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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1943 13 zoldering is aarigebracht. Na verbetering van bekapping, goten enafvoerleidingen, zal de cementbepleistering aan 't gevelwerk afge-bikt worden en het daaronder liggend metselwerk met zandsteenencordonbanden en afdekstukken grondig hersteld worden. In de ra-men komen weder de verdwenen raamtraceeringen met antieke be-glazing. Het verwaarloosde en buiten verhouding zijnde ingangs-portaal aan den zuidgevel zoomede de hoofdingang onder den torenzullen in oorspronkelijken vorm hersteld worden. De torenbekleeding van machinale steen afkomstig van een vroe-gere herstelling zal worden verwijderd en het geheel in aanvanke-lijken toestand teruggebracht worden, met gemetselde balustrade enzandsteenen afdekstukken, zooals op oude afbeeldingen nog zicht-baar is. Vanzelf sprekend ook, dat de brandspuitstalling en de arrestanten-hokken zullen verdwijnen en de

hoofdtoegang onder den toren weerin eere hersteld wordt. In de zijvleugels komen vergaderruimten met daarboven een gaan-derij; het orgel krijgt weer zijn vroegere'plaats tegen den torenwand. De houten scheidigswand tusschen kerk en koor komt te vervallen,waardoor het fraai gesneden koorhek geheel yrij komt te staan. Metde restauratie van het koorgewelf zullen ook de dichtgemetselderamen weder opengemaakt en de traceerwerken hersteld worden. Alle pleisterwerk van de wanden wordt afgebikt en indien blijkt,dat de hier en daar te voorschijn komende frescoschildering nog tebehouden is, zal deze zooveel mogelijk gerestaureerd worden. De natuursteenen zerken vloer wordt pp hoogte gebracht en dus-danig gelegd dat de treden van het koor weder tot hun volle rechtkomen. Overeenkomstig de huidige eischen van eeredienst zal de zitplaat-senindeeling worden gewijzigd, waarbij de antieke eikenhouten ban-ken weer hun waardige plaats zullen

innemen. Voor het betere zichtvan de zijbeuk en vanaf de orgelgaanderij komt de kansel wat meerterzijde te staan, terwijl binnen, het vrij opgestelde doophek deavondmaalstafel met doopvont wordt geplaatst; hierbij aansluitendde banken voor fie ambtsdragers der gemeente. Het koor wordt voor kleinere kerkelijke samenkomsten ingericht,alles voorzien van passend eiken meubilair. De bestaande verwarming izal worden uitgebreid tot het geheelekerkcomplex evenzoo de electrificatie. Plannen bestaan om het oude kerkhofterrein met een lage gemet-selde muur van de straat af te scheiden, met daarin de benoodigdeingangen met hekken. Het terrein zal van een passende beplantingworden voorzien met voetpaden in baksteenkleilaag. Komt de geheele 'restauratie tot stand dan dient ook de aanleg vaneen brandbeveiligingsinstallatie overwogen te worden, teneinde hetkostbare en historische bouwwerk voor groote vernieling bij brandte behoeden. R.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1943 22 meester in handen gesteld van het Provinciaal Bestuur, dat inmid-dels de vereischte goedkeuring heeft verleend. Baambrugge: De Burgemeester stelde in handen der Commissie een situatie-teekening, waarnaar de uitbreiding van het dorp plaats vindt, metverzoek, dit plan te herzien. Het wordt in studie genomen. Maarssen: De Commissie kreeg kennis van het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departem.ent van Binnenlandsche Zaken van25 Januari 1943 B. Z. no. 2 V. Hierhij werd medegedeeld, dat degoedkeuring van den Commissaris der Provincie Utrecht, waarne-mende de taak van Gedeputeerde Staten, terecht aan het uitbrei-dingsplan is onthouden, voor zoover het betreft het gebied tenNoord-Oosten van de Vecht, en dat tusschen de Vecht en den Rijks-straatweg, doch dat het plan voor wat aangaat de gronden, gelegentusschen den Rijksstraatweg en het Merwedekanaal alsnog

voorgoedkeuring in aanmerking komt. Naar aanleiding van deze beslissing werd in een persoonlijk on-derhoud met den Burgemeester verzocht, om bij de tot-stand-komingder nieuwe plannen te mogen worden ingeschakeld, waartegen bijZ.E.A. geen bezwaar bestaat. Tienhoven, Westbroek, Mgarsseveen: Dit gebied vraagt alle aandacht; eenige malen bracht de Commissieeen bezoek aan deze omgeving. Cultuurtechnische werken en zand-winningsplannen worden hier overwogen. De Architect J. Verdeniusis belast met het ontwerpen van een uitbreidingsplan voor Tienhoven. Landschapsverzorging: In verband met Waterschapswerken dreigen de molen bij het Sta-tion te Breukelen en de Garstermolen bij Nigtevecht gesloopt tezullen worden. Met den Waterstaat wordt overleg gepleegd. Aandacht wordt geschonken aan gebouwen, die het landschap ont-sieren, welke eventueel door een goede beplanting gecamoufleerdkunnen worden. Een onderzoek werd ingesteld, om zoo

mogelijk de woonschepenuit de Vecht te kunnen doen verdwijnen. Dit euvel is te beschouwenals iets tijdelijks, in verband met den heerschenden woningnood. Monumentenverordening: Toegejuicht wordt, dat de Burgemeester van Abcoude een monu-mentenverordening tot behoud der monumenten in zijn gemeenteheeft vastgesteld. Een opvolgenswaardig voorbeeld voor andere ge-meenten. Zandzuigen: Tegen een concept-rapport, ontworpen door de Contact-Commissie
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