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Jubileum ThamerThuis

Inwoners Uithoorn
geven hun woning
gemiddeld een 8
UITHOORN Inwoners van Uithoorn
en De Kwakel zijn behoorlijk
tevreden met hun woning
(rapportcijfer 8) en hun buurt (7,6).
Dit blijkt uit de gegevens van het
onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio’ (WiMRA). Ruim 1100
inwoners werkten mee aan het
regiobrede WiMRA onderzoek. Zij
vulden hiervoor een enquête in
met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

Bijna-thuis huis
bestaat 20 jaar
DE KWAKEL Twintig jaar geleden
werd ThamerThuis opgericht. Aan
de wieg van het bijna-thuis huis
stond voormalig huisarts Jan Dalmeijer: “Vroeger bracht een buurvrouw een pannetje soep als iemand ziek was. Toen vrouwen meer
buitenshuis gingen werken, konden
ze niet meer zorgen voor hun buurvrouw. Met als gevolg dat mensen
hele dagen alleen lagen. Er was behoefte aan een nieuw soort zorg.”
Eind jaren tachtig ontstond het idee
van hospices.

De gemeente Uithoorn telt iets
meer koopwoningen dan gemiddeld in de MRA (58 tegen 48
procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur
ligt in Uithoorn hoger dan
gemiddeld in Amstelland-Meerlanden, maar weer lager dan
gemiddeld in de MRA. Daarentegen ligt het aandeel vrije sector
huurwoningen lager dan in de
buurgemeenten. Verder valt op
dat Uithoorn veel koopwoningen
heeft met een WOZ-waarde
tussen 156.000 en 250.000 euro.

“Toen ik minder ging werken, herinnerde ik me dat ik nog een krantenartikel in mijn la had liggen
over een hospice in Nieuwkoop. We
hebben een werkgroep opgericht
en hebben heel brutaal gezegd dat
we op een bepaalde datum zouden
beginnen. Het idee sloeg meteen
enorm aan. Iedereen was enthousiast en we hebben veel medewerking
gehad. We waren pioniers. We wilden de dood uit de medische hoek
halen. Een locatie was nog niet gevonden. Maar na een voordracht in
het dorpshuis in De Kwakel vroeg
iemand of de parochie geen optie
was. Kwakelse vrijwilligers hielpen bij de verbouwing. Ze zijn nog
steeds bereid om te helpen en het
gebouw ziet er tip top uit,” aldus
Dalmeijer.
Sinds die begintijd is er weinig
veranderd. “We hebben nog steeds
twee bedden beschikbaar,” vertelt
voorzitter Marianne Klinkenberg.
‘”We willen het kleinschalig houden. Het uitgangspunt is als het
thuis niet meer gaat, dan verplaat-
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sen we de zorg naar ons gebouw.
Thuis als het kan en hier als het
moet. Het bijna-thuis huis draait op
vrijwilligers. We zetten vrijwilligers
in bij mensen thuis en sinds kort
kunnen we ook vrijwilligers inzetten in verpleeghuizen of instellingen voor verstandelijk gehandicapten. We leiden onze vrijwilligers zelf
op in het omgaan met mensen die
gaan sterven. Patiënten die bij ons
komen zijn in hun laatste levensfase en wij willen hen passende hulp
bieden.”
Wanneer mensen horen dat ze nog
maar een paar maanden te leven
hebben, moeten ze een moeilijke

Werving burgemeester
UITHOORN Uithoorn zoekt een nieu-

we burgemeester. Inwoners kunnen
aangeven wat voor persoon dit moet
zijn door een vragenlijst in te vullen
via www.burgemeesteruithoorn.nl.
De campagne loopt tot en met 23
mei. Er moet een nieuwe burgemeester komen omdat Dagmar

Oudshoorn begin dit jaar is overgestapt naar de politie. De gemeenteraad gaat een profielschets opstellen. Daarin worden de belangrijkste
kenmerken van de nieuwe burgemeester beschreven. Inwoners kunnen hierbij helpen door mee te doen
aan het online onderzoek.

afweging maken. “Ze kunnen doorbehandelen tot het einde en zich de
laatste maanden ziek voelen. Daardoor komen ze niet toe aan het afscheid nemen van het leven. Of de
dood accepteren, dat is belangrijk
voor een goed sterfbed’, vertelt Dalmeijer. ‘De stervensfase is belangrijk, dat leidt tot diepere onderlinge
gevoelens. Het is een emotionele
tijd met aandacht voor elkaar. Het
is vaak een opluchting voor mensen
dat ze niet meer hoeven te strijden,
dat ze zich mogen overgeven. Dan
ga je niet meer vechtend dood.”
Op 19 mei viert ThamerThuis het
twintigjarige bestaan voor genodig-

den. “Het feest is om onze zeventig
zorgvrijwilligers en onze donateurs
te bedanken,” vertelt Marianne
Klinkenberg. Tegelijkertijd hebben
drie bestuursleden het jubileum
aangegrepen om afscheid te nemen. “Maarten Poelmans, Herman
Aaij en ik zijn er vanaf het begin bij
geweest,” zegt Jan Dalmeijer trots.
“”We hebben het volgehouden omdat alle neuzen dezelfde kant op
stonden. We hadden een gezamenlijke visie.” Voorlopig zijn er geen
grote koerswijzigingen te verwachten. ThamerThuis blijft zich inzetten voor een goede zorg in de laatste
levensfase.

Strijd om Amiralencup
UITHOORN Uithoorn is in het Pinks-

route van 70 of 35 km die moet worden afgelegd in standaard lelievletten. De bemanning mag maximaal
bestaan uit 6 deelnemers. Ook dit
jaar is er weer een Juniorcup. Een
roeitocht van ongeveer 7 km in een
lelievlet speciaal voor waterwelpen
en zeeverkenners van 9 t/m 13 jaar.

terweekend het toneel van de 34ste
editie van de Admiralencup. Het
evenement voor waterscouts vindt
plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 20 mei. Ruim 300 waterscouts
komen dan bij elkaar in Uithoorn.
De Admiralencup bestaat uit een

In het algemeen liet het onderzoek zien dat nieuwe woningen
heel hard nodig zijn. Betaalbare
woonruimte wordt schaars in de
Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Vooral woningzoekenden
met een laag en middeninkomen
hebben grote problemen om een
passende woning te vinden. Nu de
economische welvaart aanhoudt,
willen veel mensen verhuizen en
ook de groei van de bevolking zet
door. De toegankelijkheid van de
woningmarkt in de MRA staat
daarmee fors onder druk.
“Het onderzoek bevestigt wat wij
met elkaar in de regio eigenlijk al
wisten,´´ stelt de Uithoornse
wethouder Hans Bouma (Wonen
en Leefomgeving). ¨We moeten
bouwen en we moeten zorgen dat
woningen betaalbaar blijven. Dat
vraagt in ons dichtbebouwde
gebied om creatieve oplossingen.
Want we willen iets doen aan die
tekorten.”
VERDUURZAMEN De cijfers van
Uithoorn laten zien dat we op het
gebied van het verduurzamen van
de woning nog flinke winst
kunnen behalen. 13% van de
koopwoningen heeft inmiddels
zonnecollectoren, maar er is nog
weinig interesse in nieuwe vormen
van energiebesparing. Positief is
dat juist ook huurders interesse
hebben in dak- of vloerisolatie.

Voice Kids AmstelProms in Uithoorn

STELLEN MET KINDEREN De groep
jongeren tussen 18 en 34 jaar is
kleiner dan in de Metropoolregio

UITHOORN Zangers en zangeressen

(13 procent in Uithoorn tegenover 20
procent in MRA). Stellen met

Voor het toneel staat een grote tribune waarop de ouders, opa’s en oma’s
en vrienden kunnen komen kijken.
Op de evenementensteiger op de
Wilhelminakade staat een groot podium waar iedere deelnemer wordt
beoordeeld door de jury en van de
conservatorium-geschoolde juryleden te horen krijgt wat ze van het
optreden vonden.
Aan het eind van de middag wordt
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tot en met 15 jaar kunnen zich aanmelden voor deelname aan Voice
Kids AmstelProms. Dit evenement
wordt op zaterdag 14 juli voor de
eerste keer gehouden. Vanaf 16.00
uur laten deelnemers om de beurt
op het grote toneel voor een muzikale jury horen waarom zij denken
dè stem van AmstelProms Uithoorn
2018 te zijn. De winnaar mag s
avonds optreden tijdens AmstelProms concert.

pp Kinderen kunnen aangemeld wordem voor Voice Kids AmstelProms

de winnaar bekendgemaakt en die
mag zijn of haar nummer nog een
keer voor het publiek ten gehore

brengen. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om ook ’s avonds
tijdens het grote AmstelProms con-

cert het nummer te komen zingen
voor het massaal aanwezige publiek
op de tribune en de kade.
Gedurende de Voice Kids AmstelProms competitie kan op de kade al
worden genoten van een hapje en
een drankje, verzorgd door plaatselijke horecaondernemers zoals
Geniet aan de Amstel, De Spaanse
Schuur, De Viskeuken en La Nuova Riva. Café de Gevel verzorgt de
drankjes vanaf de grote buitenbar.
Aanmelden van meisjes en jongens
voor deelname kan door een e-mail
te sturen naar voicekids@amstelproms.nl met daarin vermeld:
naam zanger/zangeres; naam en
e-mailadres ouders, telefoonnummer ouders, woonplaats, leeftijd en
nummer dat gezongen gaat worden.
Meer info: www.amstelproms.nl .
Vragen kunnen gestuurd worden
naar voicekids@amstelproms.nl

kinderen (32 procent) kiezen dan
weer relatief veel voor een
woonplek in Uithoorn ten opzichte
van de MRA (26 procent).
Dit is slechts een greep uit de
resultaten van het onderzoek
Wonen in de Metropoolregio
Amsterdam (WiMRA). Het
volledige onderzoeksrapport
bevat nog veel meer informatie.
Uithoorn gaat samen met de
andere Amstelland-gemeenten
een verdiepingsslag geven aan het
onderzoek en analyseren welke
oplossingen in ons gebied
mogelijk zijn.
Meer informatie is te vinden op
www.metropoolregioamsterdam.
nl/wimra
De cijfers over Uithoorn zijn te
vinden op website van de gemeente:www.uithoorn.nl

