maken

Rob Zweverink (70)
Voormalig voorzitter van  

WWV De Zeemeermin
Weesper sinds 1964

Hoelang bent u voorzitter geweest van 
WWV De Zeemeermin?
“Als actief lid van het eerste uur 
(‘70) werd ik in 1991 gevraagd om 
een jaar interim voorzitter te wor-
den. Dat ene jaar werden er dus 
twintig en met veel plezier. In An-
dre Balk vindt de vereniging een 
goede nieuwe voorzitter.”

Wat kenmerkt Weesper Watersport 
Vereniging De Zeemeermin?
“Wij zijn een vereniging zonder 
poeha, met mensen die allemaal 
hard hebben gewerkt om zich een 
bootje te kunnen veroorloven. Elk 
lid werkt mee om de jachthaven 
aan de Ossenmarkt  en de vereni-
ging in stand te houden.”

Wat is uw mooiste havenmoment?
“Gek genoeg is dat in de winter. De 
winterstalling met het clubgebouw 
aan de Nijverheidslaan is in feite 
het hart van De Zeemeermin. Daar 
werken we met elkaar aan onze bo-
ten om ze op 17 april weer te water 
te laten.”

Wat deed en doet u in het dagelijks 
leven?
“Tot aan mijn pensioen was ik 
verkeersleider bij de Nederlandse 
Spoorwegen. Nu ben ik klusjes-
man.”

Met wie wilt u een goed gesprek?
“Met Johan Cruijff. Ik zou het er 
graag eens met hem over hebben 
waarom hij altijd grote uitspraken 
doet vanaf de zijlijn, zonder zelf 
eens verantwoordelijkheid te ne-
men.”

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
“’Loslaten’, van Loes den Hollan-
der.

Wat vindt u het mooiste plekje van 
Weesp?
“Net voorbij de laatste bocht in de 
Vecht, met  links de molens, rechts 
de ’s Gravelandseweg en recht voor 
je de kerktoren van Weesp. Elke 
keer weer een mooi moment.”

En het lelijkste?
“Het uitzicht vanuit mijn achter-
tuin op de Korte Muiderweg. Daar 
ligt nu al twee jaar een metershoge 
bult zand, die steeds wordt ver-
plaatst. Onbegrijpelijk.”

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
“De onmacht van Weesper politici 
om het algemeen Weesper belang 
boven partij en persoonlijke belan-
gen te stellen. Dat leidt tot bestuur-
lijk onvermogen.

Tekst en foto: Ruth van Kessel

OnderOns

Wethouder Zierleyn en ondernemer Luijer ondertekenen de BIZ-afspraken.. Foto: anDré verheUL

‘De BIZ Binnenstad is 

rechtvaardiger: iedereen 

die meeprofiteert,  

betaalt mee.’

door André Verheul

WEESP – De reeks gewelddadige 
overvallen in Weesp heeft zijn 
weerslag op het gevoel van vei-
ligheid en het winkelgedrag van 
Weespers. Cameratoezicht zou een 
goede maatregel tegen deze vorm 
van criminaliteit zijn. Dat valt af te 
leiden uit de Stadspeiling van het 
WeesperNieuws.

De aanleiding voor deze Stadspei-
ling was de reeks van drie geweld-
dadige overvallen bij winkels in 
Weesp in de periode rond de feest-
dagen. 70% van de respondenten 

heeft daardoor het gevoel gekregen 
dat de criminaliteit in Weesp de 
laatste tijd toeneemt. Toch zegt 80% 
zich niet onveiliger te voelen tijdens 
het winkelen in Weesp. Daar staat 
tegenover dat 17% zich wel onveili-
ger is gaan voelen in de winkelstra-
ten van Weesp. Omdat de overval-
lers vlak voor sluitingstijd hebben 
toegeslagen, stelde Stadspeiling de 
vraag of dat een reden is om op een 
andere tijd te gaan winkelen. Een 
ruime meerderheid van 75% zegt 
zijn of haar winkelgedrag niet aan 
te passen. Maar achter deze nuch-
tere meerderheid gaat de werkelijke 
weerslag van de gewelddadige over-

vallenreeks schuil:  voor 18% is het 
namelijk wél een reden om winkels 
rond sluitingstijd te mijden.

Camera’s
Ruim 80% van de respondenten 
vindt een systeem van bewakingsca-
mera’s een goed middel om deze ge-
welddadige overvallen tegen te gaan. 
Ruim 10% heeft bezwaar, waarvan 
verreweg de meesten zeggen dat ze 
het gevoel hebben dat camera’s hun 
privacy teveel aantasten. Een kwart 
van de ‘tegenstemmers’ is van me-
ning dat een overvaller zich niet 
door een camera laat weerhouden.
De politie gaf na de overvallen 

aan vaker aanwezig te zijn in het 
Weesper winkelgebied. Dat is 8% 
van de respondenten opgevallen, 
ruim 85% niet. Het idee om de ope-
ningstijden van het politiebureau 
in Weesp te verkorten zodat er meer 
agenten op straat kunnen lopen, 
verdeelt het Stadspeiling-panel in 
ongeveer gelijke groepen voor- en 
tegenstanders. Het staat echter bui-
ten kijf dat het politiebureau sowie-
so vaker open moet zijn: bijna 80% 
van de respondenten vindt dat. 

Meerderheid blijft nuchter, 
deel past winkelgedrag aan

Stadspeiling over veiligheid naar aanleiding van reeks overvallen
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  Bezoek voor het totale aanbod onze website

www.streefkerk.com

MAKELAARDIJ

Muiden TE KOOP

Singelstraat 13               279.000,- k.k. 
In het centrum van Muiden nabij de sluis,omringd 
door gezellige terrasjes, eetcafés en restaurants 
gelegen smaakvol gerenoveerde, sfeervolle karak-
teristieke helft van dubbel woonhuis voorzien van 
dubbele beglazing met dakterras en patio op het 
zuid/oosten.
Woonopp. 80 m²        Inh. 220 m³         Perceelopp. 65m2

Muiden TE KOOP

Dirk Streefkerk
Register 

Makelaar 
Taxateur

Cor-Jan Foppen
Makelaar 

HypotheekadviseurOPEN HUIS 
26 maart 2011 van 11.00 tot 15.00 uur
Tijdens de Open Huizen Route kunt u zonder afspraak bij ons kantoor terecht 

voor een vrijblijvend hypotheekgesprek van 11.00 tot 15.00 uur.

Onderstaand een overzicht van de deelnemende huizen uit ons bestand.

Muiden:
Weesperstraat 66 € 225.000,- k.k.
De Fluit 31 € 269.500,- k.k.
Schoolstraat 4 € 279.000,- k.k.
Weesperstraat 103 € 379.000,- k.k.
Ravelijnspad 6 € 489.000,- k.k. 

Muiderberg:
Frans Halsplantsoen 22 € 289.000,- k.k.
Frans Halsplantsoen 26 € 449.000,- k.k.
G.H. Breitnerlaan 12 € 619.000,- k.k.
  
Nigtevecht:
Aetsveldsestraat 4 € 235.000,- k.k.  

Weesp:
H.R. Holsthof 29 € 169.000,- k.k.
Heemraadweg 631 € 175.000,- k.k.  Em-
mastraat 15 € 242.500,- k.k.  
Lakenkopersweg 11 € 299.000,- k.k.  
Gooilandseweg 4 € 595.000,- k.k.
  
Diemen:
Overdiemerweg 22 € 849.000,- k.k.  

Almere 
Jimi Hendrixstraat 76 € 185.000,- k.k.  

Weesp NIEUW

Lakenkopersweg 11        299.000, k.k. 

Muiden NIEUW

Weesperstraat 103        379.000,- k.k. 

Weesp  VERKOCHT

Heemraadweg 137        

Weesp NIEUW

Herensingel 152            474.000,- k.k. 

Muiderberg NIEUW

Frans Halsplantsoen 22   289.000,- k.k. 

Muiden VERKOCHT

Prins Bernhardsingel 4      

Weesp NIEUW

Middenstraat 49 C        579.000,- k.k. 

Muiderberg NIEUW

Frans Halsplantsoen 26   449.000,- k.k. 

Muiden VERKOCHT O.V.B.V.

Het Hert 1        

Muiden NIEUW

Schoolstraat 4          279.000,- k.k. 

Weesp VERKOCHT 

H.R. Holsthof 26           

Muiderberg VERKOCHT O.V.B.V.

Paulus Potterlaan 32

www.streefkerk.com

 Uw makelaar voor 
Muiden, Muider-
berg, Weesp en 
omstreken

 Weesperweg 2a, 1398 XD Muiden
Postbus 29, 1398 ZG Muiden
T 0294 - 26 13 92 / 26 49 44
F  0294 - 27 02 04 / 27 01 63
E info@streefkerk.com

Kippersluis Sierbestrating BV
Naarderstraatweg 5, 1399 VR Muiderberg
Telefoon 0294 - 27 14 14
www.kippersluis.nl

Sla uw slag!op=op A-kwaliteit

Kom langs voor nog meer aanbiedingen: www.kippersluis.nl
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‘Ons nieuwe uitvaartcentrum zou  
ieders keuzevrijheid enorm vergroten’

Niet iedereen is blij met crematoriumplannen Myosotis   

door Marieke van Veen
 
WEESP - De kracht van Uitvaart-
verzorging Myosotis zit ‘m in keu-
zevrijheid. Het Weesper bedrijf 
gaat er prat op dat de vrijheid in 
het doen en laten die wij  tijdens 
ons leven hebben, moet blijven 
gelden als ons leven eindigt. Een 
goed verzorgde en persoonlijk uit-
vaart draagt namelijk bij aan het 
koesteren van mooie herinnerin-
gen aan de overledene. Daarmee 
kunnen nabestaanden de draad 
van het leven gemakkelijker weer 
op pakken. Toch moet uitvaartver-
zorger Charles Benschop steeds 
vaker nee verkopen aan zijn cli-
ënten en/of hun nabestaanden. De 
vraag naar crematies blijft name-
lijk toenemen, maar kan in Weesp 
niet worden ingewilligd. Nu de ge-
meente op zoek is naar een goede 
ontwikkeling van het terrein naast 
Carspelhof, ziet Myosotis volop 
kansen. De eerste horde is boven-
dien al genomen, want B en W be-
titelen de nieuwbouwplannen van 
Benschop als ‘kansrijk’ en stellen 
de gemeenteraad voor akkoord te 
gaan.           
 
“Het is te kort door de bocht om te 
zeggen dat wij een crematorium 
willen gaan bouwen”, valt Charles 
Benschop met de deur in huis. Hij 
illustreert zijn betoog met een map 
vol fraaie artist impressions, waar-
op te zien is hoe ‘het zou kunnen 
worden’. De Weesper is voorzichtig, 
want: “er staat nog niets vast en we 
willen de politiek niet onder druk 
zetten.”    
 
Passend in landschap
Ondanks zijn terughoudendheid, 
kan de uitvaartverzorger zijn en-
thousiasme maar moeilijk onder-
drukken:  “Onze plannen behelzen 
veel meer dan een crematorium al-
leen”, legt de ondernemer uit. “Onze 
wens is om een multifunctioneel 
uitvaartcentrum aan de Utrechtse-
weg te realiseren, waarvan een cre-
matorium slechts een onderdeel is.” 
Benschop benadrukt dat hij meer 
functies voor het gebouw ziet dan 

alleen crematorium-faciliteiten: 
“Er ligt een voorlopig ontwerp voor 
een uitvaartcentrum waarin alles 
mogelijk is: opbaren, condoleance-
bijeenkomsten, uitvaartdiensten, 
begrafenissen én crematies. Het 
centrum dat wij voor ogen hebben 
wordt gerealiseerd met duurzame 
materialen in natuurlijke kleuren 
en past mede dankzij de parkach-
tige tuin met veel groen en water 
heel goed in de omgeving. Naast het 
uitvaartcentrum kan een parkeer-
plaats voor 72 auto’s komen en we 
zetten in op een directe ontsluiting 
op de N236. Dat laatste is gunstig 
voor buurtbewoners, want dat zou 
betekenen dat de verkeersdrukte op 
de Utrechtseweg afneemt.”      
 
Meer keuzevrijheid
Benschop hoopt dat men vooral de 
voordelen en de kansen ziet. “Als wij 
onze plannen mogen realiseren, zou 
dat de keuzevrijheid rondom over-
lijden voor Weespers enorm vergro-
ten. Als er nu wordt gekozen voor 
een crematie, moeten onze cliënten 
– in ieder geval voor de crematie – 
uitwijken naar Almere, Bilthoven of 
Amsterdam. Dat vinden veel men-
sen toch naar. Als iemand zijn hele 
leven met veel plezier in de Gooi en 
Vechtstreek heeft gewoond is het ei-
genlijk ook raar dat datzelfde leven 
in een andere regio moet worden 
afgesloten.” Myosotis wil met het 
nieuwe uitvaartcentrum de hele 
Gooi en Vechtstreek gaan bedienen. 

In het Gooi is namelijk nergens een 
crematorium en Myosotis heeft de 
cliënten bovendien nodig voor een 
rendabele investering.
 
Masorti zwaar teleurgesteld
Zo enthousiast als Benschop is, is 
niet iedereen. Als de gemeenteraad 
kiest voor het uitvaartcentrum met 
crematorium, betekent dit dat de 
Joodse gemeenschap Masorti en 
Stichting Nazorg Overleden Mos-
lims nul op rekest krijgen. Beide 
organisaties hadden een verzoek 
ingediend om een eigen begraaf-
plaats te mogen inrichten. Die plan-
nen ziet het college niet zo zitten. B 
en W laten in de raadsstukken we-
ten dat de voorstellen onvoldoende 
onderbouwd zijn en dat er prakti-
sche bezwaren zijn. Joodse en isla-
mitische graven mogen namelijk 

nooit geruimd worden en dat kan 
de gemeente niet garanderen. Bern-
hard Cohen, voorzitter van Masorti 
Weesp - Almere, is zwaar teleurge-
steld. “Al sinds wij de Weesper syna-
goge aan de Nieuwstraat de functie 
van joods gebedshuis hebben terug-

gegeven, zijn wij met de gemeente 
in gesprek over een joods hoekje op 
de Weesper begraafplaats. Het zag er 
lange tijd naar uit dat dit wel gere-
geld kon worden, we hebben diverse 
positieve en constructieve gesprek-
ken gevoerd. En nu zou ons voorstel 
opeens onvoldoende onderbouwd 
zijn? Daar begrijp ik helemaal niets 
van. Wij zijn gewoon jarenlang aan 
het lijntje gehouden, niets meer en 
niets minder. En waar hebben we 
het over? Een klein hoekje voor de 
joodse medemens, dat is alles wat 
we vragen. Ik heb begrepen dat de 
politiek zich volgende week al over 
het voorstel voor het crematorium 
uitspreekt, dat is voor ons wel erg 
kort dag om de gemeenteraad nog 
op andere gedachten te brengen. 
Bovendien hebben we al eerder een 
keer ingesproken tijdens een raads-
vergadering, dus ons standpunt is 
bekend.” Alex Waterman, secretaris 
van Masorti Nederland, geeft het 
niet zomaar op. “Ook ik ben verbol-
gen, maar wil toch nog kijken of we 
stappen kunnen ondernemen. Dat 
de grond aan een andere organisa-
tie wordt toegewezen, dat kan na-
tuurlijk. Maar niet onder het mom 
van dat wij geen nadere onderbou-
wing hebben geleverd. Er is ons 
nooit om aanvullende gegevens ge-
vraagd, dus dat is niet eerlijk.” Het 
laat zich aanzien dat ook Stichting 
Nazorg Overleden Moslims teleur-
gesteld is, maar deze organisatie is 
niet bereikbaar voor commentaar. 
De stichting staat ingeschreven op 
een huisadres in Haarlem, maar de 
bewoonster van het appartement 
laat weten niet bekend te zijn met 
de stichting.  
 
Omwonenden verontrust
Ondertussen zijn omwonenden van 
de Utrechtseweg druk bezig zich 
te verenigen, informatie te verga-
ren en juridisch advies in te win-
nen. Ook zij zijn niet allemaal even 
blij met de plannen van Myosotis.  
Karen Smeekes: “Ieder van ons heeft 
zo zijn eigen beweegredenen, maar 
het komt erop neer dat wij nut en 
noodzaak van een crematorium in 
Weesp niet inzien.” De suggestie 

dat dit te maken heeft met een NIM-
BY-actie (Not In My Back Yard, ofwel 
‘niet in mijn achtertuin’) wijst zij 
van de hand. “Sommige bewoners 
moeten inderdaad niet denken aan 
een crematorium, gewoon omdat 
het een crematorium is. Maar er 
zijn ook heel veel andere argumen-
ten, bijvoorbeeld een toename aan 
verkeersdrukte. Meneer Benschop 

kan wel aansturen op een ontslui-
ting op de N236, maar op die weg is 
het al druk genoeg. En als het druk 
is, gaan mensen toch binnendoor 
– dus via de Utrechtseweg. Daarbij 
komt er nu één, hooguit twee keer 
per week een rouwstoet langs. Myo-
sotis gaat uit van 650 crematies per 
jaar, dat zijn er dus bijna twee per 
dag! En wie zijn dat dan? Volgens 
onze informatie overlijden er jaar-
lijks circa 100 Weespers, waarvan 
tweederde wordt begraven. Dat be-
tekent dat er straks grofweg zo’n 
30 tot 40 Weespers in hun eigen 
woonplaats gecremeerd worden, de 
rest is van ‘buitenaf’. Dan vraag je 
je toch af waarom dat crematorium 
per se in Weesp moet komen en 
dan nog wel aan de Utrechtseweg 
– een landelijk gebied waarvoor 
de gemeente heeft vastgesteld dat 
toename van bedrijvigheid onge-
wenst is. Maar nu het commercieel 
interessant is, geldt dat opeens niet 
meer. Als er een crematorium moet 
komen voor de Gooi en Vechtstreek, 
lijkt Bussum ons een veel centralere 
plaats. Waarom zou Weesp moeten 
inspringen op een eventuele regio-
nale crematiebehoefte, terwijl we 
in de gemeentelijke herindeling als 
grof vuil aan de kant worden gezet? 
Daarbij, het dichtstbijzijnde crema-
torium is in Watergraafsmeer, Am-
sterdam. Ik had daar in december 
nog een uitvaart en het kostte me 
slechts een kwartier om er te ko-
men, dat is toch goed te doen.” 

Een impressie van hoe het nieuwe uitvaartcentrum eruit kan komen te zien.

‘Het is geen  

crematorium. Het is een 

uitvaartcentrum mét  

crematorium.’

Omwonenden: ‘Waarom 

moet dat crematorium 

per se in Weesp?’

Hier zou de toegangsweg moeten komen. Foto: christian pFeiFFer
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Hotstone massage • Acne behandeling • Hars behandeling • Diverse 
huidverbeterende behandelingen • Ontspannende gezichtsbehandelingen

Schoonheidssalon Kelly Bohnenn
gevestigd in sportschool Train More

Willem de Zwijgerlaan 2,  1111 ZS Diemen 06-24271855

Nieuw in Diemen: Spray Tanning
een mooie bruine kleur 

zonder schadelijke effecten van de zon

Daarom Spray tanning: direct een gebruinde huid • je voelt je fantastisch en zo 
zie je er ook uit • het is snel (duurt 10 min.) • natuurlijk resultaat • goed voor de huid.

Daarom Spray tanning: • direct een gebruinde huid • je voelt je fantastisch en 
zo zie je er ook uit • het is snel (10 min.) • natuurlijk resultaat • goed voor de huid

Kennismakingsaanbieding:
 22,50 (i.p.v.   29,50)Bij inlevering van deze bon. Voor meer informatie: 06-242 718 55geldig t/m 30 april 2011
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GemeenteNieuws Weesp
Vergunningsaanvragen

Burgemeester en wethouders van Weesp ma-
ken bekend dat de volgende aanvragen om 
een vergunning zijn binnengekomen.

Omgevingsvergunningen
C.J. van Houtenlaan 3 
•	 het	realiseren	van	een	muurdoorbraak
 datum ontvangst 25 maart 2011 
Diemerdijkstraat 1 – 25  
•	 het	vergroten	van	de	watergangen	en	het	

plaatsen van een nieuwe stuw
 datum ontvangst 28 maart 2011 
Pieter Jacobstraat 6 
•	 het	wijzigen	van	het	gemeentelijk	monu-

ment  
 datum ontvangst 29 maart 2011 
Kromme Elleboogsteeg 11 
•	 het	kappen	van	een	boom	
 datum ontvangst 15 maart 2011

Verdagen beslistermijn aanvraag om  
omgevingsvergunning
Perceel Loodijk (N236) 
•	 activiteit	aanleg:	verbreden	en	verleggen	

van de N236, verbreden fietspad, aanleggen 
natuurvriendelijke oevers en verleggen  
´s-Gravelandse Vaart op Loodijk

De hiervoor genoemde aanvragen kunnen 
worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 
12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht.	Buiten	deze	tijden	kan	een	afspraak	voor	
inzage gemaakt worden op telefoonnummer 
(0294) 491 381 (van 8.30 –12.00 uur). 

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat met betrekking tot aanvragen om vergun-
ning de volgende besluiten zijn genomen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouwen
Aetsveldselaan 10*  
•	 het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	voor-

zijde   
 datum verzending 28 maart 2011
Utrechtseweg 25* 
•	 het	wijzigen	van	de	gevelindeling	
 datum verzending 30 maart 2011 
Mater Zwaeneiland 1* 
•	 het	vergroten	van	de	dakopbouw	
 datum verzending 31 maart 2011
Pampuslaan 224* 
•	 het	plaatsen	van	een	luifel	
 datum verzending 1 april 2011
Achtergracht 124/126/128* 
•	 vernieuwen	van	de	pannendaken	
 datum verzending 1 april 2011 
Mr. P. J. Troelstalaan 7*
•	 het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	voor-

zijde van de woning 
 datum verzending 31 maart 2011 

Activiteit kappen 
Lage Klompweg 863*
•	 Aantal	bomen:	1
	 Datum	verzending:	31	maart	2011
	 Herplantplicht:	ja
	 Reden:	boom	te	groot	voor	dijklichaam	en	

in	slechte	staat	
Singelstraat 11*
•	 Aantal	bomen:	1
	 Datum	verzending:	1	april	2011
	 Herplantplicht:	nee
	 Reden:	Particuliere	tuin

De hiervoor genoemde besluiten kunnen wor-
den ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 

uur	bij	de	afdeling	Vergunningen	en	Toezicht.	
Buiten deze tijden kan een afspraak voor in-
zage gemaakt worden op telefoonnummer 
(0294) 491 381 (van 8.30 –12.00 uur). Voor de 
bezwaarprocedure,	zie	Procedures	in	de	kolom	
Algemene	informatie.

Bekendmaking wet milieubeheer
(beschikking)

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
van	Weesp	maakt	(gelet	op	artikel	3:44,	tweede	
lid	 van	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht)	 het	
volgende bekend.

Op 30 september 2010 is een aanvraag voor 
een	oprichtingsvergunning	ingediend	door	
Gulf Nederland B.V. gevestigd aan de Hoge-
weyselaan 151 te Weesp. 
De vergunning wordt aangevraagd voor het in 
werking hebben van een tankstation zonder 
direct	toezicht.
Op	 30	 maart	 2011	 heeft	 het	 college	 van	 bur-
gemeester en wethouders van Weesp de ver-
gunning	met	bijbehorende	voorschriften	ver-
leend.

Wilt u de beschikking inzien?
Vanaf	7	april	2011	kunt	u	de	beschikking	met	
bijbehorende stukken inzien in het informatie-
centrum	van	de	gemeente	Weesp.	

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met 
de	 beschikking	 kunnen	 hiertegen	 in	 beroep	
gaan. Dit kan binnen zes weken na de dag vol-
gend	op	de	dag	dat	de	beschikking	is	bekend-
gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het verle-
nen van de vergunning/de voorschriften?
Beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	zienswijzen	heb-

ben	ingebracht	tegen	het	ontwerp	van	de	
beschikking;

•	 de	wettelijke	adviseurs	die	advies	heb-
ben	uitgebracht	over	het	ontwerp	van	de	
beschikking;

•	 belanghebbenden	die	bezwaar	hebben	
tegen	wijzigingen	in	de	definitieve	beschik-
king	ten	opzichte	van	de	ontwerpbeschik-
king;

•	 belanghebbenden	bij	wie	redelijkerwijs	niet	
kan worden verweten dat zij geen zienswij-
zen	hebben	ingebracht	tegen	de	ontwerp-
beschikking.

Het	 beroepschrift	 moet	 worden	 ingediend	
bij	de	Raad	van	State,	afdeling	Bestuursrecht-
spraak,	Postbus	20019,	2500	EA	’s-Gravenhage.	
Voor behandeling van uw beroep moet u grif-
fierechten	betalen.	De	kosten	van	deze	griffie-

rechten	kunt	u	opvragen	via	telefoonnummer	
(070) 4264426.

Als	u	beroep	instelt,	kunt	u	ook	een	verzoek	om	
voorlopige voorziening indienen (artikel 20.3 
Wet milieubeheer). Dit verzoek moet binnen 
zes weken na datum ter inzage leggen wor-
den	gericht	aan	de	voorzitter	van	de	Afdeling	
bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.	In	
dat	geval	wordt	de	beschikking	niet	eerder	van	
kracht,	dan	dat	de	bestuursrechter	op	dit	ver-
zoek heeft beslist.

Meldingen wet milieubeheer

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
van Weesp maakt bekend (gelet op artikel 8.41, 
lid 4 van de Wet milieubeheer) dat de volgende 
kennisgevingen zijn binnengekomen.

Besluit ex. Art. 8.40 Wet Milieubeheer
Nr. Z.13221 
Stern Beheer 
Pampuslaan	40a
•	 algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-

beheer
Nr. Z.13222 
Monte Christo 
E.	du	Perronstraat	42
•	 algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-

beheer
Nr. Z.13225
KroonBoer	Scheepstimmerwerk	
Verlengd Buitenveer 13-15
•	 algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-

beheer
Nr. Z.13223 
Dental	Clinics	
Nieuwstad 36
•	 algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-

beheer
Nr. Z.13224 
Mobarn 
Pampuslaan	228
•	 algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-

beheer

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die 
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
onder	 een	 Algemene	 Maatregel	 van	 Bestuur	
(AMvB)	vallen	en	derhalve	niet	vergunning-
plichtig	 zijn.	 Door	 het	 doen	 van	 de	 kennisge-
ving verklaren de daarvoor verantwoordelijke 
personen	dat	de	voorschriften,	gesteld	bij	het	
betreffende	besluit,	op	hun	bedrijf	of	activiteit	
van toepassing zijn

Wist u dat u uw  
verhuizing ook digitaal 

kunt doorgeven?

Digitaal loket: altijd  
als eerste aan de beurt!

www.weesp.nl

Algemene informatie

Contactgegevens
Gemeente Weesp, 
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Bezoekadres: 
Stadskantoor, Nieuwstraat 70a
tel. (0294) 491 391, fax (0294) 414 251
info@weesp.nl, www.weesp.nl

Openingstijden
Publieksbalies
ma t/m vr 8.30 – 12.00 uur (vrije inloop)
ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
di.avond 17.30 – 19.30 uur (vrije inloop en  
op afspraak)

Informatiecentrum
ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 12.00 uur
di.avond 17.30 - 19.30 uur
Servicetelefoon: 491 348
ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 12.00 uur

Gemeentemuseum
di t/m do, za en zo 13.30 – 16.30 uur

Gemeentearchief
ma en di 9.00 – 12.00 uur

Procedures
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijke 
Informatiecentrum in het stadskantoor. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de bekendmaking van een besluit (dit is bij ver-
zonden besluiten al de verzenddatum) schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u 
een bezwaarschrift toezenden aan het College 
van burgemeester en wethouders van Weesp, 
Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
U kunt alleen bezwaar maken tegen de met een 
* gemerkte besluiten. Bezwaarschriften voor 
** gemerkte besluiten  kunt u zenden aan de 
burgemeester van Weesp, Postbus 5099,  
1380 GB Weesp.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van 
een besluit. Na het indienen van een bezwaar-
schrift kunt u hiervoor een voorlopige voor- 
ziening aanvragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij 
de griffie van de rechtbank.

Klachtenbehandeling 
Indien u van mening bent dat de gemeente of 
een medewerker van de gemeente zich in een 
bepaalde situatie tegenover u of een ander niet 
correct heeft gedragen, dan kunt u mondeling 
(tel. 491 246 of 491 333), schriftelijk (College 
van burgemeester en wethouders van Weesp, 
Postbus 5099, 1380 GB Weesp) of digitaal via de 
website een klacht indienen. De gemeente zal 
dan contact met u opnemen over de afhandeling 
van uw klacht.

Als uw klacht niet naar tevredenheid door de 
gemeente is afgedaan, kunt u vervolgens een 
beroep doen op de Gemeentelijke Ombudsman. 
Deze ombudsman kan onderzoek doen en 
brengt hierna een rapport uit waarin een oordeel 
staat over het handelen van de gemeente. 

Contactgegevens ombudsman
* Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam. 

Bezoekadres Singel 250, 1016 AB Amsterdam.
* E-mail info@gemeentelijkeombudsman.nl
* Website  www.gemeentelijkeombudsman.nl 
* Telefoonnummer (020) 625 9999 (op werkda-

gen tussen 10.00 en 12.00 uur)
* Spreekuur op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

(na het maken van een afspraak)

Ook kunt u een folder van de Gemeentelijke 
Ombudsman afhalen in het Informatiecentrum 
van de gemeente Weesp.

Wist u dat u uw 
uittreksel ook thuis  

kunt bestellen?

Digitaal loket: altijd als 
eerste aan de beurt!

www.weesp.nl
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www.bogaard-keukens.nl

De zonweringspecialist van ‘t Gooi!
“Zonwering voor elk budget en elke smaak, bij Helios Zonwering” 

Oud Bussummerweg 24 - 1401 SR  Bussum
Tel. (035) 693 03 58  - info@helioszonwering.nl

www.helioszonwering.nl

MARKIEZEN, UITVALSCHERMEN, KNIKARMSCHERM, SCREENS,
ROLLUIKEN, HORREN EN TERRASOVERKAPPINGEN



















































































Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Administrati ef Medewerker 
Functi eomschrijving:
Licht administrati ef werk, waaronder het verwerken van de routelijsten van onze 
chauff eurs. Verder diverse voorkomende taken. Bijvoorbeeld het digitaliseren van 
archieven.

Werkti jden zijn in overleg in te delen.
Gemiddeld 15 tot 20 uur per week. 
Werkplek is bij Van Der Elst Archief BV, Rijnkade 15A te Weesp.

Functi e eisen:
- Je bent service gericht.
- Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
- Je bent fl exibel, accuraat, oplett end en betrouwbaar.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan je reacti e naar:
Van Der Elst Recycling
Tav: Rob van der Elst
Weesperstraat 136 - 1112 AP Diemen
E-mail: info@recycling.nu met als onderwerp: sollicitati e administrati ef werk Weesp
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Gemopper over bouwhoogte  
nieuwbouwplannen Achtergracht

Veel belangstelling voor informatieavond voor omwonenden

Architecten leggen plan uit aan omwonenden Foto: christian pFeiFFer

door Christian Pfeiffer

WEESP – Deze zomer moet het 
duidelijk worden of het plan voor 
het nieuwe winkelcentrum aan de 
Achtergracht écht haalbaar is. Dat 
deelde ontwikkelaar Jack van Rens 
donderdag mee aan de ruim 130 
omwonenden van de Albert Heijn 
tijdens  de eerste informatieavond 
over de bouwplannen op het Stads-
kantoor. Maar, zo voegde hij eraan 
toe, de kans daarop is erg groot, 
want anders zouden de bewoners 
niet zo officieel geïnformeerd wor-
den.

Het plan bleek vorige week niet veel 
gewijzigd na de presentatie aan  
de welstandscommissie anderhalve 
maand geleden. Onder de grond 
komt een eenlaagse parkeergarage. 
Auto’s kunnen de garage in aan de 
Groeneweg, de garage kan lopend 
verlaten worden via een corridor 
aan de Achtergracht. Boven op de 
garage komt een groot winkelcen-
trum, zo groot als het terrein zelf. 
De oude brandweerkazerne, Albert 
Heijn, visboer en parkeerplaats moe-
ten allemaal wijken voor een grote 
nieuwe Albert Heijn en drie andere 
winkels. Boven op de winkellaag ko-
men huizen; in twee rijen rondom 

een binnentuin. Het zwaartepunt 
van de nieuwbouw ligt bij de Ach-

tergracht, langs de gedempte 
gracht komt een grote gevel-
rij. De situatie aan de Groe-
neweg is nog niet helemaal 
helder; er wordt nog onder-
handeld over het pand van 
Van der Linden Tweewielers. 
Het kan zijn dat het gebouw 
nog snel wordt aangekocht 
om meegenomen te worden 
in de nieuwbouw. De archi-
tecten hebben dit gedeelte 
van het plan daarom nog niet 
helemaal uitgewerkt.
De bewoners vallen vooral 
over de geplande hoogte van 

de plannen. Het hoogste pand dat is 
geschetst aan de Achtergracht is 14 
meter, ruim 4 meter hoger dan het 
hoogste punt nu. Ook het dak van 
het huis krijgt kritiek; het is het 
enige huis met een nok parralel aan 
de straat, in plaats van haaks op de 
straat. De vraag van een bewoner of 
daar niet naar gekeken kon worden 
werd weggewuifd door de ontwik-
kelaars. De avond was duidelijk be-
doeld om te informeren en niet om 
te discussieren. De bewoners aan de 
andere kant van het terrein (de Em-
mastraat en de Singel) waren meer 
bezorgd over de privacy, zij krijgen 
woningen in hun achtertuin. “Dat 
is het gevolg van bouwen in het 

Wie over de Nieuwstad loopt, 
ziet aan de overzijde van de 
gracht een jongetje op de kade-
muur zitten. Voorover gebogen 
lijkt hij in het water te turen, 
maar wie nog een keertje kijkt 
ziet dat er vlak voor hem in de 
gracht een klompbootje drijft. De 
wind lijkt er geen vat op te kun-
nen krijgen.
 
Het initiatief voor dit beeld werd 
genomen door het Wijkover-
leg Centrum, dat in 2009 de op-
dracht gaf aan Burney Bavelaar. 
Al snel gingen de gedachten van 
de kunstenaar uit naar een pols-
stokspringer tijdens de sprong 
over de Oudegracht, maar dit 
idee werd al spoedig losgelaten 
ten gunste van een jongetje aan 
de waterkant. Het bijbehorende 
bootje, dat tijdens het ontwerp-
proces verdween en weer terug-
keerde, zal bij oudere inwoners 
waarschijnlijk jeugdherinnerin-
gen oproepen. Oorspronkelijk 

was het beeld iets noordelijker 
gedacht dan de huidige plek. Nu 
is het beter zichtbaar. Bovendien 
nodigt het uit tot plaats nemen 
op het ernaast gelegen trapje. 
Als model zat Jeroen van Vlij-
men, die geduldig zittend op een 
tafelrand in het atelier poseerde. 
Bronsgieterij De Kameleon te 
Haarlem goot het beeld, en de 
onthulling vond plaats op 19 mei 
van vorig jaar.
 
Burney Bavelaar (1970-) begon 
oorspronkelijk als freelance ca-
meravrouw, maar maakte halver-
wege de jaren negentig de over-
stap naar de beeldende kunst, 
specifiek het beeldhouwen. Ze 
volgde een opleiding aan de 
Wackers Academie te Amster-
dam, en bekwaamde zich verder 
in het vak bij Karel Gomes. Mate-
rialen waar ze graag mee werkt, 
zijn was en rivierklei, die ze ge-
bruikt afhankelijk van de vorm 
van het beeld. Het gieten van het 

brons besteedt Burney uit, maar 
de voorbereiding en de nabewer-
king doet ze het liefst zelf.
 
Voor een overzicht van het werk 
van Burney Bavelaar zie haar 
website http://www.burneybave-
laar.nl/net/home.php

In Beeld Weesper kunsthistoricus Yuri van der Linden  
duikt in het verleden van de beelden in Weesp.

Jongetje aan de Waterkant  

Foto: MYra MaY FotograFie

Verloskundigen Weesp 
tien jaar 

op de Stationsweg 4

Het juiste adres voor:
• Preconceptioneel advies
• Zwangerschapscontroles en voorlichting
• Begeleiding van bevalling en kraambed
• Eerstelijns echo’s
• Voorlichting door lactatiekundige
• Zwangerschapsgymnastiek
• Gymnastiek na de bevalling
• Spreekuur in Weesp, Nederhorst den Berg, Muiden en Muiderberg
• Wij hebben ook een avondspreekuur

Kom u bij ons inschrijven en ontvang een gratis zwangerschapstest.

Tel: 0294-430 317 Stationsweg 4, 1382 AB Weesp.

www.verloskundigenweesp.nl               praktijk@verloskundigen-weesp.nl

Bewoners vallen vooral over de hoogte van deze 
doorsnede.

centrum. Je krijgt nu eenmaal een 
herschikking van belangen”, aldus 
Van Rens. Voor de omwonenden 
is een speciaal informatiesysteem 
opgezet. Via formulieren en e-mail 
kunnen vragen en klachten worden 
gemel. Binnen 24 uur moet daar so-
wieso een antwoord op komen. Van 
Rens: “Bouwen leidt nu eenmaal tot 
overlast”.

Ondanks het gemor hier en daar 
onder de aanwezigen bleef de sfeer 
goed en stak iedereen keurig zijn 
vinger op om een vraag te stellen. 
De architect en de ontwikkelaar 
wisten de aandacht ruim een uur 
vast te houden. De huidige situatie 
werd haarfijn geschetst: de grond 
onder het parkeerterrein is inmid-
dels onderzocht en schoon. Het 
hele terrein blijkt opgehoogd met 
anderhalve meter puin en dat moet 
worden weggehaald. Ook komt er 
een archeologisch onderzoek en 
een onderzoek naar de flora en 

fauna op het terrein. Ahold (Albert  
Heijn) is al bezig met een onderzoek 
naar een alternatieve locatie voor 
de supermarkt als er gebouwd gaat 
worden. De meest waarschijnlijke 
optie is aan de Nijverheidslaan, te-
genover de Volvo garage. De plan-
nen worden de komende weken 
helemaal uitgewerkt. Daarin wordt 
ook nog de wens van Cor Draijer en 
Nico Dalmulder meegenomen om 
de vier oude gevelstenen van voor-
malige jeneverbranderijen weer 
terug te brengen. Die liggen op dit 
moment te verstoffen op de zolder 
van het stadhuis. De ontwikkelaars 
willen het uiteindelijke plan nog 
voor de zomer presenteren aan de 
politiek. Als die akkoord gaat lijkt 
weinig de nieuwbouw nog in de 
weg te staan en kan er volgend jaar 
worden begonnen met de bouw van 
een winkelcentrum waar al ruim 10 
jaar over gepraat wordt. Winkelen 
moet medio 2014 al kunnen aan de 
Achtergracht.
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HOMERUSKWARTIER ALMERE-POORT

ZATERDAG 9 APRIL 
VAN 11.00 - 15.00 UUR
OP DE BOUWPLAATS

Kom langs!

WORKSHOPS 
LODEWIJK 
HOEKSTRA

START 
VOORVERKOOP 

DROMENRIJK FASE 5
RUIME STARTERSWONINGEN VANAF € 142.900,-

RUIME EENGEZINSWONINGEN VANAF € 199.000,- 

DE DROOMWACHTER

Vanaf € 149.900,- v.o.n. hele maand april 
€ 2.000,- korting op de vrij op naam prijs

vanaf de 3e verdieping

Bekijk de kijkwoning in De Droomwachter

Wij blijven opruimen!
Door scherpe inkoop nu extra klantvoordeel.

A-merken voor B-prijzen
Batavus 24/7  van   599  voor   325
Batavus blockbuster  van   699  voor   425
Batavus diva   van   669  voor   425
Batavus crescendo x-light  van   999  voor   639
Batavus topper  van   499  voor   340
Gazelle saphir goldline  van   1299  voor   779
Gazelle tranza vouwfiets  van   599  voor   299
Gazelle lite ã ty  van   1149  voor   650
Gazelle basic (omafiets)  van   449  voor   309
Gazelle toer populair (omafiets)  van   549  voor   339
Kinderfietsen, ATB fietsen elektrische fietsen etc. etc. 

KOM SNEL WANT OP=OP

De collectie van 2011 is nu al binnen, 
nu op alle 2011 modellen 20% korting.

Kom langs en doe snel uw voordeel

FIETSPOINT OLDENBURGER 
DE E-BIKE SPECIALIST OP HET STATION.

Bij ons  1359,-

Gecertificeerd 

e-bike 
speã alist

incl. accu 
Brons 

 1699.-

Deze advertentie 
eerder gezien?

NIET VOOR 
DEZE PRIJS

Kijk en vergelijk!

Stationsplein 2a - Weesp 
www.fietspoint.com 0294-411690 

FIETSPOINT OLDENBURGER 
DE GECERTIFICEERDE E-BIKE SPECIALIST OP HET STATION.

Uit voorraad leverbaar!
In dames en heren uitvoering

Altijd 20% 
korting op 
Gazelle en 
Batavus

Sparta
15% 
KORTING

Nieuwe fi ets nodig?
teveel betalen kan altijd... Bij ons:

Gazelle
20% 
KORTING

Uit voorraad leverbaar!
In dames en heren uitvoering

Batavus
20% 
KORTING

I E D E R E 
AV O N D 
K O O P -

AV O N D !

zoekt:

Fulltime medewerker bediening.
‘t Weesperplein is een druk bezocht restaurant 

voor zowel lunch als diner in het centrum van Weesp.

Medewerker is medeverantwoordelijk voor de planning, organisatie en 
uitvoering van de bedieningswerkzaamheden. 

 
Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie is vereist. 

Reacties d.m.v. CV en motivatie naar info@weesperplein.nl

Slijkstraat 43 – Weesp – 0294-482820 – www.weesperplein.nl

‘t Weesperplein is een sfeervol, druk bezocht 
restaurant, voor lunch en diner, in hartje Weesp. 
Daarnaast zijn wij de vaste cateraar van Fort-
eiland Pampus, waar wij van april t/m oktober 
6 dagen per week de lunch verzorgen voor pas-
santen en buiten de openingstijden verzorgen 
wij hier diverse grote evenementen.
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woensdag 6 april  
MeeziNGeN iN de foyer
In de City of Wesopa is er weer mee-
zingen in de foyer. Dit is een Hol-
landse meezingavond onder leiding 
van twee accordeonisten. Aanvang 
20.00 uur, entree is gratis.

oPeN tr aiNiNG
De MHC Weesp houdt open trai-
ningen voor kinderen van 5 en 6 
jaar om kennis te maken met het 
hockey. De open trainingen zijn op 
woensdagmiddag 6, 13 en 20 april 
op de velden van de MCH Weesp 
van Sportpark Vechtoever. De kin-
deren mogen een balletje komen 
slaan van 15.15 tot 16.15 uur. Sticks 
kunnen worden geleend, een bitje 
is verplicht en scheenbeschermers 
worden aangeraden. Aanmelden 
kan via bbmc.degroot@upcmail.nl.

cursus fotoGr afie
Vanaf 6 april start er weer een 
nieuwe serie lessen fotografie voor 
beginners in Werkplaats de Achter-
gracht door Eric Hage. Hierin gaan 
we kijken wat er aan mogelijkheden 
zit in uw camera en wordt u weg-
wijs gemaakt in de basisbeginselen 
van de fotografie. Voor wie de basis 
al beheerst begint er over enkele 
weken weer een nieuwe vervolgse-
rie. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.erichage.com. 

donderdag 7 april  
filM: soNNy Boy
In de City of Wesopa draait de film 
Sonny Boy. In de twintiger jaren ont-
moet de jonge, uit Suriname afkom-
stige, Waldemar Nods in Nederland 
de oudere Rika van der Lans en ze 
worden verliefd. De tegenstellingen 
zouden bijna niet groter kunnen 
zijn: Waldemar zwart, Rika wit, 17 
jaar leeftijdsverschil en Rika is al 
moeder van vier kinderen. Maar ze 
houden van elkaar en dan blijkt Rika 
zwanger te zijn. Aanvangstijd: 20.30 
uur, entree € 7,00 of 1 filmstrip. 

stad-huiscoNcert
In het Stadhuis is er weer een Stad-
Huisconcert. Dit keer treedt het 
Mauve strijkkwartet op met werken 
van Mozart, Beethoven en Schu-
bert. Aanvang van het concert is 
om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 
euro en kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis naar binnen.

alzheiMer café
Er is weer een Alzheimer Café in 
Hotel Hart van Weesp. Het thema 
van het café is De Geheugenpoli. De 
lezing wordt dit keer gegeven door 
een medewerker van de geheugen-
poli, hij licht toe hoe er gewerkt 
wordt en hij beantwoordt vragen. 
Aanvang: 19.30 uur. 

vrijdag 8 april en  
zaterdag 9 april 
toNeel: NachtleveN
De jongerentheatergroep van 
de City of Wesopa speelt hun to-
neelstuk Nachtleven in de City. In 
Nachtleven lopen werkelijkheid en 
schijnwerkelijkheid door elkaar. 
Gebaseerd op persoonlijke verha-
len, ideeën en improvisaties cre-
ëren de 14 jongeren van MixCity 
een droomwerkelijkheid. Zij staan 
stil bij het feit dat wat wij alles als 
echt of waar bestempelen en trek-
ken dat in twijfel. Verdwalen in 
een levensecht computerspel. On-
voorbereid voor een volle zaal een 
concert geven. Wachten op je zus-
je, die nooit zal komen. Aanvang: 
19.30 uur. Entree € 7 of één knip. 
Leeftijd 12 jaar en ouder. 

vrijdag 8 april en  
zaterdag 9 april 
oud PaPier
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
haalt in Weesp weer het oud papier 
op. In het centrum wordt het papier 
vrijdagmorgen 8 april opgehaald en 
in de rest van Weesp zaterdagmor-
gen 9 april. Voor beide dagen geldt; 
het papier buitenzetten voor 8.00 
uur. 

zaterdag 9 april  
vrouweN vaN weesP
De Vrouwen van Weesp bezoeken 
de ambachtelijke korenmolen De 
Vriendschap. Molenaar Wouter 
Pfeiffer leidt de Vrouwen rond en 
vertelt over molens in het alge-
meen, de molens van Weesp en de 
producten die worden gemaakt. 
Het bezoek duurt ongeveer een 
uur en wordt afgesloten met een 
bezoek aan de molenwinkel. Het 
verzamelen is om 12.45 uur bij de 
bibliotheek aan de Oude Gracht en 
men loopt dan gezamenlijk naar de 
molen. 

zondag 10 april  
fietseN voor het Goede
doel
TFC Weesp houdt de vierde editie 
van Emma´s Lentetoer. De lentetoer 
is een sponsorfietstocht waarvan de 
opbrengsten ten goede komen aan 
Stichting Geneeskundig Kankeron-
derzoek. TFC zet 3 tochten uit van 
35, 70 en 95 km. De kosten voor 
deelname zijn € 7,50 maar het is 
natuurlijk de bedoeling dat deelne-
mers zich laten sponsoren door fa-
milie en vrienden. Inschrijven kan 
bij het clubhuis van TFC Weesp aan 
de Papelaan 126. De tochten vertrek-
ken tussen 9.00 en 11.30 uur vanuit 
het clubhuis.

ruN-Bike-ruN
De Trim en Trainingsgroep Weesp 
houdt de Run-Bike-Run. De start is 
om 10.00 uur onder de Spoorbrug 
over het Amsterdam Rijnkanaal aan 
de Weesper zijde. De afstanden zijn 
5 km hardlopen, 23 km fietsen, 2,5 
km hardlopen. Tijdens het fietsen is 
het dragen van een helm verplicht. 
De inschrijving start om 9.30 uur en 
deelname is voor TTW-leden gratis. 
Niet-leden betalen 3 euro.

live jazz @ alhaMBr a
In Spaans restaurant Alhambra is 
er van 18.00 tot 21.00 uur live jazz. 
Durk Hijma en Thomas Winther 
Andersen zorgen voor sfeervolle 

muziek tijdens een hapje en een 
drankje in het restaurant aan de 
Herengracht. Reserveren is aanbe-
volen. 

maandag 11 april  
koffieMiddaG
De Zonnebloem afdeling Weesp, 
Driemond en Nigtevecht houdt een 
koffiemiddag in de Wintertuin. De 
middag duurt van 14.30 tot 16.30 
uur. Iedereen is van harte welkom 
om onder het genot van een kopje 
koffie een spelletje te komen doen 
of aan te schuiven aan de kletsta-
fel. 

dinsdag 12 april  
kl averjasseN
Elke dinsdag van de maand april is 
er een klaverjasmiddag in sociëteit 
De Roskam. Het klaverjassen begint 
om 14.45 uur maar iedereen dient 
uiterlijk 13.40 uur aanwezig te zijn. 
Iedereen is van harte welkom. 

woensdag 13 april  
rode kruis soos
Het Rode Kruis houdt een soos 
in ouderensociëteit De Roskam. 
Belangstellenden kunnen tussen 
13.30 en 15.30 uur binnenlopen 
voor een kopje koffie, een praatje 
en een spelletje. De entree bedraagt 
€ 2,-. Wie geen vervoer heeft, kan 
dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 
uur bellen met 0294-779246. Men 
wordt dan opgehaald en weer thuis-
gebracht. De kosten hiervoor bedra-
gen € 1,-.

weesPers a aN de waNd
voor kiNdereN
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
kunnen zich opgeven voor een 
bezoek aan de kunstexpositie 
Weespers aan de Wand. Kinderen 
kunnen op 11 juni van 10.00 tot 
11.00 uur een rondleiding krijgen 
op de expositie van beeldhouwster 
Burney Bavelaar en schilderes Ma-
ritza Marbus. De ouders worden 
na 11.00 uur uitgenodigd om, on-
der begeleiding van en met uitleg 
door de kinderen, de tentoonstel-
ling te bezoeken. Kinderen of de 
ouders van kinderen kunnen zich 
voor gratis deelname opgeven bij 
secretaris@weespersaandewand.
nl. 

donderdag 14 april  
NatioNale BuiteNsPeeldaG
Op 28 mei vindt de 22e Nationale 

Buitenspeeldag plaats. Op deze dag 
kunnen kinderen onbezorgd bui-
ten spelen zonder dat er auto´s of 
fietsers de straat in komen. Straten 
die mee willen doen aan de Buiten-
speeldag moeten zich aanmelden 
zodat de gemeente de afzettingen 
kan verzorgen. Aanmelden moet 
voor 14 april via mbrouwer@versa-
welzijn.nl.

avoNd stateNBijBel
De Bibliotheek houdt een avond 
over de nieuwe Statenbijbel. Drs. 
L.B.C. Boot, adviseur Herziene Sta-
tenvertaling en coördinator Oude 
Testament komt vertellen over de 
totstandkoming van deze nieuwe 
vertaling. Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang: € 7,50. Kaartjes zijn verkrijg-
baar aan de balie van de bibliotheek 
of te reserveren via 0294-412704.

filM: the Next three days
In de City of Wesopa draait de film 
The Next Three Days. Het leven lijkt 
perfect voor John Brennan. Totdat 
zijn vrouw Lara opgepakt wordt 
voor een gruwelijke moord die ze 
niet heeft gepleegd. Drie jaar later 
doet John er alles aan om zijn gezin 
bij elkaar te houden. Als het laatste 
beroep wordt afgewezen en Lara 
suïcidaal wordt besluit John dat er 
maar één oplossing mogelijk is; hij 
moet zijn vrouw uit de gevangenis 
bevrijden. Aanvang: 20.30 uur, en-
tree € 7,00. 

vrijdag 15 april tot  
zondag 17 april 
fototeNtooNstelliNG
Lida Versteegen houdt een fototen-
toonstelling van haar werk en dat 
van 10 cursisten. De tentoonstelling 
wordt gehouden in de Synagoge van 
Weesp, Nieuwstraat 3-5. Openings-
tijden: vrijdag 15 april, opening om 
19.00 uur. Zaterdag 16 april, 10.00 
tot 17.00 uur. Zondag 17 april, 12.00 
tot 17.00 uur.

vrijdag 15 april en  
zaterdag 16 april 
saM’s klediNGactie
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april 
is de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood. Alle goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel kunnen dan in een gesloten 
plastic zak afgegeven worden bij de 
volgende adressen: Muiden, vrijdag 
15 april van 19.00 tot 20.00 uur: 
Portaal RK Kerk, Herengracht 84 of 
Brandweerkazerne, Weesperweg 2. 
Weesp, zaterdag 16 april van 9.00 
tot 12.00 uur: RK Kerk, Herengracht 
of mevrouw De Lang, Rembrandt 
van Rijnstraat 105. Nigtevecht, za-
terdag 16 april voor 10.00 uur zak-
ken aan de straat zetten.

vrijdag 15 april  
koffieochteNd
Wijkoverleg Hogeweij houdt voor 
alle wijkbewoners een koffieoch-
tend. De ochtend wordt gehouden 
in Grand Café Hogeweyk. De och-
tend begint om 10.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom om bij te pra-
ten.

zaterdag 16 april  
het doMijN BeweeGt
Het Domijn houdt van 14.00 tot 
24.00 uur open dag. Tijdens de 
open dag van vorig jaar is het idee 
geboren om een Culturele Stelling 
van Amsterdam te beginnen. Om 
14.00 uur, op de openingsceremo-
nie van Het Domijn Beweegt, zal 
ook de eerste paal geslagen wor-
den voor deze Culturele Stelling. 
De rest van de dag zal ingevuld 
worden door muziek en theater. 
Het hele programma is te zien op 
www.hetdomijn.nl.

En verder
vrijwilliGers Gezocht
Versa Vrijwilligerscentrale heeft 
weer verschillende openstaande va-
catures. Oranje Vereniging Weesp 
is op zoek naar een enthousiast lid 
van de vereniging. Gemeentemuse-
um Weesp is op zoek naar een gast-
vrouw/gastheer voor een keer in de 
maand bij het museum. Theater 
City of Wesopa zoekt een publieks-
begeleider bij voorstellingen en 
verhuringen. Interesse: spreekuur 
elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur 
op Van Houten Industriepark 21 of 
0294-410578.

exPositie iN de BiBliotheek
Tot en met 29 april is er in de biblio-
theek in Weesp een lente-expositie 
te zien van Anneke van Schaik. Het 
thema van de expositie is de tulp, 
een oer-Hollandse bloem. De expo-
sitie is te zien tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek.

Weesper agenda

Opgeven voor vrijdag:  
 redactie@enterweesp.nl

Meer agenda op www.weesper.nl

 In de bibliotheek is er een lezing over 
de nieuwe Statenbijbel.

The Next Three Days is te zien in de City of Wesopa.
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Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10 (tussen Amstel Station en Middenweg). Elke zondag open van 12.00 - 17.00 uur. 
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Senecio senetti 
Diverse kleuren,  40 cm 
potmaat 15 cm.

5.99

 3.99

Lavendel
(Lavandula
stochas) 
 20 cm 
potmaat 14 cm,
heerlijk geurend.

2.99

 1.99

Dahlia
Diverse kleuren,
 20 cm  
potmaat 10,5 cm, 

2.49

 1.79

Spaanse margriet
(Osteospermum)
Diverse kleuren,  15 cm  potmaat 10,5 cm.

1.99

 1.29
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4.99
Intratuin
struikmargriet

7.99

 50 cm,  Potmaat 18 cm.

Intratuin potgrond universeel   
40 liter, geschikt voor alle planten, met 
name voor eenjarige zomerbloeiers, ook 
voor plantenbakken op terras en balkon.
Per stuk 3.99   Nu 3 voor 8.99

Petunia in hangpot   
Diverse kleuren,  40 cm  potmaat 23 cm.  

7.99

 5.99

7 dagen 
open!
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Schooltheater voor heel Weesp
Vechtstede College druk met repetities voor ‘Geef om Weesp’

 

door Marieke van Veen
 
WEESP - “Leerling van het Vech-
stede College zijn, is veel meer dan 
uren aaneen in de schoolbanken 
zitten”, zegt docent Nederlands 
Jos Jak. De jaarlijkse theatervoor-
stellingen van het Vechtstede Col-
lege vormen daarvoor het bewijs. 
Maandenlang werken de leerlin-
gen samen aan een theaterpro-
ductie; de één in een glansrol, de 
ander als stille maar net zo belang-
rijke kracht achter de schermen. 
Het resultaat is 18, 19 en 20 april te 
zien in de nieuwe gymzaal van de 
school. Jos Jak licht alvast een tipje 
van de sluier op.
 
Vertel eens iets over de voorstelling?
“Geef om Weesp is gebaseerd op de 
Driestuiversopera, in 1928 geschre-
ven door Bertolt Brecht. Het is een 
zwaar stuk, maar het Vechtstede 
Theater heeft daar zoals altijd een 
eigen én een eigentijdse draai aan 
gegeven. Dat zie je onder meer te-

rug in de moderne zang en dans. 
Het wordt lachen, swingen en zwij-
melen. We proberen altijd een kwa-
litatief zo goed mogelijke voorstel-
ling neer te zetten, maar het gaat 
natuurlijk vooral om de leerlingen; 
het plezier dat zij hebben in het 
maken van de productie en hoe 
goed het is voor hun ontwikkeling 
en hun zelfbeeld. Sommigen zie je 
echt tot bloei komen, die stijgen op 
het podium boven zichzelf uit.”
 
Wie doe er allemaal mee?
“Elke leerling die dat wil. De hoofd-
rollen zijn natuurlijk beperkt, maar 
niet iedereen hoeft per se in de spot-

lights te staan. Er moet in de voor-
bereidingen en achter de schermen 
genoeg gebeuren, dus er is voor ie-
dereen wel iets te doen wat bij hem 
of haar past. Er heeft zich door de ja-
ren heen een hechte groep gevormd, 
die steeds groter wordt. Er werken 
dit jaar veel nieuwe eersteklassers 
mee. Maar sommige bovenbouw-
leerlingen zitten er al jaren bij. Er 
is bijvoorbeeld een meisje dat voor 
de vierde keer meedoet. Het had 
de vijfde keer kunnen zijn, maar in 
het eerste jaar is ze afgehaakt om-
dat ze toch niet durfde. Nu vindt ze 
het juist geweldig en dat is wat ik 
bedoelde met hoe goed theater kan 

zijn voor iemands ontwikkeling.”
 
Waarom is de voorstelling dit jaar 
binnen?
“We hebben een prachtige nieuwe 

gymzaal, waar we erg trots op zijn 
en die we graag aan iedereen willen 
laten zien. Maar inderdaad, voor-
heen waren de voorstellingen in de 

buitenlucht en op locatie, wat voor 
een extra bijzondere sfeer zorgde. 
Om eerlijk te zijn was dat soms ook 
wel eens gekkenwerk. Neem The Wi-
zard of Weesp, waarbij het publiek 
per salonboot van scène naar scène 
werd gebracht. Een ontzettend leu-
ke voorstelling, maar eigenblijk 
hebben we toen veel te veel hooi 
op onze vork genomen. De gymzaal 
biedt dan natuurlijk veel praktische 
voordelen. Volgend jaar gaan we er 
denk ik ‘tussenin’ zitten.”

De voorstellingen zijn niet alleen voor 
familieleden hè?
“Integendeel, alle Weespers zijn 
welkom. We hebben dit jaar ook een 
speciale voorstelling voor de kinde-
ren van de basisschool. Zij kunnen 
woensdagmiddag 20 april tegen een 
gereduceerd tarief komen kijken. 
Dat is natuurlijk ook een beetje 
promotie. De kinderen die dan op 
de tribune zitten, komen hopelijk 
later bij ons op school te zitten. Met 
onze voorstellingen laten we zien, 
dat het Vechtstede College geen 
school is waarbij je alleen maar in 
de schoolbanken zit.”
 
Wanneer zijn de voorstellingen en hoe 
komen we aan kaartjes?  

“Geef om Weesp wordt maandag 
18, dinsdag 19 en woensdag 20 april 
om 20.00 uur opgevoerd. Woensdag 
20 april is er om 15.00 uur een ex-
tra voorstelling voor kinderen van 
de basisschool. Leerlingen van het 
Vechtstede College en kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen € 5,- 
voor een kaartje, reguliere kaarten 
kosten € 7,50 per stuk. De kaarten 
zijn te koop bij de BoekenArk op de 
Nieuwstad en bij de Mediatheek in 
het Vechtstede College aan de Am-
stellandlaan.”

‘Op het podium stijgen 

sommige leerlingen  

boven zichzelf uit’

Leerlingen repeteren een dansscène in de gymzaal waar straks ook de voorstellingen plaatsvinden Foto: christian pFeiFFer

My name is Tom and I live in Wiesp
door Marieke van Veen
 
WEESP - Ons gevoel voor taal ont-
wikkelt zich vooral in de peri-
ode tussen ons eerste en zevende 
levensjaar. Dus waarom zou je 
ook niet al in die periode begin-
nen met het aanbieden van een 
vreemde taal, dacht basisschool 
De Hobbedob in Aetsveld. Daarom 
krijgen alle leerlingen - dus ook 
de kleuters - sinds afgelopen sep-
tember een half uur of een uur per 
week Engelse les. Onlangs was de 
afsluiting van het project ‘Engels 
Wereldtaal’. Met liedjes en toneel-
stukjes lieten de kinderen aan hun 
ouders horen binnen een paar 
maanden tijd al een aardig woord-
je Engels te spreken.      
 
Leren lezen is nog een hele klus, 
maar leren praten gaat over het 
algemeen vanzelf. In de vocabulai-
re van een kind sluipen al snel de 
eerste Engelse woorden - door kin-
dertelevisieprogramma’s als Dora 
(“Everybody come on, kom allemaal 
mee…”) maar ook omdat ze geïnte-
greerd zijn in onze Nederlandse taal 
zoals laptop, kids, cool en chillen. 
Volwassenen willen nog wel eens 
bang zijn om dingen verkeerd uit 
te spreken. Jonge kinderen hebben 
daar nog geen last van en kunnen 

hierdoor makkelijker een goede uit-
spraak ontwikkelen.
 
The Team
Op de Hobbedob wordt gebruik ge-
maakt van twee methodes. In de 
groepen 1 tot en met 4 wordt er 
gewerkt met ‘My name is Tom’. Aan 
bod komen thema’s als ‘my family’, 
‘my school’, ‘my house’ en ‘my birth-
day’. Naast het halve lesuur Engels 

per week worden door middel van 
spelletjes delen van de lesstof her-
haald, zodat het goed blijft hangen. 
Groep 5 tot en met 8 werken met 
‘The Team’. Zij volgen een groepje 
jongeren in Cambridge tijdens hun 
dagelijkse bezigheden. Aanspre-
kende thema’s als mode, feesten en 
computers maken de lesstof voor 
deze leeftijdsgroepen extra interes-
sant. Ook voor de bovenbouw geldt 
dat er buiten het uurtje Engels per 
week op andere momenten spe-
lenderwijs wordt gewerkt aan het 
uitbreiden van de woordenschat, 
bijvoorbeeld met spelletjes en puz-
zels. Het aanbieden van een tweede 

taal heeft geen nadelige invloed op 
het leren van de moedertaal. Uit 
een door de Europese Commissie 
gesponsord onderzoek is gebleken 

dat kinderen die tweetalig worden 
opgevoed binnen hetzelfde tijdsbe-
stek twee talen onder de knie heb-
ben als een eentalig opgevoede kin-

deren over één taal doen. Het lijkt 
er zelfs op dat het vroeg leren van 
een tweede taal de ontwikkeling in 
de moedertaal zelfs stimuleert.

Het bekende Rupsje Nooitgenoeg is eigenlijk een Engels creatie ‘The Very Hungry Caterpillar’ genaamd. De rups van papier 
maché is gemaakt door de kinderen van groep 1 en 2 van De Hobbedob. 

De Hobbedob begint al 

vroeg met Engels
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Aan de Kousenbandstraat 47 hebben wij een riante geschakelde woning met 4 slaapkamers als 
modelwoning ingericht. Op die manier krijgt u een goed idee van de mogelijkheden en kunt u 
vast een beetje sfeer proeven. Dus zijn de kinderen toe aan een eigen kamer? Of wilt u de luxe 
ervaren van parkeren op eigen terrein? Laat u dan verrassen door de ruimte en mogelijkheden 
van deze woning met grote woonkamer en heerlijke leefkeuken.

Open huis 
Op zaterdag 5 februari zetten wij de deuren van de nieuwe modelwoning voor u open. 
Van 12.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website. 
Een bezichtiging op afspraak is ook mogelijk. Neem dan contact op met één van de makelaars. 
ERA Van De Steege: 020 - 435 70 40, ZOWONEN: 020 - 600 69 85 of Van der Linden: 036 - 533 00 77. 

Passende hypotheek? 
De Rabobank heeft een aantrekkelijk hypotheekaanbod voor u. Bel 020 - 777 70 70 
of kijk op www.rabobank.nl/amsterdam.

Zo wonen in Karspelhof 
www.opdreefwonen.nl

Komt u de nieuwe modelwoning bekijken? 

GRIJP NU JE KANS!

TYPE ARMAND: € 325.000,- v.o.n. 

INCL. AFKOOP ERFPACHT

EXCL. AFKOOP VANAF € 271.000,- v.o.n. 

Dit is ook Zuidoost!

OPDREEF
in Amsterdam Zuidoost

Graphic 
House
Digitaal ondertekend door 
Graphic House 
DN: cn=Graphic House, o, ou, 
email=info@graphichouse.nl, 
c=NL 
Datum: 2011.01.24 12:38:46 
+01'00'

Aan de Kousenbandstraat 47 hebben wij een riante geschakelde woning met 4 slaapkamers als 
modelwoning ingericht. Op die manier krijgt u een goed idee van de mogelijkheden en kunt u 
vast een beetje sfeer proeven. Dus zijn de kinderen toe aan een eigen kamer? Of wilt u de luxe 
ervaren van parkeren op eigen terrein? Laat u dan verrassen door de ruimte en mogelijkheden 
van deze woning met grote woonkamer en heerlijke leefkeuken.

Open huis 
Op zaterdag 9 april zetten wij de deuren van de nieuwe modelwoning voor u open. 
Van 12.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website. 
Een bezichtiging op afspraak is ook mogelijk. Neem dan contact op met één van de makelaars. 
ERA Van De Steege: 020 - 435 70 40, ZOWONEN: 020 - 600 69 85 of Van der Linden: 036 - 533 00 77. 

Passende hypotheek? 
De Rabobank heeft een aantrekkelijk hypotheekaanbod voor u. Bel 020 - 777 70 70 
of kijk op www.rabobank.nl/amsterdam.

Zo wonen in Karspelhof 
www.opdreefwonen.nl

Komt u de nieuwe modelwoning bekijken? 

GRIJP NU JE KANS!

TYPE ARMAND: � 325.000,- v.o.n. 

INCL. AFKOOP ERFPACHT

EXCL. AFKOOP VANAF � 271.000,- v.o.n. 

Dit is ook Zuidoost!

O
P

DREEF
in Amsterdam Zuidoost

Open huis 

zaterdag 9 april

Verrassend mooi wonen op een van de mooiste plekjes van Amsterdam Zuidoost. Dat kan 
in Karspelhof, een project van ‘Op Dreef’. In dit deel van Zuidoost verandert nog heel erg 
veel; zo komt er o.a. een nieuw winkelcentrum (het oude wordt gesloopt) en het metrostation 
wordt opgeknapt. De omgeving is groen en alle voorzieningen zijn binnen handbereik! 
De woningen zijn stuk voor stuk prachtig, ruim en praktisch ingedeeld.

Kom sfeer proeven! 
Op zaterdag 5 februari a.s. bent u van 12.00 tot 14.00 uur welkom in de modelwoning 
aan de Kousenbandstraat 30. Kijk voor meer informatie op de website. 
Een bezichtiging op afspraak via één van de makelaars is uiteraard ook mogelijk. ERA Van De 
Steege: 020 - 435 70 40, ZOWONEN: 020 - 600 69 85, Makelaardij Van der Linden: 036 - 533 00 77. 

Passende hypotheek? 
De Rabobank heeft een aantrekkelijk hypotheekaanbod voor u. Bel 020 - 777 70 70 
of kijk op www.rabobank.nl/amsterdam.

Zo wonen in Karspelhof 
www.opdreefwonen.nl

Laat je verrassen! 

GRIJP NU JE KANS!

TYPE HENRY: € 250.000,- v.o.n. 

TYPE PHILIPPE: € 275.000,- v.o.n.

INCL. AFKOOP ERFPACHT

Dit is ook Zuidoost!

OPDREEF
in Amsterdam Zuidoost

Graphic 
House
Digitaal ondertekend door Graphic 
House 
DN: cn=Graphic House, o, ou, 
email=info@graphichouse.nl, c=NL 
Datum: 2011.01.25 10:12:24 +01'00'

Verrassend mooi wonen op een van de mooiste plekjes van Amsterdam Zuidoost. Dat kan 
in Karspelhof, een project van ‘Op Dreef’. In dit deel van Zuidoost verandert nog heel erg 
veel; zo komt er o.a. een nieuw winkelcentrum (het oude wordt gesloopt) en het metrostation 
wordt opgeknapt. De omgeving is groen en alle voorzieningen zijn binnen handbereik! 
De woningen zijn stuk voor stuk prachtig, ruim en praktisch ingedeeld.

Kom sfeer proeven! 
Op zaterdag 9 april a.s.  bent u van 12.00 tot 14.00 uur welkom in de modelwoning 
aan de Kousenbandstraat 30. Kijk voor meer informatie op de website. 
Een bezichtiging op afspraak via één van de makelaars is uiteraard ook mogelijk. ERA Van De 
Steege: 020 - 435 70 40, ZOWONEN: 020 - 600 69 85, Makelaardij Van der Linden: 036 - 533 00 77. 

Passende hypotheek? 
De Rabobank heeft een aantrekkelijk hypotheekaanbod voor u. Bel 020 - 777 70 70 
of kijk op www.rabobank.nl/amsterdam.

Zo wonen in Karspelhof 
www.opdreefwonen.nl

Laat je verrassen! 

GRIJP NU JE KANS!

TYPE HENRY: � 250.000,- v.o.n. 

TYPE PHILIPPE: � 275.000,- v.o.n.

INCL. AFKOOP ERFPACHT

Dit is ook Zuidoost!

O
P

DREEF
in Amsterdam Zuidoost

Open huis 

zaterdag 9 april
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door Sjoerd Stoop

WEESP - Voor FC Weesp komt de-
gradatie steeds dichterbij. De 
Weespers hebben de grootste 
moeite om resultaat te boeken 
en leden zondag opnieuw een ne-
derlaag. Nota bene hekkensluiter 
Kampong was met 3-2 te sterk voor 
het elftal.

FC Weesp had veel problemen met 
het matte en ongelukkige spel van 
de hekkensluiter. De Weespers kon-
den nauwelijks echts overtuigen 
en hielden Kampong amper onder 
controle. FC Weesp scoorde zelf, on-
danks veel moeite, twee keer. Dat 
Kampong de Weesper verdediging 
drie keer mocht passeren mocht FC 
Weesp zichzelf aanrekenen. Door de 
nederlaag komt Kampong op slechts 
één punt van FC Weesp, waardoor 
alle alarmbellen rinkelen. 

Met nog vijf wedstrijden te gaan 
moet FC Weesp de komende weken 
resultaat gaan boeken, wil het team 

overleven in de tweede klasse.

Zwaarbevochten zege zaterdag
Een zwaarbevochten zege op FC 
Hilversum houdt het zaterdagelftal 
van FC Weesp voorlopig uit de ge-
varenzone. Door hard werken won-
nen de Weespers met 3-2, waardoor 
FC Weesp een voorsprong houdt op 
de degradatiezone. De openings-
fase was vooral voor FC Hilversum, 
dat al vroeg voor een voorsprong 
kon aantekenen. FC Weesp nam 
vervolgens het initiatief over. Met 
een goed benutte strafschop zorg-
de Lesley Las van Bennekom voor 
de 1-1. Na de gelijkmaker nam FC 
Weesp de wedstrijd over en namen 
Jordy Samson en Sasja Fransen met 
goals een voorsprong op een over-
winning. 

FC Hilversum zorgde na rust nog 
voor 3-2, maar de tweede speelhelft 
kenmerkte zich vooral door enkele 
opstootjes. Dat resulteerde tot twee 
keer toe in geel voor FC Weesp en 
zelfs rood voor FC Hilversum. Een 

goed keepende Peter Oudshoorn 
hield FC Weesp na enkele kansen 
van FC Hilversum op de been.

WEESP - MHCW heeft zondag, on-
danks een sterke wedstrijd, niet 
kunnen winnen van Kikkers. De 
nauwelijks overtuigende oppo-
nent was met 2-3 te sterk voor de 
Weesper hockeyers.

MHCW kon overtuigen met een 
sterke aanval en kon veel kansen 
creëren. Toch bleef Kikkers steeds 
dichtbij. MHCW kon niet altijd goed 
uitverdedigen. Toch was het MHCW 
dat de meeste aanspraak maakte op 
de zege door het sterke aanvallende 
spel. Door goals van Dave van Span-
keren en Jordan van Heerden leek 
MHCW goede zaken te doen. Toch 
kon Kikkers hetzelfde terug doen 
en zelfs de voorsprong pakken. 
MHCW bleef zonder punten door-

dat vlak voor tijd een zuivere straf-
bal werd onthouden, wat leidde tot 
enige woede langs de kant.

“Ondanks de nederlaag hebben we 
goed gespeeld”, aldus trainer Elma-
rie Ferreira. “We verdienden meer 
en het is jammer dat de wedstrijd 
zo moet aflopen. Je voelt je best be-
stolen na zo’n nederlaag als je weet 
dat je eigenlijk meer moest krijgen. 
Dat een zuivere strafbal niet gege-
ven wordt, valt niet goed te praten. 
Soms wordt er getwijfeld, maar als 
het er zo duidelijk op ligt dan mag 
dat gewoon niet gebeuren. Anders 
hadden we gewoon een punt gepakt. 
Dat was misschien nog minder dan 
we verdienden, maar dan hadden 
we tenminste iets tastbaars.”

Sterk MHCW delft onderspit

Voetbaluitslagen

Zaterdag 2 april                                                               
3e klasse C FC Weesp - Hilversum FC 3 - 2     
3e klasse B Benschop DA 2 - Muiden DA 1 2 - 5                  
4e klasse C Zuidoost United - DOB 1 - 1     
5e klasse C Eminent Boys - Muiderberg 3 - 2     

Zondag 3 april                                                                  
2e klasse B Kampong - FC Weesp 3 - 2     
3e klasse C Geinburgia - NFC/Brommer 1 - 1
3e klasse C Nederhorst  -     HBC 3 - 2     
4e klasse D Hoogland DA 1 - FC Weesp DA 1 10 - 0  
5e klasse G Muiderberg - ASV ‘65 4 - 0     
6e klasse C Muiden - Scherpenzeel 5 - 0
 
Programma

Woensdag 6 april                                                                                                    
4e klasse D KVVA DA 1 - FC Weesp DA 1 19.30 uur          

Zaterdag 9 april
3e klasse C Argon - FC Weesp 14.30 uur          
3e klasse B Muiden DA 1 vrij                                 
4e klasse C DOB - JOS/Watergraafsmeer 14.30 uur          
5e klasse C OSM ‘75 - Muiderberg 15.00 uur

Zondag 10 april                                                   
2e klasse B FC Weesp - DHSC 14.00 uur          
3e klasse C Geinburgia - CTO ‘70 14.00 uur          
3e klasse C Nederhorst - Concordia sv 14.30 uur          
4e klasse D FC Weesp DA 1 - Roda ‘46 DA 2 14.00 uur          
5e klasse H Sp. Martinus DA 1 - Nederhorst DA 1 14.30 uur          
6e klasse C  Muiden - VVOO 14.30 uur          

Woensdag 13 april 
Districtkampioenschap West 1 jeugdselectieteams  
jongens < 12 jaar bij FC Weesp 13.00 uur

WEESP - Een eclatante zege van de 
volleyballers van Oberon. De lager 
geklasseerde Weespers versloegen 
de matte middenmoter AVV Kei-
stad met 4-0.

Oberon was de hele wedstrijd veel te 
sterk voor AVV Keistad. Al na de eer-
ste sets was het verschil met 25-15 en 
26-24 groot. Oberon gaf AVV Keistad 
geen moment tijd en ruimte om wat 
terug te doen. De Weesper volleybal-
lers pakten de volle winst  door met 
25-17 en 25-10 de derde en vierde set 
naar zich toe te trekken.

Een overwinning op de koploper 
zorgt ervoor dat de volleybalsters 
van Oberon nog altijd uitzicht heb-
ben op een kampioenschap. De 
Weespers waren vrijdag met 3-1 te 
sterk voor Huizen.

Met veel vechtlust was Oberon over-
heersend de eerste twee sets. Met 
twee keer  25-17 werd het verschil 
gemaakt. Oberon leed alleen de 
derde set met 14-25 verlies. Daarna 
beslisten de Weespers het duel met 
25-23 na een spannende set.

Knappe zege Oberon

Argus hervat 
met zege

WEESP - Na maanden zonder zege 
weet Argus weer wat winnen is. 
De Weesper korfballers, roemloos 
gedegradeerd na het zaalseizoen, 
hervatten zaterdag de veldcompe-
titie met een 10-11 zege op Vlug en 
Vaardig.

Argus had een lastige aan de con-
current, maar kon met goed korf-
bal lang het verschil maken. Vlug 
en Vaardig bleef echter steeds dicht-
bij. Dat Argus de wedstrijd vlak voor 
tijd toch besliste, was een verdiende 
beloning voor het hele team.

Degradatie dreigt voor FC Weesp
Weespers voorlaatste na onnodige nederlaag

Fietsen voor het goede doel
WEESP - TFC Weesp houdt de vierde editie van Emma´s Lentetoer. 
De lentetoer is een sponsorfietstocht waarvan de opbrengsten ten 
goede komen aan Stichting Geneeskundig Kankeronderzoek.
 
TFC zet 3 tochten uit van 35, 70 en 95 km. De kosten voor deelname 
zijn € 7,50 maar het is natuurlijk de bedoeling dat deelnemers zich 
laten sponsoren door familie en vrienden. Inschrijven kan bij het club-
huis van TFC Weesp aan de Papelaan 126. De tochten vertrekken tus-
sen 9.00 en 11.30 uur vanuit het clubhuis.

Goud voor Tim Visser en  
Shaked Franke van WVGV

WEESP - Tim Visser van WVGV heeft afgelopen zondag de gouden 
medaille gewonnen bij de Jokercup in Laren.

Ook Rodney Hogenhout en Sem Tadema vielen, respectievelijk met 
zilver en brons, in de prijzen. Succes was er eveneens voor de dames. 
In Huizen werd zaterdag de 2e wedstrijd in de R-competitie gehou-
den. Shaked Franke won bij de jeugd het goud en Rhodé Gerrits werd 
knap vijfde bij de basisgroep.

WVGV’ers trots op medaille 

fm

Iedere vrijdag om 19 uur  
open op Radio Weesp 

Het  
Clubhuis

Voor spelers, trainers  
en fans!

presentatie 
Sjoerd Stoop

herhaling
zondag 12 uur

We HaVe wint 
eenvoudig

WEESP - Ondanks dat er niet elk 
moment goed gespeeld werd heeft 
We HaVe zondag het veldseizoen 
hervat met een zege. De Weesper 
handbalsters waren met 11-9 te 
sterk voor Fulmen/Fidelitas.

We HaVe had voor de eerste helft 
een lastige klus aan Fulmen/Fideli-
tas. De twee strijdmachten gingen 
lang gelijk op. We HaVe maakte door 
hard werken net het verschil. Na 
rust (8-6) hoefde We HaVe weinig te 
doen om de wedstrijd te winnen.
“Natuurlijk kon het spel vandaag 
veel beter, maar als je zulke wedstrij-
den ook wint mag je niet klagen”, 
aldus speelster Samantha Meijer na 
de wedstrijd.  “Je kon vandaag dui-
delijk merken dat we nog te weinig 
gewend zijn aan het spelen op het 
veld. We speelden vaak veel te ma-
tig en konden niet echt overtuigen. 
Toch hebben we goed grip gehou-
den op Fulmen/Fidelitas. Met de 
overwinning houden we nog altijd 
uitzicht op een mooi resultaat aan 
het einde van het seizoen.”
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van de gemeente muiden

VERGUNNINGEN

Aangevraagde omgevingsvergunning
- Gerard Doulaan 33 – het vergroten van de woning

Verlenging beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning
De termijn waarbinnen op onderstaande aanvraag een beslissing moet worden genomen 
is met zes weken verlengd:
- Jan Sluyterpad 2 – het vergroten van de woning

Informatie
Nadere informatie over deze aanvragen kan worden verkregen bij de afdeling Gebieds- en 
Beheerszaken, telefoonnummer (0294) 210 210. De ingediende aanvragen zijn in te zien 
in het gemeentehuis (tijdens bezoekuren). 

Verleende omgevingsvergunning
- Badlaan 40 – het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (verzonden 5 april 

2011)

Buiten behandeling gelaten aanvragen om omgevingsvergunning
- P.C. Hooftlaan 46 – het kappen van een boom in de voortuin (verzonden 4 april 
2011)

Bezwaar
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum
bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er spoedeisend 
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector be-
stuursrecht afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

RUIMTELIJKE ORDENING

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Muiden maken ingevolge artikel 139 van de Gemeen-
tewet en artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad van deze gemeente in 
haar vergadering van 31 maart 2011 heeft verklaard dat er voor de Bloemendalerpolder 
(inclusief de Gemeenschapspolder en de Brediusgronden) in Muiden een bestemmings-
plan wordt voorbereid. 

Aan het voorbereidingsbesluit is een omgevingsvergunningplicht voor verschillende wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, die voornamelijk ingrepen in of op 
de grond betreffen, gekoppeld. Zodoende wordt voorkomen dat het aangewezen gebied 
minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan bij het nieuwe bestem-
mingsplan te geven bestemmingen. Tevens is bepaald dat het verboden is het bestaande 
gebruik van de aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. 

Op het gebied was een voorbereidingsbesluit van de Provincie Noord-Holland van toepas-
sing. Dit besluit gold tot 16 maart 2011 en er is geen nieuw provinciaal voorbereidings-
besluit genomen. Dit betekent dat de gemeente weer bevoegd is zelf een bestemmings-

plan voor de gronden vast te stellen, een voorbereidingsbesluit te nemen en aanvragen 
om omgevingsvergunning voor het gebied te behandelen. 

De Bloemendalerpolder zal onderdeel uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan ‘Lande-
lijk Gebied’. Mocht er duidelijkheid omtrent de toekomstige inrichting van de Bloemen-
dalerpolder komen, zal het vigerend bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder nog 
steeds dienen te worden herzien om de beoogde ontwikkelingen en doelstellingen ten 
aanzien van natuur, recreatie, wonen en water mogelijk te maken.

Het voorbereidingsbesluit, met de bijbehorende kaart, ligt vanaf vandaag voor een ieder 
ter inzage en treedt daarmee in werking (6 april 2011). Tegen het voorbereidingsbesluit 
kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden ge-
maakt of beroep worden aangetekend. 

MILIEU

Meldingen wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Muiden maakt bekend (gelet op artikel 
8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer) dat de volgende kennisgevingen zijn binnengeko-
men.

Nr. Naam Adres Besluit ex. Art. 8.40 
    Wet Milieubeheer
M.253 K. Suijkerbuijk Naarderstraatweg 3 algemene regels voor in- 
   1399 VR  Muiderberg richtingen milieubeheer
M.254 Tandartsenpraktijk Brink 19b algemene regels voor in-
  Muiderberg  1399 GW  Muiderberg richtingen milieubeheer
M.252 Meet en Regelstation Kanaaldijk-Oost Muiden algemene regels voor in-  
  Weesp A203   richtingen milieubeheer

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die ingevolge artikel 8.40 van de Wet mili-
eubeheer onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en derhalve niet 
vergunning-
plichtig zijn. Door het doen van de kennisgeving verklaren de daarvoor verantwoordelijke 
personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of 
activiteit van toepassing zijn.

Openingstijden:

Gemeentehuis: 
maandag t/m vrijdag van 8:30 - 12:30 uur. 
Burgerzaken is ook geopend op de woensdagmid-
dag van 13:30 - 16:00 uur.  Als men niet tijdens deze 
openingsuren kan komen, kan telefonisch een 
afspraak voor een ander tijdstip worden gemaakt.
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Kermis op het Vestingplein
Vanaf vandaag kan iedereen weer volop genieten van de jaarlijkse kermis op het Vestingplein. De ex-
ploitant kwam van de week de stad binnenrijden om de attracties op te zetten. De kermis staat er tot 
zondag. Wie even genoeg heeft van de suikerspinnen of de draaimolen kan vanaf zaterdag de brug over 
naar het Muizenfort Museum. Afgelopen weekend gingen de deuren weer open voor het nieuwe sei-
zoen. Het fort is elke zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op dit moment is er een expositie te zien 
over het erfgoed van het Kruitpad. Foto: Dick rozenDaaL

Inbraak
Muiderberg

MUIDERBERG – In een woning aan 
de Eikenlaan is in de nacht van za-
terdag op zondag ingebroken. Een 
raam van het huis werd openge-
broken.

De dieven namen een fotocamera, 
een filmcamera, paspoorten en sie-
raden mee.

Bokscursus
in de Rijver

MUIDERBERG – In de Rijver gaat 
het jeugdwerk vanaf donderdag 21 
april cursussen kickboksen geven.

In de training kunnen jongens en 
meisjes van 10 t/m 15 jaar leren om 
stevig in hun schoenen te staan tij-
dens vervelende situaties. Er wordt 
gekeken naar lichaamstaal en ver-
der zijn er conditietrainingen. De 
training begint om 18.30 uur en 
bestaat uit zes lessen. Meedoen kost 
25 euro. Aanmelden kan tot 19 april 
op: ivroege@versawelzijn.nl.

Concert
Crescendo

MUIDERBERG – Muziekvereniging 
Crescendo geeft zondag 17 april 
een concert in de Rijver.

De vereniging heeft de laatste jaren 
veel inspanningen gedaan om jon-
geren te interesseren voor muziek. 
Tijdens het concert is dan ook het 
eerste officiële optreden van het 
jeugdorkest. Naast de donateurs, is 
iedereen welkom om dit concert bij 
te wonen. In de pauze is er gelegen-
heid voor een drankje in de bar. De 
toegang is gratis. Het concert begint 
om 15.00 uur en is om 17.00 uur af-
gelopen.

MUIDEN – Bezorgde telefoontjes 
bij de gemeente, kijkers op de dijk 
en bestuursleden die er met open 
ogen intuinden. Eén ding is zeker; 
de 1 aprilgrap van stichting Pam-
pus is geslaagd. Vorige week viel 
in deze krant te lezen dat het fort-
eiland vorige week vrijdag voor 
filmopnames de Noordpolder tus-
sen Muiden en Muiderberg onder 
water ging zetten. Als grap natuur-
lijk, want zoiets is nu eenmaal on-
mogelijk zonder maandenlange 
voorbereidingen.
 
Om het nog officiëler te maken, 
sloop bedenker Harm Hassenaar 
vorige week dinsdag- vlak voor het 
verschijnen van de krant- door de 
stad om bij de Noordpolderweg 
gele borden neer te zetten. Dezelfde 
borden die de gemeente gebruikt 
om afsluitingen aan te kondigen. 
“Woensdagochtend begon meteen 
de telefoon te rinkelen, we hadden 
eerst niet eens door dat het een 

grap was”, aldus de gemeente Mui-
den. Maar de ambtenaren bleven 
sportief en handelden de rest van 
de week de vragen keurig af. Ook de 
borden mochten blijven staan.
Toch is de grap niet uit de lucht 
komen vallen. Voor het forteiland 
Pampus wordt op dit moment wel 
degelijk een film gemaakt waarin 
de inundaties worden gedemon-
streerd. “Al doen we dat natuurlijk 
niet meer fysiek, computeranima-
ties zijn tegenwoordig zo goed dat 
het niet meer nodig is”, aldus vorm-
gever Harm Hassenaar. De film 
wordt gemaakt voor het nieuwe 
bezoekerscentrum van Pampus dat 
deze zomer open gaat. 

Korting met de krant
Omdat Pampus natuurlijk geen 
overlast wilde veroorzaken mogen 
maximaal 4 Muiders op inleveren 
van dit originele krantenartikel tot 
31 april tegen kindertarief meeva-
ren naar Pampus

Bezorgde telefoontjes om  
1 aprilgrap Pampus

door Christian Pfeiffer

MUIDEN – De bewoners langs de 
Muidertrekvaart zijn verdeeld over 
het voornemen van de gemeente 
om alle boten en steigers in de 
vaart weg te halen. Er wordt al ja-
ren over het opruimen gesproken, 
maar het lijkt er nu echt van te 
komen. De ene bewoner vindt het 
weghalen van de boten niet meer 
dan logisch, terwijl anderen weige-
ren hun scheepje voor de deur weg 
te halen.

Volgens de Ligplaatsenverordening 
van de gemeente mogen er nu een-
maal in de Muidertrekvaart geen 
boten worden afgemeerd. Maar toch 
gebeurt het door de bewoners van 
de Amsterdamsestraatweg en het 
Kruitpad al zeker 35 jaar volgens 
buurtbewoonster mevrouw Klopper: 
“Toen ik dit huis kocht, werd mij 
gegarandeerd dat ik een boot voor 
mijn deur mocht neerleggen. Nu 
ligt al jaren mijn sloep in de vaart 
en denk maar niet dat ik die zomaar 
ga weghalen. Als de gemeente wil 
dat ik mijn sloep weghaal, dan ga ik 
actievoeren.” Volgens veel buurtbe-

woners zijn niet de boten van de bu-
ren het probleem, maar de mensen 
uit Weesp en andere plaatsen die de 
vaart gebruiken als dumpplek voor 
hun eigen boten. “Het is hier lang-
zaamaan gewoon een rotzooi aan 
het worden”, aldus de heer Wetse-
laar. Aan het begin van de vaart is 
zelfs een steiger verschenen.

De gemeente is van plan om de bo-
ten op korte termijn weg te halen. 
Alleen boten met een geldige ont-
heffing mogen blijven liggen. Alle 
belanghebbenden worden per brief 
ingelicht en op alle boten en steigers 
wordt vervolgens een handhavings-
besluit bevestigd. Bezwaar aanteke-
nen tegen het besluit is mogelijk, de 
gemeente gaat dan kijken of de boot 
kan blijven liggen. Mevrouw Klop-
per hoopt dat de gemeente besluit 
om alleen de verwaarloosde boten 
weg te halen. “Het is wel duidelijk 
dat daar het probleem zit. Voor ons 
als bewoners zijn er gewoon geen 
ligplaatsen beschikbaar in Muiden. 
Ik zou niet weten waar ik mijn boot 
heen moet brengen.” Wanneer de 
brieven de deur uitgaan, kan de ge-
meente nog niet zeggen.

Boten moeten weg; 
buurt is verdeeld 

Brieven gaan binnenkort de deur uit

Biologische producten  
bij ijssalon

Naast ijsjes kunnen Muiders vanaf deze maand ook biologische en 
duurzame producten krijgen in de ijssalon van Muiden Maritiem aan 
de Herengracht. Luxe producten zoals wijn, ijs, champagne, thee en 
koffiebonen staan uitgestald naast het ijs. Nu het seizoen langzaam-
aan weer van start gaat is de salon elke vrijdag, zaterdag en zondag 
open. In het hoogseizoen gaat de deur nog vaker open. 
Foto: MUiDen MaritieM

De boten moeten weg volgens Muiden. Foto: Dick rozenDaaL

Door de borden leek het nog echter. Foto: christian pFeiFFer
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Moeders mooiste
 
De Citroën DS4 is gekozen tot ‘Mooiste Auto van het Jaar’. Dit is resultaat van meer dan 60.000 stemmen 
uit 62 landen via een internetverkiezing. De DS4 is het tweede model in de nieuwe serie van Citroën. De 
auto is van dichtbij te bewonderen tijdens de AutoRAI deze maand. 

Amsterdam klaar voor AutoRAI
De AutoRAI keert terug naar de be-
proefde opstelling van de merken-
stands. Van 13 tot en met 23 april 
is in de Amsterdam RAI vrijwel elk 
automerk vertegenwoordigd.

Drie maanden voor opening hebben 
vrijwel alle automerken zich aange-
meld. Ze presenteren een uitgebreid 
overzicht van modellen, primeurs 
en concept cars. AutoRAI 2011 
krijgt een indrukwekkend aantal 
primeurs en premières. Belangrijke 
primeurs en concept cars zijn onder 
meer de BMW 1 Serie M Coupé, de 
Fiat 500 TwinAir Dualogic, de Jeep 
Grand Cherokee, de Lexus CT200h 
Hybrid, de Mazda MX Superlight, 
de Mercedes-Benz C-Klasse, de Mini 
Cooper SD, de Opel Ampera en Flex-
treme GT/E, de Range Rover Evoque, 
de Renault Fluence Z.E. en de Smart 
Electric Drive.

Binnen en buiten zijn diverse de-
monstraties en themapaviljoens 
ingericht. Voor elektrisch rijden en 
andere duurzame technieken is veel 
aandacht. Zo mag de bezoeker met 
een zelf opgelade e-car rijden.

Ongewoon rijke
uitrusting voor
Volvo XC70 D3

Volvo heeft een extra rijk uitge-
ruste versie van de XC70 D3 geïn-
troduceerd. Deze Limited Edition 
koppelt een avontuurlijke inslag 
aan een zeer concurrerende prijs 
en een ongewoon rijke uitrusting. 
Het voordeel voor de klant op deze 
Limited Edition bedraagt ruim 
8.000 euro.

De Volvo XC70 D3 is standaard al 
ruim toebedeeld. Zo is de lifestyle 
Estate zowel voor- als achterin 
standaard voorzien van airbags, 
evenals DSTC (Dynamic Stability 
and Traction Control). Ramen en 
buitenspiegels zijn elektrisch ver-
stelbaar en ook cruise control en 
links/rechts gescheiden automa-
tische airconditioning maken het 
rijden met de Volvo XC70 in stan-
daarduitvoering al zeer comforta-

bel. De Limited Edition voegt een 
hele reeks veiligheidsverhogende 
opties toe, zoals een automatisch 
dimmende binnenspiegel, een re-
gensensor, dual-xenon koplampen 
met adaptieve bochtverlichting en 
een koplampreinigingsinstallatie. 
Park Assist achter helpt parkeer-
schade voorkomen en de elektrisch 
bedienbare achterklep biedt het 
ultieme gemak. De lederen bekle-
ding en verwarmbare voorstoelen 
ten slotte, maken het verblijf in de 
XC70 meer dan aangenaam. De slag-
room op de taart vormt het multi-
mediasysteem dat audio, telefoon 
en navigatie koppelt. Lichtmetalen 
17 inch wielen maken het uiterlijk 
van deze Volvo XC70 compleet. Voor 
een prijs vanaf 48.995 euro mag hij 
de showroom uit. 

Volvo heeft de XC70 extra rijk uitgerust.

Verkoop auto’s
flink in de lift

De verkoop van nieuwe perso-
nenauto’s is in maart 2011 met 
26,8% toegenomen ten opzichte 
van de maand maart 2010, zo 
blijkt uit de definitieve cijfers 
van RAI Vereniging, BOVAG en 
RDC. In maart werden 56.762 
nieuwe personenauto’s geregis-
treerd.

Volkswagen is het best verkoch-
te merk in maart 2011. Opval-
lend is de opkomst van Fiat, dat 
met ruim 4500 exemplaren bijna 
9% van de markt veroverde. De 
Punto is de populairste Fiat van 
het moment. Dit model staat op 
de derde plaats in de merkentop 
5, net achter de VW Polo en 
Renault Twingo. 

Vrijwel alle merken staan deze maand op de AutoRAI.

Ton Steur, medewerker van SEAT-
dealer SeatPoint in Amsterdam, is 
uitgeroepen tot beste SEAT-mon-
teur van de wereld. 

Tijdens de SEAT Top Service People 
competitie, die jaarlijks door SEAT 
wordt georganiseerd en waaraan 

medewerkers uit 26 landen deelna-
men, won Ton niet alleen in zijn ei-
gen categorie, maar werd hij tevens 
uitgeroepen tot overkoepelende 
winnaar van de wedstrijd.

In het dagelijks leven is Ton Steur als 
leermeester werkzaam bij SEAT-dea-
ler SeatPoint in Amsterdam, waar 
hij verantwoordelijk is voor het trai-
nen, opleiden en coachen van de 
monteurs van zowel SeatPoint als 
de totale A-Point Groep. Gezien zijn 
technische kennis wordt Ton boven-
dien ingeschakeld voor het stellen 
van diagnoses bij auto’s met inge-
wikkelde technische storingen.
SeatPoint maakt deel uit van de be-
kende A-Point Groep, de SEAT-dea-
ler voor Amsterdam en omstreken. 
SeatPoint beschikt tevens over ser-
vicevestigingen in Weesp (A-Point), 
Badhoevedorp (A-Point) en Amster-
dam West (Autovroon).

Ton Steur is ’s werelds beste 
SEAT-monteur

 De grote Ford-modellen zijn nu extra aantrekkelijk.

Bij de Ford-dealer kan de S-MAX 
en Galaxy Trend Business besteld 
worden. Deze nieuwe uitvoeringen 
bieden zowel zakelijke als particu-
liere rijders een uiterst rijke stan-
daarduitrusting tegen een aan-
trekkelijke prijs.

De Ford S-MAX en Galaxy Trend 
Business zijn verkrijgbaar met de 
geavanceerde en zuinige 1.6 TDCi 
dieselmotor en 1.6 EcoBoost ben-
zinemotoren die zijn voorzien van 
een groot aantal ECOnetic technolo-
gieën zoals het Ford Auto-Start-Stop 
systeem, de actieve grille-afsluiting 
en Smart Regenerative Charging. De 
Trend Business modellen zijn onder 
meer voorzien van een navigatie-
systeem, een USB-aansluiting, dual 

zone automatische airconditioning, 
Bluetooth, Voice Control bediening, 
cruise control met Speed Limiter, 
parkeersensoren vóór en achter, 
dagrijverlichting (LED op S-MAX), 
elektrisch bedienbare portierramen 
rondom, een gekoeld dashboard-
kastje, elektrische voorruitverwar-
ming, variabel verwarmbare voor-
stoelen, automatisch inschakelende 
dimlichten, een regensensor, por-
tiergrepen in carrosseriekleur en 
een met leder afgewerkte versnel-
lingspook. De S-MAX is standaard 
uitgerust als 5-zitter en de Galaxy 
als 7-zitter. De vanafprijs van de S-
MAX Trend Business is 34.669 euro, 
de Galaxy Trend Business is er vanaf 
39.142 euro.

S-MAX en Galaxy 
Trend Business

Fiat Punto.Ton Steur is de beste SEAT-monteur ter 
wereld
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AUTOSCHADEHERSTEL
Als het om vakmanschap & kwaliteit gaat

Autoschade Herstel
Weesp 

Pampuslaan 222-226
1382 JS  Weesp

Industrieterrein Noord
Tel. 0294 - 413055
Fax 0294 - 415204

info@schadeherstelweesp.nl

� Schadeherstel aan alle auto’s.
� Wij herstellen voor alle verzekeringsmaatschappijen
� 4 jaar Focwa-garantie
� Eurogarant kwaliteitsborging
� Gratis vervangend vervoer

Schade gereden en niet all-risk verzekerd?
Geen probleem, vraag naar onze speciale tarieven, wij werken dan met onderdelen uit de
groene onderdelen stroom.
Indien u dat wenst regelen wij uw autoschade rechtstreeks met uw verzekeringsmaatschappij

Schadegaranthersteller
ANWB-geselecteerd reparateur
Achmea vertrouwensreparateur

Waarom naar de universele garage, als u net zo voordelig 
naar de dealer kan? Bij ons krijgt u meer! 
Uitstekende service, vaste lage tarieven en professionals 
die werken aan uw auto staan garant voor jarenlang 
onbezorgd rijplezier! Plan snel online een afspraak.

A-Point monteert uitsluitend kwaliteitsbanden met E-keurmerk. Onze bandenprijzen zijn incl. montage, balanceren en BTW, excl. verwijderingsbijdrage.
Aanbod geldt niet voor winterbanden. APK is incl. APK afmelden en dieselroetmeting, excl. bijkomende kosten en eventuele herstelwerkzaamheden. 
Tarief geldt voor Volkswagen inclusief leden. Geen lid? Wij maken u graag gratis lid. Vraag de service adviseur naar de voorwaarden. 

A-Point Amsterdam Zuidoost  Kollenbergweg 11 • Amsterdam Zuidoost • T 020  430 16 00

Autovroon Amsterdam  Contactweg 47 • Amsterdam West • T 020  687 07 00

A-Point Badhoevedorp (service) Sloterweg 65 • Badhoevedorp • T 020  449 66 00

A-Point Weesp (service) Nijverheidslaan 5-7 • Weesp • T 0294  41 44 51

online
onderhoud
plannen

www.a-point.nl

2e band
halve prijs

APK
€ 19,- 
en diesel  

€ 39,-

   

MITSUBISHI
MOTORS

 HOGEWEYSELAAN 215  TEL: 0294 - 41 66 19

 een zaak van vertrouwen 
thuis in alle merken occasions

www.jlancker.nl

Een nieuw voorjaar, 
een “nieuwe” occasion
Mitsubishi Colt 1.3 5 deurs bj 2005 Airco, Trekhaak  115.000 km € 6.250,00

Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 Long Body BJ 2003 Airco 106.000 km € 8.750,00 

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Exclusive bj 2007  Airco, l.m. velgen 67.000 km € 8.950,00

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Cool bj 2010 Airco, l.m velg,  5.000 km € 12.500,00 

Suzuki Jimny 1.3 Special 2002  ABS, l.m. velg, audio  46.000 km € 6.450,00 

Suzuki Ignis 1.3 5 deurs 2001 Airco, Bullbar, L.M. velg 136.000 km € 3.500,00

Citroen C3 1.4 Exclusive bj 2003 Airco, cruise controle 86.000 km € 5.750,00

Fiat Panda 1.2 bj 2004 Airco, trekhaak, audio 78.000 km € 4.750,00

Ford Ka 1.3 bj 2004 Airco, audio 110.000 km € 3.950,00

Hyundai Getz 1.4 bj 2006 Airco, trekhaak. L.m. velg 67.000 km € 6.950,00

Peugeot 307 1.4 Cool N Blue bj 2008 Airco, cruise control 37.000 km € 8.450,00

Toyota Yaris 1.3 VVt-i Linea Sol 5 drs BJ 2004 115.000 km €  6.500,00

Al onze occasions zijn voorzien van onderhoudshistorie en Nationale AutoPas 

Kom kijken op de Hogeweyselaan 215 in Weesp                                             www.jlancker.nl
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7 1.500,-
korting

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. 

BIESHEUVEL AMSTERDAM B.V. SPAKLERWEG 89, AMSTERDAM, TELEFOON 020-6936925, WWW.HYUNDAI.NL/BIESHEUVEL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.45 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. De dealer waar je terugkomt!

7 1.500,- 1.500,-7 1.500,-7
korting

KORTING OP VOORRAADAUTO’S

BIESHEUVEL’S

OUTLET

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,2 - 5,8 (l/100 km) / 23,8 - 17,2 (km/l); CO2 - emissie: 108 - 135 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

Hyundai i20 van  3  10.995,-
Outletkorting 5  2.000,-

Nu   7 8.995,-

Hyundai i10 van  3  7.995,-
Outletkorting 5  1.500,-

Nu   7 6.495,-

WEGENBELASTING

VRIJ

Zoveel 
meer. 
Hyundai.

TM

7 2.000,-
korting
 2.000,- 1.500,- 1.500,-

korting
 1.500,- 1.500,-
korting

Hyundai i20 van  3  10.995,-
Outletkorting 5  2.000,-5  2.000,-5

korting
7 2.000,- 2.000,-7 2.000,-7

kortingkorting

Prijzen zijn excl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken. Prijzen zijn na aftrek van de korting. Alle aanbiedingen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten en gelden t/m 30 april 2011. Financial Lease via Citroën Business 
Finance (0900 – 12 12 900 € 0,10 p/min.), actietarief geldig voor 12-24-36-48-60 maanden. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROËN 
(0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

CITROËN AMSTERDAM - AMSTERDAM - STADIONPLEIN 22-24 - 020 - 570 19 22 - WWW.CITROENAMSTERDAM.NL
CITROËN ZUID OOST - AMSTERDAM-Z.O. - LEMELER BERGWEG 12  (TUSSEN IKEA EN DE WOONBOULEVARD) - 020 - 430 18 00 - WWW.CITROENZUIDOOST.NL

Rekenvoorbeeld
Kredietsom Looptijd 

in maanden
Jaarlijks 

kostenpercentage
Maandbedrag Totaalprijs van het krediet

Citroën Nemo HDi 75 € 10.950 48 8,4% € 195 € 13.509 
Het voorbeeld is berekend met een restantbetaling van € 4.149.
Rekenvoorbeelden betreffen niet-doorlopend krediet. Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 
136, 3011 KD Rotterdam, (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar bij uw Citroën-
dealer of via www.citroën.nl.

ONS SPECIALE AANBOD:
CITROËN NEMO HDi 75

NU MET 19% KORTING
ACTIEPRIJS RIJKLAAR € 10.950 (excl. btw)

Voorzien van:

€ 195 
BIJ DE AMSTERDAMSE 
CITROËN-DEALERS

BIJ DE AMSTERDAMSE CITROËN-DEALERS

www.citroen.nl
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Kleine advertenties voor bedrijven en particulieren

kleintjes
Zomerbroeken  

Ook in Bandplooi, Omslag! 
 Kapelstr: www.nr14bussum.nl
 
AdministratieKantooR Urgent 
Boekhouding en Belastingzaken.  
Voor betaalbare prijs 
Tel: 0294-266464, 06-47687260 
adminurgent@kpnmail.nl
 
Where are you TOK about? 
Kakelen is makkelijk, maar een 
ei leggen is een kunst. Vrolijk 
Pasen. Bron: Jalan Rhido
 
Te koop: gebruikte stei-
gerplanken, tuindecoratie 
en meubelen, brocante. Zie 
ook www.koetshuisweesp.nl. 
‘s Gravelandseweg 10 Weesp 
0623456980
 
Gezocht: een lieve, betrouw-
bare oppas die onze dochter 
van school ophaalt (14.30) en 
op haar past tot ± 17.30. Het 
gaat om de donderdag. Tel. 
06-48206111 (Sylvia)
 

Vr. zkt werk in huishouding 
en strijkwerk ettc. 7 jaar erv. 
met goede refs. in Weesp. Mevr. 
Mariam e 9,- p/u. Ik werk in 
weesp. Tel. 06-43175635

COMPLICITY
Computers

&
Services

www.complicity.nl

Verkoop
Reparatie
Installatie

zakelijk én particulier
Hogeweijselaan 209c Tel.: 0294 484 620 

www.scheidingsmakelaar.nl 
...omdat scheiden ook een nieuw begin is. 

Hans Meeuwis 06-53291987

Of geef uw 
prikkers op via  

www.weespernieuws.nl

 035 691 39 49  035 525 62 52

Iain Matthews & Egbert Derix – Afterwords
De Boerderij • 20.30 uur
‘Woodstock’ in De Boerderij

Hans Liberg – Ick Hans Liberg
podium één • 20.15 uur
Hans Liberg laat zich kennen

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

Omnia – World of Omnia
podium twee • 20.15 uur
Mystieke folk- en wereldmuziek

Ruth Jacott – Simply the Best
podium één • 20.15 uur
Ruth Jacott brengt soul met hart en ziel

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

Do
07

Vr
08

Do 07 
   +
Vr 08

Zo
10

APRIL

WWW.SPANT.ORG

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Weesp/Muiden en omstreken 

geven thuis extra hulp en 
ondersteuning. Snel en kosteloos. 

Voorkom dat de zorg te zwaar wordt. 

Kijk op www.vptzgooi.nl 
of bel 06 - 556 87 648

GMG_advNBOS_opendag_91X131_20juni.ai   1   31-05-10   15:51

GOLFBAAN NAARDERBOS 
IS OP ZOEK NAAR TOPPERS!

Golfbaan Naarderbos is een uniç  centrum met ongç ende faciliteiten. Naast de schitte-
rende 27 holes golfbaan vindt men hier uitstç ende mogelijkheden om sfeervol te dineren, 

lunchen, een geslaagd feest te organiseren en doeltreffend te vergaderen. Gelegen aan het 
Gooimeer, op slechts 15 minuten van Amsterdam, biedt Naarderbos de gast alles om sportief 

te genieten in een prachtige entourage.

Voor onze horeca-, receptie- en shopafdeling zijn wij op zoç  naar:

SOUS-CHEF KEUKEN (M/V)
Full- time

SEIZOENSMEDEWERKERS RECEPTIE (M/V)
Voor minimaal 16 uur per weç 

MEDEWERKERS SHOP (M/V)
Voor minimaal 16 uur per weç 

SEIZOENSMEDEWERKERS BEDIENING (M/V)
Voor minimaal 16 uur per weç 

SEIZOENSMEDEWERKERS SPOELKEUKEN (M/V)
Voor minimaal 16 uur per weç 

Wij bieden een salaris conform de CAO voor de golfbranche, 
een prettige werkomgeving en gezellige collega’s.

Geïnteresseerd? Kijk voor de exacte invulling per functie op www.nbgolf.nl.  U kunt ook 
contact opnemen via telefoonnummer 035-678 39 67 of per e-mail via info@nbgolf.nl, wij 

zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen wordt.

GOLFBAAN NAARDERBOS 
IS OP ZOEK NAAR TOPPERS!
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 Centrum € 209.000,- 
k.k.

Emmastraat 11
Karakteristieke stadswoning in een vriendelijk 
autovrij straatje binnen het â schermde 
stadsgezicht van Weesp met een patio (zuid) 
met achterom.

     Weesp Centrum

Achtergracht 94
€ 200.000,- k.k. 

Weesp Centrum

Torenstraat 2
€ 250.000,- k.k.

Weesp

Stationsweg 6 
€ 795.000,- k.k.

Nigtevecht

Nieuweweg 16
€ 275.000,- k.k. 

Weesp Centrum

Oudegracht 81
€ 285.000,- k.k.

     Weesp Aetsveld

Wiefferingdreef 18
€ 292.500,- k.k.

Weesp Aetsveld

Lakenkopersweg 104
€ 225.000,- k.k.

Weesp

Dichtershof 53
€ 439.000,- k.k.

Weesp Aetsveld

Lakenkopersweg 172 
€ 154.000,- k.k.

Weesp Centrum

Middenstraat 52
€ 225.000,- k.k.

     Weesp Aetsveld

Chirurgijnsweg 114
€ 275.000,- k.k.

Weesp

H. Marsmanstraat 52
€ 126.500,- k.k.

Weesp

Casparushof 37
 € 325.000,- k.k.

Nederhorst den Berg

Veenderij 30
€ 257.500,- k.k.

Weesp Centrum

Dirk Marcussteeg 2 
€ 1.350,- per maand

     Weesp Leeuwenveld I

E. de Wildeplantsoen 18 
€ 375.000,- k.k.

Weesp Leeuwenveld II 

Anna Horstinkstraat 84
€ 425.000,- v.o.n.

Weesp Leeuwenveld II

Anna Horstinkstraat 82 
€ 435.000,- v.o.n.

Weesp Leeuwenveld II

Anna Horstinkstraat 37
 € 349.000,- v.o.n.

Weesp Leeuwenveld II

Korte Muiderweg 47
€ 569.000,- v.o.n. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Weesp

Casparushof 22
€ 300.000,- k.k.

Weesp

J.H. Leopoldhof 10 
€ 117.500,- k.k.

Weesp

Herensingel 63 
€ 250.000,-  k.k.

Weesp

Prinses Irenelaan 60 
€ 269.000,- k.k.

Weesp

Aart v.d. Leeuwstraat 55
€ 128.500,- k.k.

Weesp Aetsveld

Reguliershof 36
€ 279.975,- k.k.

Weesp

J.H. Leopoldhof 36
€ 113.500,- k.k.

Weesp

Sportparklaan 213
€ 132.500,- k.k.

Weesp Centrum 

Julianastraat 29
€ 249.500,- k.k.

NIEUW

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

VERKOCHTVERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 
VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

VERKOCHT O.V. 

AANGEKOCHT 

VOOR CLIËNTEN

IN PRIJS VERLAAGD
IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD
IN PRIJS VERLAAGD

NIEUW EN 

DIRECT VERKOCHT! NIEUW EN 

DIRECT VERKOCHT! NIEUW EN 

DIRECT VERKOCHT!

TE HUUR




