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Meeste Weespers verkiezen
zelfstandigheid boven fusie
door André Verheul
WEESP - De meeste Weespers vinden dat Weesp niet moet meegaan
in de gemeentefusie. Dat blijkt uit
een verscherpte, nieuwe Stadspeiling van het WeesperNieuws. De
helft van de respondenten heeft
meer vertrouwen in een zelfstandige gemeente Weesp (GV3) dan in
een grotere fusiegemeente (GV4).
Daarmee is een duidelijker beeld
ontstaan over wat Weespers de
beste bestuurlijke toekomst van
hun gemeente vinden. Vorige week
werd een andere Stadspeiling gepresenteerd. Daaruit bleek dat
32% voor een GV4 is en 20% voor
een GV3. Bij die peiling konden
respondenten echter ook andere
opties verkiezen: een GV9 (24%) en
‘geen van deze varianten’ (18%).
Dit genuanceerde beeld gaf onvoldoende antwoord op de vraag die
binnenkort in de Tweede Kamer
voorligt: een keuze uit alleen GV3
of GV4. Om de Weespers tot een
scherpere uitspraak te dwingen,
is een nieuwe Stadspeiling gehouden met slechts de keuze uit GV3
en GV4. Na de vraag in welke variant de bestuurskracht van Weesp
het beste wordt gewaarborgd, kiest
50% voor de GV3-variant (waarbij
Weesp zelfstandig blijft en Muiden,
Naarden en Bussum fuseren). 37%
kiest voor de GV4-variant (Weesp
fuseert met de andere drie gemeenten mee). 14% kan geen keuze maken. In vergelijking met de vorige
peiling is het aandeel GV4-fans van
vergelijkbare omvang. De anderen
verschoven vooral naar GV3.
De conclusie na de vorige peiling
was dat een GV3 of een GV4 voor
het draagvlak niet uitmaakt. Nu
blijkt het draagvlak voor een GV4
duidelijk kleiner. Tegelijkertijd onderstreept dat een andere conclusie
van vorige week, namelijk dat de
gemeenteraad van Weesp een GV4
bepleit, terwijl daar nooit overtuigend draagvlak bij de bevolking
voor is gebleken.
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Professionele
hennepdrogerij
ontruimd
WEESP - Aan de Frans Halsstraat
in Weesp is zaterdag een professionele hennepdrogerij ontruimd. De politie heeft twee
mensen aangehouden: de 27-jarige bewoner en een 28-jarige
Hilversummer.
De Hilversummer was op het
moment van de inval in de woning en vluchtte via een raam.
Later is hij alsnog opgepakt. In
de woning hingen bijna 800
hennepplanten te drogen en
werd ruim 40 kilo aan geknipte
toppen in dozen en zakken gevonden. Tijdens de inval waren
acht vrouwen bezig met het
knippen van de toppen. Zij zijn
heengezonden en moeten zich
later voor de rechter verantwoorden. De politie kwam de
zaak op het spoor na meldingen
van sterke wietluchten.

Verkoop nu uw oude
gouden sieraden.

Fundering onder Fortburg bijna weggesleten
Het mag een wonder worden genoemd dat de Fortbrug tussen Fort Ossenmarkt en de ‘s-Gravelandsweg nog overeind staat. Bij de opknapbeurt blijkt dat de brug jarenlang bijna los op de fundering lag.
Volgens de gemeente was er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Tijdens het schoonstralen van het
wegdek kwamen werklui er achter dat de verbinding tussen het brugdek en de fundering bijna was
weggesleten. Daarom worden nu enkele nieuwe liggers gestort. De renovatie zou aanvankelijk deze
maand worden afgerond, maar het storten van de nieuwe liggers duurt alleen al minimaal vier maanden. Het werk kan daardoor pas in de herfst worden afgemaakt. De brug blijft wel open voor verkeer.
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A-Point Weesp
Nijverheidslaan 5-7
T. (0294) 414 451
www.a-point.nl

Oﬃcieel service-dealer:

Nieuwstad 42, Weesp
Tel. 0294 - 450 228
www.hansluijer.nl
info@hansluijer.nl

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!
0294 - 412 933 | weesp@dentalclinics.nl
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Open
pen Huizen Route!

Contant of oud tegen nieuw

Een stralend frisse lach?
Uw gebit bleken bij
de tandarts

Altijd de scherpste bandenprijzen:
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Juwelier Hans Luijer,
eerlijk en vertrouwd!
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Woensdag 28 maart 2012
Zij had de wil om te leven
maar niet meer de kracht

Woensdag 15 juli 2009

Met verdriet geven wij kennis dat rustig van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma
Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap afscheid van je moeten nemen
echtgenote van Wilhelmus Petrus van Engen
Wat blijft zijn onze herinneringen

Jacoba Maria van Engen-de Groot
~ Coby ~

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn vader
WEESPERNIEUWS

Jan SamploniusWeesper

Vrijdag 17 juli
betuigen wij u onze oprechte dank.
Documentaire
De documentaire die Frans kunnen lekker samen in de
Uit aller naam:
Bromet over de verkoop van speeltuin spelen, maar er
Marieke Samplonius
de
Maarten
Lutherkerk zijn ook speciale activiteiten
wordt opnieuw uitgezonden zoals knutselen, broodjes
Weesp
Naarden
Weesp,
maart Het
2012tweede en bakken, kookcafé en bingo.
Rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw
op
televisie.
* 5 februari 1930
† 22 maart 2012
laatste deel is vrijdag 17 juli In de speeltuin komt een
op Nederland 2 te zien om rooster te hangen. De opeWim
van Engen
Siebrigje Trijntje
Bakker
13.15 uur.
ningstijden tijdens de grote
vakantie zijn: maandag tot
~Siep~Trudy en Peter
Historische
en met vrijdag van 11.30 tot
Margot
en Sjoerd
echtgenote van Matthijs Albertus
Wesseloo
stadswandeling
17.00 uur en op zondag van
Esther
Historische Kring Weesp 13.30 tot 17.00 uur. Op zaterBart
brengt het verleden van dag is de speeltuin dicht.
* 8 oktober 1924
† 8 juli 2009
Weesp tot leven met boeiende stadswandeling. Het Magneet expositie
Wim en Yvonne
gezelschap wandelt onder In het gemeentemuseum
Wim en Julie
begeleiding van een gids van Weesp is tot en met
Quirine en Joram
langs historische bekende en begin september een tenWeesp,
Thijs
Wesseloo
verborgen plekjes. Er wordt toonstelling over de magneet
Peter en Vera
verzameld voor de Grote te zien. Deze (brom)fietsfaRonald
en verdere familie
Kerk in de Nieuwstraat. briek zat ruim veertig jaar
Axel
Vertrek: 19.15 uur. Deelname lang in Weesp, maar werd in
Sonja
kost € 3,50 per persoon.
1969 overgenomen door
Batavus. Omdat de ruimte
Sander en Astrid
Weesp, ‘Huize Oversingel’
Zaterdag 18 juli
beperkt is, zijn alleen de eerCorrespondentie adres:
Boekenmarkt
ste en de laatste geproduCorrespondentieadres:
Hugo de Grootlaan 30, kamer 332
De Nederlandse Protestan- ceerde bromfietsen te zien.
W.P. van Engen
1381 DE Weesp
ten Bond houdt een boeken- Verder zijn er fietsen en
Aertjanssenstraat 7
Familieberichten
markt
in de Van Houtenkerk documentatie te bezichtigen.
1382 ED Weesp
aan de Oudegracht. Er zijn Het gemeentemuseum is
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op
duizenden boeken te koop, gevestigd in het stadhuis aan
Met een familiebericht
in WeesperNieuws
De crematieplechtigheid
zal plaatsvinden
op woensdag
28 maart
maandag
13 juli in crematorium
Ölandhorst,
Oostranddreef
gesorteerd
op onderwerp.
de Nieuwstraat. Het museum
kuntgaat
u eenonder
geboorte,
of huwelijk
omLelystad.
13.30 uur in crematorium Almere, Kruidenweg 3 te Almere
te
Het
meeroverlijden
om is open
op dinsdag, woensbekendmaken
in Weespreisen omgeving.
Stad-West.
romans,
kinderboeken,
dag, donderdag, zaterdag en
gidsen en talenstudies. De zondag van 13.30 tot 16.30
Opgeven of
informatie
Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren in de
opbrengst
is meer
bestemd
voor via
uur.(0294) 410 333 of
info@weespernieuws.nl
koffiekamer
van het crematorium.
Voor
de hartverwarmende
belangstelling die wij mochten
de
instandhouding van het
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en
kerkgebouw.
Expositie Ita Verwey
schoonmoeder
In Bibliotheek Weesp zijn
Verder:
werken te zien van de
Zomervakantie bij
Weesper kunstenares Ita
Don Bosco
Verwey. Haar schilderijen in
Tijdens de zomervakantie is acryl en gemengde techniek
Ook reageren op het nieuws uit Weesp?
speeltuin Don Bosco open. en haar beeldjes in brons en
Mail uw tekst van maximaal 200 woorden naar redactie@weespernieuws.nl.
willen
wij
U
langs
deze
weg
heel
hartelijk
danken.
Het thema is 'Don Bosco keramiek zijn te bezichtigen
Kijk op www.weespernieuws.nl voor de voorwaarden.
Wij hebben Uw medeleven zeer op prijs gesteld.
goes Disney'. De kinderen tijdens de openingstijden

Van deMaartje
lezersVersteeg

Jan enjes
Pauline
en de kinderen
Stadsstrand
en drijvende
vlonders
Ronald en Gaby
Met de zomer voor de deur
maak je het recreëren aan
Theo
wil ik ons gemeentebestuur het water bij de molen en
en met name mevrouw Das- op de groene punt óók nog
juli 2009
selaar graag een heel klein
eensveel leuker. U kunt mij
verzoek doen. Op de Ossen- bellen voor hulp of desnoods
markt, achter de nieuwe ves- voor een burgerinitiatief.
tingwerken, ligt nog steeds C. Reneman, Weesp
een heel fijn strandje.
Op
Uitvaartverzorging
J.D. Nieuwhof
zonnige woensdagmiddagen Vliegverkeer
Persoonlijk en betrokken!
en in het weekend spelen en In de editie van vorige week
zwemmen hierVerzorging
hele schoolwordt heten
onderzoek
naar
van begrafenis
crematie voor
Weesp, Muiden,
den geluidsconBerg,
klassen. Ik zie menigeen
ge- deNederhorst
(toekomstige)
Driemond en omstreken
nieten van dit mooie rustige
touren van Schiphol ‘weer
plekje, net buiten de drukte een beer op de weg voor
van
de bootjes.Nieuwhof
Ik heb mijn
nieuwbouw in de polder’
Uitvaartcentrum
best
gedaan 110a
om het strandje genoemd. Die formulering
Utrechtseweg
1381
GT Weesp
te
behouden
tijdens de werk- suggereert dat deze beer
zaamheden aan de nieuwe
plotseling ten tonele is verKantoor:
wallen.
Met het baggeren
is schenen. Dit beeld behoeft
Achterherengracht
23
1382
XT gelukt
Weesp om het zand
het
ook
enige nuancering. Het in- en
onder het water te laten
uitvliegpatroon van Schipliggen. Het kan alleen zo
hol ligt al decennia in grote
www.uitvaartverzorgingnieuwhof.nl
veel
beter! Met 1 of 2 flinke lijnen vast. Met de bijbehotelefoon
0294
- 413800
dag en nacht bereikbaar
vrachtwagens
zand heb -je
rende
geluidsbelasting.
Daar
er een super strand! Dat is
kon je als overheid bij het
alles. Hoe eenvoudig kan het ontwerpen van bouwplanzijn om iets goeds te doen
nen soms nog afstand van
aan de kwaliteit van wonen
in
Weesp. Zoveel meer kan
arts
Buiten deze tijden:
je
genieten
vanTergooionze unieke Dienstapotheek naast de
Huisartsenpost
ligging
aan dewerkdagen
Vecht. Ik heb huisartsenpost.
ziekenhuizen,
begrepen
dat
het
17.00 - 08.00
uur
en‘aansprain het
Tel: 035 - 533 06 07
kelijkheid
technisch’
weekeinde. Bellen voor niet is
toegestaan
om te zwemmen Tandarts
afspraak: 0900-9359.
in de Vecht, maar gedogen
Telefoon 020-5709595
is
ook een kunst. Desnoods
Apotheek
plaats
je een
bord met
Ballintijn,
Nieuwstad
20 verHomeopaat
boden
te zwemmen,
en laat
Veldsema,
Amstellandlaan
24 18 en 19 juli
ma-vrij
8.00-19.00
* En nu J.W. Jansen
je
het verder
metuur
rust.
zat het
9.00-14.00
uur
we
er toch
over hebben: 06 – 52123310
met een paar zwemtrap* Ballintijn vrijdag
Dierenambulance
tot 21.00 u.
Telefoon: 035-6830300

Weekenddiensten

Van de lezers

nemen. Voor Weesp geldt
contour blijft.
dat sinds 2003 men daar
John van Baars, lid Wmo
rekening mee moet houden. Adviesraad en bewonersverteHet WeesperNieuws stelt de kolommen graag open voor
Want sinds dat jaar is Weesp genwoordiger voor Weesp in de
lezers die willen reageren op het nieuws. Hou uw bijdrage
op grond van de Wet luchtcluster Oost van de CROS
beknopt svp (circa 200 woorden). Anonieme brieven worden
vaart
met
Muiden,
Ouderniet geplaatst. De redactie kan brieven inkorten, redigeren of
Amstel
Amstelveen
Bus 49
geheelen
terzijde
leggen. De inhoud
blijft de mening van de
verenigd
de ucluster
Oost
Buslijn
49 rijdt
sinds
schrijver.in
Wilt
ook reageren?
Ons adres
is: redactie@entervan
de
CROS,
de
Commissie
december
via
de
weesp.nl of Fijnvandraatlaan 2a, 1381 EW Weesp.kortste
Meer inforRegionaal
route
Weesp naar het
matie overOverleg
brieven Schiphol,
van lezers staat
op door
www.weespernieuws.nl
omdat deze gemeenten bin- station. Aan de nieuwe
nen
de geluidscontour
van
route
liggen
Haantje
Pik
Hierdoor
lijkttwee
ook haltes,
in Weesp
20
Ke
vielen.
In
het
concept
Leopoldhof
en
Papelaan;
dit
Wat grappig om in het
het draagvlak af
te brokkeMasterplan
BloemendaWeesperNieuws
te lezen over zijn
len. reeds
Als debestaande
GV4 wordthaltes
doorlerpolder
wordt
echter
bij
van
Connexxion-lijn
106. De
Haantje Pik.
Ik heb
een groot
gedrukt,
ontstaat er een
deel
van mijn jeugd doorgeongewenste
situatie.
Er bij
de
‘geluidscontouren’
wel
halte
Papelaan
ligt dicht
bracht in Barneveld.
Ook
komthuis.
dan een
nieuwe
gesproken
over wegen
en
mijn
Onlangs
ben ik op
daar kenden
we Haantjeis
Pik. deze
gemeenteraad
met
spoor,
maar luchtvaart
halte in lijn
49vooral
gestapt.
Alleen ging het
bij onsheeft
om
Bussumse
raadsleden
weggelaten.
Daarom
GVB
lijkt beide
haltes aan
echter
een
plakkerige
lekkernij.
wie wij
moetenwant
uitleggen
de
Wmo
Adviesraad
in zijn
niet
te kennen
volgens
Haantje
Pik14is maart
een soort
waarOV-chipkaart-transacde Bloemendaleradvies
van
2010
mijn
Zeeuwse
Bolus, maar
dan iets tieoverzicht
polder ligt, dat
staover
dit concept
aan het
zouwe
ik het
bij het
zachter
en
in
de
vorm
van
een
tion
willen
houden,
dat
projectbureau Bloemendastation ingestapt zijn. Ikde
haan.
Rond
Pasen
kun
je
Groenedus
Punt
eentwee
bouwbelerpolder aangeraden ‘ook
betaal
voor
haltes
Haantje
Pik bij alle Barnestemming
heeft
maar
groen
de
geluidsbelasting
en de
extra.
Als ik
op de
GVB-site
veldse bakkers kopen. Ik was
moet blijven enzovoort. De
ontwikkeling daarin door
restitutie probeer te krijgen,
er gek op! Ik ken niet de hele
kans dat de GV4 door de
de aanvlieg- en vertrekmoet ik invullen met welke
geschiedenis van het Haantje
tweede kamer komt, is
routes van Schiphol mee
lijn ik heb gereisd en bij
Pik, maar ongetwijfeld zijn er
klein. Weesp zal voor zichte nemen in de plannen’.
welke halte ik ben ingestapt.
vele oude Barnevelders die dat zelf moeten zorgen, dat is
Of
dat
effectvertellen.
heeft gehad
daargarantie
zijn beide
wel
kunnen
Bakkers Ook
de beste
datnieuwe
de
in
de
tekst
van
het
defihaltes
onbekend.
Ook
op de
in ieder geval vast wel.
nodige beslissingen
worden
nitieve
Masterplan
is
mij
routestrip
van
lijn
49
in
de
Monique de Vries
genomen. En als de slechte
niet bekend op dit moment. dienstregeling
op de
GVBsfeer in de huidige
raad
Wel
komen
haltes niet
GV4is een afschrift van dit site
hierbij
een beide
belemmering
is,
advies
naar
gedeputeerde
voor.
Toch
opvallend
Drie jaar geleden was ik
dan is het de taak vandat
de lijn
Driessen
en het college
er welom
stopt,
maar
het
een voorstander
van de van 49
politiek
bij de
volgende
BGV4.
enWHet
gestuurd.
Dus
de beer GVB
de haltesteniet
kent.met
Zou
leek een
goede
verkiezingen
komen
loopt
al lang
rond, sinds
het
wellicht die
komen
doordat
manier
om weerstand
te
kandidaten
wel bereid
2003
op aan
wettelijke
basis,en
in het
de haltes
bieden
Amsterdam
zijnbeheer
samenvan
te werken.
Hetinis
Almere.
is dat
er het
daarom
jammerbij
dat
de verWeesp.
TeInmiddels
hopen valt
de Weesp
volledig
Connexxiéén en ander
In
kiezingen
(nieuwe)
maat veranderd.
die genomen
on
ligt? lijken te worden
Bussum
is geen
uitgesteld.
wordt
binnen
dedraagvlak
bestaande Richard
van Ingen
voor een fusie met Weesp.
Alexander Bruch, Weesp
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agenda

Pieter de Blois

De medewerkers van het
Bureau Informatie en Advies
de weerman
van
van
de bieb. De
expositie van
Versa
en
de
RadiototWeesp
duurt
eind juli 2009.
Rechtswinkel Weesp gaan
met vakantie. Daarom is er
Inschrijven Schilderdag
een aangepast rooster van de
Meerinschrijving
bewolking, kans
bui, minder
De
voor opdeeenspreekuren
inzacht
juli en augusDe
lente
doet
de
komende
dagen
een
flinke
stap
terug.
vijfde Plein-air Schilderdag tus. BIA heeft van
7 juli
tot
Navan
een
serie
stralende
dagen18komt
het accent
meer op
is
start
gegaan.
Voor aanaugustus
een aangepast
bewolking
liggen.
Het hogedrukgebied
melden,
kijkteop
www.pleinrooster. In dezesitueert
periode zich
is er
ten
westen
van
Ierland.
Dat
heeft
een
noordwestelijke
air.nl of bel 0294-416861. 1 spreekuur per week, wisseluchtstroming
gevolg, waardoor
bewolking
Deelname
via tot
voorinschrijlend op er
demeer
dinsdagavond
of
onzekost
kantvijf
op komt.
Er isperkans woensdagmiddag.
op een bui en de temperaving
euro per
Vanaf 18
tuur zakt
geleidelijk
verder
soon.
Inschrijven
kan ook
op terug.
augustus is het BIA weer
de dag zelf. Dan kost het € aanwezig.
Rechtswinkel
6,50.
Weesp is met vakantie van 7
Donderdag en vrijdag
julimet
tot het
18 augustus.
Vanaf donderdag is het gedaan
zachte en Vanaf
zonOverige
informatie: Vanuit het westen
deze neemt
datum
is
de
nige lenteweer.
de bewolking
Zomerrooster
en is het bewolkt
Rechtswinkel
ookdan weer
geleidelijk toe. BIA
Vrijdag
en er kan
een
Rechtswinkel
wekelijks
bui vallen. Er waait een matige
tot vrij aanwezig.
krachtige noordwestenwind (windkracht 4-5). De maximumtemperatuur
ligtop 11 à 12 graden. Met daarbij de vrij forse wind kan
het tamelijk guur aanvoelen.

Kerkdiensten

Protestantse gemeente
Vrijzinnige geloofsgeZaterdag en zondag
Grote Kerk
meenschap NPB
In het weekeinde krijgen we naar verwachting een mix
Zondag 19 juli 10.00 uur
Van Houtenkerk
van bewolking, een enkele bui, maar ook geregeld wat
Ds. D. Pruiksma
Zondag 19 juli 10.30 uur
zonneschijn. Een wisselvallig weertype dus. De maxiGeen dienst
mumtemperatuur doet nog een stapje verder terug.
Zondag 19 juli 19.00 uur
Met 8 à 9 graden
is het nogalEvangelische
fris, zeker gezien
de wind
Gereformeerde
Bond
Gemeente
dieJ.L.W.
matigKoppenhol,
tot vrij krachtig
doorstaan
uit noordwesDs.
Huizenblijft
Vechtstede
College
telijke richting. De kans op nachtvorst
is klein.uur
Zondag 19 juli10.00
H. Laurentiusparochie
Dhr. S. van Hattem
Weetje
Laurentiuskerk
De eerste
lentemaand
van ditApostolisch
jaar zal de statistieken inZondag
19 juli
10.30 uur
gaan
als
een
zonnige
(circa
160
uur tegen 120
uur norWoord & Com
Genootschap
Weesp
maal) en droge maart (20 mm
65 mm19
normaal).
Liturgiegroep
P.J.tegen
Troelstralaan
Qua gemiddelde dag- en nachttemperatuur
zelfs
zeer
Iedere zondag 9.30 uur
dienst
zacht (circa
8.0 graden
tegen 6.2 normaal). Vorig jaar
Dinsdag
21 juli 09.00
uur
Stiltecentrum
ofdaarmee
Life
was maart nog zonniger (185Rivers
uur) en
zelfs de
Woord
Com
OAZ-gebouw
op drie&na
zonnigste maart sinds
1901.
Liturgiegroep
Iedere zondag 10.00 uur dienst

Uitvaartverzorging Myosotis
Verzorging van begrafenis en crematie
De aula en ontvangkamer bieden
diverse mogelijkheden om een
persoonlijke invulling aan de
uitvaart te geven.

www.myosotisuitvaartverzorging.nl

Melding van overlijden: 0294 - 41 24 09
Dag en nacht bereikbaar
Utrechtseweg 110 B • 1381 GT Weesp
(Gelegen op het terrein van de algemene begraafplaats Carspelhof)

Colofon Colofon
WeesperNieuws is
is een
een
WeesperNieuws
uitgave van
van Enter
Enter Media.
Weesp bv
uitgave
Verschijning wekelijks
wekelijks huishuisVerschijning
aan-huis
in
Weesp,
Muiden,
aan-huis in Weesp, Muiden,
Muiderberg, Nederhorst
Nederhorstden
Muiderberg,
den Berg, Driemond en
Berg, Driemond en NigteNigtevecht. Oplage 14.500
vecht. Oplage 15.250.
Uw persberichten, foto’s,
Adres
agendaberichten, uitslagen,
Uw (pers)berichten voor de
nieuwstips,
etc kunt u sturedactie kunt u mailen naar:
ren
naar:
redactie@weesperredactie@enterweesp.nl
nieuws.nl,
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Standpunt
fusie wordt
maandag
bepaald
WEESP - De gemeenteraad van
Weesp buigt zich maandag 2
april in een aparte vergadering
over het Weesper antwoord op
de brief van minister Spies over
de gemeentefusie. Raadsleden
vonden het punt te belangrijk
om tijdens de reguliere raadsvergadering te behandelen.
Per brief heeft de minister negen gemeenten in de regio gevraagd zich uit te spreken over
de GV4-variant (Weesp, Muiden,
Naarden en Bussum) en de GV3variant (zonder Weesp). Het antwoord moet voor 13 april terug
zijn in Den Haag.

Kerkgebouw moet plaats
maken voor 14 woningen
Bestemmingsplan moet eerst worden aangepast
door Jessica de Jong
WEESP - Nu het bestemmingsplan
wordt aangepast, lijkt de kogel
eindelijk door kerkcentrum Hogeweij te gaan. Het pand moet in
de toekomst plaats maken voor 14
nieuwe woningen.

het samenvoegen van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Lutherse Kerk is het
gebouw overbodig geworden. Het is
alweer jaren geleden dat er in dit

Bezwaren van buren
over minder zon in de
Het plan aan de Waarschapsstraat
bestaat uit twee blokken van zes tuin zijn afgewezen
en acht woningen, die met hun
achtertuinen aan elkaar grenzen.
Het gaat om 12 tussenwoningen
van twee woonlagen en twee kopwoningen met drie woonlagen en
een plat dak. Maar voor het zover
is, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Dat biedt
nu nog de mogelijkheid voor horecaondernemingen en niet voor de
bestemming ‘wonen’.
Dat komt doordat het gebouw in
1970 in gebruik werd genomen als
Gereformeerde Kerk. In het pand
was een hoofdgebouw waar de
kerkdiensten plaats vonden, met
daaromheen laagbouw met een
aula en verenigingsruimten. Door

pand voor het laatst werd gekerkt.
Doordat er een kerk in het pand
zat, gold een speciale bestemming.
Omwonenden hadden graag een
wijkcentrum in het pand gezien,
de eigenaar dacht aan een disco en
heeft een tijdje Polen in het pand
ondergebracht. In 2008 sprak de
gemeenteraad haar voorkeur uit
voor een woonbestemming. Nu,
vier jaar later, is het zover dat het
bestemmingsplan aangepast kan
worden en dat er een ontwerp ligt.
Niet alle buren zijn even blij met
de nieuwbouw. Twee bewoners uit
de Waarschapsstraat dienden al

tandheelkundig
centrum Weesp

VOOR EEN
GEZOND GEBIT

EN EEN FRISSE ADEM!
www.tandheelkundigcentrumweesp.nl
C. van Drosthagenstraat 19•1382 BP Weesp•0294 41 37 00

een bezwaar in. Zij krijgen namelijk te maken met minder zon in
hun tuin. De buren zijn door de gemeente geïnformeerd dat het plan
ondanks hun bezwaren gewoon
door gaat. Het bouwplan valt met
tien meter in hoogte namelijk 5
meter lager uit dan is toegestaan.

Ook mocht de bebouwing dichter
op de bestaande woningen staan en
is er juridisch gezien ‘geen tekort
aan daglicht’.
Op de vraag hoe het nu verder gaat
met dit plan, kon de gemeente gisteren nog geen antwoord geven.

Wie bloed wil geven
moet voortaan naar
Diemen of Bussum
Sanquin sluit bloedbank Weesp
WEESP - Weespers kunnen niet
langer in hun eigen stad bloed afgeven aan de Sanquin bloedbank.
De bloedafname locatie Weesp
wordt gesloten.
Alle 370 donoren zijn inmiddels via
een brief op de hoogte gebracht.
Sanquin verwacht dat de Weesper
donoren voortaan elders hun bloed
laten afnemen; de dichtstbijzijnde
locaties zijn in Diemen en Bussum. Steeds minder Weespers zijn
bereid bloed af te staan. En wanneer het aantal donoren onder
de grens van 400 personen komt,
wordt besloten de afnamelocatie
te sluiten omdat het niet efficient meer is, zo legt woordvoerster
Shanna Tan uit. In Weesp is dat het
geval.
“Door iedereen te verwijzen naar
Diemen, Bussum of de mogelijkheid te bieden in een andere plaats

langs te komen, worden de keuzemogelijkheden verruimd”, zo geeft
Tan er een positieve draai aan. Bang
voor een nog verdere terugloop is
ze niet. “Onze ervaring leert dat ongeveer 75 procent van de donoren
meeverhuizen. Iedereen met klachten of die niet gereageerd heeft,
wordt persoonlijk gebeld door een
medewerker. Wij willen zorgvuldig
met de nieuwe situatie omgaan.”

De gemeenteraad van Muiden
besloot ook om een extra raadsvergadering over de fusie te houden. Die vindt vanavond plaats.
Muiders zijn opgeroepen hun
mening over de fusie, en de varianten, per brief kenbaar te maken aan de raadsleden.

Vuurwerk
verboden op
30 april
WEESP - Koninginnedag in
Weesp wordt ook dit jaar zonder vuurwerk afgesloten. Dat
laat voorzitter Hans Burggraaff
van de Oranjevereniging weten.
Vorig jaar won de Dierenbescherming een kort geding
over het vuurwerk. Broedende
vogels bij bastion de Nieuwe
Achtkant kunnen namelijk
last hebben van de knallen.
De rechtbank ging vorig jaar
akkoord met het verbod. Dat
leidde overigens wel tot ophef.
Zelfs de overkoepelende organisatie van de Oranjeverenigingen was bezorgd over de gevolgen van deze uitspraak.

Laptops en
geld gestolen
uit bedrijf
WEESP - Bij een inbraak bij een
bedrijf aan de Amstellandlaan
zijn vorige week twee laptops
en geld meegenomen.
Tussen maandagavond en dinsdagochtend zagen inbrekers
kans om het bedrijf binnen te
komen. Zo meldt de politie.

Intratuin Almere en Amsterdam

Zondag 1 april

open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Almere Euphoniumweg 5
Intratuin Amsterdam Nobelweg 10
www.intratuin.nl

75.2.3589 Koopzondag_Almere_Adam 1 april 103,9x50,2.indd 1

geeft kleur aan groen

26-03-12 11:42
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Nieuwe raamdecoratie montage zonder boren
en schroeven met behulp van magneetband.
De naam is SPEEDY PLISS.
Jeroens Horrenshop is:
• Online bekijken en bestellen
• Prijs inclusief meten en plaatsen
• Geen bezorgkosten
• Plaatsing door héél Nederland!
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¨Praktische hulp
aan huis
door
inspirerende
mensen!¨

Hordeuren

samenz

Inzethorren

Bezoek onze website en zie hoe simpel het is!

ouderenservice waar je blij van wordt

www.jeroenshorrenshop.nl

Nu ook in ´t Gooi

Speedy Pliss

Samenz biedt hulp- en gemakdiensten aan senioren,
door energieke en inspirerende mensen bij u in de buurt.
Want met nieuwe energie, sta je sterk in het leven!

Bezoekadres: Zuiderzeelaan
Bedrijvenpark Bloemendael
info@jeroenshorrenshop.nl

Te Koop Sloep
Hexar 571 (2008)

Mooi Volendam,
voor topkwaliteit

Stoere stalen consoleboot met stuurstand
• Met houten banken en vlonders
• Lengte 5,70 m
• Minimaal 8 zitplaatsen
• Incl. kussens, dekzeil, verlichting,
anker, zwemtrap etc.
• Incl. motor Yamaha 8pk (2008)
• Met mogelijkheid om ligplaats
aan het water in Weesp te huren
(Aquamarin)

Ressource kalk en krijtverf

Tapijt stoﬀering

Parket en Laminaat

Gordijnen en binnenzonwering

• Wij kunnen uw bestaande tapijt verwijderen en afvoeren
• Wij kunnen uw (grote) meubelstukken verplaatsen
• Wij laten alles netjes en schoon achter
• Wij werken uitsluitend met Volendamse vakmensen
(er zijn dus geen excuses meer voor uitstel!!)

Vraagprijs: € 9.995,Contact: A. Bouman
06-29518577

Brinklaan 70a | Bussum | Telefoon 035 6932300

ME E !

DOE

© Disney

Help mee
eieren zoeken
in de winkel!

(023) 844 22 22
www.samenz.nl
info@samenz.nl

Kijk snel in de winkel hoe jij de paashaas kunt helpen
om de eieren terug te vinden in de winkel. En lees hoe
je meteen kans maakt op deze fantastische prijzen!*
Verblijf+toegang
Disneyland voor
4 personen

Wii Party Pack
+ Udraw

Nintendo
3DS

*Zie voorwaarden op de deelnamekaart.

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u
dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie
aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Spar kippenbouten

Plenty
keukenpapier maxi

naturel of gekruid
per kilo

4,49 / 4,99

pak 2 rol
2 pakken

Leffe Blond,
Dubbel of Tripel

2

99

6-pack (6 x 30 cl)

4

STUKS

1

49

Snacktomaatjes
beker 200 gram

prijs per
kilo 7,45

1

99

Roomboter
kersencarrée of
abrikozenslof

Bijvoorbeeld:
blond

2,76

25%
KORTING

5,89

4

42
prijs per
liter 2,46

5,98

2

99

1+1
GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (29 maart t/m 1 april 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl
*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
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Toename
inbraken
bedrijven
WEESP - Ondernemers worden
opgeroepen om extra alert te
zijn op inbrekers. Op het bedrijventerrein Noord constateert
de politie een lichte stijging
van inbraken. Vorige week werd
ingebroken aan de Amstellandlaan en een poging ondernemen aan de Gouwzeestraat.
“Het bedrijventerrein heeft
onze
aandacht.
Woensdagnacht hebben we nog mannen
ondervraagd die zich ‘s nachts
verdacht gedroegen op het terrein”, aldus wijkagent Walter
Langendorff. De politie kon niks
strafbaars ontdekken en moest
de mannen laten gaan. Volgens
Langendorff kunnen veel inbraken door simpele maatregelen al
worden voorkomen, zoals goed
hang- en sluitwerk.

700 nieuwe
Weespers
verwelkomd
WEESP - Alle mensen die in
de afgelopen twaalf maanden
in Weesp zijn komen wonen,
werden afgelopen week officieel welkom geheten op het
stadhuis. De ‘nieuwebewonersavond’ is een jaarlijkse traditie.
Burgemeester Horseling trapte
de avond af met een toespraak
over Weesp. Daarna kon iedereen een kijkje nemen bij de vele
verenigingen en instanties die in
de stad actief zijn. Het afgelopen
jaar zijn ruim 700 nieuwe mensen in Weesp komen wonen.

Papierloos
vergaderen
WEESP - De gemeente Weesp
heeft een belangrijke stap gezet
naar papierloos werken. Alle
raadsstukken zijn nu op de iPad
beschikbaar.
Met de gratis app RaadDigitaal
kunnen de stukken worden opgevraagd. Ook burgers kunnen
er gebruik van maken.

WEB TOP 5
Het WeesperNieuws vindt u elke
week in de brievenbus, maar
ook elke dag op internet. Deze
nieuwsberichten werden vorige
week het meest gelezen.
1. Hennepdrogerij ontdekt,
twee verdachten opgepakt
2. Politie valt huizen binnen in
Weesp
3. Inbrekers nemen laptops
mee
4. Grote brandweeroefening
boerderij Dammerweg
5. Treinverkeer rond Weesp ligt
compleet stil
www.weespernieuws.nl

Onder Ons
Jan Brand (71)
Glazenwasser 1968-2012
50 jaar Weesper

Nieuwe lindes voor De Triangel
Drie lindes die voorheen aan de Nieuwstraat stonden, hebben afgelopen week tijdens Boomfeestdag
een nieuwe plek gekregen op het schoolplein van de Triangel. Wethouder Jean van der Hoeven hielp
mee om de bomen te planten. Het hele plein krijgt momenteel een grondige opknapbeurt, dat grotendeels bekostigd wordt met een bijdrage van Jantje Beton. Bij de feestelijkheden wars ook een aantal
stille demonstranten op het schoolplein aanwezig. De groep stond met een spandoek met de tekst ‘3
bomen hier, min 42 Achtergracht. Tel uit je winst’. Ook raadsleden waren aanwezig, zij doneerden op
eigen kosten een boom aan de Van der Muelen-Vastwijkschool.

Verbouwing Vechtstede College
start komende zomer
Ook miljoenen voor Brede School
WEESP - De grote verbouwing van
het Vechtstede College begint deze
zomer. Op de middelbare school
komt een nieuwe verdieping op
het hoofdgebouw, de entree wordt
vernieuwd en de oude mavo-vleugel aan de zijkant van het gebouw
wordt gesloopt. De vernieuwde
school moet in september 2013
klaar zijn.
De verbouwingsplannen van het
Vechtstede College gaan ongeveer 4
miljoen euro kosten. De gemeenteraad besloot unaniem om hiervan
ruim twee miljoen euro voor haar
rekening te nemen. De mavo-vleugel uit 1974 is in slechte bouwkundige staat en bovendien kampt de
school met ruimtegebrek. Door de
extra verdieping en verschillende
inpandige aanpassingen, ontstaan
extra theorielokalen en overige
ruimtes. Aan de voorgevel komt
ook een opvallende centrale entree.
De indeling wordt hierdoor praktischer. Leerlingenstromen in het gebouw zullen hierdoor soepeler verlopen. Door het slopen van de oude
mavo-vleugel komt grond vrij, die
mogelijk voor andere doeleinden
kan worden ingezet.

INKOOP
OUD

GOUD

& ZILVER

Schulman b.v.

________professional numismatists_____

De hoogste prijs bij een
vertrouwd adres
sinds 1880!

Brinklaan 84a - 1404 GM - Bussum
Geopend: ma t/m vr 10:00 - 17:00
Tel. 035 6916632 - Fax 035 6910878

www.schulman.nl

“Het Vechtstede College beschikt
niet over het aantal vierkante meters die de school volgens de gemeentelijke verordening nodig
heeft. De verwachting is dat het
leerlingaantal de komende jaren
stabiel zal blijven ondanks een
licht krimpende markt”, aldus de
overkoepelende Gooise Scholen Federatie. De Federatie betaalt ook
een deel van de verbouwing. De
werkzaamheden duren naar verwachting 15 maanden en worden
in september 2013 afgerond.
Ook de Brede School Kors Breijer
kan rekenen op de benodigde investering. Het gaat hier om 5,4
miljoen euro. Dat betekent dat vol-

gende maand de bouw al van start
kan gaan.
De Brede School Kors Breijer moet
onderdak bieden aan 16 basisschoolgroepen, twee kinderdagverblijfgroepen,
buitenschoolse
opvang voor kinderen tot en met
groep 5 van kinderopvang Kind &
Co, een peuterspeelzaal van Versa
Welzijn en een sportvoorziening.
De school wordt zodanig gebouwd,
dat het gemakkelijk voor meerdere
doeleinden gebruikt kan worden.
Ook voor activiteiten ten behoeve
van de buurt.
Weesp kan het geld beschikbaar
stellen na reserveringen en onderwijsbijdrages van het Rijk.

Dit jaar weer Watersportdag
WEESP - De voorbereidingen voor
de Watersportdag zijn in volle
gang. Deze zomer moet het evenement na de afwezigheid van een
jaar weer worden gehouden.
De Weesper Watersportdag moet
dit jaar op zaterdag 2 juni worden

gehouden. De plannen zijn om de
dag niet te veel te laten afwijken
van de voorgaande edities. Dat betekent dus dat de focus van de festiviteiten in De Kom ligt. In het water
zijn schepen te bezichtigen en om
De Kom heen komt een kleine braderie.

Hoera voorjaar?
“Voor een glazenwasser is het
heerlijk als de warmte de winterse kou weer verdrijft. Zelf
kan ik nu lekker in het zonnetje
gaan zitten, want sinds december ben ik met pensioen. De binnenstad van Weesp moet het nu
zonder mij doen.”
Wat is het grootste vooroordeel over
glazenwassers?
“Glazenwassers zouden asociaal
zijn, omdat ze geen concurrentie in hun wijk zouden accepteren. Het tegendeel is waar. Ik
ken het verhaal van een glazenwasser die ziek werd. Zijn collega’s namen voor hem zijn wijk
erbij, zodat de man toch aan zijn
centen kwam.”
Als u geen glazenwasser was...?
“Dan was ik gaan varen. Dat is
mijn passie. Omdat ik een bril
draag, was een beroep in de zeevaart helaas voor mij niet weggelegd.”
Waar bent u trots op?
“Op mijn gezin en de aanhang.
Ze hebben het goed voor elkaar.
En op mijn goede naam die ik
met mijn schoonmaakbedrijf
‘Brandschoon’ in al die jaren
heb opgebouwd.”
Met wie zou u nog wel eens een goed
gesprek willen?
“Met Pim Fortuyn. Ik had de
hoop dat hij de nodige verandering zou brengen in het politieke bestel.”
Stamppot of salade?
“Mijn vrouw Gerry maakt het allebei even lekker.”
Wat is uw beste eigenschap?
“Ik ben wat eigenwijs, maar ik
kom altijd mijn afspraken na.”
Wat is het mooiste plekje in Weesp?
“Als je met de boot vanaf Uitermeer om de bocht bij de molen
de eerste blik op Weesp krijgt.
Prachtig.”
Als u een dag burgemeester mocht
zijn, dan…?
“Zou ik Weesp als watersportstad promoten. Dus goede voorzieningen aanleggen en zeker
de brugtijden verlengen.”
Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
“De Bloemendalerpolder en de
verlegging van de A1. Dat aquaduct bij Muiden had er al lang
moeten liggen.”
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Bent u op zoek naar een betaalbare
airconditioner voor een aangename
temperatuur in uw woning of bedrijf
terwijl het buiten warm of koud is?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Recom Airconditioning is een
onderdeel van www.recom-ice.com.

VOORJAARSSTUNT

PMS 299

20% PMS Cool gray 10

Zwart

Recom Airconditioning bied drie verschillende typen
wandunits tegen een scherpe prijs inclusief montage,
in bedrijfstelling en 1 jaar garantie.
Recom Airconditioners:
• Koelen, verwarmen, filteren en houden de luchtvochtigheid
op peil
• Units zijn inclusief:
• Binnenunit
• Buitenunit voorzien van R410A koudemiddelvulling
• Afstandbediening
• Koelleidingen met koppelingen (lengte maximaal
3 tot 4 meter) tussen binnen en buitenunit
• Elektrische bekabeling (lengte maximaal 3 tot 4 meter)
tussen binnen- en buitenunit

Lieve clientèle,
Deze maand bestaat onze ‘Apple’ 40 jaar. Voor ons een mooi moment om terug
te kijken op een lang en gelukkig werkzaam leven. We hebben altijd genoten van
ons winkelbestaan. Maar dit is ook het moment om vooruit te kijken, naar de
toekomst. En we hebben besloten die toekomstige jaren op een andere manier te
gaan invullen.
We bedanken u voor de vele uurtjes gezelligheid, het door u in ons gestelde vertrouwen en de medewerking die u ons verleende om ons motto ‘winkelen moet
een feestje zijn’ tot uitvoer te kunnen brengen. We zullen het zeker missen.
Vanaf 1 april bieden we u 30% korting aan op de gehele nieuwe collectie,
inclusief alle accessoires (schoenen, tassen, hoeden, etc.)!
Wij verheugen ons erop om u, ook in deze laatste fase, bij Miss Apple te
ontmoeten.
Frank & Loes Westerbrink

Uiteraard kunt u zelf de complete installatie en inbedrijfstelling verzorgen, voor een prijsopgave verzoeken wij u
vriendelijk contact met ons op te nemen op 06-10031894,
0294-267965 of via stef@recom-ice.com.
Type KFR-25GW/044A
• Wandunit model
• Koelen en verwarmen
• Koelvermogen 9000
BTU/ 2600 Watt
• Geschikt voor ruimtes tot
+/- 88 m3
• Koudemiddel R410A

Type KFR-32GW/044A
• Wandunit model
• Koelen en verwarmen
• Koelvermogen 12000
BTU/ 3500 Watt
• Geschikt voor ruimtes tot
+/- 117 m3
• Koudemiddel R410A

Type KFR-50GW/044A
• Wandunit model
• Koelen en verwarmen
• Koelvermogen 18000
BTU/ 5200 Watt
• Geschikt voor ruimtes tot
+/- 176 m3
• Koudemiddel R410A

Prijs inclusief
BTW € 600,-

Prijs inclusief
BTW € 750,-

Prijs inclusief
BTW € 900,-

Miss Apple, Herenstraat 41, 1404 HC Bussum, tel: 035-6918968, www.missapple.nl

VOORJAARSKLASSIEKERS
Geniet van de lente en van de mooie concerten die het Nederlands Philharmonisch Orkest
en Nederlands Kamerorkest dit voorjaar geven. We bieden u 5 programma’s met korting in
het Concertgebouw. U kunt uit dit aanbod uw eigen serie van 2 of 3 concerten kiezen.
Voor 2 concerten
Voor 3 concerten
za 14 en di 17 april,
20.15 uur
Nederlands
Kamerorkest
Wagner
Siegfried Idyll
Mozart
Diverse Aria’s
Mendelssohn
Symfonie nr. 1

ma 23 en za 28 april,
20.15 uur
Nederlands
Philharmonisch
Orkest
Ravel
Pianoconcert in G
Debussy
Images
Ravel Bolero

Naam en Voorletter(s)
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoon overdag

2e rang € 60,- (i.p.v. € 78)
2e rang € 85,- (i.p.v. € 117)
za 19 en di 22 mei,
20.15 uur
Nederlands
Philharmonisch
Orkest
Wigglesworth
Sternenfall
Brahms
Ein Deutsches
Requiem

Kruis hieronder de gewenste concertdata:
❏ 14 april
❏ 23 april
❏ 19 mei
❏ 17 april
❏ 28 april
❏ 22 mei

❏ 3 juni
❏ 4 juni

Kruis hieronder de gewenste rang aan:
❏ Rang 1
Voor 2 concerten € 70,00
x aantal personen
Voor 3 concerten € 95,00
x aantal personen
❏ Rang 2
Voor 2 concerten
Voor 3 concerten

€ 60,00
€ 85,00

zo 3 juni, 14.15 uur en
ma 4 juni, 20.15 uur
Nederlands
Philharmonisch
Orkest
Schumann
Vioolconcert
Schumann
Symfonie nr. 2

Dhr / Mw
Plaats
E-mail
❏ 15 juni
❏ 19 juni

=€
=€

x aantal personen
=€
x aantal personen
=€
Totaalbedrag = €

1e rang € 70,- (i.p.v. € 87)
1e rang € 95,- (i.p.v. € 130,50)
vr 15 en di 19 juni,
20.15 uur
Nederlands
Philharmonisch
Orkest
Beethoven
Symfonie nr. 8
Mahler
Das Lied von der Erde

Indien de rang van mijn keuze
is uitverkocht, wens ik
❏ de andere rang
❏ geen kaarten te ontvangen
Ondergetekende verstrekt hierbij een eenmalige
machtiging aan de Stichting Nederlands
Philharmonisch Orkest om het verschuldigde
totaalbedrag te laten afschrijven van
bankrekeningnummer:

Datum:
Handtekening:
Vul de bon in en stuur deze voor 11 april in een
envelop zonder postzegel naar:
Nederlands Philharmonisch Orkest,
Antwoordnummer 10690, 1000 RA Amsterdam

2

concerten

€60,-
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Nieuw tijdschrift helpt
Historische Kring Weesp vooruit
Eerste exemplaar uitgereikt aan dochter Wetri-directeur
door André Verheul
WEESP - Twee bouwwerken die
ooit het stadsbeeld van Weesp bepaalden - en desondanks zijn verdwenen - sieren de voorkant van
“Historisch Weesp”, het nieuwe
tijdschrift van de Historische
Kring Weesp. Het eerste exemplaar
werd maandagavond overhandigd
aan Pien van Liers - Jas, dochter van
de directeur van de bijna vergeten
Weesper fabriek Wetri.
Die twee bouwwerken zijn de watertoren en molen ‘t Anker. Over de
watertoren staat een ruim artikel
in het nieuwe blad onder de kop
‘Een verdwenen blikvanger’. Het
imposante bouwwerk stond aan de
Achterherengracht en torende “als
een schaakstuk” boven de stad uit.
Waarom dit karakteristieke stuk
Weesp in 1970 dan toch tegen de
vlakte moest, valt uiteraard te lezen in het artikel.
Herinneringen aan het Weesp van
Historisch Weesp
Historisch Weesp wordt uitgegeven door Enter Media,
ook uitgever van het WeesperNieuws. Het verschijnt twee of
drie keer per jaar.
Leden van de Historische Kring
Weesp krijgen het gratis thuis
gestuurd, andere belangstellenden kunnen losse nummers
kopen in onder andere De BoekenArk en Molen De Vriendschap voor 4,95 euro per stuk.

de oude ansichten, dat is waar Historisch Weesp sterk op leunt. Hoewel het de vraag is of de Wetri ooit
een ansichtkaart heeft gehaald.
De tricotagefabriek aan de Oude
Gracht was minder bekend dan
andere grote Weesper industrieën,
zoals Van Houten en De Magneet,
maar maakte ook topproducten.
Ellen Pouwels maakte voor Historisch Weesp een mooi eerbetoon.

Volgende keer aandacht
voor gloriejaren
Weesper jeugdcentra
Daarbij geholpen door authentiek
materiaal uit het archief van de
familie Jas, vandaar de overhandiging van het eerste exemplaar van
het nieuwe tijdschrift aan dochter
Pien. Dit eerste nummer telt in totaal zeven artikelen plus enkele rubrieken. Het verst terug gaat Henk
Michielse met zijn artikel over de
op- en ondergang van het Sint-Jansconvent en Mariaconvent in Weesp,
een verhaal over de kloosters in de
periode 1400-1580. Met artikelen
over de vogelvoederfabriek Sluis
en de “onheilspolder” Bijlmermeer
maakt het blad ook uitstapjes naar
het vroegere Weesperkarspel (en
iets verder).
“We maken grote stappen door de
geschiedenis van Weesp: voor elck
wat wils”, schrijft de redactie in
het voorwoord. Daarin wordt ook
vermeld dat de website van de Historische Kring verder gaat waar het
blad ophoudt. Onder het kopje ‘dos-

Cees Pfeiffer toont met trots het nieuwe blad van de Historische Kring Weesp.
siers’ op www.historischekringweesp.nl staat aanvullende informatie over de artikelen. Daar vindt
de lezer meer interessante informatie en mooie foto’s, waarvoor in het
blad geen ruimte meer was.
Recentere geschiedenis
Het nieuwe blad komt uit de koker
van de nieuwe voorzitter van de
Historische Kring, Cees Pfeiffer,
zelf journalist en bladenmaker.
Het komt in de plaats van het contactblad, waarmee de Historische

Kring haar 600 (!) leden informeerde. De nieuwe look-and-feel past bij
de tijdschriften die andere historische verenigingen uitgeven. Daarnaast moet het blad bijdragen aan
één van de doelstellingen van het
HKW-bestuur: het interesseren van
nieuwe leden. De redactieformule
van het tijdschrift kan daarbij helpen. Zo wordt een deel van de artikelen voorzichtig naar de recentere
geschiedenis getrokken. De redactie werkt voor een volgend nummer aan een artikel over de glorie-

FOTO: C HRISTIAN P FEIFFER

jaren van de Weesper jeugdcentra
POC, Flat 113 en ‘t Vosje.
Pfeiffer: “Verder trachten we een
link te leggen naar het heden. Bijvoorbeeld: als de schansen worden
opgeknapt, dan schrijven wij over
de schansen. Over het nieuwe plan
lees je in de krant, wij belichten de
historie.” In de eerste editie van het
nieuwe tijdschrift maakt Dick van
Zomeren de link met het heden
met zijn vooruitblik op zijn boek
‘Weesp in oorlogstijd’, dat volgende
maand verschijnt.

Jongeren reageren gelaten over conclusies Winterfeest
Dani van Rooij: ‘Mijn suggesties zijn dit jaar wel meegenomen’
door Christian Pfeiffer
WEESP - Er worden geen agenten
vervolgd voor de vechtpartij na afloop van de eerste avond van het
Weesper Winterfeest in 2011. Dat
heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dani van Rooij, die
na afloop van het feest een klacht
indiende over het politieoptreden, is desondanks tevreden. “Ze
hebben er wel aandacht aan geschonken.”
Terug naar die bewuste vrijdagavond 11 maart 2011 aan de Basisweg. Na afloop van de eerste avond
van het Weesper Winterfeest gaan
de feestgangers naar huis. Wat er
precies gebeurde is niet duidelijk,
maar volgens de politie zien agenten tijdens een opstootje voor de
tent iemand gewond op de grond
liggen. Agenten schieten te hulp,
maar worden geconfronteerd met
een grote groep jongens (100 man).
“De groep provoceerde, schold en
beledigde”, zo verklaarde toenmalig districtchef Rijnbeek vorig jaar
in het WeesperNieuws. De vlam
slaat in de pan en op het fietspad
tussen het zwembad vinden meer-

dere vechtpartijen tussen jongeren
en agenten plaats. Hierbij raken
sommige feestgangers gewond.
In de week erna winden de jongeren zich op over het politieoptreden. Op Facebook wordt een aparte
pagina opgericht en er worden officiële klachten ingediend. De politie start een intern onderzoek. Dat
onderzoek werd vorige maand afgerond. In een brief naar de betrok-

kenen en burgemeester Horseling
wordt verteld dat het Openbaar Ministerie geen reden ziet om tot vervolging van agenten over te gaan.
“Het is verschrikkelijk jammer dat
het zo moet aflopen. Als er iemand
verantwoordelijk is voor de chaos
die nacht, dan krijgt die geen straf.
In de brief staat dat motoragenten
hebben gezien dat hondengeleiders
de jongeren begonnen te slaan,

maar de geleiders ontkennen. Ik
denk dus wel dat we concluderen
dat er fouten zijn gemaakt, maar
dat we nog niet weten wie er fout
zat. De jongeren hebben niks fouts

afloop van het feest meteen voor
om meer Weesper wijkagenten te
betrekken bij het evenement. Dat is
dit jaar ook gebeurd. Alle agenten
uit Weesp waren bij de tent aanwezig.

Dit jaar waren alle
Weesper wijkagenten op
het feest aanwezig

Niet voor niets
De politie heeft uiteindelijk tijdens
de twee avonden feest maar twee
aanhoudingen verricht. Een prima
resultaat dus. “Ik zeg niet dat de
wijkagenten dit jaar de doorslaggevende rol hebben gehad, maar
ik weet wel dat het vorig jaar misging toen de hondenbrigade op het
toneel kwam. Die gingen als een
razende tekeer. Mooi dat dit jaar
de wijkagenten zijn ingezet. Misschien zijn onze klachten toch niet
voor niets geweest. “

gedaan, dat weet ik zeker”, aldus
Van Rooij. Maar puf om er nu weer
werk van te maken, heeft hij niet
meer. “Ik heb inmiddels een fulltime baan en het dagelijks leven
gaat gewoon door. Ik heb er al verschrikkelijk veel tijd in gestoken.
De blauwe plekken die ik heb opgelopen, zijn inmiddels wel weg”, zo
vertelt hij gelaten. Dat hij dit jaar
niet is geweest had andere oorzaken, maar geschrokken is hij nog
steeds. “Nog steeds deins ik terug
voor grote menigten en zeker als
daar politie bij is. Dan word ik toch
een beetje bang.”

De sfeer was dit jaar tijdens het Winterfeest veel beter

FOTO: YANNICK UIT DEN BOOGAARD

Toch is Van Rooij niet geheel ontevreden. Hij stelde vorig jaar na

Het politierapport naar het optreden van de agenten na afloop van
het feest is niet openbaar. Volgens
het Openbaar Ministerie worden
rapporten van geseponeerde zaken nooit openbaar gemaakt. Ook
niet als het om een onderzoek naar
een politieoptreden gaat. Wat er
dus precies gebeurd is, komt waarschijnlijk nooit boven tafel.
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Ter introductie
:

www.hulsman-zonwering.nl

2e paasdag geopend!
VAN 10.00 - 16.30 UUR

Hulsman & De Veluwe is sinds 1899
gespecialiseerd in maatwerk zonwering,
raamdecoratie, rolluiken, horren,
shutters en overkappingen.
De hoogste kwaliteit van producten én
diensten ligt hieraan ten grondslag.
Wij geven eerlijk advies dat aansluit
op uw specifieke situatie en wensen.
Wij staan graag voor u klaar.
Al meer dan 110 jaar!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zonwering
Raamdecoratie
Rolluiken
Horren
Shutters
Overkappingen
Vrijblijvend advies
Montage
Onderhoud
Reparatie

Showroom: Zuiderloswal 1, Hilversum
Telefoon: 035 - 621 43 13
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.30 za. 10.00 - 16.30

GEEN BTW
op onze Erhard
t
overkappingen
!
Actie is geldig
t/m
31 augustus 20
12
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GemeenteNieuws Weesp
Voorlopige agenda gemeenteraad
Datum: maandag 2 april 2012
Tijd:
20.00 uur
Locatie: raadzaal van het stadhuis
1. Opening en mededelingen
2. Spreekrecht burgers (over onderwerpen op
deze agenda)
3. Vaststelling agenda
4. Bespreekstuk
4.1. Brief minister Spies d.d. 13 maart 2012
inzake draagvlak voor herindeling Gooi
en Vechtstreek
5. Sluiting
Inspreken
Iedereen heeft het recht om in te spreken
tijdens de vergadering over onderwerpen op
de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een
besluit waartegen bezwaar of beroep bij de
rechter open staat of heeft opengestaan; ook
niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien
een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht,
dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de
betrokken vergadering melden bij de griffie,
telefoonnummer (0294) 491 235/491 324 of via
e-mail griffier@weesp.nl.

Wist u dat u uw
verhuizing ook digitaal
kunt doorgeven?
Digitaal loket: altijd
als eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Vergunningsaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvragen om

een omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Mr. C. Kooimancentrum 17
• het vervangen van de noodtrap
datum ontvangst 19 maart 2012
Oudegracht 67
• het vernieuwen van de dakbedekking en de
goot
datum ontvangst 19 maart 2012
Nieuwstraat 14
• het vernieuwen van de berging en het vergroten van het dakterras van het gemeentelijk monument
datum ontvangst 19 maart 2012
Herensingel 21
• het realiseren van twee koekoeken in de kelderruimte van het gemeentelijk monument
datum ontvangst 19 maart 2012
Korte Muiderweg 57b
• het realiseren van een verdiepingsvloer in
het bijgebouw en een paddock (legalisatieverzoek)
datum ontvangst 22 maart 2012
Kostverlorenstraat 36
• het kappen van 1 boom
datum ontvangst 20 maart 2012
De hiervoor genoemde aanvragen kunnen
worden 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 inzage gemaakt worden op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.
Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) clausule bezwaar
De Kleine Weer 23*
• het realiseren van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
datum verzending 20 maart 2012
De hiervoor genoemde besluiten kunnen worden 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 inzage gemaakt worden op telefoonnummer
(0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur). Voor de
bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom
Algemene informatie.

Wist u dat u uw
uittreksel ook thuis
kunt bestellen?
Digitaal loket: altijd als
eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Vergaderingen ”Welstands- en
monumentencommissie Weesp”
De “Welstands- en monumentencommissie Weesp” geeft advies over het uiterlijk van
bouwwerken. De zogenaamde welstandstoets
vormt een onderdeel van de procedure die gevolgd moet worden bij een aanvraag om omgevingsvergunning. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden getoetst of deze
voldoen aan zogenaamde ‘redelijke eisen van
welstand’.
De “Welstands- en monumentencommissie
Weesp” vergadert één keer in de maand en
de vergadering is openbaar. De eerstvolgende
vergadering staat gepland op 19 april 2012.
Indien u wilt weten welke bouwplannen
in deze vergadering worden behandeld,
kunt u via de website van onze gemeente,
www.weesp.nl onder Actueel de agenda voor
deze vergadering inzien. Ook kunt u op de
maandagochtend voorafgaand aan de vergadering tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch
contact opnemen met mw. M. Borsch op telefoonnummer (0294) 491 381.

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)
Het Loket!/ Wmo
ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur (inloop)
ma t/m vr 12.30 - 17.00 uur (op afspraak)
Woning- en vervoersvoorzieningen
en rolstoelen
di en do 8.30 - 12.00 uur (inloop)
MEE
wo 8.30 - 12.00 uur
(inloop of 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.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar
worden gemaakt, tenzij bij het ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.
De zienswijze kan worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de bekendmaking van een
besluit (dit is bij verzonden 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 bezwaarschrift kunt u hiervoor een
voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.
De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
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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

Muiden

De Kogge 18

Muiden

€ 270.000,- v.o.n.

Muiden

Muiden

Hellingstraat 3 & 5 € 295.000,- v.o.n.

Muiden

Ravelijnspad 6

Muiden

€ 465.000,- v.o.n. Schoolstraat 2

Muiden

Weesperstraat 103 € 359.000,- v.o.n.

Weesp

Nooit Gedacht 64

€ 279.000,- k.k. Nooit Gedacht 94

Weesp

Reguliershof 60

Weesp

€ 197.500,- k.k.

Amsterdam

Vogelenzangstraat 16 I
€ 179.000,- v.o.n.

Moerwei 11

Hilversum

€ 379.000,- v.o.n.

€ 429.000,- k.k.

Amstellandlaan 50 € 324.000,- v.o.n.

Weesp

Willem de Merodestraat 11
€ 134.950,- v.o.n.

Almere

Emmastraat 15

€ 239.000,- k.k.

Amsterdam Zuidoost

€ 239.500,- k.k. Jimi Hendrixstraat 76
€ 185.000,- v.o.n.

Muiderberg

Professor Dondersstraat 31
De Scharing 1
€ 242.500,- v.o.n.

Weesperstraat 101 € 349.000,- v.o.n.

Weesp

Weesp

€ 319.500,- v.o.n.

€ 319.000,- v.o.n.

Muiden

Muiden

Weesp

Lage klompweg 16 E
€ 795.000,- v.o.n.

Heemraadweg 723

De Lelie 6

Zandpad-Driemond 48
€ 249.000,- v.o.n.

Nigtevecht

€ 285.000,- k.k.

Bezoek voor het totale aanbod onze website

www.streefkerk.com

Klompweg 6 A

€ 845.000,- k.k.
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‘De lammetjes laten lang
op zich wachten dit jaar’
Uit het leven van een moderne boerin

door Ruth van Kessel

voor half elf nog niet, dan gaat ze
een handje helpen.

WEESP- Voorjaar. De eerste lammetjes springen als voorbode van
de lente al dartel in de weilanden
rond Weesp. Een vrolijk gezicht.
Ook op de boerderij van Barbara
Pronk is het boerengezin in afwachting. Wanneer komen ze nu?
Teruggerekend naar het bezoek
van de ram weet je dat het nu elk
moment kan aanbreken. Maandag
was het zover.
‘s Nachts was alles nog rustig geweest, had Barbara Pronk geconstateerd. De laatste twee weken
zet ze elke nacht de wekker om de
camerabeelden uit de stal te controleren. Hoe gaat het met de aanstaande moederschapen? Worden
ze al onrustig? Ziet ze het patroon
van steeds weer liggen en dan weer
staan? Een teken dat het lammetje
richting geboortekanaal schuift?

Jong geluk
Dertien jaar geleden namen Barbara en Vincent Pronk het melkveebedrijf van vader Pronk over.
Vijftig koeien en vijfenvijftig
schapen. Vincent groeide op op de
boerderij aan de Utrechtseweg en
ook Barbara, als dochter van boer
Beukeboom uit Muiden, zag een

‘Kinderen, werk en de
boerderij, ik zou geen
van drie willen missen’
boerenleven wel zitten. “Dat is niet
vanzelfsprekend, hoor”, vertelt de
boerendochter. “Mijn twee zussen
moeten er niets van weten. Veel te
vies, veel te hard werken en te veel

ten de deur als logistiek planner in
een bedrijf in Nederhorst den Berg,
maar toen haar schoonvader overleed en het boerenbedrijf groeide,
moest ze een keuze maken. Barbara: “Voor mij is het ideaal zo. Ik
werk twee dagen per week buitenshuis, maak de kinderen van dichtbij mee en op de boerderij focus ik
mij op de schapen. Ik zou geen van
drie willen missen.” De koeien zijn
van pappa en de schapen zijn van
mamma, zeggen de kinderen desgevraagd. En zo is het ook. Dus als
vanzelfsprekend neemt Barbara in
de lammerentijd twee weken vrijaf
van haar werk. Met plezier, want
wat geniet ze van het lammeren
en ‘het tuttelen’ ofwel het verzorgen van de dieren. Als teken van
het voorjaar en het mooiste wat
er is. “Als mijn man en ik ‘s nachts
in bed liggen na een dag vol kalveren en lammeren, en we hebben
net onze kinderen ingestopt, dan

Barbara leidt moederschaap naar een apart hok om uit te rusten van de
bevalling.

Eerste kennismaking tussen moederschaap en haar twee lammetjes.

Twee lammetjes gezond geboren. Barbara controleert of er nog een derde lam aankomt, maar dat is niet het geval.
Om half zeven nog maar weer eens
kijken. Nog niets. Nadat ze de kinderen Maud en Huub naar school
heeft gebracht loopt Barbara automatisch weer langs de stal. Ja hoor,
bij schaap 68481 hangt de voetjesblaas, zoals dat heet, naar buiten.
Een teken dat de bevalling begint.
Barbara kijkt onderzoekend naar
de aanstaande moeder. Het is haar
eerste worp, het kan nog wel even
duren. Er is nog tijd voor een andere klus op de boerderij. Altijd werk
genoeg, maar om het kwartier gaat
ze controleren. Is het lammetje er

gebonden, vinden zij. Maar ik zou
niet anders willen. Je staat heel
dicht bij de natuur, je doet het werk
samen met je man en je ziet samen
van dichtbij je kinderen opgroeien.
Dat er voor ons geen lange vakanties in zitten, is part of the deal.
Ook onze kinderen - Maud is tien
en Huub is acht jaar - weten niet
beter. Wat er tegenover staat is de
vrijheid en ruimte op de boerderij
en vriendjes die bijna altijd kunnen komen spelen of logeren.” In
de eerste jaren van hun huwelijk
werkte Barbara nog volledig bui-

Ja hoor!
U bent weer van harte welkom
aan boord van onze boten
vanaf zaterdag 31 maart!

Voor informatie: www.vestingvaart.nl of bel 035 - 888 06 77

voelen we ons rijk en gelukkig.” Eigenlijk vindt ze het best stoer wat
ze doet. “Als vrouw kan ik het hele
proces met schapen in mijn eentje
bemannen. En laten we het niet
mooier maken dan het is, we hebben de schapen voor de lammeren
en het lamsvlees. En als een schaap
zo’n zes keer gelammerd heeft, dan
houdt het een keertje op. We zijn
trots op ons vee, zorgen er goed
voor, maar we verdienen er wel ons
geld mee, en ja, dan wordt het tijd
voor een afscheid.”
Twee rammen
Hoe zit het nu met schapen en lammetjes? Barbara weet er alles van.
Als een lammetje zeven maanden
is kan het al gedekt worden. Op 4
oktober komt de ram langs en als
het meezit dan kunnen de lammetjes na ongeveer 145 dagen geboren
worden. Doel is 1 maart. Dit jaar
liep het op de boerderij van Pronk
net even anders. “Normaal laten we
de ram gedurende drie cycli (een
cyclus is 18 dagen) bij de ooien, dan
mag je toch hopen dat het een keertje raak is. Niets daarvan dit jaar,

dus we hebben een tweede ram
laten komen en die deed zijn werk
wel goed. Dat verklaart waarom
wij deze lente ruim drie weken later zijn dan de boerderijen om ons
heen. Maar 23 april dan moeten ze
er toch echt allemaal uit zijn.” Barbara verwacht zo’n 100 lammetjes
op de wereld te zetten, gemiddeld
per schaap twee. Na hun geboorte
mogen de kleintjes na drie weken
lekker naar buiten, afhankelijk
van het weer. Dartelen, spelen en
drinken, met die leuke zwaaiende
staartjes van ze. En dan? “Dan
wordt het sorteren voor volgend
jaar. Na een paar maanden gaan
van de gemiddeld 50 geboren rammen de meeste naar de slacht. Van
de 50 ooitjes, kiezen we de beste uit
om onze oudere schapen te vervangen en wordt de rest ook gebruikt
voor lamsvlees. Klinkt cru, maar
we zijn nu eenmaal wel een bedrijf.”

Terug naar schaap 68481. Het wil
niet zo. Het is na half 11 en Barbara besluit in te grijpen. Eerst even
invoelen hoe het lammetje ligt.
Goed. Gelukkig. Maar het is wel
een kanjer zeg, en dat voor zo’n
eerste keer van dit jonge schaap.
Zorgvuldig legt ze het trektouw
van binnen aan om de pootjes en
het kopje. Trekken. Het valt niet
mee. Je ziet de opluchting als het
diertje eindelijk naar buiten glijdt.
In een zwaai naar de moeder, die
meteen begint te likken en te wassen. Wat lief. Nummer twee volgt
snel. Barbara is tevreden. Gelukkig
geen derde, want met de twee spenen, waarover schapen nu eenmaal
slechts beschikken, wordt het voor
moeders anders veel te ingewikkeld. Het gezin mag even bijkomen
in een apart hok. Een uurtje later
loopt de boerin nog even langs.
Twee stralende lammetjes kijken

De dames kijken nieuwsgierig toe. Zij komen nog aan de beurt.

best bezochte
winkelstraat van W
eesp

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESPERNIEUWS

NIEUWE PRIJS

Woensdag 28 maart 2011

Plezier, transpara
nt, innovatief
manstraat
42 n
H. Marsmanstraat 42
en betrokke
€ 142.500,- k.k.

@home in social

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP

media

nda

WEESPERNIEUWS

Woensdag 28 maart 2011

demakelaars.nl of 0294 - 43 23 23 H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

+
+
+
+
+

WEESP

WEESP

Zaterdag 31 maart van 11.00 – 15.00 uur

WEESP AETSVELD

WEESP

WEESP CENTRUM

WEESP CENTRUM

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

Team met o.a. drie
gecertificeerde mak
elaa

WEESP

rs

Etalage in best bez
ochte
winkelstraat van We
esp

100% inzet om onz
e beloftes
waar te maken

@home in social

WEESP

WEESP AETSVELD

NVM-makelaar,
dus beter zichtbaa
r op Funda

Plezier, transparant,
innovatief
en betrokken

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP
WEESP

=

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

media

De Vuurtoren

Nieuwsgierig? Wij heb

ben lekkere koff ie!

WEESP

VERHUURD

demakelaars.nl of 0294 -WEESP
43 23 23

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

tes

WEESP

WEESP

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP

NIEUW

traat
tief 42
- k.k.

P

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat
42 42
H. Marsmanstraat
€ 142.500,k.k. k.k.
€ 142.500,-

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP
WEESP

WEESP

VERKOCHT

agina 1

Aquamarin 35

off ie!

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

EESP

Blauwschildershof 109
Vraagprijs € 157.000,- k.k.

VERHUURD

WEESP
H. Marsmanstraat 42

42
H. Marsmanstraat 42
oftraat
0294
- 43 23
23
WEESP
- k.k.
€ 142.500,- k.k.

EESP

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,k.k. k.k.
€ 142.500,-

WEESP
WEESP

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP AETSVELD

Nieuwstad 92

Vraaprijs € 329.000,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP

WEESP

WEESP

WEESP

Prinses Beatrixlaan 3c

Prinses Beatrixlaan 37

Vraagprijs € 600.000,- k.k.
H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP CENTRUM

WEESP

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

H.Casparuslaan
Marsmanstraat
30642
€ 142.500,k.k. k.k.
Vraagprijs
€ 315.000,-

H. Marsmanstraat
42 114
Chirurgijnsweg
€ 142.500,Vraagprijsk.k.
€ 270.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 300.000,- v.o.n.

Prinses Irenelaan 16

Sam van Gentsteeg 11

Simon de Vliegerlaan 9

Sinnigvelderstraat 34

WEESP
WEESP

WEESPWEESP

WEESP

WEESP

WEESP

DRIEMOND

DRIEMOND

WEESPWEESP

manstraat 42
500,- k.k.

WEESP AETSVELD

Middenstraat 33

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42

€ 142.500,- k.k.
H. Marsmanstraat
42
Casparuslaan
5
WEESP
WEESP
€ 142.500,Koopprijs € 275.000,k.k. k.k.

EESP

WEESP

Casparushof 4

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

NIEUWE PRIJS

NIEUW

anstraat 42
EESP k.k.
500,-

Bolwerk 33

Vraagprijs € 242.500,- k.k.

NIEUW

WEESP

WEESP

manstraat 42
500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

De Vennen 64 A

Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

NIEUWE PRIJS

anstraat 42
500,- k.k.

Heemraadweg
203
H. Marsmanstraat
42

402
H.Heemraadweg
Marsmanstraat
42
Vraagprijs
€ 164.500,€ 142.500,k.k. k.k.

Vraagprijs € 187.500,k.k. k.k.
€ 142.500,-

Heemraadweg
H. Marsmanstraat
42 801
Vraagprijs
€ 180.000,- k.k.
€ 142.500,k.k.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Vraagprijs € 126.500,- k.k.

Sportparklaan 287

Utrechtseweg 112 bis

WEESPWEESP

WEESP DE KLOMP

NEDERHORST DEN BERG

NIGTEVECHT

Herenstraat 1A

Vraagprijs € 875.000,- k.k.

Wist u

De Vuur dat ?
t
een hog oren deze NVM
NVM-makelaar,
e
• virtue re notering op tools gebruikt
dus beter zichtbaa
le
voor
Fu
r op• Funda wandeli
ng met nda:
interact
360-g
ieve
Team met o.a. dr • tophuis bu 3D plattegron radenfoto’s.
ie
den.
tton.
gecertificeerde mak
elW
aarsist
u dat?
O
n
s
k
antoor
Etalage in best be
de mee
zoinchW
tee
ste won
winkelstraat van W
esp hee
ingen in
eesp
ft verko
2011
cht.
Wist u
100% inzet om on
dat?
zeebe
D
lo
fte
V
u
u
rtosren v
waar te maken
oor ext
woning
ra recla
kan zor
me voo
g
e
n
Q
d
R
r uw
.m
.v. een a
Plezier, transparan code.
utostick
t, innovatief
er met
en betrokken
W

+
+
+
+
+

=

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

pagina 13

DEELNEMERS OPEN HUIZENDAG

lekkere koffie!

WEESP

pagina 12

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

VERHUURD

P

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP

De Vuurtoren

gierig? Wij hebben

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

WEESP

100% inzet om on
ze beloftes
waar te maken

500,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

ist u d

at?
W
@home in social oningruil éch
t werkt
media
b
Wist u

dat?

uwsgierig? Wij hebb

en lekkere koff ie!

J.A. Fijnvandraatlaan 107
Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Lange Wetering 97

Ambachtsheerensingel 38

WEESP

WEESP

NIGTEVECHT

NIGTEVECHT

Jan Prinsstraat 26

Kostverlorenstraat 905

WEESP

Vraagprijs € 129.500,k.k.
H. Marsmanstraat
42

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

€ 142.500,- k.k.

WEESP

WEESP

ij de Vuu

De VuurtToot r1 ejun
li de ove
rdr

Horn 8

H. Marsmanstraat
42
Vraagprijs € 315.000,k.k.
€ 142.500,- k.k.

WEESP DE KLOMP

Garstenstraat 15

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

Korte Velterslaan 10

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

HILVERSUM

HILVERSUM

achtbela

rtoren.

sting sle

chts 2%

Welsumerstraat 16

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

,
kelaar op Funda
a
m
r
NVM
ichtbaa
z
r
e
t
e
dus b
rie
t o.a. d kelaars
e
m
m
ma
Tea
eerde
c
i
f
i
t
r
e
gec
te
bezoch
t
s
e
b
e in
esp
Etalag traat van We
s
s
winkel
belofte
e
z
n
o
om
inzet
%
0
0
1
n
e make
t
r
a
a
w
vatief
o
n
n
i
,
t
ran
ranspa
t
,
r
e
i
Plez
rokken
t
e
b
n
e
ia
al med
i
c
o
s
n
ei
@hom

+
+
+
+
+
=

en koffie!
r
o
t
r
u
De Vu ebben lekkere

gierig?
Nieuws

is.

VERHUURD

Lageweyselaan 17

demakelaars.nl of 0294 - 43 23 23

Welsumerstraat 12

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

M. Dotingalaan 100

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Utrechtseweg 13-14

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Van Musschenbroekstraat 10
Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Wij h

H. Marsmanstraat 42
€ 142.500,- k.k.

Woensdag 28 maart 2012

woensdag 28 maart tot
maandag 30 april
M I E P P IC K H A R D E X P OS E E R T
I N L IC H T H U I S

zowel beginners als gevorderden
terecht. Er wordt kennisgemaakt
met diverse teken- en schildertechnieken en materialen. Aanmelden
en meer informatie bij Nico Pronk
(06 12964344) of nico.atelier@upcmail.nl.

In Het Lichthuis is tot april een
doorlopende expositie te zien. In de
maanden maart en april zal werk
te zien zijn van Miep Pickhard.
Zij maakt mooie schilderijen, met
kalligrafie. Het resultaat kunt u
bewonderen in Het Lichthuis . Het
Lichthuis is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 9.30 tot
12.00 uur.

donderdag 5 april
A L ZH EI M ER C A F É WEESP

donderdag 29 maart
E VA L UA T I E V ROU W E N DAG
De Vrouwen van Weesp evalueren
op 29 maart het feest van Internationale Vrouwendag van 10 maart. In
de Bibliotheek aan de Oudegracht.
Aanvang 19.30 uur. Meer informatie via mw. Popal, tel 0294- 266360

F I L M : K I NG

OF

D E V I L’ S

ISL A ND

Op historische feiten gebaseerd
drama over een brute jongensgevangenis begin vorige eeuw op het
Noorse eiland Bastøy. Wanneer Erling (17) arriveert is hij vastbesloten
te ontsnappen en zet daarmee een
dramatische keten van gebeurtenissen in werking. Aanvang: 20.30
uur, entree 7,- of 1 filmstrip.

B I NG O
Ouderenbond Anbo houdt een
bingomiddag in Sociëteit de Roskam aan de Julianastraat. Aanvang:
13.30 uur, gratis entree. Iedereen is
welkom.

vrijdag 30 maart
M U Z I E K : C H A N T A NG O
Nadja et les Gamins verzorgt een
muzikale avond genaamd ‘Chantango’, met muziek van Piaf tot
Piazolla. Nadja zingt met ‘joie de
vivre’ en bevlogenheid chansons
als ‘l’Hymne à l’amour’ van Piaf,
Argentijnse tango’s als ‘Oblivion’
van Piazzolla en eigen composities; ook in het Nederlands. Aanvang 20.30 uur, entree € 12,50.

Jan Rot speelt op 6 april in de City of Wesopa.
Vechten op de Vecht. De damesrace
start tussen 11.30 en 12.00 uur in
de Kom van Weesp. De finish is tussen 12.45 en 13.30 uur bij de Ossenmarkt.
De start van de herenrace is tussen 14.00 en 14.30 in de Kom van
Weesp. De finish is tussen 15.00
tot 16.00 uur bij de Ossenmarkt.
De prijsuitreiking wordt rond 17.00
uur verzorgd door burgemeester
Horseling in de feesttent op de Ossenmarkt.

C ONC E R T
Organist Christine Kamp en kamerkoor Camerata Fectionata geven
onder leiding van Fred Smalbrugge
een concert in de Grote Kerk. Op
het programma staan werken van
Bach, Orlando di Lasso en Vivaldi.
Het koor zingt onder andere een
voornamelijk op ritme en klanken
gebaseerd werk van Robert Nasveld. Het concert begint om 20.00
uur. Een kaartje kost 10 euro.

C ONC E R T
De Vechtbloazers uit Weesp en de
Wallenkraaiers uit Naarden blazen
het winterseizoen uit. Dit doen zij
door een gezellig feestje te geven.
U bent vanaf 20.30 uur welkom aan
de Papelaan 126A te Weesp. De toegang is vrij.

MAKE

M US IC T O GE T H E R

Jam Session voor jongeren van 12
tot 25 jaar in de City. Neem je instrument mee of kom gezellig kijken. Aanvang: 15.00 uur. Gratis
entree.

C RUC I F I X ION
In de Laurenskerk wordt een uitvoering van de Crucifixion van
John Stainer gegeven. Medewerking wordt verleend door het Chr.
Gem. Streekkoor Sursum Corda
uit Vreeland, het Chr. Gem. Koor
Rehobôth uit Amsterdam en het
Laurenskoor. Solistische medewerking wordt verleend door de bas
Jeroen Manders en de tenor Livio
Gabrielli. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Christine Kamp op het Bätz orgel. De
gehele uitvoering staat onder leiding van Frits Heil. Het concert begint om 15.00 uur. De kerk is open
vanaf 14.30 uur. De toegangsprijs
bedraagt 7,50 euro.

teert Fonds Gehandicaptensport in
Weesp voor alle gehandicapte sporters in Nederland.

maandag 2 april
R OS T E R T A S BI LJ A R T T OE R NO OI

Jongeren kunnen zaterdag tussen
21.30 en 2.00 uur feesten in Hotel
Hart van Weesp. Daar organiseert
Weesp Bruisend een Apres Ski
party met diverse DJ’s. Het feest is
voor iedereen van 16 jaar en ouder.
Kaarten zijn te koop bij Hotel Hart
van Weesp en bij Bijvoet Intersport.

De eerste Run-Bike-Run van de
TTW van dit jaar is op 1 april en
dat is geen grap. De start is om
10.00 uur onder de spoorbrug aan
het Amsterdam-Rijnkanaal, aan
Weesper zijde. De wisselzone is op
het grasveldje onder de spoorbrug.
De inschrijving start om 9.30 uur.
Afstanden: 5 km hardlopen, 23 km
fietsen, 2.5 km hardlopen. Deelname voor TTW-leden is gratis; nietleden betalen drie euro.

Voor de tweede keer wordt het
Rostertas toernooi gehouden in
Weesp. De naam is afgeleid van de
3 biljartverenigingen: De Roskam,
Wintertuin en Rapiditas. De wedstrijden worden gespeeld vanaf
maandag 2 april in de Wintertuin,
bij Rapiditas en in Driemond bij
Geinburgia. Het toernooi wordt in
de middaguren gespeeld en begint
steeds om 12.45. In totaal spelen 36
deelnemers van 4 verenigingen in
ploegen van 4 personen in 9 poules. De finale is op 22 april in het
clubhuis van Rapiditas. De toegang
is gratis

OP DE

VEC H T

woensdag 4 april
H OL L A N DS E M E E Z I NG AVON D
In Hotel Het Hart van Weesp wordt
weer een Hollandse Meezingavond
gehouden. Deze avond staat onder
leiding van twee accordeonisten.
Iedereen is van harte welkom om
mee te zingen. Aanvang: 20.00 uur.

TE K E N -

De eerste run-bike-run van dit seizoen is op 1 april.

Film over Hollywood in 1927. Het
succes van de acteur George Valentin in stomme films daalt, terwijl
dat van actrice Peppy Miller stijgt
door de opkomst van geluid in
films. Peppy biedt echter aan om
hem te helpen met zijn carrière.
The Artist begint om 20.30 uur. Een
kaartje kost 7 euro of 1 filmstrip.

vrijdag 6 april
C A BA R ET: JA N ROT
Verliefd, verloofd, gelukkig getrouwd? Dompel je onder in dit
warme bad van grote liefdesliederen en liedjes die je op precies de
juiste temperatuur brengen. Jan
Rot vertaalde wereldhits van onder
anderen Eric Clapton, Randy Newman, Beach Boys, Beatles, Stones en
Dolly Parton. Het programma ‘Ik
ook van jou’ start om 20.30 uur, een
kaartje kost 12.50 euro.

vrijdag 6 april tot
vrijdag 9 maart
Van 1 tot en met 7 april collec- E X P OS I T I E I N DE S Y N AG O GE

zondag 1 april
R U N -B I K E -R U N

Het roeiseizoen wordt in Weesp traditioneel geopend met de wedstrijd

F I L M: TH E A R T I S T

zondag 1 april tot
en met 7 april
C OL L E C T E

zaterdag 31 maart
W E E S P B RU I S E N D

VEC H T EN

In het Alzheimer Café wordt ditmaal gesproken over het thema
‘familierecht’. De gastspreker is
mevrouw Boersen, notaris bij Van
Elten en Van de Griend. Zij spreekt
over testamenten, volmachten en
het levenstestament. Bij dementie kan een situatie ontstaan dat
er behoefte is aan iemand die een
volmacht afgeeft om zakelijke belangen te behartigen. Locatie: Hart
van Weesp. Zaal open om 19.00 uur.

E N S C H I L DE R L E S S E N

Er starten weer nieuwe teken- en
schilderlessen in Werkplaats Achtergracht bij Atelier de Ontdekking. Op enkele dagdelen in de
week (overdag en ‘s avonds) kunnen

Diverse kunstenaars exposeren
het paasweekend in de Synagoge.
Daniella Scarparo; schilderijen,
Giel Clijsters; beelden uit natuursteen, Edith van Eijden; objecten
van keramiek, Ruud van Oorschot; houtgedraaide kunst en
gebruiksvoorwerpen, George Calis; schilderijen. De expositie aan
de Nieuwstraat 3 is op vrijdag van
14.00-19.00 met de vernissage om
17.00 uur, inclusief muzikale omlijsting van trio de Vie. Zaterdag
t/m maandag geopend van 11.00
tot 17.00 uur.

zaterdag 7 april
R A DIO W E E S P
Gert-Jan Jansen presenteert zijn
Radio Weesp-programma ‘Avondsleur’ live vanuit het theatercafé in
de City of Wesopa. Tussen 18.00 en
19.00 uur. Vrij entree. Ook te horen
op 106.5 FM (103.3 kabel).

DE CIT Y QUIZ
Een avond waarin teams het tegen
elkaar opnemen en bestookt worden met allerhande vragen op het
gebied van muziek, sport, cultuur,
politiek, actualiteiten en nog veel
meer. Vorm een team van maximaal vijf personen en speel mee.
Inschrijfgeld is 10 euro per team;
opgeven door te mailen naar vrdejong@xs4all.nl. De quiz begint om
20.30 uur in de City of Wesopa.

Weekenddiensten
Huisartsenpost Tergooiziekenhuizen Blaricum,
werkdagen 17.00 - 08.00 uur
weekeind/feestdagen, bellen
voor afspraak: 0900-9359.
H O M E O PA A T 31 maart en 1 april
I. Woltering 06-16467750
Apotheek Ballintijn, C.J. van Houtenlaan en Veldsema, Amstellandlaan 24:
ma-vrij 08.00-18.00 uur,
Buiten deze tijden:
Dienstapotheek huisartsenpost
Blaricum (035) 5330607
T A N DA R T S 020-5709595

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente
Zondag 1 april 10.00 uur
Grote Kerk
Palmpasen
Ds. A. Groeneveld
Zondag 1 april 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
Ds. M. van der Zwan, Westbroek
H. Laurentiusparochie
Zondag 1 april 10.00 uur
Laurentiuskerk
Eucharistieviering
Palmpaasprocessie
J. Haen
Dinsdag 3 april 09.00 uur
Stiltecentrum
Woord & Communieviering
Liturgiegroep
Vrijzinnige geloofsgemeenschap
NPB
Deze week geen dienst
Evangelische Gemeente
Zondag 1 april 10.00 uur
OAZ-gebouw
H.P. Stolk

Vrijwilligers gezocht
Het gemeentemuseum zoekt een
gastvrouw of gastheer die in het
weekend tussen 13.30 en 17.30
uur werkzaamheden wil verrichten. Het Rode Kruis in Nederhorst zoekt een contactpersoon
voor het coördineren van dagtochtjes. De rechtswinkel heeft
dringend een juridisch adviseur
nodig. In Muiden en Muiderberg
wordt gezocht naar iemand die
contacten met senioren wil onderhouden en er is behoefte aan
iemand die voor de thuishulp
klusjes in huis kan doen. Interesse? Bel Versa Welzijn op 0294
– 410 578 of mail naar vcweesp@
versawelzijn.nl. Meer informatie
op www.versavrijwilligerscentrale.nl

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 maandagavond tussen
18.30 en 20.00 uur bellen met
06-13898245. Men wordt dan
opgehaald en weer thuisgebracht. De kosten hiervoor
bedragen € 1,50.
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Eerst groot benefietfeest in Weesp,
daarna zes keer Alpe d’Huez op
Weespers volop in voorbereiding voor Alpe d’HuZes
WEESP – Drie Weespers, één berg,
21 haarspeldbochten, één doel.
Paul van Gorkom, Rob van Velsen
en Bob Gorter zijn in training
voor het wielerevenement Alpe
d’HuZes, waarbij het doel is om
op 7 juni zes maal de Franse berg
‘Alpe d’Huez’ te beklimmen. Al het
geld dat ze via sponsoring bij elkaar brengen, gaat naar het KWF.
Wat is jullie motivatie om mee te doen?
Teamcaptain Bob: “Wist je dat 1
op de 2 mensen direct of indirect
te maken heeft met kanker? Wij
rijden niet voor onszelf of voor ons
plezier. Natuurlijk hebben we er
wel plezier in, maar we vinden het
vooral fijn om anderen te helpen.
Pas wanneer je zelf met kanker te
maken krijgt, besef je het onverbiddelijke en ingrijpende karakter ervan. Je leven staat dan volledig op
z’n kop. Het zou mooi zijn als mensen in de toekomst goed, gelukkig
en gezond met kanker zouden kunnen leven.”
Vorig jaar deden jullie ook al mee. Hoe
kijk je daar op terug?

Paul: “Vooral de enorm goede sfeer
is mij bijgebleven. De opbrengst
voor het KWF was ook geweldig.
Het is gewoon indrukwekkend
om zo veel mensen te zien die allemaal op één dag eensgezind voor
een goed doel bezig zijn. Dat maakt
gewoon indruk. Er wordt gezegd
dat je zes keer omhoog moet en
iedereen mag dat proberen, maar
het is niet de doelstelling. Het doel

‘We geven 12 mei een
groot feest in de stijl
van Sensation White’
is naar boven komen. Sommigen
doen dat één keer, en dat is al een
enorme prestatie op zich, en anderen gaan wel zeven keer omhoog.
Er zijn dus enorme verschillen tussen de wielrenners onderling.”
Hoe zwaar is de beklimming?
Rob: “Het is erg belangrijk om je
goed voor te bereiden. Vorig jaar
heb ik 9.000 calorieën verbrand

Op naar de 30 miljoen
Alpe d’HuZes is het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez
beklimmen. Niet zomaar, maar om geld op te halen voor het Alpe
d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding. Je mag dus
pas meedoen als je een behoorlijk bedrag meebrengt. De eerste
editie van de actie in 2006 zorgde al voor een opbrengst van ruim
370.000 euro. De editie in 2011 leverde het recordbedrag van 20,1
miljoen euro op. Dit jaar gaat de organisatie voor 30 miljoen. Meer
informatie staat op www.opgevenisgeenoptie.nl.

tijdens 14 uur op de fiets. Normaal
doe je daar een dag of vier over om
die hoeveelheid energie te verbranden. Je moet voorbereid zijn op het
feit dat je heel lang op de fiets zit,
want anders wordt het pijnlijk. Ook
de duur van de rit, daar moet je lichaam aan gewend zijn. Daarom
trainen we dit jaar ook weer flink
om goed voorbereid aan de start te
staan.”
Hoe gaan jullie geld ophalen?
Bob: “Via de website www.opgevenisgeenoptie.nl kun je in de linker
kolom onze namen opzoeken. Op
die manier kom je op onze actiepagina. Met een online donatie kun je
kiezen om één vast bedrag te geven
of per beklimming een bedrag te
sponsoren. Voor ons is iedere euro
mooi meegenomen. Ons team bestaat in totaal uit zeven personen,
waarvan er drie uit Weesp komen.
Wij willen niet het minimale startgeld van 17.500 euro ophalen, maar
streven naar 30.000 euro.”
Er komt ook een Weesper feestavond?
Paul: “We gaan een hele gezellige
feestavond met muziek houden. Op
12 mei is iedereen welkom in Hotel Hart van Weesp. We willen het
feest een beetje in de stijl van Sensation White houden. Het wordt
een groots gebeuren. De opbrengst
van de kaartverkoop gaat uiteraard
weer naar het goede doel. De kaarten zijn te koop in Hotel Hart van
Weesp, bij dierenkliniek Gooiland
en Trimsalon Gooiland op de Achtergracht 60.”
Aan de start van de Alp d’HuZes

De Kom stroomt zaterdag vol met 700 roeiers
Grootste Weesper sportevenement klaar voor de start
WEESP – Wie zaterdag in Weesp is,
kan er niet omheen: ruim 700 roeiers gaan de strijd met elkaar aan
op de Vecht. Het roei-evenement genaamd ‘Vechten op de Vecht’ wordt
dit jaar voor de vierde keer gehouden en is in die korte tijd alleen
maar groter en drukker geworden.
“We merken dat er steeds meer belangstelling is voor de opening van
het sloeproeiseizoen”, vertelt organisator Lida Mühl die samen met
haar vader Cor verantwoordelijk is
voor de dag. “Ik denk dat het succes ook komt omdat wij de race hebben opgesteld voor diverse soorten
sloepen. Voorheen werd het evenement in Leiden gehouden en daar
was maar één type sloep welkom.
Verder telt deze wedstrijd mee in
de strijd om het kampioenschap.
Naar Weesp komen onder andere
Kuikensloepen,Gigs,Whalers
en
ander soortige boten. Ze komen
vanuit het hele land om de eerste
wedstrijd van het jaar te roeien. Zo
is de Grutte Bear, Nederlands kampioen 2011, van de partij, doen er
veel regionale teams mee zoals de
Spieringen en de Vecht, maar zijn
er ook teams uit Sneek, zoals de

Beluga, en uit Warmond, zoals de
Kaag1.”
Het limiet in Weesp ligt op 100 boten, dit jaar hebben zich ruim 80

sloepen ingeschreven. “We splitsen
de dames en de heren voor de start.
De sloepen komen overigens uit het
hele land naar Weesp toe. In onze
top vijf staan Amsterdam, Muiden,

Vorig jaar ook grote drukte bij Vechten op de Vecht.

Weesp, Rotterdam en Warmond.
Maar er komt ook een team uit
Terschelling. De boten gaan op een
trailer naar een loswal waar vroeger garage Mafait zat, vlak achter

FOTO: YANNICK UIT DEN BOOGAARD

Karwei. Daar gaan de sloepen het
water in, richting De Kom.”
De finish en het onthaal zijn in een
grote feesttent op de Ossenmarkt.
De dames starten om 11.30 uur en
finishen rond 13.00 uur. De heren
beginnen om 14.00 uur en zijn
rond 15.00 uur op de Ossenmarkt.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur.
Grote kans
Cor: “Als ze van start gaan heb je
een strijdveld op nationaal niveau,
maar omdat veel roeiers uit Weesp
en Muiden komen, heb je ook onderling veel competitie. De roeiers kennen elkaar, willen elkaar
voor blijven. Ik denk dat zowel een
Weesper heren- als damesteam
grote kans maken om voorin te
eindigen. Het zou leuk zijn als iedereen komt aanmoedigen langs
de kant. Liefhebbers kunnen ook
meefietsen langs de Vecht over de
‘s- Gravelandseweg.” Lida vult aan:
“Ik denk dat het vooral rond drie
uur heel leuk is voor de Weespers
om te komen kijken. Ook de
stoomboot genaamd ‘De Hydrograaf’ ligt in de Vecht en iedereen
is welkom om een kijkje aan boord
te nemen.”
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Donderdag
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maart2012
2012
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Weesper paramedici
bundelen krachten
in gezondheidsteam

Mijn zaak

WEESP - Een en een is drie. Dat is
de gedachte achter het Integraal
Gezondheidsteam Weesp dat zich
komend weekend aan Weesp voorstelt. Een aantal jonge paramedici
heeft de handen ineen geslagen
om klachten van sporters of aspirant-sporters vanuit verschillende
invalshoeken te benaderen. Vrijdagmiddag 30 maart om 17.00 uur
is de lancering van het gezondheidsteam in One Fitness Weesp
aan de Hogeweyselaan. Iedereen
is welkom.

Meta Blum-Overmars staat zes dagen per week in haar zaak.

FOTO: RUTH VAN K ESSEL

‘Ik ben geboren in de drank,
zeg ik wel eens gekscherend’
Meta Blüm al 36 jaar in Slijterij Overmars
door Ruth van Kessel
WEESP- Met veel genoegen vult
Meta Blüm-Overmars de schappen van haar slijterij Overmars
aan het Binnenveer met zinnenprikkelende prosecco’s en mooie
witte wijnen en frisse rosé’s. Ook
in de slijterijwereld is de lente begonnen en zelfs na 36 jaar geniet
de onderneemster elke keer weer
van al het lekkers dat een seizoen
met zich mee brengt.

en dat elk gerecht haar eigen kleur
wijn had, tegenwoordig is dat niet
meer zo strak. Mensen volgen wijncursussen en drinken vooral wat
ze lekker vinden.
De Kroon
“Ik ben geboren in de drank, zeg
ik wel eens gekscherend”, lacht

‘Meta, wat denk je.
Is dit een goede wijn
Het voorjaar luidt de tijd van bui- voor mij?’
ten zitten in. Genieten van de
eerste zonnestralen vergezeld
door gezellige bubbels of de frisse
smaak van de witte Italiaanse Grigio en de AIX-rosé uit de Provence.
Lekker en hip. Helemaal de trend
van nu en bovendien bij Overmars
momenteel aantrekkelijk geprijsd.
Indien gewenst staan ze al lekker
koud in de koeling van de winkel.
Ideaal bij bij onverwacht bezoek of
als je snel wilt genieten van een
koud drankje in de tuin. “Klanten
waarderen deze service erg”, vertelt Meta Blüm. “Wat wel opvalt is
dat de laatste jaren mensen steeds
meer experimenteren. Was het
vroeger de regel dat je wit in de
zomer dronk en rood in de winter

Meta. Haar ouders runden destijds
Slijterij De Kroon aan de Nieuwstraat en begonnen later voor zichzelf aan het Binnenveer. Op haar
zestiende hielp de jonge Meta alle
weekenden mee in de winkel en de
slijterij werd ook de plek waar ze
haar latere echtgenoot Jaap Blüm
zou ontmoeten. “Voor Jaap was het
werken in de slijterij een bijbaantje, dus toen we later samen besloten de zaak van mijn ouders over
te nemen, was het logisch dat ik
fulltime in de winkel ging staan.”
Zes dagen per week zelf in de zaak.
En elke dag met hart en ziel. Ideaal te combineren met het gezin.

Van haar klanten weet Meta vaak
nog beter dan zijzelf wat ze lekker vinden. ‘Meta, wat denk je. Is
dit een goede wijn voor mij? Welke
wijn vond ik laatst zo lekker?’ Het
geheugen van een olifant. Haar
36-jarige ervaring telt. Ook bij de
inschatting van de hoeveelheid
drank bij feestjes en partijen, een
zorg die Overmars feestvierders
volledig uit handen kan nemen.
Meta: “Van glazen tot statafels en
beertenders. We brengen het langs
en wat overblijft, halen we weer
op.” Natuurlijk is drank niet alleen
maar leuk en kan een overdaad
leiden tot drankproblemen. In de
loop der jaren heeft ze geleerd
te relativeren: “Je kunt er weinig
mee. Wel let ik er bij jongeren altijd op dat ze zestien zijn en vind
ik - dat heb ik zelf ook altijd bij
mijn eigen kinderen gedaan - dat
je als ouder op het drinkgedrag
van je kinderen moet letten.”
Voor bootjesmensen is Overmars
een vast adres voor een kannetje
tapwijn, zo uit het vat. “Gezellig
vinden ze dat”, vertelt Meta. En dat
is ook het grootste compliment dat
ze vaak over haar zaak mag ontvangen: ‘wat een ouderwetse slijterij, heerlijk!’

Jaar lang feest bij 20-jarige Jess Optiek
WEESP - Brilfijnproevers keken
hun ogen uit: als aftrap voor het
feestjaar vanwege het 20-jarig bestaan had Jess Optiek afgelopen
weekend eenmalig de volledige
zonnebrillencollectie van Chanel
in de winkel.
Dat was een exclusieve gebeurtenis
die door veel zonnebrilfans met enthousiasme werd ontvangen. Maar
er staat nog meer op stapel, verze-

kert Errold Jessurun van de jubilerende speciaalzaak in brillen, contactlenzen en hoortoestellen aan
het Binnenveer. “Het hele jaar door
vieren we ons 20-jarig bestaan met
leuke acties en activiteiten. Wat
precies verklap ik nog niet, maar
zoals dat bij ons hoort zullen we
zeker origineel uit de hoek komen.
Ik zou zeggen: houd het WeesperNieuws in de gaten.” Op zoek naar
een geschikte locatie voor een ei-

gen optiek stuitte de toen 27-jarige
Rotterdammer in 1992 op het karakteristieke pand in Weesp. Het
was liefde op het eerste gezicht. “De
20 jaar zijn omgevlogen. En als ik
dan zie hoe de optiek van een kleine zaak tot een speciaalzaak met
acht gespecialiseerde medewerkers
is uitgegroeid, dan ben ik oprecht
trots. Samen maken wij ons motto
‘innovatief, persoonlijk en kwalitatief maatwerk’ meer dan waar.”

Op die dag presenteren de betrokken disciplines - Total Med (fysiotherapie en sportwetenschap), Podotherapie Basemans, Fysiekcoach
(oefentherapie en ergonomie), Dieetplaneet (sportvoedingsadviezen
en diëtetiek) en One Fitness – hun
samenwerking en hoe dat kan leiden tot een optimale en efficiënte
begeleiding voor (top)sporters.
Maar juist ook voor mensen die
graag in beweging komen maar gehinderd worden door lichamelijke
klachten, kan het Integraal Gezondheidsteam Weesp zorgen voor
goede begeleiding en het doorbreken van de spiraal. Jeroen Cornet
van One Fitness is heel enthousiast

over het initiatief: “Eigenlijk hebben we elkaar per toeval gevonden.
Wat we delen is ons jonge enthousiasme (we zijn allemaal rond de dertig) en gedrevenheid om mensen
te helpen zich fitter en gezond te
voelen. We werkten al samen, maar
door onze krachten te bundelen in
IG Weesp kunnen we nog meer.”
One Fitness Weesp bestaat nu
ruim een jaar. In dat jaar hebben de sportschoolhouders Jeroen
Cornet en Roel Velstra veel mensen naar zich toe getrokken en
vestigden zich in het ruime pand
aan de Hogeweyselaan samen met
fysiotherapiepraktijk Total Med
en later Dieetplaneet. De verschillende disciplines – inmiddels waren Fysiekcoach en Podotherapie
Basemans ook in beeld – raakten
met elkaar aan de praat. Cornet:
“Aan de bar ontstond het idee om
samen naar voet- en houdingsgerelateerde klachten te kijken en te
diagnosticeren. De sporttesten en
dieetadviezen zijn een waardevolle
aanvulling. Omdat we allemaal
zo enthousiast met ons vak bezig
zijn leggen we de lat hoog, maar de
drempel laag. We verwachten veel
van de samenwerking.”

Jeroen Cornet (One Fitness), Tessa Harte (Dieetplaneet), Cees Basemans (PodotheraFOTO: P IETER BOOIJ
pie) en Marieken van der Leest (Fysiek coach).

Stoute Schoenen werkt
aan herenzaak Nieuwstraat
WEESP - Stoute Schoenen breidt
uit. Naast de schoenenwinkel in
de Slijkstraat opent Stoute Schoenen eind augustus een nieuw filiaal aan de Nieuwstraat 25. De verbouwing van het voormalige Rode
Kruispand is in volle gang.

opgestapeld. Dat is de andere reden
waarom we met een tweede filiaal
in Weesp beginnen, want naast
een herencollectie willen we onze
damescollectie uitbreiden en op
een mooie manier kunnen presenteren”, aldus de schoenenverkoper.

In het nieuwe filiaal richt Stoute Schoenen zich vooral op de
jonge moderne man. Een gat in
de Weesper markt, denken Marc
en Marlène van de Grauw van
de schoenenzaak. Marc: “Stoute
Schoenen richt zich met haar collectie doelbewust op de jonge moderne moeder, die in een moeite
door ook schoenen voor haar kinderen koopt. Het is hoog tijd dat we
de jonge moderne vaders ook van
schoenen gaan voorzien.”
Momenteel kampt Stoute Schoenen
met ruimtegebrek.“ We kunnen
onze voorraad niet meer kwijt en
de dozen staan hoog in de winkel

Hier komt het tweede filiaal van Stoute
FOTO: RUTH VAN K ESSEL
Schoenen.
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De pannenkoekensensatie van ‘t Gooi!

Tot 5 april gaan
wij proefdraaien.
Geniet tot die tijd
met 25% korting
op uw totale rekening!
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Nautisch Kw
Huizen

Reserveer nu! Bel 035 - 88 77 860 of kijk op dickens.nl

BINNEN LOPEN
LEVERDE NOG NOOIT ZOVEEL OP!

ZATERDAG
31 MAAR
WOONPR T A.S.
O
VAN 11.00 EVEN
15.00 UUTOT
R

Nog slechts
enkele woningen te koop!
Kom woonproeven in de modelwoning aan de Kousenbandstraat 30
te Amsterdam Zuidoost
Type Philippe nu € 235.000,- v.o.n.*
Prijzen inclusief 50 jaar
afkoop erfpacht
* Kijk voor de actievoorwaarden op de website

opdreefwonen.nl

DREEF

OP

NU
,
0
0
0
.
0
€ 4 NG!*
KORTI

Type Francois nu € 195.000,- v.o.n.*

in Amsterdam Zuidoost
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INFORMATIE
van de gemeente Muiden

Bezoekadres: Het Anker 2 • Postadres: Postbus 3 1398 ZG Muiden Telefoon: 0294-210210 • E-mail: info@muiden.nl
VERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Nienhuis Ruyskade 62 moet zijn: Tesselschadelaan 45 – het uitbreiden van het woonhuis
en het legaliseren van de bijkeuken.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-

Nabij Herengracht 119 (Fort H) – het herstellen van de damwand
Kerkpad 1 – het legaliseren van een schuur
Flevolaan 18 – het vestigen van een Bed en Breakfast
Tesselschadelaan 75 – het aanbrengen van kozijnwijzigingen
Pr. Bernhardsingel 6 – het maken van een dakopbouw
C. Huygenslaan 4 – het bouwen van een schuur
Van Ostadelaan 4 – het kappen van een conifeer

Verlenging beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning

De termijn waarbinnen op onderstaande aanvragen een beslissing moet worden genomen
is met zes weken verlengd.
- Langs spoorwegtracé Almere – Weesp, binnen de gemeente Muiden - het periodiek
afzetten van de groensingel

Informatie

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

Verleende omgevingsvergunning

26 januari 2012 vastgestelde bestemmingsplan Kinderdagverblijf Noordpolderkade 3 te
Muiden geen beroep is ingesteld, dat dit op 15 maart 2012 in werking is getreden en
onherroepelijk is.
Met het bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om op het
betreffende perceel een kinderdagverblijf bij het bestaande agrarisch bedrijf te realiseren, bestaande uit een centrale hal, 3 groepsruimten met slaapgelegenheid voor circa
40 kinderen, een keuken en een toiletruimte met kleedgelegenheid. Tevens is er een
mogelijkheid voor 2 groepen naschoolse opvang en een kantoorruimte.
Het onherroepelijk bestemmingsplan kan met ingang van de dag na publicatie worden
ingezien bij de afdeling Gebieds- en Beheerzaken in het gemeentehuis, Het Anker 2 te
Muiden. Voor inzage kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht. Tevens is het
onherroepelijk bestemmingsplan te raadplegen via de website www.muiden.nl.

ALGEMEEN
Bekendmaking

In zijn vergadering van 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Muiden de “Nota
Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Muiden 2012-2015: Muiden gaat voor Gezond(er)!”
vastgesteld. De nota geeft weer hoe de gemeente Muiden in de periode 2012-2015 invulling gaat geven aan haar wettelijke taken en haar ambities op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Hiertoe heeft de gemeente een aantal speerpunten vastgesteld.
Jaarlijks zal het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma opstellen waarin per speerpunt wordt aangegeven welke activiteiten er in dat jaar worden
uitgevoerd en welke doelen hiermee beoogd worden.

- Nabij Herengracht 119 (Fort H) – het kappen van een houtopslag (verzonden 26 maart
2012)

De verplichting tot het vaststellen van een nota gezondheidsbeleid is geregeld in artikel
13 van de Wet publieke gezondheid

Bezwaarclausule (bij artikel 2.1, lid 1, sub b, g of h of 2.2, lid 1, sub a, b,
c, of g)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift is verstreken. 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, indien bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam (postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk bestemmingsplan Fort – H te Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken, ingevolge artikel 3.8 lid
5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tegen het door de gemeenteraad op 22
december 2011 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Fort - H te Muiden geen beroep
is ingesteld, dat dit op 15 maart 2012 in werking is getreden en onherroepelijk is.
Met het bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om het
oorspronkelijke monument in ere te herstellen. Het plan voorziet in het aanleggen van
een passanten - en sloepenhaven met parkeerplaatsen, het creëren van een wachten aanlegvoorziening met milieuservicepunt alsmede het aanbouwen van een serre en
sanitaire voorzieningen.
Het onherroepelijk bestemmingsplan kan met ingang van de dag na publicatie worden
ingezien bij de afdeling Gebieds - en Beheerzaken in het gemeentehuis, Het Anker 2 te
Muiden. Voor inzage kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht. Tevens is het
onherroepelijk bestemmingsplan te raadplegen via de website www.muiden.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan Kinderdagverblijf Noordpolderkade 3
te Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken ingevolge artikel 3.8
lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tegen het door de gemeenteraad op

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 13 maart
2012 een viertal deelverordeningen op grond van artikel 2, derde lid van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Muiden 2012 vastgesteld.
Deze deelverordeningen bevatten nadere regels voor het verstrekken van subsidies alsmede een omschrijving van subsidiabele activiteiten. Het college heeft de volgende vier
deelverordeningen vastgesteld: Jeugd, Zorg en Welzijn; Wonen en Leven; Amateurkunst
en Verenigingen; en Evenementen, Toerisme en Recreatie.
De deelverordeningen zijn van toepassing op alle te verstrekken subsidies voor activiteiten vanaf 2013 en treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. De deelverordeningen liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage en zijn tevens te raadplegen via
www.muiden.nl.

Gemeentehuis gesloten

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis op de volgende dagen
gesloten:
Vrijdag 6 april 2012 (Goede Vrijdag)
Maandag 9 april 2012 (tweede paasdag)
Maandag 30 april 2012 (Koninginnedag)

Openingstijden:
Gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag van 8:30 - 12:30 uur.
Burgerzaken is ook geopend op de woensdagmiddag 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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Weer nederlaag waterpoloërs
WEESP - Frustreren moet het ondertussen. De Weesper waterpoloërs van Triton hebben zaterdag
weer geen punten gepakt. Streekgenoot Otters ‘t Gooi was met 1-5
te sterk.
Vooral de vele onbenutte kansen

deden de Weespers de das om.
Verder was het treffen met de Bussumers aangenaam. Over het spel
hadden de Weespers geen klagen.
Otters ‘t Gooi nam halverwege al
goed afstand en pakte een afgetekende zege.

Van Hekken stopt voor OFC
WEESP - Carlo van Hekken kan
op zoek naar een andere club. De
Weesper coach van het Oostzaanse OFC kreeg deze week te horen
dat de club stopt met zaterdagvoetbal. De club hakte deze week
de knoop door.

“Dat hadden we wel een beetje
verwacht”, laat Van Hekken weten. “De laatste weken was het
aantal spelers steeds minder. Dan
moet je als club wel.” Van Hekken
hoopt komend jaar wel weer op
het veld te staan.

Oberon doet goede zaken
We Have heeft genoeg problemen met tegenstander.

FOTO: YANNICK UIT DEN BOOGAARD

We Have moet wennen aan veld
Handbalsters spelen zware pot tegen SV Zeeburg
door Sjoerd Stoop
WEESP - Op jacht naar de eerste
plaats hebben de handbalsters
van We Have zondag goede zaken
gedaan. De Weespers wonnen met
14-11 van streekgenoot SV Zeeburg.
Echt probleemloos was het spel
van We Have geen moment. De
Weespers moesten erg wennen aan
het veld. Na weken vol zaalhandbal was het spel van de Weespers
vaak wat stroef. Dat kwam vooral
doordat de ploeg steeds werd teruggefloten. We Have zette veel druk
en speelde best hard, wat door de
scheidsrechter niet getolereerd
werd. Dat zorgde ervoor dat het
spel vooral voor rust wat mat was.
Anders dan de laatste weken speelde We Have op momenten zwak.

Toch pakte We Have al na de eerste
helft een voorsprong van 5-3.
Na de rust was het spelbeeld lang
hetzelfde. We Have zat steeds fel op
de tegenstander en kreeg veel straffen. Pas in de slotfase van het duel
was het handbal van de Weespers
echt goed. We Have nam alsnog afstand van SV Zeeburg en pakte zo
dure punten.
“Al met al was het best een zware
zondag”, besefte speelster Samantha Meijer na afloop. “We
moesten nog op gang komen. De
meeste speelsters zijn dan ook ontevreden over het duel. Maar het
resultaat telt en we doen nog goed
mee aan kop.”
Handballers komen tekort
Een teleurstellende herstart van
het veldhandbaljaar voor de hand-

ballers van We Have. Ondanks een
met vlagen goed duel verloor de
ploeg met 24-31 van het doorgaans
sterke en meer ervaren FIQAS/Aalsmeer.
We Have speelde een sterke eerste helft. Alles stond goed en de
Weespers creëerden genoeg kansen. We Have scoorde voldoende en
kon goed jagen op de tegenstander.
Dat resulteerde in 14-14 na de eerste helft.
Zeker tot de slotfase was het spel
van We Have goed te noemen. De
ploeg kon FIQAS/Aalsmeer op momenten goed tegenhouden en de
Weespers pakten op meerdere momenten de voorsprong. De laatste
fase van het duel zakte het spel van
We Have erg ver terug. De tegenstander kreeg meer kansen en kon
alsnog het duel pakken.

FC Weesp pakt punten na zware pot
WEESP - Vooral door een betere
tweede helft heeft FC Weesp zondag een knappe zege geboekt op
VVZA. De Weespers hadden voor
rust nog voldoende problemen,
maar wonnen wel met 3-0.
FC Weesp speelde voor rust zwak.
VVZA zakte ver terug, waardoor
FC Weesp met vlagen vast stond
op de helft van de tegenstander.
Daar kwam bovenop dat FC Weesp
zelf nogal problemen had met de
balcontrole. Veel passes waren ondermaats en de Weespers konden
elkaar geen moment echt goed opzoeken. FC Weesp had het geluk dat
VVZA geen kracht had om echt aan
te vallen, waardoor de eerste helft
doelpuntloos bleef.
Na rust was het spel van FC Weesp
aan alle kanten beter. FC Weesp
kon al snel na de thee een voorsprong pakken door een treffer
van Jasper Spanjerberg. Daarna
was het hek van de dam. Doordat
VVZA meer en meer moest komen
kreeg FC Weesp meer dan genoeg
meters om kansen te creëren. Dat

resulteerde zonder problemen in
3-0 door goals van Thijs Visser en
Buddy Buddenberg.
“Het resultaat telt”, besefte coach
Charles Loots na afloop. “Het spel
kon vandaag stukken beter, maar
al met al hebben we na rust nog
best goed gevoetbald. We mogen
tevreden zijn.”
Punt voor zaterdagelftal
Als de zaterdag van FC Weesp een
kans had om goede zaken te doen
voor klassebehoud dan had het
deze kans zaterdag. De Weespers
kregen de laatste secondes van het
duel tegen Cobu Boys een strafschop, maar faalden en bleven steken op 3-3.
Toch gaf het spel van de Weespers
de burger moed. Een week na de
zoveelste nederlaag speelde de
ploeg goed en waren er voldoende
aanvallen. Na een half uur voetballen kwam FC Weesp op voorsprong
door een goal van Sasja Fransen.
Cobu Boys deed echter meteen wat
terug en kwam na de volgende

kans ook meteen op voorsprong.
Vlak voor rust stond het 3-2, de
Weesper treffer kwam van Lesley
Las van Bennekom.
Na rust kwam FC Weesp al snel op
3-3 na een goede goal van Las van
Bennekom. FC Weesp kreeg vooral
de tweede helft nog wel kansen op
een zege, maar faalde. Zeker toen
de strafschop ook over de goal belandde, moest FC Weesp genoegen
nemen met het punt. Daardoor
staat FC Weesp wel weer even veilig.

WEESP - Een zege op het hoger
geplaatste Unicornus afgelopen weekend voor Oberon. De
Weesper volleyballers versloegen
de nummer zeven met 3-1.
Oberon moest vol aan de bak voor
de zege. De eerste sets werden verdeeld: 25-20 en 19-25. De Weespers
zetten daarna door met 25-19 en
25-20 en pakten de zege. Daarmee

deed Oberon goede zaken onderaan de poule.
Geen punten volleybalsters
Een 4-0 nederlaag, maar de volleybalsters van Oberon hadden zeker
kansen tegen SVU vrijdag.
De Weespers kwamen de meeste
sets net wat punten tekort: 24-26,
22-25 en 23-25.

Mat MHCW pakte volle zege
WEESP - Een zege op karakter
zondag van MHCW. De Weesper
hockeysters speelden een mat
duel, maar waren toch sterker
dan Castricum: 3-0.
MHCW creëerde de problemen
vaak zelf. Door veel chaos op het
veld kwam de ploeg slechts mondjesmaat aan goed hockey toe. Toch
kreeg MHCW al voor rust wat
kansen, maar de ploeg faalde keer
op keer. Pas vlak voor rust kon
MHCW de score openen door een
treffer van Merel van Kassel.
MHCW speelde na rust vol op de
aanval maar speelde onder grote druk. De druk kwam vooral
door het slechte duel tegen Naarden een week geleden. Toch had
MHCW steeds de overhand en
pakte de ploeg de zege na rust
door twee benutte strafcorners
van Claire Delsman.
Door de zege staat MHCW nog
steeds aan kop en houdt het alle
kansen om komend jaar te promoveren. Komend weekend treft de

ploeg Saxenburg.
Hockeyers weggespeeld
Een forse klap voor de hockeyers
van MHCW zondag. De Weespers
konden tegenover koploper Houten geen potten breken en werden
met 7-0 weggespeeld.
De nederlaag van MHCW was opvallend. Net nu de ploeg de laatste weken zo goed hockey speelt,
hadden de Weespers zondag geen
enkele kans. Houten was op de
meeste fronten veel beter dan de
Weespers, maar kreeg ook wel
wat hulp van de scheidsrechter.
Waar Houten slechts één veldgoal maakte, kreeg het 5 soms
wat vreemde strafcorners. MHCW
werd na rust vaak ook hard aangepakt en dat resulteerde in een veel
lager aantal strafcorners.
Toch was de nederlaag van de
Weespers zondag meer dan terecht. “We hebben te slecht gespeeld”, aldus coach Elmarie
Ferreira na afloop. “Dat werd gewoon afgestraft vandaag.”

Forse nederlaag dameselftal
Een forse klap voor de voetbalsters
van FC Weesp zondag. De Weesper
dames hadden geen enkele kans
tegen OSV en werden met 6-1 verslagen.
De Weespers startten nog goed,
maar na de eerste fase van het duel
kwam OSV op stoom en pakte meteen een goede voorsprong. Na de
eerste helft stond het al 5-1. Voor
FC Weesp scoorde topscorer Tess
Brunekreef.

MHCW moet vol aan de bak.

FOTO: YANNICK UIT DEN BOOGAARD
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Duikers
duiken voor
goede doel

Gewapende
overval
op Lidl

MUIDEN - Meer dan honderd
duikers gaan zaterdag rond
Pampus duiken voor het goede
doel. Het evenement wordt gehouden voorafgaand aan de
opening van Pampus, zondag.

MUIDEN - Supermarkt Lidl
op het terrein van de Maxis is
maandagavond overvallen. Meteen na de overval startte de politie een klopjacht op de dader.

De opbrengst komt geheel ten
goede aan Blue Ribbon. De duikers kunnen verschillende prijzen winnen. De bijzondere duik
begint om 11.30 uur.

Veer naar
Muiderslot
MUIDEN - Rederij het IJ vaart
vanaf zondag ook vanaf IJburg
naar het Muiderslot.
In april tot en met oktober gaat
de boot bijna dagelijks varen. De
boot vertrekt vanuit de haven
van IJburg, Krijn Taconiskade, en
brengt bezoekers via Pampus naar
het Muiderslot. Kaartjes kosten
€ 19,50 voor volwassenen. Kinderen betalen 14,50 euro. Meer informatie: www.rederijhetij.nl.

Holzhaus
genomineerd
MUIDEN - De Muider auteur
Otto Holzhaus is genomineerd
met zijn boek ‘Vroeg of laat
komt het goed’ voor de Bob den
Uyl-prijs van de VPRO.
De prijs wordt elk jaar uitgereikt
voor het beste literaire reisboek.
De winnaar wordt op 2 juni bekendgemaakt.

Nieuwe eilanden voor de kust
Voor de kust van Muiden is de aanleg van een aantal kunstmatige eilanden begonnen. De eilanden
worden onderdeel van de natuurcompensatie voor de wijk IJburg. Toen het plan voor de nieuwbouwwijk werd goedgekeurd, is afgesproken om de natuur die moest verdwijnen te compenseren in de
FOTO: DICK ROZENDAAL
omgeving. De nieuwe eilanden voor de kust van Muiden horen daar straks bij.

Muiden gaat gewoon
voor de GV4-variant
Standpunt gemeenteraad ligt al vast

door Christian Pfeiffer
MUIDEN - Burgers mogen vanavond dan wel inspreken op de
extra raadsvergadering over de
fusie, maar eigenlijk ligt de uitkomst al vast. Het moet raar lopen
wil Muiden niet voor de GV4 gaan.

30 jaar geleden verscheen in Muiden Babbelblad De Spiering voor het eerst.
‘Beschouw het blad als een buurvrouw die altijd wel iets heeft te vertellen’, zo
staat in het eerste nummer. Wij kijken terug met een tweewekelijkse rubriek
over wat er toen allemaal speelde in Muiden.

De Zeesluis
Cijfers over de Zeesluis. in 1981
passeerden 31.798 schepen de
Sluis, een toename van 2.796 schepen ten opzichte van het jaar daarvoor. De maanden juli en augustus
waren topmaanden met respectievelijk 9.499 en 9.272 schepen.
“Ongetwijfeld heeft de verminderde conjunctuur een flinke
steen toegedragen aan deze onverwachte toename. Ook op het water
heben velen gekozen voor een vakantie in eigen land om hun vaak
dure schip beter te benutten”, zo
concludeert de Spiering.
Even ter vergelijking. In 2011 passeerden 22.855 schepen de Zee-

sluis. Augustus was de drukste
maand met 6.000 passages. Dat
betekent dat het rustiger is geworden rond de Sluis. In 2010 kwamen
er nog 2.708 meer schepen langs.
1982 is het jaar waarop de Sluis
niet meer draait rond de lunch.
Om kinderen de kans te geven
om thuis een broodje te gaan
eten mogen er geen schepen rond
twaalf uur passeren. Ook wordt er
rekening gehouden met de busverbindingen. Ten minste, als de bus
aanrijdend is. “Een bus die in Amsterdam in een file komt, kan nu
eenmaal niet vliegen en het sluispersoneel is bovendien niet helderziend”, zo luidt de droge conclusie.

De gemeenteraad besloot vorige
week om een extra raadsvergadering te houden over de herindeling van Muiden. Minister Spies,
op verzoek van de Kamerleden,
heeft de gemeenten in de regio
namelijk gevraagd zich nog een
keer uit te spreken over de herindeling voordat de Tweede Kamer
het wetsvoorstel weer gaat behandelen.
De extra vergadering, die vanavond
om 19.00 uur in de Kazerne begint,
heeft dan ook maar één agendapunt: de fusie en het standpunt
van Muiden hierover. De gemeente
heeft burgers, verenigingen en
organisaties benaderd om een
zegje te komen doen. Veel lijkt dat
echter niet meer uit te maken; de
standpunten van VVD, PvdA, CDA
en D66 liggen al vast. PvdA, CDA
en D66 willen een GV4-fusie van
Weesp, Muiden, Naarden en Bussum en de VVD wil de GV3-variant,
zonder Weesp. Een raadsmeerderheid dus voor de GV4.
Dat is wel opvallend; Muiden leek
zich vorig jaar steeds meer uit te

spreken voor de GV3-variant. Onder druk van de VVD werd in het
coalitieakkoord van VVD en PvdA
afgesproken dat als de behandeling
van de fusie in de Kamer steeds zou
worden uitgesteld, Muiden voor
GV3 zou worden. Maar die coalitie
viel en nu keert Muiden zich weer
naar de GV4-fusie.
Twee Muiders, Guus Kroon en Dora
Akkersdijk, hebben in ieder geval
hun zegje voor de raadsvergadering
al klaar. Zij vinden dat er te weinig
naar de Muiders zelf is geluisterd
en draaien de rollen om. “Wij willen samen met Weesp. Wij hebben
niets tegen Weesp, zoals Bussum en
sommige anderen, nee wij houden
van Weesp! En volgens ons houdt
Weesp ook van ons”, zo laten zij weten. Het maakt niet uit wie zich bij
de fusie aansluiten, als Muiden en
Weesp maar samengaan.
Het antwoord van de gemeenten
over de fusie moet voor 13 april
terug zijn in Den Haag. De Tweede
Kamer is voornemens het wetsvoorstel voor het zomerreces nog een
keer te behandelen.

In de omgeving van de Maxis
werd met een politiehelikopter
gezocht. Na de overval op de supermarkt vluchtte de man in onbekende richting weg. Hij werd
niet meer gevonden. De man
kwam de Lidl even na 20.00 uur
binnen via een raam aan de zijkant. Met een pistool bedreigde
hij de medewerkers en vroeg om
geld. Toen hij dat had gekregen
rende hij de winkel uit. Er raakte
niemand gewond.
De politie heeft een signalement
vrijgegeven. Het gaat om een
man van ongeveer 1.80 meter
lang. Hij droeg een zwart joggingpak, donkere bivakmuts en
donkere handschoenen. De politie roept getuigen op zich te melden op 0900 8844.
Eind vorig jaar werd op het terrein de Burger King overvallen.
Ook daar werd geld meegenomen nadat de overvallers met
een pistool hadden gedreigd.

Stier op
de A1
MUIDEN - De politie heeft maandag vroeg een stier van de snelweg A1 afgehaald. Rond middernacht werd de politie gebeld
door bezorgde automobilisten.
Toen de agenten aankwamen
was de boer al bezig de stier van
de snelweg te halen. Met hulp
van de boer is de stier weer teruggebracht naar het weiland. Er
zijn geen ongelukken gebeurd.

Jongen slaat
agent neer
MUIDEN - Een 17-jarige Muiderberger is vrijdagavond in Naarden aangehouden nadat hij een
agent had neergeslagen.
De politie werd ingeschakeld
nadat de jongen zich verdacht
gedroeg in de straat. Een agente
die poolshoogte kwam nemen
zag de jongen op en neer lopen
en vroeg om zijn ID-kaart. De
jongen draaide zich om en sloeg
de agente tegen de borst. Hij is
maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Amsterdam.

Wijkagent ontslagen
MUIDEN - De wijkagent van Muiden is door het korpsbeheer van
de politie Gooi & Vechtstreek ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Het WeesperNieuws meldde
in oktober al dat de wijkagent,
Gaston Otten, buiten functie was
gesteld.
“Sinds september 2011 liep tegen
de agent een intern onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op niet
professioneel gedrag en het delen
van vertrouwelijke informatie met
mensen van buiten het korps. Het
onderzoek is afgesloten”, aldus de
politie.
Inmiddels is er in Muiden een nieuwe wijkagent aangesteld. Ingrid
Arnst neemt de functie van wijkagent over.
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Lever nu uw goud
en zilver in.
Direct contante
afhandeling.

Laarderweg 10 - Bussum - Tel 035 - 20 11 777
www.contantvoorgoud.nl
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Wij werken aan het spoor
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen
wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 7 op 8 april op het traject
Weesp-Lelystad een slijptrein.
Woont u in Weesp of Muiderberg in de buurt van dit spoor, dan kunt
u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.
Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken.
Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

za 31 maart

DUO
CHERRY
FRESH
dagelijks 10.00 - 02.00
gratis entree
toegang vanaf 18 jaar
www.fairplaycasino.nl

Almere-Stad Wagenmakerbaan 1

foto: Peter Honig

Hits & Classics met

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein
Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten:
www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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kleintjes
Zomerbroeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr: www.nr14bussum.nl
TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722
SCOOTERDUMPER, verkoop en
reparatie alle merken (elektrische) scooters! 0294-414108
scooterdumper.nl Bloemendalerweg 41 Weesp
Is het in uw hoofd en lijf al
voorjaar? Lekker al het oude
‘stof en vuil’ opruimen? Praktijk
voor Counselling & Coaching.
www.margovanree.nl

Souterrain
te
huur
in
Bussum. € 350,- incl. Niet
geschikt als woonruimte. Tel:
06-55142610
Praktijk De Wenssteen! Voor
Healing, Reading, Spirituele Coaching en Mediumconsulten. 06-28766420 /
www.dewenssteen.nl
Voor uw belastingaangifte
(vanaf 60 euro) bel Fiscaal Buro
van den Brink 06-53 72 36 37 of
mail naar spaartopper@zonnet.
nl
GEVRAAGD uw (defecte) wasmachine, fornuis, zonnescherm,
radiator, boiler GRATIS opgehaald 06-47128728
Gastouder met plek, ma. t/m
vr. Dag-, avond- en nachtopvang. Info 0294-770262
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MINEVITUS
DE NATUUR WAARNEMEN, PROEVEN EN BELEVEN

wat ’n keuze in
onze keuzemenu’s

voedingscoach

- Slimme beweegschema’s
- Gediplomeerd gewichtsconsulent

www.devoedingscoach.com
Tel. 0294-432062

wat ’n keuze in
Je kunt het op je, afgelikte,
onzevingers
keuzemenu’s
natellen
€ 34,75
www.minevitus.nl
€ 39,00
€ 42,00
€ 34,75 • € 39,00 • € 42,00

- Afvallen door goed te eten

biologisch, ambachtelijk
en vers uit eigen keuken.

HOE SCHERP IS UW TUINGEREEDSCHAP? Laat nu al
uw tuingereedschap SLIJPEN.
HAGEN-gereedschapslijperij
www.hagenslijperij.nl
Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijken etc. 10
jaar ervaring en met goede ref.
in Weesp. Tel: 06-17939505
TIJDELIJK TE HUUR GEVRAAGD
voor een net en rustig stel (ca.
40 jaar, werkend, geen kinderen of huisdieren, niet rokend):
gestoffeerde woning in Weesp/
Muiden/Driemond/Bussum/
Naarden, vanaf half april, huurperiode in overleg (3 tot 6
maanden) Tel: 06-29406248
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Kleine advertenties voor bedrijven en particulieren

KWALITARIA NEDERHORST DEN
BERG zoekt per direct een parttime medewerker/ster (ca. 15
uur per week) Cafetaria-ervaring
gewenst, goede verdiensten.
Voor info of sollicitatie: Mevr. T.
Mulders (06-51785989) of Dhr.
Y. Lin (0294-253587)

Tekenen/schilderen
voor
beginners en gevorderden.
Atelier de Ontdekking, Achtergracht 105 in Weesp. Nieuwe
korte cursussen. Vanaf 2 april
overdag en ‘s avonds. Vrije
onderwerpkeuze, kleine groepen, prettige sfeer. Info:
06-12964344 (Nico Pronk)

Bestel nu

Weesp in
oorlogstijd
het boek van Dick van
Zomeren
shop.weespernieuws.nl

Geef uw kleintjes op via

www.weespernieuws.nl

Gedipl. pedicure. Ook voor diabetisch/reuma patiënten. Tel:
0294-457072 Jan Tooropstraat 3

Vity’s Winebar
• van
vandinsdag
dinsdag––zaterdag
zaterdagv.a.
v.a.17.30
17.30uu
• theatermenu vanaf € 16,50 tot 18.30 uur
theatermenu
• bistrot
menu vanaf
€ 27,00€ 16.50 tot 18.30 uur
• tapasmenu
€ 24,00*
bistrot menu
€ 27.00
• kaasfondue € 16,50*
tapasmenu € €24.00*
• DAGSCHOTEL
11.00

kaasfondue
€ 16.50*
•  elke
dinsdag:
onbeperkt

gamba’s€eten
 grote
DAGSCHOTEL
11.00 € 27,00
elke dinsdag
Kromme
Elleboogsteeg reserveren
0294-413 529 of www.minevitus.nl

 onbeperkt grote gamba’s eten € 27.00
kromme elleboogsteeg reserveren 0294 413 529 of www.minevitus.nl

"Kun jij wel
eenwwwzakcentje
.minevitus.nl
gebruiken...?"
Je kunt het op je, afgelikte,
vingers natellen

biologisch, ambachtelijk en vers uit eigen keuken

3 regels
incl. BTW

€ 7,50
€ 9,28
€ 11,07
€ 12,85
€ 14,64
€ 16,42
€ 18,21
€ 19,99
Hoe werkt het?
Vul de bon in en laat tussen de woorden een vakje open. Eén letter of leesteken per hokje!
Geen afbrekingen s.v.p.
Naam: ................................................................................. Telefoon: .................................................
Adres: ....................................................................................................................................................

Ga het WeesperNieuws in
MUIDERBERG bezorgen!
Mail je naam en telefoonnummer naar
carla@entermediabv.nl

Postcode: ............................................ Woonplaats: ...........................................................................
Datum: ................................................ Handtekening: .......................................................................
Hierbij machtig ik Enter Weesp BV om eenmalig een bedrag van € ......................... af te schrijven
van rekeningnummer
Stuur de bon op naar:
WeesperNieuws, J.A. Fijnvandraatlaan 2a, 1381 EW Weesp

kleintjes
Kleine adv ert enties voor
bedrijven en particulier en

WEESPERNIEUWS
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Bereikbaar
Ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Mobiel 24/7

Gro
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rootmeeste
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r in
i makelen

Flexibel
Taxeren, bezichtigen, verkoop-/
verhuurgesprek of gewoon even
langs komen; als het u uitkomt.

GROOTSTE AANBOD MEESTE TRANSACTIES

Bezichtigen
Ma., wo., do. en vrij.
8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag 8.30 tot 20.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Laatste zondag van de maand
van 13.00 to 17.00 uur
Vraagprijs € 149.500,=
4 x perv.o.n.
jaar KDG Open Huizen Route

Vraagprijs € 147.500,= k.k.

Vraagprijs € 295.000,= k.k.

Vraagprijs € 239.500,= k.k.

Vraagprijs € 549.500,= k.k.

Heemraadweg 714
Weesp

Prinses Irenelaan 20
Weesp

Aveland 10
Weesp

Larenseweg 212
Hilversum

Vraagprijs € 322.500,= k.k.

Vraagprijs € 179.000,= k.k.

Vraagprijs € 269.500,= k.k.

Vraagprijs € 299.000,= k.k.

E. du Perronstraat 12
Weesp

Jan Tooropstraat 11
Weesp

H.W. Mesdaglaan 5
Ned. den Berg

Keverdijk 4
Weesp

Vraagprijs € 449.000,= k.k.

Vraagprijs € 549.000,= v.o.n.

Vraagprijs € 499.000,= k.k.

Vraagprijs € 135.000,= k.k.

Vraagprijs € 97.000,= k.k.

Vraagprijs € 249.500,= k.k.

Roskamstraat 15
Weesp

Horn 2
Weesp

Achtergracht 76
Weesp

Reigersweide 103
Weesp

Zwaluwlaan 82
Bussum

Bolwerk 31
Weesp

Advertenties
Elke week voorpagina
WeesperNieuws
Om de week hele achterpagina
WeesperNieuws
Internet
uw woning op
de best bezochte woonsites.

Vraagprijs € 499.000,=
Wij k.k.
plaatsen

OPEN HUIZEN ROUTE!!
ZATERDAG 31 MAART OPEN HUIZEN ROUTE 11.00 - 15.00 UUR

Vraagprijs € 549.000,= k.k.

Vraagprijs € 279.500,= k.k.

Vraagprijs € 375.000,= k.k.

Vraagprijs € 379.000,= k.k.

Vraagprijs € 415.000,= k.k.

Vraagprijs € 324.000,= k.k.

Frederica Zeijdelaarweg 17
Weesp

Wyandottestraat 18
Driemond

Herengracht 329 A
Weesp

Prinses Irenelaan 42
Weesp

Aquamarin 12
Weesp

Van der Helstpark 37
Muiderberg

Vraagprijs € 269.500,= k.k.

Vraagprijs € 449.500,= k.k.

Vraagprijs € 249.000,= k.k.

Vraagprijs € 395.000,= k.k.

Vraagprijs € 199.900,= k.k.

Vraagprijs € 134.500,= k.k.

Ravelijn 21
Weesp

Prinses Beatrixlaan 23
Weesp

Achterherengracht 231
Weesp

Petersburg 34
Nigtevecht

Zandpad 22B
Driemond

J.H. Leopoldhof 84
Weesp

Vraagprijs € 155.000,= k.k.
Herengracht 127D
Weesp

Vraagprijs € 124.500,= k.k.

Vraagprijs € 995.000,= k.k.

Vraagprijs € 418.000,= k.k.

Reigersweide 136
Weesp

Eilandseweg 24
Ned. den Berg

Lijsbet Eelantsplein 7
Weesp

Gewoon even langs komen
uitkomt!
wanneer het u .n
u
www.kdg

Weesp
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