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Prinses en Patriot: evenement in Hekendorp
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
ff z@ppen naar de vorige eeuw
Zwembad de Loete heeft 50.000e bezoeker
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
VOM vakantieweek, warm maar gezellig
Van Mechelen nu echt gestopt met voetbal

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:

Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur

‘Hollanders’ goed voor
vier titels

Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
Foto: Abraham Destaalem

Verrassende winnaars op Nederlands kampioenschap
polsstokverspringen in Zegveld

Van de Hollandse springers die zich klassementsleider mogen noemen,
stond er bij het scheiden van de markt welgeteld een op het hoogste schavot.
De Benschopse junior Reinier Overbeek stond er te stralen in zijn gele tricot en
deed dat in de wetenschap dat zijn naaste belager, de Fries Wietse Nauta,
hem in de slotronde tot op 8 centimeter had weten te benaderen.
De imposante derde sprong van de klassementsleider bij de junioren - 20,45 tijdens de voorronde leek al beslissend te zijn geweest, maar Nauta gooide er bij
zijn laatste finalesprong een persoonlijk record uit van 20,37, daarmee vriend en
vijand en ook het commentatorenteam verbazend. Er waren meer opmerkelijke
kampioenen te aanschouwen op de door bijna duizend toeschouwers bezochte
confrontatie in Zegveld. Dromen kwamen uit, maar werden ook wreed verstoord.

Outsider Wendy Helmes pakt titel

Zo slaagde op de damesschans de
Nederlandse recordhoudster Marrit van
der Wal (18,19) er niet in zich te doen
gelden. Met 15,96 wist zij zich wel een
plaats in de finaleronde te verwerven,
maar ook daarin wist zij zich niet te
verbeteren. Het brons was een schrale
troost. Binnen deze omstandigheden leek
het min of meer logisch dat de afscheid
nemende Dymphie Baas- van Rooijen
zich over de lauwerkrans en de beker zou
ontfermen. Niets was echter minder

door Gerard van Hooff

waar. De als outsider gestarte Wendy
Helmes kwam bij haar derde sprong tot
16,43, een afstand waarmee ze de met
16,12 begonnen Dymphie naar een
tweede positie verdrong. Die verbeterde
zich in de finale tot nog tot 16,21, maar
kwam dus 23 cm te kort om haar lange
loopbaan glansrijk af te sluiten.
Wendy Helmes -voor de dertiende keer
aanwezig op het kampioenschap- zette
op deze wijze het afscheid van haar

Rian Baas, als een ziener op weg naar
zijn winnende sprong: 21,27
moeder/coach/begeleidster Arja Helmes
in een bijzonder daglicht.

Dertien jaar en kampioen bij de
jongens; Roy Velis

Ook de klassementsleider bij de jongens,
de Montfoortenaar Guus Hoogland, zat
het niet echt mee. De solide reeks die hij
in het zandbed neerlegde werd ruw
verstoord door het optreden van de Fries
Rutger Haanstra (die startte met 18,10) ,
de Fries Peter Faber die er in zijn laatste
beurt een persoonlijk record van 17,99
uitperste en de eerste-jaars-jongen Roy
Velis uit Benschop. Die sprong zich met
een persoonlijk record van 18,50 naar
de top van het klassement.
De 13-jarige wist deze positie in de finale
te behouden en zag slechts Haanstra met
18,10 ietsje naderbij komen.

vervolg op pagina 14

Pracht aan de Gracht
Voorwaar een schitterende editie
van Pracht aan de Gracht,
afgelopen vrijdag: het weer was tot
laat op de avond aangenaam,
de perfecte temperatuur.
Jong en oud waren massaal gekomen,
en het aanbod aan drankjes en
uitgezochte hapjes was overdadig.
Er waren dit jaar ook aardig wat hapjes
waarvoor je maar één plastic ducaat

door Otto Beaujon

hoefde neer te tellen, en de porties
waren royaal. Maar behalve het gezellig
rondscharrelen, proeven en de inwendige
mens nat houden was het toch vooral
het aangenaam gezelschap van zovelen
die meehielpen het een geslaagde avond
te maken, compliment dus aan alle
deelnemers en bezoekers!

Brandweer zorgde op twee dagen voor verkoeling

Huttendorp Haastrecht in Hawaï sfeer
'Hawaï' was het thema voor het Haastrechtse huttendorp en dat was vorige
week op maandagmorgen tijdens de bouw al duidelijk te merken. Er werd
vooral veel riet verwerkt. Daryan den Boer had voor dit dorp de naam
Kahunatown bedacht. Om deze naam te bedenken had Daryan veel zitten
googlen bij allerlei Hawaï onderwerpen. Hij kwam uit bij Kahuna, een naam
die met een geheime stad te maken heeft.
Om negen uur werden de twee
een Volkswagen Buggy naar hun dorp
burgemeesters van Kahunatown,
gereden. Astrid vond het superleuk toen
Ivo Versteeg en Astrid den Boer met
zij hiervoor gevraagd werd. "Ik verwacht

deze week veel plezier, gezelligheid en
mooi weer, passend bij het thema.
En natuurlijk mooie hutten." Ivo vindt de
saamhorigheid van de kinderen erg
belangrijk en verder kon hij zich bij de
woorden van Astrid aansluiten.

Mooiste hut

De eerste prijs voor de mooiste hut
gemaakt zonder hulp ging naar hut
17 van Koen, Loek, Julia, Jurre, Indy,
Daan, Vlinder en Pepijn. Hut 23 is met
hulp gebouwd en behoorde ook tot de
winnaars. Deze was van Montoya,
Sienna, Bregje, Anne, Jade en Ilja.
Zoals elk jaar was de leiding weer in stijl
van het thema gekleed. Er was veel zorg
besteed aan de rieten rokjes en kransen,
de heren hadden fleurige Hawaï blouses
aan.
In verband met de zeer hoge
temperaturen werd er door de Regiobank
mooie rode bidons uitgereikt waarmee
de kinderen onbeperkt water konden
drinken. Ook had de leiding volop
zonnebrandolie in voorraad.

Programma

Het programma zag er weer gevarieerd
uit. Naast de gebruikelijke programmaonderdelen waren ook nieuwe.
Op maandagavond was er voor de
oudere jeugd een avondspel in het bos.
Na het spel deed men zich bij het

kampvuur nog te goed aan heerlijke
marshmallows en worstjes. Met volleybal
kregen de kinderen een VR bril op,
waarmee ze helemaal naar het spel en de
mensen konden kijken. Yellowbellies
Kinderopvang organiseerde op de laatste
dag sport- en spelactiviteiten op het
voetbalveld. In verband met het warme
weer ging het vissen op dinsdagmiddag
niet door. Hiervoor werd spontaan de
brandweer gevraagd of zij wat verkoeling
wilde brengen. Met het elkaar natspuiten,

door Cees Reichard

lopen in het waterscherm en een
schuifbuikbaan werd dit een leuke koele
middag. Op vrijdag was de brandweer
volgens het programma opnieuw te gast
en werden er allerlei waterspelletjes
gedaan.

vervolg op pagina 11
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Doe mee aan het
groot mannenKERKDIENSTEN projectkoor

Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

www.ijsselbode.nl
De IJsselbode verschijnt op
dinsdag huis-aan-huis in
Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht,
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug,
Linschoten, Montfoort, Oudewater,
Papekop, Polsbroek, Snelrewaard,
Vlist en Waarder.
Oplage 15.000 ex.
Inzending advertenties
Vrijdag vóór 14.00 uur
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl
Advertentietarieven
Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Elly van der Neut, 0348-471511
Sport
Herman van Heusden, 06-10262519

GEMEENTE OUDEWATER

Algemeen - Cultuur
Otto Beaujon, 0348-561332
Aad Kuiper, 06-51468312
Ellen van Leeuwen, 06-20559355
Politiek & Bestuur
Trudie Scherpenzeel, 06-28915344
Sport - Algemeen
Gerard van Hooff, 0348-563560

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

KERN HAASTRECHT EN VLIST
Algemeen - Cultuur
Cees Reichard, 0182-501440
Sport - Algemeen
Herman van Heusden, 06-10262519

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroek en Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488
www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 8: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. D. Verkuil
’T KRUISPUNT
Za 7: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 8: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 8: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 8: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 8: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. J.E. Schelling
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 6: 19.00 uur Wulverhorst
Zo 8: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 8: 10.00 uur Piet v.d. Lugt

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J.J. Verhaar

Zaterdag 28 september, 2 november
en 7 december 2019.
Aanvang 10.00 uur. Einde 13.00 uur.
Inloop vanaf 09.30 uur.
Repetitielocatie: PKN Gereformeerde
Kerk, Dorp 24, Waarder.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

VRIJDAG

- Zaterdag 9 november 20.00 uur
Dolfinarium Harderwijk.
- Zaterdag 7 december 12.30 uur
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
- Woensdag 11 december 20.00 uur
Hervormde Kerk, Oud-Beijerland.
- Donderdag 19 december 20.00 uur
Bonaventurakerk Woerden.

Tijdens het concert van zaterdag 7 september in de Grote- of St. Michaëlskerk
speelt Alisa van Dijk zowel soloviool als viool samen met Adriaan Hoek - koororgel
en vleugel. Deze begeleidt haar ook als ze
optreedt als zangeres - sopraan.
Componisten als o.a. Rheinberger,
Mendelssohn (Scherzo uit
Midsummernight’s Dream), Jehan Alain,
in een bewerking van Marie-Claire Alain,
worden ten gehore gebracht.
Het concert tijdens de zomeropenstelling
van het kerkgebouw begint om 15.00 uur.
De toegang vrij. Een gift bij de uitgang ten
behoeve van Open Kerk wordt weer zeer
gewaardeerd. Wees welkom en geniet!

Irak-/Afghanistan-veteraan en
'blauwe hap' in Oudewater
De stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op zaterdag 21 september
vanaf 16.00 uur een veteranenlezing met aansluitend de traditionele
'blauwe hap' en barbecue in Tjonkie in Oudewater.
Spreker is luitenant-kolonel Gwenda Nielen over 'Militair & thuisfront' en haar
ervaringen op uitzending in Irak en Afghanistan.
De bijeenkomst is toegankelijk voor veteranen uit de Lopikerwaard en hun partners.
Ook andere belangstellenden zijn welkom. Na afloop van de lezing kunnen de
veteranen onder het genot van een drankje elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 8 september via
info@veteranen-lopikerwaard.nl of 06-51011492.

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602
0348-563940
0182-502986

Gratis bloeddrukmetingen

Op woensdag 4 september kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij de
Vierstroom Thuiszorgwinkel in Gouda voor een gratis bloeddrukmeting.
Een afspraak maken is niet nodig. De bloeddruk wordt gemeten met een
automatische bloeddrukmeter. De medewerkers kunnen geen medisch advies aan de
meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een
huisarts. De Thuiszorgwinkel van Vierstroom is gevestigd aan de
Bodegraafsestraatweg 3, 2805 GK te Gouda.

Voorlichtingsbijeenkomst
niet-aangeboren hersenletsel

Het TransmuraalNetwerk Midden-Holland organiseert een informatiebijeenkomst
op maandag 9 september van 16.00 tot 17.15 uur in de zaal Green Restaurant
(b.g.) van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10 in Gouda.
Het gaat over het omgaan met gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA,
ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. Tevens is er gelegenheid tot lotgenotencontact en het stellen van vragen. Het thema is deze keer 'Omgaan met risicofactoren
voor hart- en vaatziekten'.
Het is voor mensen die een herseninfarct, hersenbloeding, TIA,
ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie hebben gehad, recent of langer geleden.
Ook familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan via
info@transmuraalnetwerk.nl of 0182-505534.
Geef bij aanmelding uw naam en het aantal personen door waarmee u komt.

De spreker, luitenant-kolonel
Gwenda Nielen.

-

-

-
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DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

OUDEWATER

Klaverjassen bij FC Oudewater.
In het clubhuis, aanvang 20.30 uur.

OUDEWATER

Orgelconcert. De gehele dag spelen er eigen
organisten op het orgel van de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

In samenwerking met diverse andere partijen o.a.
de winkeliersvereniging NOVO, de Geschiedkundige
Vereniging, het Toeristisch Informatie Punt en de
gezamenlijke musea.
Stadsmuseum open met o.a. de tentoonstelling
‘Oudewater in roerige tijden’. Van 10.00 tot 17.00 uur
in het Stadhuis, Visbrug 1. Gratis toegang.
Concerten in de Grote Kerk. Gratis toegang.
Vanaf 14.30 uur: Kinderconcert met op orgel
Gerben Mourik en Dick le Mair op slagwerk.
Toegang: gratis / vrije gift na afloop mogelijk.
Vanaf 16.30 uur: Evensong rond het Engelse koororgel
door Psalite Deo o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse
en Gerben Mourik op orgel.

OUDEWATER

en zondag 15 - 50 Knots of Rope.
Kom naar het Touwmuseum en ontdek hoe touw
en ‘Plekken van Plezier’ met elkaar verbonden
kunnen zijn!

OUDEWATER

Trekvaart over de IJssel met schuit voortgetrokken
door een paard.
Deelnemers kunnen terug wandelen of de bus
nemen. Vertrekpunt vanaf de Noord-IJsselkade bij de
toren Oudewater om 11.00 uur. Vertrekpunt vanaf de
Goejanverwellesluis Hekendorp om 13.30 uur.
Tickets: 06-83705193 of www.reederijdeijsel.nl.
Of op de dag: TIP-kantoor*, Leeuweringerstraat 10.

OUDEWATER
/ HEKENDORP

Lezing Marieke Henselmans, schrijver van
‘Laat je niet kisten door de commercie’.
Ella Breij (metElla - Professional Organizer) en
Hospice Oudewater organiseren samen met het
landelijk platform ‘Jouw Laatste Levensfase’ deze
lezing vanaf 12.45 uur in De Klepper.
Aanmelding is gewenst. Dit kan via de website:
www.jouwlaatstelevensfase.nl/agenda of via een
email naar: info@jouwlaatstelevensfase.nl
of ella@metella.nl

OUDEWATER

Uitmarkt - Vanaf 16.00 uur presenteren diverse
verenigingen, clubs, zang- en dansgroepen zich in
twee zalen van het Sint Joseph.
Diverse optredens in een doorlopend programma van
elk 30 minuten. Laat u verrassen door al het talent
van Montfoort. Vanaf 21.00 uur is een dansavond
onder regie van Dansklub Promenade.
De markt is gratis en wordt u aangeboden door
Cultureel Montfoort, mede mogelijk gemaakt door
de Gemeente Montfoort. Het volledige programma is
te vinden op de website: cultureelmontfoort.nl

MONTFOORT

Proeverij en NK Kaasrollen. U kunt op het Havenplein
vanaf 17.00 uur onder het genot van culinaire hapjes
en heerlijke drankjes genieten van sfeervolle muziek
en natuurlijk het NK kaasrollen.

HAASTRECHT

t/m zondag 22 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur.
Opgeven voor maandag 19 augustus bij
Han van Diemen, tel. 0182-501173 / 06-28928818;
hvdiemen@gmail.com

HAASTRECHT

DONDERDAG

19

Open eettafel Vlist. Vanaf 18.00 uur gezellig
aanschuiven in de Vlisterstee. Je hoeft niet zelf te
koken en je kan zo wel andere mensen ontmoeten.
Je kan je hiervoor opgeven tot woensdag 12.00 uur bij
De Vlisterstee via Rober, 0182-501918 of 06-51872773.

VLIST

VRIJDAG

20
-

GEBOREN

Op woensdag 3 juli 2019
MATHYAN Cornell
zoon van
Gert Jan Bos en Josette Slingerland
broertje van Yonathijn
Dorp 87H
3405 BA Benschop

Klaverjassen bij De Geelbuik.
In het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur.

WOENSDAG

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater

September

6
VRIJDAG
13
ZATERDAG - OPEN MONUMENTENDAG
14

Concertdata:

Zaterdagmiddagconcert in Oudewater

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820
www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

Repetitiedata:

Evenementenkalender

Alisa van Dijk woonde en studeerde een groot deel van haar leven in Canada en
rondde daar haar ‘Bachelor of Music’ af aan de universiteit van British Columbia
in Vancouver. In Nederland behaalde ze haar diploma uitvoerend musicus aan het
Prins Claus Conservatorium. Master Muziek Pedagogiek studeerde ze aan het
Koninklijk conservatorium in Den Haag - viool(docent) en zang.

APOTHEEK

DIERENARTSEN

De bekende Rotterdamse organist en
koordirigent Martin Mans organiseert
dit jaar een 'projectkoor voor mannen';
de repetities beginnen op zaterdag
28 september en het koor geeft drie
kerstconcerten in de maand december
plus een generale repetitie op
9 november. De repetities zijn op drie
zaterdagen in de gereformeerde PKN
kerk in Waarder.
Zangers met en zonder zangervaring uit
de hele regio zijn meer dan welkom!
De eerste repetitie is vrijblijvend;
deelnemen aan het hele project kost
€ 60,00 all-in.
Je kunt je nu al opgeven per e-mail
naar secretariaat@martinmans.nl
of op de repetitie van 28 september
aanstaande. Het is wel de bedoeling dat
je alle zeven repetitie- en concertdagen
beschikbaar bent.
Op het programma staan klassieke en
geestelijke liederen en gezien de tijd van
het jaar een kerstrepertoire.
Kom eens kijken en doe mee, mannen
van het Groene Hart!

3 SEPTEMBER 2019

Klaverjassen bij Pinkeltje.
In sporthal De Noort Syde, aanvang 20.30 uur.

OUDEWATER

Rikken.
De eerste rikavond van het nieuwe seizoen in
Verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’,
aanvang 20.00 uur.

HAASTRECHT

t/m 22 - Concerten Huis te Linschoten.
Het weekend begint op vrijdagavond 20 september
met een bijzonder talentvolle Russische pianist
Alexander Kashpurin.
Op zaterdagavond 21 september speelt het Duo
Ebano en zondagochtend 22 september staat in het
teken van de fado met zangeres Daisy Correia.
Voor meer informatie en reserveringen:
www.landgoedlinschoten.nl/concerten

LINSCHOTEN

ZATERDAG

-

21
-

Trekvaart over de IJssel met schuit voortgetrokken
door een paard.
Deelnemers kunnen terug wandelen of de bus
nemen. Vertrekpunt vanaf de Noord-IJsselkade bij de
toren Oudewater om 11.00 uur. Vertrekpunt vanaf de
Goejanverwellesluis Hekendorp om 13.30 uur.
Tickets: 06-83705193 of www.reederijdeijsel.nl. Of op
de dag bij het TIP-kantoor, Leeuweringerstraat 10.

OUDEWATER
/ HEKENDORP

Nederlands kampioenschappen Subpolo. Van 12.00
tot 18.00 uur in het Statenbad. Info: www.sbzo.nl

OUDEWATER

Streekmarkt. Kom ook tussen 10.00 tot 16.00 uur
naar het Havenplein voor deze gezellige markt vol
met heerlijke streekproducten.

HAASTRECHT

en zondag 22 - Touwtrein rondrit. Vertrekplaats:
Rabobank/Arco, Donkere Gaard, duur van het ‘rondje
Oudewater’ is circa 50 minuten. Vertrek om 12.00,
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Tickets en inlichtingen bij
het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden Grachtenvaert vindt u op www.geelbuik.nl
Informatie over actuele vertrektijden Touwtrein vindt u op www.oudewater.net
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Dagactiviteiten
Woensdag 4 september

Kennismaken met porselein schilderen
Kom voor een proefles
op woensdag 11 september
naar Papekop

ONTDEK JOUW TALENT

OPEN DAG
VAN MUZIEKHUIS OUDEWATER

Aanmelden bij Lida Baars

lidabaars@gmail.com | 06-16358581

Doe mee met de
gratis open lessen en
ontmoet de docenten!

THEATER

Donderdag 5 september

10.00 Spelletjes
14.00 KBO

in de Tuinzaal
in de Tuinzaal

Vrijdag 6 september

10.00 Sport en spel
in de Tuinzaal
14.00 Doorduyn modeverkoop in de Tuinzaal
19.00 Kerkdienst
in de Tuinzaal
Zaterdag 7 september

in de Tuinzaal

Zondag 8 september

10.00 - 15.00 uur

ZANG

in de Tuinzaal
in de Tuinzaal
in de Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

zaterdag 7 september

MUZIEK

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo
19.00 Creasoos

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

10.00 Koffiedrinken

in de Tuinzaal

Maandag 9 september

10.00 Zingen met Monique in de Tuinzaal
13.45 Wandelen met de Zonnebloem
14.00 Volksdansen
in de Tuinzaal
Dinsdag 10 september

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
DE
14.15 Kook/bak-activiteit

in de Tuinzaal
in de Tuinzaal
IJSSELBODE
in de Tuinzaal

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van
Stichting Ouderenzorg Oudewater
DANS

Bekijk het programma op:
muziekhuisoudewater.nl

ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

Prins Bernhardstraat 2

Botanical Beauty
Organic Skin Care
voor alle huidtypen

|

3421 JD Oudewater

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

If you can not eat it,
don’t put it on your skin!
100% zoals de natuur
het bedoeld heeft.

Nazomerbehandeling

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

LOOPGROEP
OUDEWATER
Trek de stoute schoenen aan
en loop lekker mee met LOGO!
De vakanties zijn weer voorbij dus nu is het
weer tijd om aan de conditie te gaan werken!
LOGO is Loopgroep Oudewater, een actieve vereniging
welke drie vormen van loopsport aanbiedt, namelijk
Nordic Walking, Powerwalking én hardlopen.
Wil je eens kennismaken met één of meerdere vormen
van de loopsport kom dan vrijblijvend eens langs op
één van onze trainingen. De trainingen worden gegeven
op de atletiekbaan van sportpark Markveld aan de
Waardsedijk bij FC Oudewater.
Je kunt altijd een keer gratis mee trainen, bovendien
kost het lidmaatschap slechts € 27,50 per kwartaal!
En voor dat bedrag kun je meedoen aan alle trainingen.
Trainingstijden:
Nordic Walking donderdag- en zaterdagmorgen
van 09.00 tot 10.15 uur
en dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur.
Powerwalken dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur.
Hardlopen maandag- en donderdagavond
van 20.00 tot 21.15 uur
en zaterdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur.
Alle trainingen worden gegeven
door deskundige trainers.
Zie voor meer informatie onze website
www.loopgroep-oudewater.nl
Wil je contact met LOGO dan kun je terecht bij
het bestuur via bestuur@loopgroep-oudewater.nl

Trek de stoute schoenen aan
en loop lekker mee!

Bridgecursus in Oudewater!

Altijd al uw bridgekennis en -kunde op een hoger
niveau willen brengen en/of willen opfrissen?
Op 19 september wordt er op donderdagavond een cursus
gestart in het Cultuurhuis in Oudewater. De cursus gaat ervan
uit dat u enige bridge-ervaring hebt en bestaat uit 12 lessen
van 3 uur. De prijs bedraagt e 92,50 inclusief cursusboek.
Interesse of vragen? Mail dan: avdrstoep@gmail.com

nu € 55,00
+10% korting op een
product uit de arganlijn

TENUTE TOMASELLA

PROSECCO
Heerlijk nazomeren
met deze borrelof aperitief wijn!

ALLEEN IN
SEPTEMBER
OP=OP

Na zoveel zon kan je huid
wel een oppepper gebruiken.
Geldig tot eind september

*VAN 8,45
VOOR

6

,95

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

GRANDIVINI.NL

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…

* Zolang de voorraad strekt,
alleen bij aankoop in onze winkels.

Bezoek ook onze webshop

Antiek

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38
06-12549209

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com
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OUDEWATER

'Prinses en Patriot': historisch
evenement in Hekendorp
Prinses Wilhelmina van Pruisen
is helemaal meegegaan met haar tijd.
Op haar Facebookpagina laat ze
het volgende weten:
"Mijn geliefde echtgenoot in de bocht,
lieve mensen. Hij had na lang
nadenken twee oplossingen
bedacht om te voorkomen dat ik
op 14 september opnieuw word
aangehouden in Hekendorp.
Allereerst: de koets uitvoeren met
een 'motor die hij van ene Max had
kunnen overnemen'. Oplossing twee
was: achter de geraniums blijven
voortaan. Mijn oplossing is uiteraard:
toch gaan. We zullen wel eens even
zien wat we daar in Hekendorp
tegenkomen". Ze komt dus echt!
In 1787 werd Wilhelmina van Pruisen,
echtgenote van stadhouder Willem V,
aangehouden bij de Goejanverwellesluis.
Ze werd meegenomen naar Hekendorp
en daar tijdelijk gevangen gezet in een
boerderij. Het was de tijd waarin
patriotten en Oranjegezinden elkaar
bestreden. In Hekendorp waren
toentertijd veel patriotten.
De gebeurtenis zette het kleine
Hekendorp definitief op de kaart.
Op 14 september zal de geschiedenis
zich herhalen. Richard Grootbod is lid

door Siem van der Burg

van het organisatiecomité.
Hij heeft duidelijk nu al veel voorpret.
"Het is geweldig wat we met alle
verenigingen gaan neerzetten.
We spelen de geschiedenis met ruim
dertig inwoners na. Meer dan tien
procent van de inwoners van Hekendorp
zijn betrokken. De gebeurtenissen geven
we niet exact weer. Deels spelen we na
wat we weten uit een verslag van een
toenmalige commandant richting zijn
generaal. Maar voor de rest laten we
onze fantasie de vrije loop".
In het dorp komt die dag (niet toevallig
Open Monumenten Dag) een achttiendeeeuws tentenkamp te staan van
re-enactors, die bulderende kanonnen en
musketten afschieten. In een historische
escaperoom kunnen teams tegen elkaar
strijden en op het terrein wordt een clinic
in handboogschieten gegeven. Er zijn
historische wandelingen onder leiding
van een gids, een puzzeltocht voor de
kinderen en nog veel meer.
Om elf uur en om twee uur komt het
hoogtepunt van de dag: een toneelstuk in
de open lucht rond de aanhouding van
prinses Wilhelmina van Pruisen met
tientallen acteurs in prachtige,

authentieke kleding. Het spektakelstuk is
door Hekendorpers geschreven en vindt
plaats op de plek waar de aanhouding in
1787 ook gebeurde: op de sluis van
Hekendorp. Er worden grote podia
neergezet zodat het publiek de
manifestatie van ongeveer een half uur
goed kan volgen. De prinses en haar
gevolg komen aan in een prachtige
antieke koets en worden aangehouden
door de patriotten, net als in 1787.
Iedereen is welkom bij dit historische
straattheater, dat alleen op deze dag
wordt uitgevoerd. Door alle medewerking
van ondernemers en subsidiegevers
(vooral de provincie Utrecht) is de
toegang tot het evenement gratis.
Vrijwel het hele dorp wordt afgezet voor
autoverkeer.
Burgemeester Pieter Verhoeve van
Oudewater en de Commissaris van de
Koning van Utrecht, Hans Oosters,
zullen bij de festiviteiten aanwezig zijn.
Er worden als het weer een beetje
meewerkt ruim duizend bezoekers
verwacht. Bij de verschillende
invalswegen worden grote parkeerplaatsen beschikbaar gesteld met
pendelvervoer van onder andere de
Oudewaterse touwtrein naar de
feestlocatie. Iedereen uit de omgeving
wordt gevraagd om als het even kan op
de fiets te komen.
Meer informatie is te vinden op de
website prinsesenpatriot.nl
En natuurlijk is het de moeite waard
om de Facebookpagina van prinses
Wilhelmina van Pruisen in de gaten
te houden.

3 SEPTEMBER 2019

Stadswandeling & Stadhuisbezichtiging
inclusief Stadsmuseum

Het Toeristisch Informatie Punt
Oudewater (TIP) organiseert op
zondag 8 september vanaf 14.00 uur
een stadswandeling onder leiding van
een gids met aansluitend een bezoek
aan het oude stadhuis inclusief het
Stadsmuseum.
Een stadswandeling in Oudewater
biedt een rijke collectie aan prachtige
monumenten. Het eerste stadhuis aan
de Visbrug dateert uit omstreeks 1565
en is gebouwd in Hollands-Renaissance
stijl. De Raadzaal van dit oude stadhuis
is één van de mooiste in Nederland.
In de Trouwzaal hangt het grote
schilderij 'De Oudewaterse Moord' van
Dirck Stoop uit 1650. Aan de hand van
dit schilderij wordt de historie van
Oudewater uit de periode van de
80-jarige oorlog belicht.
Met het combiticket (8 euro) is het
mogelijk na afloop een wijntje/biertje
of glaasje fris te nuttigen bij Joia
of De Kroeg.

Bezoekers worden verzocht zich vooraf
te melden bij het TIP-kantoor,
Leeuweringerstraat 10 te Oudewater.
Telefoon 0348 - 561628.
Info: www.oudewater.net

Beter Leven Keurmerk?
Als eerbetoon wordt deze term gebruikt als het over vlees en eieren gaat.
Meestal is het dier al morsdood. Het staat toch leuk op de verpakking, naar zijn
laatste bestemming.
Een ei is beoordeeld met 1 of 2 of 3 sterren, om gekookt of gebakken te worden.
Zeker geen bestemming als levend kuiken. Afhankelijk van de extra lucht of licht,
wat die van zijn verzorgers krijgt, zijn die sterren uitgedeeld. Het enige wat je als
verzorger moet doen, is je stallen aanpassen. Dat is in Hekendorp ook aan de orde.
Maar dit is hier 100% illegaal gebeurd. Direct reageerden de gemeente en
omgevingsdienst: 'LEGALISEREN IS NIET MOGELIJK!'. Er kwamen lasten onder
bestuursdwang en een dwangsom van 25.000 euro. Voor 1 juni moesten alle
dichte wanden, die waren vervangen door geperforeerde wanden, met
tienduizenden gaatjes, in oude staat terug gebracht worden.
De buren klaagden, want ze kregen nog meer last van stank, stof en geluid die
door de open wanden kwamen. De gemeente vergat even hun opgelegde lasten en
toverde een vergunning uit de hoge hoed. Diverse omwonenden vinden dat deze
gang van zaken stinkt. En niet alleen naar kippenstront.
Hun leefomgeving wordt verpest. Dat zorgt NIET voor een BETER LEVEN.
Nu hebben juristen weer even iets om aan te ruiken.
Aad van de Sande, Hekendorp

Zomeropenstelling Kerken
• Sint Franciscuskerk,

FC Oudewater en fysiotherapie Mastwijk & Wagemakers
verlengen samenwerking
Fysiotherapie Mastwijk &
Wagemakers en FC Oudewater
hebben overeenstemming bereikt
over het verlengen van de succesvolle
samenwerking tussen beide partijen
voor het komende seizoen.
Voor Fysiotherapie Mastwijk &
Wagemakers gaat deze actieve
verbintenis met FC Oudewater
daarmee het vierde jaar in.
Vanaf het seizoen 2019-2020 zal de
fysiopraktijk wederom zorgdragen voor
de behandelingen en revalidatie van
spelers bij zowel de A-selectie als de
jeugd. Daarnaast is de samenwerking
ook flink uitgebreid. Fysiotherapie
Mastwijk & Wagemakers zal vanaf
komend seizoen ook zorgdragen voor
de juiste kennis, krachttrainingen en
performance-, fitheids- en fysieke testen
en -metingen van de A-selectie. Want
blessures voorkomen is minstens zo
belangrijk als het behandelen ervan.

Hoge kwaliteit sportgerelateerde zorg

Bij blessures wordt de expertise en
ervaring van de praktijk ingezet om de
behandeling en revalidatie in goede
banen te leiden en kwaliteit staat hierbij

iedere woensdag en zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur.
Deze prachtige driebeukige neogotische
kruiskerk is in 1881 ontworpen door
Evert Margry, die een leerling was van de
beroemde architect Pierre Cuypers.
De kerk is in de derde fase van de
restauratie, maar blijft ook tijdens die
restauratie te bezichtigen en is zeker de
moeite waard.

• Grote- of St. Michaëlskerk

iedere woensdag t/m zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur
Gastvrouwen en -heren heten bezoekers
welkom en vertellen desgevraagd allerlei
wetenswaardigheden over o.a. de ramen,
de graven en grafzerken, de preekstoel,
de orgels, de klokken en de kerkdiensten.
Er is een minibibliotheek met boeken
over Oudewater, bordjes met info over
klokken, orgels en grafmonument.
Ook staan er consoles met een oude

Verzorger Remco Verschut (links) tekent een contract voor twee jaar als verzorger bij
FC Oudewater. Voetbaltechnisch bestuurslid Gijs Kautz (rechts).
hoog in het vaandel. Door constante
bijscholing, congresbezoeken en samenwerkingen met partijen zoals het Medisch
Centrum Annatommie in Utrecht blijven
de fysiotherapeuten op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Hierdoor kan

FC Oudewater haar spelers een hoge
kwaliteit aan zorg bieden. Wilton
Wagemakers over de samenwerking:
“Wij hebben als praktijk al jaren een
warme band met de vereniging en we
zijn blij met de hernieuwde en intensere
samenwerking. Wij geloven dat deze
samenwerking voor zowel de vereniging
als onze praktijk pure winst is.”
Niels Mastwijk vult aan en kijkt uit naar
de vernieuwingen maar benadrukt ook
dat de praktijk er voor de hele
vereniging wil zijn: “Aanwezigheid en
zichtbaarheid zullen de twee grootste
factoren tot succes worden in het
aankomende seizoen.”

FC Oudewater

Voetbaltechnisch bestuurslid, Gijs Kautz:
“We zijn erg blij met het verlengen van
de samenwerking met Fysiotherapie
Mastwijk & Wagemakers. Niet alleen de
expertise die zij in huis hebben is voor
ons een zeer waardevolle toevoeging,
maar ook de combinatie met de inzet
van onze verzorger voor de selectie is
altijd erg waardevol.
Met Remco Verschut als fysiotherapeut
in opleiding willen we ook weer een
inloopspreekuur organiseren, zodat de
hele vereniging winst kan halen uit dit
samenwerkingsverband.”

Herfst

plattegrond van de grafzerken, alsmede
een plattegrond van de bouwfasen door
de eeuwen heen. Voor kinderen is er een
speurtocht door het kerkgebouw om zo
actief wat te weten te komen over het
kerkgebouw. Achterin het gebouw staan
twee vitrinekasten. Dit jaar heeft één kast
het thema ‘koororgel’, de andere kast
toont de laatste restauratie van het
kerkgebouw van 1959 tot 1968.
Tijdens de zomeropenstelling is er elke
zaterdagmiddag om 15.00 uur een
concert of een muzikaal intermezzo.

• Oud Katholieke Kerk

iedere woensdagmiddag
van 13.00 tot 15.30 uur
Midden in het mooie centrum van
Oudewater ligt in de Leeuweringerstraat
de Oud Katholieke Kerk. Gastvrouwen/
heren zijn aanwezig voor uitleg of een
praatje. Er valt veel moois te bekijken in
het kleinste kerkje van Oudewater!

BLIK op ...

Gezien het weer van het afgelopen weekend zou je het niet zeggen, maar
zondag is de meteorologische herfst begonnen. Dat hebben meteorologen
ooit onder elkaar zo afgesproken, hoewel mij nooit duidelijk is geworden
wat de reden daarvan is. Of het moest zijn dat een aanvang van de herfst
op 21 september ervoor zorgt dat je niet in hele maanden seizoenen kunt
tellen. En dat geldt dan ook voor andere seizoenen. Dat de herfst eigenlijk
begint op 22, 23 september of soms op 24 september heeft te doen met
de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Op de eerste herfstdag (en
de eerste lentedag) is de stand van de zon zo, dat op de hele planeet de
dag- en nachtlengte hetzelfde zijn. In de kalender hadden we eerder al
afgesproken dat de aanvang van een nieuw seizoen op de 21ste van een
maand valt. Maar ja, de wisseling van seizoenen af laten hangen van de
natuurlijke stand der dingen past niet meer in onze wereld. We hebben
behoefte aan regels waarmee we de dingen kunnen duiden, zodat
iedereen weet dat we hetzelfde bedoelen als we het over bijvoorbeeld
‘herfst’ hebben. En de stand van de planeten voldoet nu een keer niet aan
die regels. Dat kan die planeten niet schelen, die doen gewoon wat ze al
millennia doen. Om elkaar heen draaien. In een vast ritme.
Op de onze intussen gaat het niet goed. Ik ben er nog niet in geslaagd om
het logische verband tussen rechts populisme en klimaatveranderingsontkenning (wat een woord voor scrabble) te ontdekken, maar dat lijkt er
wel degelijk te zijn. Als je tenminste af gaat op de doelbewuste acties van
de leiders uit die hoek. De longen van de wereld staan in brand (het
regenwoud in de Amazone) en hetzelfde geldt voor de uitgebreide bossen
in Siberië. In Amerika wil de president de bescherming van het laatste
ongerepte woud in Alaska opheffen. En dat terwijl wetenschappers een
paar weken geleden een rapport uitbrachten waaruit blijkt dat we door
middel van het planten van bomen de klimaatverandering terug kunnen
draaien tot 100 jaar geleden. Toegegeven: dat geldt niet voor ons land.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf geldt in dit geval niet voor
Nederland. Er is 0,9 miljard hectare voor nodig. De ruimte om bossen te
planten ligt vooral in die landen met heersers die het klimaat een worst
zal wezen. Daar hebben ze geen zin in of tijd voor. Die gaat het vooral om
andere dingen. En ondertussen sterft onze planeet. Toch maar doen:
tegels uit de tuin en een boompje planten. Niet dat dat op korte termijn
veel helpt, maar alle beetjes helpen tenslotte een beetje.
Trudie Scherpenzeel
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Zwaar werden de dagen
En lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
Bij het ontbreken van kracht
Maar ondanks je verlies van de strijd van het leven
Heeft u ons een goed voorbeeld gegeven

Sjaan Oorschot - van Schaik
Adriana Maria
Benschop,
30 december 1931

Oudewater,
27 augustus 2019

Sinds 2003 weduwe van Theo Oorschot
Theo † en Corry
Gert en Marian
Femke en Cees - Wim, Nikita, Destiny, Winston
Björn en Sophie
Quincy †
Eugène
Gerda en René
Robin
Suzanne
Rick

“Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien …”

Waardeer de kleine dingen;
die wat je niet kan dwingen.
Die wat er gewoon zijn;
een stukje zonneschijn…
Waardeer de kleine dingen;
die wat je laten zingen
Die het leven mooier maken
en jouw hart kunnen raken.
Want die kleine dingen;
die je met liefde omringen
En allesomvattend zijn,
zijn alles behalve klein…

A. Roland Holst

Intens verdrietig maar met een hart vol mooie
herinneringen nemen wij afscheid van

Dick Hakenkruger
* Rotterdam,
12 april 1935

† Leiden,
26 augustus 2019

Lieve man van Mily Hakenkruger - Wildeboer
Lieve (schoon)vader van Sissi en Dirk Jan
Luuk †
Trotse opa van Liselotte
Rosemarijn en Gopal

Verdrietig, maar dankbaar dat haar een verder
lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede
dat op 87 jarige leeftijd van ons is heengegaan
onze zorgzame moeder, oma en 'oude oma'

Zaterdag 31 augustus is Dick begraven op de
Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de
Waardsedijk te Oudewater.

Corrie

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Thuiszorg Careyn voor de liefdevolle verzorging
van Dick.

Ruud †
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C.H.M. Bode-Kraan
sinds 18 januari 2016 weduwe van B.D. Bode
* Oudewater,
05 maart 1932

† Harmelen,
29 augustus 2019
Dorres

Strengen 156, 3421 JT Oudewater

John
Thea en Wim
Donovan
Milan

Diana & Wammes
Jeanette & Marc
Raf & Liv

Hij had nog zoveel plannen
en was nog lang niet klaar met genieten

Mariëlle en Godi
Julian
Justin
Levi
Oude Singel 21
3421 ED Oudewater
De avondwake zal worden gehouden op dinsdag
3 september om 19.00 uur in de Sint Franciscuskerk,
Kapellestraat 13 te Oudewater. Hierna is er gelegenheid om ons te condoleren in De Klepper, ingang
Bodega, Kapellestraat 1-3 te Oudewater.

Veel te vroeg en veel te snel hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn fantastische man,
onze lieve vader en allerliefste opa

Corrie heeft haar lichaam ter beschikking gesteld
aan de wetenschap.

Wouter Adrianus Driesse
Wout

We willen de medewerk(st)ers van 'De Vijverhof'
te Harmelen bedanken voor de liefdevolle zorgen
tijdens de laatste levensfase van (O)Ma.

in de leeftijd van 75 jaar.
We gaan hem heel erg missen.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag
4 september om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk. Aansluitend begeleiden wij Ma naar haar
laatste rustplaats op de Rooms Katholieke
Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.
Na de begrafenis is er gelegenheid voor
een samenzijn in De Klepper, Kapellestraat 1-3
te Oudewater.

Onze dank gaat uit naar de doctoren Raedts, Dubois,
Brinkhuijsen en assistentes, alle medewerkers van de
Vierstroom en nachtverpleging voor de liefdevolle
verzorging van onze moeder.
Familie Oorschot

vermey | uitvaartzorg

Ria
Monique en Jeroen
Michel en Susan
Chiara
Aurora
29 augustus 2019
De afscheidsbijeenkomst voor Wout wordt gehouden
op woensdag 4 september om 14.45 uur in de aula
van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te
Gouda. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer.

Gijs Stigter
De overweldigende belangstelling, de lieve reacties,
brieven en kaarten hebben ons goed gedaan
om deze moeilijke periode door te komen.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook
met ons heeft meegeleefd.
Annie Stigter - van Vliet
André en Patricia
Monique
Gijsbert en Martijn

Ons bereikte het verdrietige bericht dat ons oud-leerling

aandacht voor afscheid

Hans van Schaick
op 19 augustus is overleden.
Het heeft ons allen diep getroffen.
Wij wensen Kees, Sjani en Rick veel sterkte en kracht toe.

&

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Wij zijn als familie ontroerd door de enorme steun
die wij hebben gekregen na het overlijden van

Oudewater, september 2019

ChantalGijssel
van

0348 471962

DANKBETUIGING

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Driesse,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Corry Roest

vermeyuitvaartzorg.nl | T

Kitty & Victor
Nadia & Bart

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Kinderen en Ouders OBS Goejanverwelle Hekendorp

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

0348 - 56 23 98

06 53 53 68 88

Ook als u elders verzekerd bent en
voor mensen met een smalle beurs.

In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

Wim
Speksnijder

Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda
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Dorpsschouw Hekendorp
Wijkwethouder Bob Duindam nodigt alle Hekendorpers van
harte uit deel te nemen aan de dorpsschouw. Die vindt plaats
op donderdag 12 september 2019 van 10.45-12.45 uur. Eetcafé
Goejanverwelle - Goejanverwelledijk 29a - is het vertrekpunt.
Naast wethouder Walther Kok (wijkwethouder Bob Duindam is verhinderd)
sluiten er ook ambtenaren aan die zich bezighouden met onder andere de
openbare ruimte en verkeer.

Gezamenlijk spreekuur
Stadsteam en Formulierenhulp
Vanaf donderdag 5 september van 10.30 tot 12.30 uur
gaan het Stadsteam en de Formulierenhulp gelijktijdig hun
spreekuur houden in het Medisch Centrum Oudewater aan
de Oude Singel 9-11.
Bij het Stadsteam kunt u terecht voor vragen over
opvoeden en opgroeien, ondersteuning van inwoners
met een beperking (fysiek en verstandelijk) of toenemende kwetsbaarheid (ouderen), zingeving en
welbevinden,
mantelzorg,
vrijwilligerswerk,
maatschappelijk werk en Wmo-verstrekkingen, zoals
o.a. huishoudelijke hulp, ambulante begeleiding,
regiotaxi en woningaanpassingen.
De Formulierenhulp helpt u bij het
invullen van formulieren, aanvragen
van kwijtscheldingen en uitkeringen
en het doornemen van brieven van
instanties. Ook kijken ze of u gebruik

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Wegafsluiting in Hekendorp
Op vrijdag 13 september en zaterdag 14 september viert
Hekendorp feest: Prinses en Patriot. Dan is de onderdijk van
Goejanverwelle afgesloten voor alle verkeer vanwege de
festiviteiten van 10.00-18.00 uur.

Verkeersbesluiten

Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten
om gehandicaptenparkeerplaatsen in Oudewater aan te leggen aan de:
• G.R. van Kinschotstraat ter hoogte van huisnummer 4 te Oudewater

Wilt u de besluiten en de locatie-tekeningen inzien?

De verkeersbesluiten zijn inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 05-09-2019 tot 17-10-2019 ter inzage.

Wilt u bezwaar maken?

Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een
bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt
u in de verkeersbesluiten.

maakt van alle voorzieningen waar
u recht op heeft. U kunt ook een aparte
afspraak maken met de Sociale
Raadsvrouw van de Formulierenhulp.
Het Stadsteam is telefonisch
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
op ma, di, do en vrij, of per email:
info@stadsteamoudewater.nl
Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Dijkgraaﬂaan 7 in Oudewater
het plaatsen van een
garagedeur in de schuur
aan de voorzijde,
ingediend op: 20-08-2019,
dossiernummer: OLO4608277

Besluiten / beoordelingen
• Diemerbroek 20 in Papekop
het nieuwbouwen van een
schuur,

besluit: verleend op 26-08-2019,
dossiernummer: OLO4454213

• Perceel naast Elzenweg 22
in Oudewater
het plaatsen van een
compactstation,

besluit: verleend op 21-08-2019,
dossiernummer: OLO4515561

Agenda
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 10 september van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Dorpsschouw Hekendorp
donderdag 12 september om 10.45 uur
(start Eetcafé Goejanverwelle)
• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de grifﬁe:
grifﬁe@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 3 september 2019

'Papekop Zingt Weer' de boot in
Op vrijdag 13 september om half vier
stappen twaalf Papekopse vrouwen
en twaalf Papekopse mannen in
Oudewater in 'de Geelbuik". Ruim 6%
van de inwoners van Papekop gaan
dan zingend een uurtje varen in
Oudewater. Ze vieren daarmee het
eerste lustrum van hun koor.
Maria van den Hondel en Theo Boere
raken er niet over uitgepraat. Vol trots
tonen ze twee dikke fotoboeken (met
zorg en ijver samengesteld door Rick
Coelet en Marianne van Wijngaarden)
waarin valt te zien en te lezen wat ze

allemaal in die vijf jaar al meegemaakt
hebben. Het koor heet 'Papekop Zingt
Weer' omdat er vanaf het begin van de
tweede wereld oorlog in 1940 geen koor
meer in Papekop was. Sinds oktober
2014 nu dus weer wel. Het idee om een
koor op te richten ontstond toen er werd
gewerkt aan een boek over de historie
van het dorp.
Na een rondje bellen bleek er voldoende
animo te zijn. "Ik kan met mijn armen
zwaaien en werd dus de dirigent" vertelt
Maria. "Leny Boere kon toetsen
indrukken op een keyboard en 'op het

door Siem van der Burg

gehoor' begeleiden, dus die werd de
toetsenist en bij de start waren er
achttien Papekoppers die wel een beetje
konden zingen. 'Papekop Zingt Weer'
was een feit. We hebben echt een heel
ongebruikelijk en bijzonder koor
opgericht", vertelt Maria. "We zingen
namelijk allemaal oude Nederlandse
liedjes en doen dat eenstemmig.
We doen het met de kwaliteiten die we
hebben. Geen poespas, gewoon lekker
zingen".
Theo Boere verzorgt het secretariaat en
zingt uiteraard mee in het koor. Hij kan
heel mooi zingen hoor" zegt Maria.
Theo vervolgt: "Wij hebben er plezier in
en onze luisteraars ook. Onze doelgroep
bestaat vooral uit ouderen die alle liedjes
uit volle borst en volledig tekstvast
meezingen. We treden heel veel op.
Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen,
bij lichtjesavonden, aubades, zorgboerderijen, in bejaardenhuizen en op
koningsdag. Eén van de hoogtepunten
was onze deelname aan de theateropvoering van 'pogingen om iets van het
leven te maken' van Hendrik Groen in
februari 2017 in de Goudse schouwburg.
We vieren op 13 september ons eerste
lustrum. Lekker zingend in 'de Geelbuik'
door Oudewater heen. Daarna een BBQ
voor de leden en hun aanhang in
'De Hooiberg' van de familie Baars in
Papekop. Daar repeteren we elke week
op donderdag van 10.00 uur tot ongeveer
12.00 uur. Ben je een geboren
Papekopper, inwoner of oud-inwoner
dan ben je welkom in ons koor. Meld je
vooral aan via theoriaboere@hetnet.nl
We kunnen altijd versterking gebruiken.
En natuurlijk allemaal komen luisteren en
meezingen op 13 september".

Lezing
Marieke
Henselmans
Zaterdag 14 september organiseren
Ella Breij (van metElla - Professional
Organizer) en Hospice Oudewater,
samen met het landelijk platform
‘Jouw Laatste Levensfase’, een lezing
met Marieke Henselmans, schrijver
van het boek ‘Laat je niet kisten door
de commercie’. De lezing wordt
gehouden in De Klepper. Inloop
vanaf 12.45 uur, aanvang 13.30 uur.
Weinig mensen verdiepen zich graag in
geldzaken en de dood is nog minder
populair. Dus vallen we bij een sterfgeval
blind van verdriet en niet gehinderd
door enige kennis van zaken in het
regelen van de uitvaart.

Een prachtig en persoonlijk afscheid kan
honderden euro’s voordeliger.
De ervaringsverhalen van Marieke laten
zien dat er geen verband is tussen de
pracht en de praal. De goede ervaringen
zijn inspirerend, de slechte leerzaam.
Haar lezing en het boek gaan over o.a.
over de 24 knopen die moeten worden
doorgehakt én de gevolgen voor de
prijs.
Aanmelding is gewenst.
Dit kan via de website:
www.jouwlaatstelevensfase.nl/agenda
of via een email naar:
info@jouwlaatstelevensfase.nl of
ella@metella.nl
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IN HET MUZIEKHUIS:

MUSICALLES
VOOR IEDEREEN EEN
PASSENDE ROL!

MUSICAL KIDS

MUSICAL CLASS

6 - 9 JAAR

10 - 17 JAAR

Acteer, dans én zing in
jouw eigen musical!

Speel jij dit jaar mee in
High School Musical!?

Een jaar lang iedere
maandag 1 uur les
van 2 docenten én
2 voorstellingen!

Een jaar lang iedere
zaterdag 2 uur les
van 3 docenten en
5 voorstellingen!

€ 285,00

IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

INCLUSIEF
MUSICALWEEKEND!

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

(Of betaal in drie termijnen van € 139,00)

Informatieavond woensdag 4 september
Hospice Oudewater

vanaf 19.30 uur
Voor vrijwilligers
die iets voor het
Hospice willen betekenen!
Let op: De avond vindt plaats op de
Hekendorperweg 2B-4, 3421 VK Oudewater

Met vriendelijke groet,
Oud papiercommissie, hervormde gemeente Hekendorp

Zaterdag 7 september

DOCENTEN

Sick Sabbath

KIRSTEN
VERMEIJ
Danscoach

MARLOU
KOEVOETS
Zangcoach

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

MEER INFO:
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

MUZ19-1006 communicatie aug-sept advertentie musical_v3.indd 1

Dat kan al vanaf e

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Vanwege de festiviteiten die op 14 september
in Hekendorp plaatsvinden, is het niet mogelijk
om op die dag oud papier op te halen
binnen de bebouwde kom van Hekendorp.

GRATIS PROEFLESSEN
IN DE MAAND SEPTEMBER

EVELIEN
ISPHORDING
Regisseur

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

OUD PAPIER HEKENDORP!

€ 417,00

(Of betaal in drie termijnen van € 95,00)

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Black SaBBath
triBute & coverBand
www.sicksabbath.nl

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

21-08-19 12:52

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Kapellestraat 1-3 • Oudewater
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Rooie donder onze zuip stylist
Die nog nooit een feestje heeft gemist
Als tapsporter al vele jaren
een ware kampioen

Nu op een leeftijd 50
om er een slok bovenop te doen!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

PROJECTKOOR

Cessibon

Zing mee met Cessibon,
een plek van plezier!

Open Monumentendag
za. 14 sept. 10.45-11.45 uur
St. Franciscuskerk Oudewater.

GRATIS OPEN SINGING

o.l.v. Monique van den Hoogen - Iedereen welkom!

Win uw factuurbedrag terug!

bedankt alle kinderen
en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan een leuk
huttendorp in Hekendorp.

Volg onze Facebook- en Instapagina ...

... laat uw auto onderhouden
in september of oktober en maak kans
om uw factuurbedrag terug te winnen!
w w w . a u t o m o t i v e o u d e w a t e r. n l

gev

Wilgenweg 4 - 3421 TV Oudewater

o

n

d en

dieren

uur. Bel 0348-414242 voor allerlei
vragen /informatie e.d. en vanaf
19.00 tot 08.00 staat er een bandje
op met een 06 nummer voor alleen
spoedgevallen. Bezoek voor meer
informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Vermiste dieren

MONTFOORT
W. Speelmanstraat - Whiskey; Kater,
04-08-2018. Cyperse volledig zwart/
grijs gestreept, geen witte delen.
Lijst van gevonden en vermiste
dieren van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
Telefoondienst van 08.00 tot 19.00

Gevonden dieren

MONTFOORT
Achthoven West - asielnaam Lieve; Poes.
Cypers grijs met wit. Vanaf ogen tot en

Martijn enorm bedankt

0348 - 56 25 42
met staart bovenop cypers grijs,
onderkant en poten wit.
Achthoven West - asielnaam Pino; Kater,
01-04-2019. Grijs Cypers met wit; witte
buik.
Willeskop - Poes. Gevlekt, wit, licht- en
donkerbruin, zwart. Lapje, linker
voorpoot is oranje, andere drie zijn wit.
Baljuwstraat - Poes. Halflangharig.
Bruin-zwart-grijs.
OUDEWATER
Strengen - Grasparkiet, Man, Jong.
Grijze vleugels, blauwe buik en rug,
zwarte kop, uiteinde vleugels en staart
zwart wit, op zijn kop een witte plek.

0348-414242

Speeltuinvereniging
de Bijenkorf

voor je jarenlange inzet
voor Speeltuinvereniging
de Bijenkorf Hekendorp.

Watertorentrek
Aanstaande zaterdag 7 september
vindt voor de negende keer de
Watertorentrek plaats. Een prachtig
familie evenement voor jong en oud
dat wordt gehouden ter hoogte van de
Watertoren op de Damweg tussen
Lopik en Polsbroek.
Er zijn verschillende klasses en zo
voor ieder wat wils.
Ook voor de kleinste bezoekers is er
weer een heus kindervermaak team
aanwezig waarbij ook het springkussen
niet mag ontbreken. De avond wordt
afgesloten met een gezellig feest in de
tent met medewerking van My Way
en een spectaculaire live band.
Voor het complete programma kijkt u op
www.watertorentrek.nl of op Facebook.

Kom zeker een kijkje nemen op dit
mooie evenement. Kinderen tot 12 jaar
gratis en vanaf 12 jaar is de entree
e 7,50. Heeft u nog munten van vorig
jaar? Extra reden om te komen, want die
kunnen dit jaar nog ingeleverd worden.
Vanaf volgend jaar worden er nieuwe
munten in gebruik genomen.
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Tentenfabriek Hage
Van alles heeft er in het gebouw Kapellestraat 39,
waar momenteel ‘Muziekhuis Oudewater’ is gevestigd, gezeten.
Het pand diende in eerste instantie als Openbare Lagere School.
Op 3 januari 1884 werd het in gebruik genomen.
Wijnie Kwakernaak van Oudenallen schrijft erover:
‘Het hoger opgetrokken dwarsgedeelte was de bovenwoning voor
het echtpaar dat de gemeentegebouwen, zoals deze school, het
stadhuis en het kantoor van de nutsbedrijven, moest schoonhouden.
Omstreeks midden vorige eeuw waren dit Jan en Trui van Vliet.
Iedere zaterdagmorgen haalde Jan met twee grote emmers van
ongeveer 20 liter water uit de Haven bij de trap van de Visbrug.
Hij ging daarmee het bordes van het stadhuis op. Trui bewerkte
dan alle treden met de bezem om het daarna droog te dweilen.
In 1927 werd er een nieuwe Openbare school gebouwd aan de Waardse Dijk
en trok de Mariaschool in het gebouw tot het nu nog bestaande gebouw in de
Nieuwstraat in 1953 gereed kwam. Tijdens de oorlogsjaren was een gedeelte
gereserveerd voor het ‘Rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd’.
Na het verdwijnen van de schoolkinderen kwam er een dependance van
regenkledingfabriek Sweda in het oude schoolgebouw en werd er een
ambulancepost ingericht onder leiding van de heer Kortland, die met zijn gezin
in de oude hoofdmeesterswoning trok.
In 1959 nam firma Hage het gebouw in gebruik om er een tentenfabriek te
beginnen. Daarover gaat het in de komende twee artikelen van ‘ff z@ppen
naar de vorige eeuw’.

Toen de Duitsers Zeeland voor een
groot gedeelte onder water hadden
gezet, moest het gezin Hage uit
Oude Tonge evacueren, net als de
onlangs overleden Theo Pollemans.
De familie Hage had enige tijd
stratenmakers van Versluis uit
Oudewater in de kost gehad.
Zij zorgden ervoor dat het gezin
ondergebracht kon worden in
Oudewater. Nadat kaashandelaar
Winterswijk uit het gebouwtje
De Hoeksteen trok, werd dit pand
geschikt gemaakt voor het gezin
Hage, dat zes kinderen telde.
Een ervan was Izaak. Hij ontmoette
in die laatste oorlogsjaren Willy van
Eijk van de Damweg. Haar vader
was stoker op het gemaal.
Die ontmoeting mondde vlak na de
oorlog uit in een huwelijk. Maar het
jonge gezin werd al snel uit elkaar
gerukt. Izaak moest als soldaat naar
Indië. Uiteindelijk verbleef hij daar
maar liefst drie jaar.
Na zijn terugkeer in Holland ging hij
aan de slag als timmerman bij
bouwbedrijf Reparon en het gezin
Hage ging wonen op de Goudse
straatweg 52. Door zijn latere werk
bij het tentenreparatiebedrijf

Lammerts van Bueren op de Neude in
Utrecht, raakte Izaak geïnteresseerd
in de tentenfabricage en hij ging zelf
tenten ontwerpen.

Eerst begon hij met zijn broer
‘Sportkleding- en tentenfabriek
Oudewater’ op de Donkere Gaard
no 1. En toen dat een succes bleek,
pakte hij in 1959 door en richtte zelf
een tentenfabriek op in de oude
school onder de naam ‘N.V. Hage’.
Het zou in de jaren ‘60 uitgroeien tot
een gerenommeerd bedrijf.
De dubbel gestikte tenten met vast
grondzeil waren van een uitstekende
kwaliteit. Er werden grote partijen
geleverd aan topbedrijven zoals
Lammerts van Bueren, De Bijenkorf
en Sporthuis De Jong.
In zijn kantoortje in de tentenfabriek
maakte Izaak Hage de calculaties,
oftewel de kostenplaatjes, en

(92)

door Wout van Kouwen

(deel 1)

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Het gebouw toen het nog als schoolgebouw functioneerde. De foto is uit het begin van de vorige eeuw. De rails van de
paardentram en de inmiddels verdwenen poort zijn nog te zien. Ook valt op dat de St. Jansstraat toen erg smal was.

Izaak Hage
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onderhield de contacten met de
leveranciers en afnemers, veelal
bedrijven en (sport)zaken.

Rechtstreeks aan particulieren
werd niet veel verkocht. Dat zou pas
in latere jaren komen.
Maar de tijden veranderden:
de bungalowtenten werden populair.
Daar moest op worden ingespeeld.
Zodoende kwam het in 1964 tot een
samenwerking tussen de N.V. Safari
en de N.V. Hage
In de aankondiging van deze
samenwerking staat o.a. te lezen:
‘Teneinde te kunnen voldoen aan de
grote vraag naar bungalowtenten in de

betere klasse, bleek het noodzakelijk
uitbreiding te geven aan de productiemogelijkheid door samenwerking met
de N.V. Tentenfabriek ‘Safari’
die midden vorig jaar als dochteronderneming van Van Heek & Co’s
Koninklijke Textielfabrieken N.V. te
Enschede werd opgericht.
De N.V. Hage zal als zelfstandige
onderneming onder leiding van haar
directeur, de heer I. Hage, haar
werkzaamheden in groter verband
voortzetten’.
Die samenwerking werd een succes,
zodat er in 1966 een verbouwing
moest plaatsvinden om het
schoolpand nog geschikter te maken
als tentenfabriek. Vanaf dat jaar
werd ook een stuk grasland aan de
Zwier Regelinkstraat gepacht van de
gemeente Hoenkoop om te gebruiken
als showterrein voor De Hage
bungalowtenten, trekkerstenten,
caravanluifels en later zelfs caravans.
Toekomstige klanten konden daar
rustig rondlopen en de uitgestalde
tenten bekijken en keuren, om
daarna hun eventuele bestelling te
doen bij de fabriek.
Rond 1970 moest het showterrein
echter weer wijken voor de nieuw te
bouwen brug over de IJssel.
Maar de tenten bleven geliefd.
Als de naaisters op vakantie gingen,
kregen ze gratis een tent mee,
maar ze moesten dan wel proberen
die tent te verkopen.
Henk Algera vertelde me:
“We hadden de tent amper opgezet
en daarnaast het bordje TE KOOP
geplaatst, toen er al iemand naar ons
toe kwam om hem te kopen. Prima,
zei ik toen, maar wel over 14 dagen,
want onze vakantie begint pas.
En ja hoor, hij kwam twee weken
later netjes terug. Wij konden zonder
tent weer naar huis”.
“Zo was het altijd”, vertelde Willy
Hage me. “De naaisters kwamen na
de vakantie zonder tent terug”.

Vroegtijdig einde
Helaas kwam er halverwege de
jaren ‘70 een vroegtijdig einde aan
het bedrijf. De verkoop van
caravans liep terug, bedrijven
zoals de Bijenkorf stapten over op
goedkopere tenten en directeur Izaak
Hage werd ziek. Daardoor werd hij
genoodzaakt zijn bedrijf te verkopen.
Twee jaar later, in 1977, stierf hij.
Slechts 51 jaar oud.

Unieke tenten waren het, die tenten
van Hage. En onverwoestbaar!
Want deze tent is door Alet en
André le Feber eind jaren ‘60
gekocht. Zij zijn er menig keer mee
op vakantie geweest. Daarna
gebruikten hun kinderen de tent en
nu profiteren de kleinkinderen nog
van dit oerdegelijke Oudewaters
product.

Het gebouw werd daarna een
huisvesting voor verenigingen
zoals de toneelgroep Artozona,
de schildersclub, de machinefabriek
hield er avondschool en Piet Boere
gaf er zijn klanten van de rijschool
theorieles.
In deze eeuw bleek het gebouw
er slecht aan toe en zorgde het
Muziekhuis, dat er momenteel in
gevestigd is, voor een grondige
verbouwing, zodat dit unieke
gebouw voor Oudewater behouden
is gebleven.

Bronnen:
Mevr. Hage-van Eijk, Wil van der Heiden,
Wijnie Kwakernaak- van Oudenallen,
De IJsselbode, Nel Algera-Benschop,
André le Feber, Marijke Treur.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.

In 1965 werd het feest ‘Oudewater 700 jaar stad’ gevierd. Het gehele personeel van Hage liep verkleed en op de oude
speelplaats kon mooi reclame gemaakt worden voor de bungalowtenten.

Alle
wereldgere
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2 pakjes à 139
combinere

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

2 STUK

3

5.
7.68

RichaRd PRoost sPoRt 38

“De truc is niet afvallen,
maar het volhouden van een
gezondere leefstijl”

:
Septemberactie
ssen
2 gratis proefle ld
geen inschrijfge

De zomervakantie is voorbij, tijd van bezinning, we willen weer werken aan een
gezondere leefstijl. Ongeveer de helft van de Nederlanders begint hieraan, maar slechts
zeven procent van de starters houdt het langer dan zes maanden vol. Ondanks dat het
ontwikkelen van een gezondere leefstijl door velen wordt geambieerd, blijkt het in de
praktijk niet zo makkelijk te zijn.

COOPJESJAGEN

Bas Spruijt is fysiotherapeut bij Fysiotherapie Oudewater
en heeft zich naast zijn reguliere opleiding verdiept in
het coachen van cliënten in het verbeteren van hun
leefstijl. De cliënt heeft hierbij zelf de touwtjes in
handen, de coach stuurt vooral aan in het proces.
Een gezonde leefstijl is meer dan alleen eten en bewegen,
het gaat daarnaast ook om goed slapen, aandacht voor
zingeving, ontspanning en plezier.

Onze jeugdlessen: judo, jeugdfit+ en jeugdfitness zijn weer gestart!
Gouda, Lopik, Linschoten, Montfoort en Oudewater
richardproostsport.nl 0348-560097

“Omdat ik naast leefstijlcoach ook fysiotherapeut
ben, is dit programma ook toegankelijk voor
mensen met lichamelijke klachten”

Alle Knorr
Het programma bestaat uit 17 sessies en is opgedeeld in 4 individuele
sessies die
wereldgerechten

aandacht schenken aan de wensen van de cliënt. Deze sessies bestaan onder
andere
uit gram
2 pakjes
à 139-500
combineren mogelijk
het ontdekken van nieuwe inzichten in de persoonlijke leefstijl, ontspanning, motivering
en het opstellen van lange termijn doelen. De overige 13 sessies zijn begeleide
groepslessen die zich richten op het verhogen van de lichamelijke fitheid.

2 STUKS

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

www.fysiotherapie-oudewater.nl

5.
7.68

38

3.-

3.59

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

10.10

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater

16.79

Heineken pils

www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

krat 24 flesjes à 300 ml

Kip saté schnitzel pak 2 stuks
Kip krokant schnitzel
pak 2 stuks

Kipschnitzel pak 2 stuks
Kipburger

pak 2 stuks
combineren mogelijk

Fysiotherapie

bak 900 ml

2.-

3.-1.
MAX. 4
STUKS MAX. 4
STUKS
PER KLANT

AlleKnorr
Knorr
Alle
wereldgerechten
wereldgerechten
2 pakjes à 139-500 gram

PER KLANT

2 pakjes
à 139-500
gram
combineren
mogelijk
combineren mogelijk

TUKS
SSTUKS
2238
5.
5.7.3868
68

Jonge bladsla
met rucola,
jonge bladsla
met veldsla of
gemengde
slamelange

Hoogstraat 106 - Haastrecht - 0182-501872
Lieve klanten, vrienden en bekenden,

1.
1.

4.

60
1.
10.10

Coop kip-, ei-,
beenhamof
79
16.vissalades
79

10.10

Heineken pils

16.
2 bakjes à 175 gram

krat 24 flesjes à 300 ml

Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

Kip cordon bleu pak 2 stuks
combineren
mogelijk
Kip
saté schnitzel
pak 2 stuks
Kip
cordonschnitzel
bleu pak 2 stuks
Kip
krokant

2 ST2USTKUKSS
KS
70 3.2 STU3. 6.3.3.
4.50 6. 3.Kipburger

pak 2 stuks
pak 2 stuks
combineren mogelijk

Kipschnitzel pak 2 stuks

Hertog roomijs
bak 900 ml

2.-

Hertog
75 roomijs
2.
59
2.3.75
bak 900 ml

3.59

2.-

Jonge bladsla
met rucola,
jonge bladsla
met veldsla of
Jonge
bladsla
gemengde
slamelange
met
rucola,

Kipburger

pak 2 stuks
combineren mogelijk

3.46

50

50

Coop kip-, ei-,
beenham- of
vissalades
2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

Coop kip-, ei-,
beenham- of
vissalades
2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

1.-

3.
3.

zak 80/125 gram

1.
1.60
49

3.-

1.-

70

4.50

Coop
sneeuwster
met kersenkwark

4.

3.-

3.-

Elstar appels

49
4.
2.-

Elstar
zak appels
1.5 kilo

per stuk, ca. 5/6 personen

Coop
sneeuwster
49met kersenkwark

2.2.-zak 1.5 kilo

3.29

3.

Elstar appels

per stuk, ca. 5/6 personen
zak 1.5 kilo
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 02 september t/m 08 september 2019. Week 36.

D orothea
, a35
ngelique , M arion
Joostenplein

en l isan

3

29uitverkochte artikelen voorbeho
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en
Maximaal
6 actieartikelen
Coop Heijmans
3.29van 02 september t/m 0
4.49 per klant. Aanbiedingen geldig

3.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 02 september t/m 08 september 2019. Week 36.

Coop Heijmans

sneeu
met ke
k

2 STUKS
3.70
2 STUKS per stuk, ca. 5/6
4.50

80/125 gram
jongezakbladsla
met veldsla of
49
gemengde
slamelange

1.
1.60

46

Onze salon gaat dicht op 31 december 2019, 49
maar ben jij of ken jij een enthousiaste opvolger van ons team,
Joostenplein 35
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
die de uitdaging
aandurft om in 2020 onze geweldige winkel
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 02 september t/m 08 september 2019. Week 36.
voort te zetten, neem dan gerust contact met ons op.
We gaan nog een paar maanden genieten!!

1

pak 2 stuks
Kip saté schnitzel
pak 2 stuks
Kipschnitzel
2 stuks
Kip krokantpak
schnitzel

1.-

Ongelofelijk dankbaar zijn wij voor het jarenlange vertrouwen, dat
jullie ons gegeven hebben, wat hebben we genoten van mooie
Coop
haren maken, de fijne gesprekken, en het ongelooflijk lachen sneeuwster
met
elkaar. Want mooi haar is waar jullie allemaal voor kwamen, maar
met kersenwat hebben we met de meeste van jullie een mooie vertrouwensband kwark
per stuk, ca. 5/6 personen
opgebouwd. Deze band, was dan ook mede de reden dat het
moeilijk was om tot dit besluit te komen. Want wat zullen wij, onze
hele team, jullie gaan missen!

3.-3.

7.

zak 80/125 gram

Via deze weg willen wij, Dorothea en Angelique van Sisters
Hairdesign in Haastrecht jullie laten weten dat wij gaan stoppen
49
met de salon. Niet omdat wij het niet leuk meer vinden, of omdat
het niet goed gaat. Maar omdat wij na lang wikken en wegen
60tot
de conclusie zijn gekomen dat wij na 23 jaar lief en leed gedeeld
te hebben met onze klanten graag allebei nog iets anders willen
gaan doen. En hoe mooi is het dan, als je zolang geleden samen
bent begonnen, nu ook samen tot het besluit komt om te stoppen.

Jonge bl
met ru
jonge bl
met veld
geme
slame

STUKS
2
COOPJESJAGEN
zak 80
COOPJESJAGEN
46
3.
49
6.50

Hertog roomijs

2.75
3.59

2

Erkend gas- en waterinstallateur

vakkundig
en betrouwbaar
Kip cordon
bleu pak 2 stuks

OUDEWATER

b

Loodgietersbedrijf Oudewater
2.75

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit vitaliteitsprogramma?
Meld u aan door te mailen naar
info@fysiotherapie-oudewater.nl
of bel 0348-56 37 39.
Een volledig begeleid traject
naar een betere leefstijl kost u
e 250,-.
In sommige gevallen is uw
zorgverzekeraar bereid om u in
deze kosten tegemoet te komen,
informeer hiernaar bij uw
verzekeraar.
Bas staat geregistreerd bij het
BLCN-register onder nummer
L0387.

Hertog ro

Coop Heijmans
Joostenplein 35

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Haastrecht Klassiek

VLIST

Echtpaar van Dijk 65 jaar getrouwd

(Foto: Gerard van Dijk)
Op 11 augustus waren Gert van Dijk
(94) en Annie van Dijk-Slootjes (93)
uit Haastrecht 65 jaar getrouwd.
Een mijlpaal waar het echtpaar erg
blij mee is en hierover ook haar eigen
gedachten heeft. "In de eerste plaats
moet je het samen eens kunnen
worden en kunnen zijn. En je moet de
tijd van leven krijgen. Harde woorden
en verwijten kwamen in ons
woordenboek niet voor. Natuurlijk
waren er wel eens meningsverschillen

en daar praatten we dan gewoon over
en dan werden ze opgelost."

'Je moet de tijd van leven krijgen'
Bij toeval hebben ze elkaar leren kennen.
Van Dijk fietste met een vriend en kwam
Annie tegen die aan het wandelen was.
Er werd een praatje gemaakt, dat klikte
meteen en er kwam een afspraakje.
"Eigenlijk wisten we vanaf die tijd dat het
goed zou zijn en dat we voor elkaar
bestemd waren", zegt van Dijk.

3 SEPTEMBER 2019

Ze hadden drie jaar verkering en
trouwden in 1954. In die tijd was er
woningnood. Als deze er niet was
geweest, waren ze misschien een jaar
eerder getrouwd. Ze gingen in een klein
huisje wonen waar ze toen erg blij mee
waren. Daarna zijn ze groter gaan wonen.
Nu wonen ze al weer 13 jaar in het
Amaliahof. "Alles is gelijkvloers", zegt
mevr. van Dijk. "Dit bevalt ons uitstekend
en we hebben hier geen moment spijt
van gehad."
Ze kregen vier kinderen, drie zonen en
een dochter en hebben vier kleinkinderen,
ook weer drie jongens en een meisje.
De bruidegom is eerst boerenknecht
geweest en daarna is hij bij houthandel
'De Hoop' later 'Heuvelman' in
Stolwijkersluis gaan werken. Daar is hij
tot zijn 61e gebleven. De bruid was hulp
in de huishouding. Zij kan prachtig
handwerken en vindt veel plezier in
naaien, breien, borduren en haakwerk.
Verder leest en puzzelt zij graag. De heer
van Dijk schrijft veel. "Ik schrijf graag
levensverhalen en over familiegeschiedenis. Daar ben ik graag mee bezig.
Op dit moment schrijf ik over mijn werk
bij De Hoop."
Met hun kinderen, kleinkinderen en
naaste familie hebben zij in kleine kring
dit jubileum gevierd. Het was tevens de
viering van de verjaardag van de
bruidegom die op 4 september 95 jaar
wordt. Burgemeester Roel Cazemier
kwam op bezoek om het bruidspaar te
feliciteren.

Op zondag 8 september organiseert stichting 'Classic Events Krimpenerwaard'
alweer voor de zevende keer dit prachtige Oldtimer evenement op het
Concordiaplein in Haastrecht. Haal je hart op bij de tractoren, oude brommers
en voertuigen uit vervlogen tijden. Misschien spot je nog deelnemers in kleding
van die tijd. Omdat 2019 het jaar van Rembrandt van Rijn is, zal Rembrandt
met zijn vrouwe Saskia ook meerijden in de rit.
Vanaf 10.00 uur zijn de mooiste
voertuigen op het Concordiaplein te
bewonderen en om 12.00 uur is de start
van een prachtige rondrit door de
Krimpenerwaard, waarbij bezoekers
gratis mee mogen rijden met de
deelnemers. Bij terugkomst is er een
feest met de Vlisterzangers en The
Oldtimers. Ook is er weer een prijsuit-

reiking voor de mooiste voertuigen.
Tevens zal in liefdevolle herinnering
gedacht worden aan routecoördinator
Rinus Snel met een bijzondere
afbeelding op het rallybord.
Dit prachtige oldtimer evenement is
gratis toegankelijk.
Deelnemers dienen zich op te geven via
eras.evenementen@gmail.com

Koetsenrit

Voor volgende week zaterdag 8 september a.s. organiseert Dirk Meerkerk een
koetsenrit in de regio. Deze keer gaat de rit langs de Vlist, met zijn vele karakteristieke
boerderijen. Via Haastrecht gaan de koetsiers en hun paarden vervolgens naar
Stolwijk. Na de middagstop gaat het gezelschap, dat zoveel mogelijk in authentiek
gerij gaat, naar het marktplein in Bergambacht. De tocht eindigt bij Timmerfabriek
De Jong, aan de Bovenberg 106. Voor wie nog mee wil en/of meer informatie over
tijden wenst, kan bellen met Dirk Meerkerk, 06 53192484.

Scholen verwisselen
van locatie

door Cees Reichard

Zwembad De Loete
verwelkomt 50.000e bezoeker
Zwembad De Loete in Haastrecht
verwelkomde op dinsdag 27 augustus de
vijftigduizendste bezoeker van dit
zwemseizoen. Het was de 17 jarige
Renzo van Helden uit Gouda.
Hij is een trouwe bezoeker van De Loete,
als klein jongetje kwam hij hier al

zwemmen. Renzo werd door het
badpersoneel gefeliciteerd en hij werd
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje
gezet. Uit handen van badjuffrouw
Nancy Versteeg mocht hij een
abonnement voor het zwemseizoen
2020 in ontvangst nemen en hem

Veel variatie in nieuwe
seizoen Het Kwartier

Cultureel Centrum Het Kwartier in Stolwijk biedt haar bezoekers een gevarieerd
theaterprogramma in het nieuwe seizoen. Naast de voorstellingen die plaatselijke
muziek- en toneelgroepen verzorgen, biedt de culturele agenda veel afwisseling.

door Cees Reichard

De Protestants-christelijke school de
Morgenster en OBS Vlisterstroom in
Haastrecht verwisselen met het
nieuwe schooljaar van locatie.
De Morgenster had in haar vleugel
vier lokalen. Door de groei van het
aantal leerlingen ging
zij op zoek naar een extra lokaal.
Deze vond ze bij de Vlisterstroom.
Nu heeft zij een zesde lokaal nodig
en om versnippering te voorkomen is
men met de Vlisterstroom in gesprek
gegaan. Zij kwamen beiden tot de
conclusie dat het verwisselen van
lokalen binnen het schoolgebouw een
goede zaak zal zijn.
Directeur Maaike van Eck van de
Morgenster vindt het belangrijk dat alles
dicht bij elkaar zit. Dit komt naar haar
mening de kwaliteit van het onderwijs
ten goede. Ook voor de leerkrachten.
“Er is nieuw meubilair uitgekozen dat
past bij de visie van ons onderwijs.
De kleuren zijn fris en zonnig. We gaan

uit van een rustige uitstraling in de klas.
Daarnaast nodigt het meubilair uit tot
meerdere vormen van leren. Hierbij kan
je denken aan samen-, stil-, in gesprek-,
op eigen plek- of met de leerkracht
leren.”

Vlisterstroom

Schoolleider Anita van Dijk van de
Vlisterstroom vertelt dat haar school qua
leerlingenaantal inkrimpt. We hadden de
laatste jaren lokalen over en deze werden
door de Morgenster ingenomen. Het is
dan ook logisch dat we van locatie gaan
wisselen. Anita: “We kunnen met deze
ontstane situatie goed leven. Eigenlijk
zijn we er blij mee. Het geheel is kleinschaliger. De sfeer is intiemer en we
kunnen hiermee onze eigen identiteit
vormen.” De schoolleider merkt wel op
dat de verhuizing erg tegenvalt.
Bij de start van het nieuwe schooljaar
werd op beide scholen aandacht aan
deze verhuizing geschonken.

werd een tas met zwembadspullen
overhandigd. Hij was blij verrast met alle
aandacht die hij kreeg.

Cabaret Stolks Struif, dat in mei al drie
keer optrad voor een volle zaal, zal op
14 september het spits afbijten van het
nieuwe seizoen met hun allerlaatste
reünievoorstelling 'Terug naar vandaag'.
De week daarop zal weerman Peter
Kuipers Munneke een presentatie
houden met als thema 'Wat doet klimaatverandering met de Krimpenerwaard?'.
Op 28 september zal Het Kwartier het
toneel zijn van een Oktoberfest, met een
optreden van de Duitse band 'Die
Schuchtenkracher'.
Verder in het seizoen zijn er onder meer
optredens van De Meiden van Los
Muziektheater, de Rolling Stonescoverband Undercover, Carel Kraayenhof
en Fred Delfgaauw. Ook zal er weer een
Benefiet Korenfestival zijn waarvan de
opbrengst ten goede zal komen aan de
KiKa-organisatie.
Het Kwartier biedt ook verschillende
voorstellingen voor de jeugd met o.a. een
optreden van Theater Snater en een
reptielenmiddag.
Voor meer info kijk op
www.hetkwartierstolwijk.nl

Stroomstoring De Liezeborgh
Op dinsdag 27 augustus was er op
de eerste verdieping van Welthuis
De Liezeborgh een stroomstroming.
Automatisch werden de hulpdiensten
gealarmeerd en in zeer korte tijd
waren politie en drie brandweerlieden
ter plekke. Locatiemanager
Sylvia Oudenes vindt dat deze
snelheid een veilig gevoel geeft en dat
alles rustig werkt.

De eerste melding was rond half tien en
drie uur later hadden de monteurs alles
weer werkend en was er stroom.
Sylvia vertelt dat de bewoners er weinig
hinder van ondervonden hebben.
De medewerkers gingen met een
zaklantaarn voor een praatje op bezoek,
of men werd geholpen met het naar bed
gaan.
De oorzaak is nog onbekend en wordt
verder onderzocht.
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'Kunst Lokaal' met schilderijen, beelden, poppen, sculpturen en andere kunstuitingen

Tien kunstenaars uit Haastrecht en omgeving
brengen bezoekers in 'beweging'

door Cees Reichard

Tijdens de expositie 'Kunst Lokaal'
op 13 en 14 september zullen
kunstenaars uit Haastrecht en naaste
omgeving in de Hervormde Kerk in
Haastrecht hun werken tentoonstellen. Het thema 'Beweging' zal
hierbij een rol spelen.
Beweging is het veranderen van plaats,
stand of houding. Kijk om u heen, neem
waar en alles is in beweging.
Wat zal een leven zonder beweging zijn!
'Beweging' is genieten van vormen,

kleuren, materialen, de schoonheid in en
om ons heen. De kunstenaars laten dit
ervaren, voelen en genieten.
Er is een grote diversiteit aan kunstwerken. Niet alleen schilderijen, maar
ook beelden, poppen, sculpturen en
andere kunstuitingen zullen een plaats
krijgen in de kerk. Tevens is het een
verkoopexpositie.

Opening

De wethouders Bert Bening (D66) en
Léon de Wit (VGBK) zullen op donder-

dagavond 12 september om 19.30 uur
de expositie officieel openen.
Ingrid en Jurjan Rietveld zullen op piano
en viool voor de muzikale omlijsting
zorgen. Ingrid zal ook op de zaterdag
rond de middag komen spelen.
De organisatie is in handen van de
Haastrechtse Kring. Een projectgroep
van de Kring heeft de selectie van
kunstenaars gemaakt. Zij heeft donateurs
van de Kring benaderd die niet
geëxposeerd hebben in het Hoogstaete
Museum in 2017 toen men 50 jaar
bestond. Daarnaast zijn nog enkele
Haastrechtse kunstenaars uitgenodigd.

Deelnemende kunstenaars

De deelnemende kunstenaars zijn:
- Dick Aerts, beeldhouwer
- Tom van As, schilder
- Ad Breedveld, schilder
- Andréa Dogterom, schilder
keramische beelden
- Rike Dijkstra, schilder
- Marijke Galis, beeldhouwer
- Pepijn Hof, natuurillustrator
- Anne-Marie Lutz, portretschilder
- Rina Smet, beeldend kunstenaar en
- Ans Uitzetter, schilderes
Openingstijden:
vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur,
zaterdags 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.

vervolg van de voorpagina
Verder werd er getennist, polsstok
gesprongen, geskeelerd, geknutseld en er
was een voorstelling van Hapis.

Hoogtepunt

Hoogtepunt was de jaarlijkse
playbackshow op woensdagvond. Vaste
presentator Pim Aerts was plotseling
verhinderd en de burgemeester van vorig
jaar Marion Slingerland heeft zijn taak op
een voortreffelijke manier overgenomen.
Groep 3 van de Catharinaschool had bij
de onderbouw met ‘Kaboeja’ de eerste
prijs. In de bovenbouw wisten Lisa,
Anouk, Emma, Nica, Jayden, Olivier en
Koen met ‘Pretty fly’ als winnaar uit de
bus te komen. In de pauze was er een
streetdance optreden van de kinderen die
dit op dinsdagmiddag ingestudeerd
hadden.

Het huttendorp werd op vrijdagmiddag
met patat eten afgesloten. De kinderen
hebben opnieuw genoten van een
voortreffelijk georganiseerde week.
Met dank aan alle vrijwilligers die zich
hiervoor ingezet hebben.

Veel hulp en medewerking

Voorzitter Adri Bakker vond het heel fijn
dat er met de opbouw en afbraak van de
hutten ontzettend veel ouders zijn komen
helpen. Zij had voor het eerst geen pallet
aangeraakt en dat was voor haar uniek.
Voorts wil zij de sponsoren en
organisaties heel hartelijk danken voor
hun steun en medewerking.
Adri: “Als vanouds heb ik het weer
geweldig gevonden. Ik krijg er zelf altijd
weer nieuwe energie van. Op naar
volgend jaar, voor mij de 33e editie.”

LINSCHOTEN

Iedere ex-medewerker die het leuk vindt
nog eens bij te praten met zijn/haar
oud-collega’s wordt van harte
uitgenodigd om te komen.
Ook voormalige bestuurders en
raadsleden zijn van harte welkom.
Met kan zich opgeven via het
e-mailadres: dunnewa@hotmail.com.

van een ring van begin tot eind zien: van
het gieten van goud tot en met het
polijsten. Tevens vertelt zij dat het directe
contact en de aandacht voor de klant
voor haar erg belangrijk is. "Met passie
en met liefde kan ik dan een uniek
sieraad maken naar de wensen van de
opdrachtgever."
Laura had haar opleiding voor goudsmid
op de Vakschool in Schoonhoven. Laura
Edelsmederij opende op 17 februari
vorig jaar in een prachtig monumentaal
pandje haar deuren. Wethouder Thierry
van Vugt knipte het lint door en daarmee
was de bijzondere ambachtswinkel een
feit. Als jonge ondernemer heeft zij veel
plezier in dit toch wel oude ambacht.

Donderdag 5 september is er weer een Repair Café in Haastrecht! Iedereen is van
harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Concordia
te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.
De handige (en aardige) technische vrijwilligers van het Repair Café kunnen (kleine)
reparaties uitvoeren aan allerlei defecte spullen, zoals: huishoudelijke apparaten, zoals
koffiezetapparaten en broodroosters; elektrisch gereedschap; rollators, stepjes en
fietsen; klokken en uurwerken; radio’s, versterkers en verlichting en u kunt er uw
scharen of messen laten slijpen.
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk verzorgen en u helpen met vragen over uw
computer en tablet. De spaarpot staat er voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst
wordt gebruikt om reparatiematerialen te kopen.

Jongste knopenrader wint de prijs!
De SOM (Oudheidkamer) mocht zich
tijdens de Montfoortse Jaarmarkt op
24 augustus verheugen in veel
publieke belangstelling.
Op de kraam werd o.a. informatie
gegeven over de geschiedenis van het
knopendraaiersambacht, waar tijdens
de Carnavalsdagen nog steeds aan
wordt herinnerd. Montfoort heet dan
immers Knopengein!
Veel bezoekers deden een gok naar het
aantal knopen in de glazen pot, wat tot
zeer uiteenlopende schattingen leidde.
De jeugd bleek hierin het beste, want de

Waterschap vervangt beschoeiing
Hollandsche IJssel in Montfoort

Open repetitieavond
Mannenkoor Zanglust

door Cees Reichard

Volgens de organisatie belooft het heel
gezellig te worden.
Details van tijdstip en kosten volgen nog
per e-mail aan degenen die zich hebben
opgegeven.
Voor vragen en opmerkingen kan men
Bernard Zevenhuizen benaderen op
06-22209364.

MONTFOORT

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing van de
oever langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) in Montfoort.
Het gaat om het gedeelte tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de
Ridderlaan en het werk duurt tot medio november 2019.
De oude beschoeiing wordt vanaf een ponton op het water verwijderd. De nieuwe
stalen damwand wordt daarna de grond in getrild. De werkzaamheden vinden plaats
tussen 07.00 en 17.00 uur. Er wordt gestart bij de Johan de Ridderlaan.
Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk voor
wandelaars en er zijn tijdelijk beperkte aanlegmogelijkheden voor de recreatievaart.
Het waterschap gaat de komende jaren veel werk verrichten in en langs de GHIJ.
Er wordt gebaggerd, sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen een
opknapbeurt. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer
A. Peek van Aannemersbedrijf Peek Bouw & Infra BV, tel. 030-6371472,
e-mail a.peek@peekbv-houten.nl

De 24 jarige Haastrechtse Laura van
der Kleijn is goudsmid en heeft op de
Lange Tiendweg haar eigen winkel
'Laurora Edelsmederij'. Tevens heeft
zij in dit pand een open atelier en een
workshopruimte. Alle sieraden die zij
verkoopt zijn handgemaakt en uniek.
Zij vertelt dat haar vak een echt
ambacht is. Laura is winnaar van
diverse publieksprijzen en zij is door
'De Barometer' uitgekozen om een
film op te nemen over haar dagelijks
werk.
De Barometer is een programma van
RTL Z over en voor de zakelijke markt.
Zij maakt een item over oude ambachten
en is daarmee bij Laura terecht
gekomen. Op woensdag 28 augustus
werd zij door de crew gefilmd. In deze
film laat Laura het proces van het maken

Repair Café Haastrecht

Reünie voor ex-medewerkers
voormalige gemeente Vlist
Op vrijdag 4 oktober wordt een
reünie georganiseerd voor alle
ex-medewerkers die tussen 1985
en 2015 bij de voormalige gemeente
Vlist hebben gewerkt.
Deze zal gehouden worden in café
‘Het Wapen van Stolwijk’ in Stolwijk.
Anja Dunnewold en Bernard
Zevenhuizen hebben het initiatief
hiervoor genomen.

Laurora Edelsmederij
wordt gefilmd

volwassenen konden niet op tegen de
9-jarige Sem v.d. Lee, die met het
aantal van 373 er slechts één knoopje
boven zat. Sem is dol op chocolade en
dat treft, want hij heeft inmiddels
namens de SOM een mooi blik van
molen De Valk in ontvangst genomen,
gevuld met chocoladeflikken met
afbeeldingen van oude Montfoortse
gebouwen. Daarbij natuurlijk ook nog
een keer het verhaal van de knopendraaiers. Wie weet houdt hij er nog eens
een spreekbeurt over op school!

Oprichting biljartvereniging in Linschoten
Men is van plan een biljartvereniging op te richten in Linschoten en zij willen gaan spelen in Dorpshuis de Vaart.
Om de interesse hiervoor te peilen organiseren zij op dinsdag 10 september vanaf 20.00 uur een informatieavond
in het Dorpshuis. U bent van harte welkom! Voor nadere informatie: hankkautz@gmail.com

Op maandag 9 september is de start van
een nieuw seizoen van het mannenkoor
Zanglust. Het muzikaal festijn vindt plaats
vanaf 20.00 uur in 't Kruispunt aan de
Nieuwe Zandweg 16 in Linschoten.
De koffie en thee staat klaar om
19.45 uur.
Op het repertoire staan bekende
liederen, ook zal een nieuw lied worden
ingestudeerd.
Samen 'a capella' zingen (zonder muzikale
begeleiding) is een mooie combinatie van
inspanning en ontspanning.
Op deze open repetitieavond is voor alle
mannen uit Linschoten en de regio de
gelegenheid om kennis te maken met
mannenkoorzang en Zanglust. Er kan
uiteraard worden meegezongen met
ondersteuning door vijftig enthousiaste
mannen.

Nieuwe leden zijn bij Theaterkoor
Marcello van harte welkom
Theaterkoor Marcello uit Montfoort start weer met repeteren met een nieuw repertoire
en nieuwe uitdagingen. Theaterkoor Marcello zoekt nieuwe leden die het leuk vinden
om zang met een vleugje theater te combineren in een enthousiast gemengd koor.
Enthousiasme is belangrijker dan ervaring! Aanmelden voor het bijwonen van een
repetitie kan via e-mail verenigingtheaterkoormarcello@gmail.com of via de website
www.theaterkoormarcello.nl

OPEN OCHTEND HOSPICE WOERDEN

Op zaterdag 7 september is er van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend
bij hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 te Woerden. Iedereen die
belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het hospice en/of bij
terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren
over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig. Meer info zie www.demantelmeeuw.nl

PAGINA 12

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 3 september 2019

Zaterdag 21 september: World Cleanup Day
Wethouders Rensen en Ten Hagen sluiten aan bij opruimactie Montfoort
Zet de datum vast in de agenda en help mee zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor een
gezamenlijke schoonmaakactie in de gemeente Montfoort. Er zijn al twee acties geregistreerd
en wethouders Rensen en Ten Hagen zullen aansluiten bij één van deze opruimacties.
Helpt u mee? Dat kan door aan te sluiten bij een actie of door zelf een actie te organiseren.
Inwoners van Montfoort en Linschoten zijn trots op hun gemeente en dat willen we graag zo houden.
Dat kan alleen als het schoon is en schoon blijft op straten, parken en andere openbare plaatsen.

Gemeente Montfoort houden we samen schoon

Voor een schone gemeente zorgen we samen,
want Montfoort en Linschoten is voor ons allemaal.
De gemeente reinigt de stad en zorgt voor voorzieningen.
Inwoners en bezoekers gooien hun afval in de bakken.
De Zwerfvuilambassadeurs, actief sinds 2012, gaan
geregeld met prikstok en vuilniszak op pad om zwerfvuil
te rapen. Zo willen we in de gemeente zwerfafval
tegengaan.

World Cleanup Day 2019!

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day.
Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar
gaan we samen met ruim 160 landen de planeet een
grote schoonmaakbeurt geven. Doel van de dag is het
opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook
het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het
soort afval dat op straat en in het milieu ligt en de

Op de website van World Cleanup
Day vindt u meer informatie over
de actie en kunt u zien welke
opruimacties gepland staan.
Ook staat er een hele handige
checklist voor wat er allemaal bij
komt kijken.
Aanmelden gaat ook via die
website: www.worldcleanupday.nl

herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden
van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten
komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen
werken aan oplossingen. World Cleanup Day is een
initiatief van de Plastic Soup Foundation.

Meedoen of zelf een actie organiseren

Door het hele land worden op World Cleanup Day acties
georganiseerd. Bedrijven, scholen, sportverenigingen,
instellingen vrienden en familie gaan die dag aan de slag
om het zwerfvuil in Nederland op te ruimen.
Deelnemen kan op twee manieren:
• Organiseer zelf een opruimactie
• Sluit aan bij een al aangemelde opruimactie
Wethouders Rensen en Ten Hagen sluiten aan bij de
opruimactie van de Zwerfvuilambassadeurs. De actie
start vanaf het Hofplein. Gewapend met prikstok en
vuilniszak gaan zij de stad door op zoek naar zwerfafval.

Aanmelden kan ook bij de Zwerfvuilambassadeurs
Montfoort/Oudewater

Verder staat beschreven hoe wordt omgegaan met
bodemdaling en peilbeheer bij natuur-, landbouw- en
stedelijk gebied.
Kijk voor meer informatie over de informatieavond
op de website site van De Stichtse Rijnlanden:
www.hdsr.nl > zoekterm ‘peilbeheer’.
Bij het item ‘Start inspraak ontwerp Beleidsnota
peilbeheer’ vindt u meer informatie over deze avond.

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Open Club Montfoort
ADFYS - Bovenkerkweg 80
20:00 - 21:00
Klimmen met stichting WegWijs
De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
14:30 - 15:30
Folkloredag
Vereniging Oud-Linschoten
Dorpstraat en omgeving
10:00 - 16:00
Uitmarkt
Cultureel Montfoort
Zalencentrum St. Joseph
16:00 - 01:00
Aanschuifdiner in Linschoten
SWOM - Laan van Rapijnen 36
18:00 - 21:00
Freerunnen
De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
16:00 - 17:00
Aanschuifdiner in Montfoort
SWOM - Antoniushof 1
18:00 - 21:00
Nationale sportweek
Badminton Montfoortste basisscholen
De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
08:30 - 14:00
HapSnapmaaltijd
St. Wegwijs Montfoort-Linschoten
Verlengde Hoogstraat 26
18:30 - 20:30
Tout ﬁnit pas des Chansons
Cultureel Montfoort
Zalencentrum St. Joseph
15:00 - 17:00

@MontfoortActief

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

1

Za 14

Zo 29

Afvalkalender september 2019

30

Wo 11

Vr 27

Informatieavond nieuw ontwerp
peilbeheer op 9 september 2019

40

Wo 4,11
18 en 25

Ma 16

Natuurlijk gaan de Zwerfvuilambassadeurs ook aan de slag op World Cleanup Day!
Er wordt gestart vanaf twee locaties:
•
Montfoort: vanaf het Hofplein om 10.00 uur.
Deze opruimactie duurt tot 12.00 uur
•
Linschoten: vanaf parkeerplaats achter De Vaart om 10.00 uur.
Deze opruimactie duurt tot 11.30 uur
Ook kinderen zijn natuurlijk welkom om mee te helpen. Voor prikstokken, vuilniszakken en hesjes wordt gezorgd.
Uiteraard wacht na aﬂoop een heerlijk kopje kofﬁe/thee. Om alles in goede banen te leiden is aanmelden gewenst.
Dat kan via z.ambassadeurs@gmail.com of via 06-19468944

Op maandag 9 september organiseert het waterschap
een informatieavond in Montfoort over het nieuwe
ontwerp beleid voor peilbeheer.
Tijdens de avond kunnen aanwezigen vragen stellen
over beleidsnota peilbeheer en peilbesluiten.
Een peilbesluit legt de oppervlaktewaterpeilen en de
manier van peilbeheer vast. De beleidsnota geeft
duidelijkheid over de kaders en uitgangspunten die het
waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van
peilbesluiten.
Ook het realiseren van een duurzaam en robuust
watersysteem dat bestand is tegen klimaatverandering
en goed is voor ecologie en gebruikers is vastgelegd.

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

2
Plastic, metaal
en drankenkartons

3

4

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

5

6

Verenigingen en andere organisaties
uit Linschoten en Montfoort kunnen
hun activiteiten zelf plaatsen op

www.montfoortactief.nl

Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

Informatieavond
dementie 5 september
Op 5 september organiseert SWOM een informatieavond
dementie. Thema is ‘bewegen’. Tijdens de avond legt
Ron Haanschoten, praktijkeigenaar en fysiotherapeut bij
ADFYS onder andere uit wat het effect is van bewegen in
het algemeen is en waarom dat bij dementie zo belangrijk is.
Marjon de Jong, dementieconsulent, legt uit hoe je mensen
met dementie kunt ‘verleiden’ en ‘motiveren’ tot bewegen
en welke mogelijkheden er in Montfoort zijn.
De informatieavond wordt elke maand georganiseerd.
De avond is voor iedereen die direct of indirect te maken
heeft met mensen met dementie, ook voor activiteitenbegeleiders en andere professionals.
De avond is op 5 september 2019 in het dienstencentrum
van het Antoniushof. Inloop is om 19.00 uur, start om
19.30 uur. Toegang is gratis.

Wereld Alzheimer Dag

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag
met als thema ‘Samen bewegen’.
De afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren
mooie activiteiten om samen van te genieten.
Wilt u weten welke activiteiten in uw omgeving worden
georganiseerd? Kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl/
wereld-alzheimer-dag-2019 en meldt u aan.

vervolg op pagina 13
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op ???? september
2019 in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op ????
september 2019 in het stadhuis van
Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 27-08-2019
Z/19/147838
Engherzandweg 45 in Linschoten
Uitbreiding woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is

voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Besluit buiten behandeling laten
aanvraag
• 22-08-2019
Z/19/143293
Wulverhorst 121 in Montfoort
Plaatsen van een dakkapel
aan de voorkant van de woning.
Intrekken aanvraag
omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
• 22-08-2019
Z/19/143747
Tabakshof 8 Montfoort
Het plaatsen van een carport.
• 29-08-2019
Z/19/143330
Lodewijkstraat 1 Montfoort
Het plaatsen van een aanbouw
aan de achter- en zijgevel van de
woning.
Definitieve
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort maken, gelet op
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij ambtshalve
overgaan tot wijziging van de
omgevingsvergunning voor de

activiteit milieu op grond van artikel
2.30 en 2.31 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht die is
afgegeven aan:
• Slachterij van Kooten B.V. op het
adres Julianalaan 1 te Montfoort.
De beschikking betreft het
ambtshalve actualiseren van de
omgevingsvergunning van 3 mei
2005 op dit adres.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes
weken na de dag dat waarop het
besluit ter inzage is gelegd beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit, belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit
en belanghebbenden die willen
opkomen tegen de wijzigingen die bij
het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.
Het beroepschrift dient de volgende
informatie te bevatten: naam,
handtekening en adres van de
indiener, datum, reden van het
beroepschrift en op welk besluit het
beroepschrift betrekking heeft.
Het beroepschrift moet worden
ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

In werking treden
Het besluit treedt met ingang van de
dag na afloop van de beroepstermijn
in werking tenzij gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan. Het besluit treedt in dat geval
niet eerder in werking dan op dat
verzoek is beslist.
U kunt de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
Het verzoekschrift moet worden
ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht,
onder vermelding van voorlopige
voorziening. Bij het verzoekschrift
dient u een kopie van uw
beroepschrift te voegen.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze
beschikking liggen gedurende zes
weken na datum van verzending ter
inzage bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6 te Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na
telefonisch overleg: 088-02250 00;
• Gemeente Montfoort,
Kasteelplein 5 in Montfoort.
Voor informatie over openingstijden
zie de website van de gemeente.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Circus Bolalou,
28 oktober t/m 4 november 2019,
Stadspark Montfoort,
verzonden 29 augustus 2019
• Pulling After Party,
21 september,
Mastwijkerdijk 41 Montfoort,
verzonden 29 augustus 2019
• Open Monumentendag,
14 september 2019,
Raadhuisstraat Linschoten,
verzonden 29 augustus 2019
• Nazomermarkt Linschoten,
14 september,
Hoge Werf Linschoten,
verzonden 29 augustus 2019

Montfoort, 3 september 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
T 0348-476 400 (maandag t/m
vrijdag 08.30 tot 17.00 uur)
F 0348-474214
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, T 0348-476 400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 17.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur

CALAMITEITENLIJN

Voor gevaarlijke situaties in de
gemeente buiten kantoortijden
T 06-13610655

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

POLITIE

Kasteelplein 5 (stadskantoor)
T 0900-8844 (lokaal tarief)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur

GEMEENTEWERF

IJsselveld 18a, Montfoort
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur
Elke 2e en 4e zaterdag van de
maand van 08.30 tot 12.00 uur

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 088-02255000

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
Carosserieweg 1, Woerden
T 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

Kasteelplein 5, Montfoort
T 0348-469109
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team:
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
SWOM DoeMeeHuis, Kasteelplein 7

Jeugdteam Montfoort
Kasteelplein 5, Montfoort
T 06-27056153
info@jeugdteammontfoort.nl
www.jeugdteammontfoort.nl

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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“Voor mij is dit echt het toppunt van de vakantie”

VOM Vakantieweek, warm maar gezellig
Vijftien tot twintig vrijwilligers en een tientallen sponsors zorgen ervoor dat de VOM vakantieweek in Montfoort
ook dit jaar weer een groot succes was. Tientallen kinderen kwamen af op de gratis kinderweek die traditioneel
wordt gehouden aan het einde van de zomervakantie in het Stadspark van Montfoort.

Tuvalu

Loco-burgemeester Ten Hagen verraste
VOM met een bezoekje
In het park was het afgelopen week
vanaf de ochtend al een drukte van
belang. In het huttendorp werd flink
getimmerd, bij de koffietent stonden
ouders hun eerste bakkies weg te
slurpen. Voor de schmink zaten kinderen
achter elkaar in de rij te wachten op hun
beurt. Ondertussen klonk er vrolijke
muziek uit de speakers, en waagden
kinderen in de grote tent op het podium
een dansje met echte stamleden.
Tijdens de VOM week kunnen kinderen
luchtkussen springen, broodje bakken,
knutselen, kleien, zich laten schminken
of een hut bouwen. Dit jaar had de week
niet alleen het tropische thema ‘Tuvalu’,
maar stegen de temperaturen ook tot
tropische hoogten. Toch weerhield dat
veel kinderen niet om druk aan de slag te
gaan, en te bouwen aan hun hut of te
knutselen in de knutseltent. Woensdag
28 augustus verraste burgemeester
Ten Hagen de VOM met een bezoekje.
Op vrijdag verzorgde hij ook de
prijsuitreiking van het huttenbouwen.

Elk jaar heeft de VOM vakantieweek een
thema. Dit jaar draaide het verhaal om
Noortje en Guus, die neerstorten op
Tuvalu. De vraag is: hoe komen ze daar
weg? Ze moeten een heel belangrijk
pakketje naar opa en oma brengen in
Amerika. De stamleden van Tuvalu zijn
gelukkig heel behulpzaam en samen gaan
ze op safari. Maar dan wordt het
pakketje gestolen door de vervelende
Bekoekoe en Bekeke! ‘Zal Avia, de
goede boze heks, de meisjes kunnen
helpen het pakketje terug te krijgen en
hen de weg naar Amerika wijzen?’
Samen gingen de kinderen op avontuur,
waarbij ze onder andere begeleiding
kregen van stamlid Kim van Kuilenburg:
“Een vriendin had me meegevraagd”,
vertelt zij. “Als kind kwam ik altijd bij de
VOM. Dus vond ik het nu ook heel leuk
om mee te doen in een groepje.
Ter voorbereiding hebben we vaak
afgesproken. Dan bespraken we wat we
met de outfits zouden doen. Ook hebben
we zelf een nummer geschreven en
ingezongen. Daarnaast hebben we de
eigen outfits gemaakt en de eigen tent

Stamlid Kim van Kuilenburg met één
van de kinderen

door Sjoukje Dijkstra

versierd.” Over haar taak als stamlid zegt
ze: “Als stamlid zorg je ervoor dat de
kinderen het leuk hebben, dat ze samen
spelen, genoeg drinken, begeleiden we
ze naar het zwembad, enzovoorts.”
Het leukste vindt ze het contact met de
kinderen. “Dan heb je van die kleine
kinderen die met hun kleine handjes je
hand vasthouden. Zo schattig. Voor mij is
dit echt het toppunt van de vakantie.”

Top week

Kim is niet de enige vrijwilliger die al van
jongs af aan betrokken is bij de VOM.
Ook Quincy Vianen, voorzitter VOM
werkgroep, kreeg VOM met de paplepel
ingegoten. “Kinderen vinden het
fantastisch. Ik vind het geweldig om het
leuk te maken voor de kinderen.
We maken er met z’n allen echt een
feestweek van.” Dat hij dit jaar als
voorzitter betrokken is, maakt het voor
hem niet anders. “Je bent dan bezig met
vergunningen en het calamiteitenplan,
maar in principe zijn we allemaal een
team. We doen het met z’n allen.”
Het mooiste vindt hij om achteraf terug
te horen dat mensen het een top week
vonden. “Het hele jaar door krijgen we
nog reacties van kinderen. Bijvoorbeeld
als we ze tegen komen in de supermarkt.
Dan herkennen ze je: “Dat is die van de
VOM, van het broodjes bakken of hutten
bouwen.”
Ook Petran Guelen komt zolang hij het
kan heugen al op de VOM.
Als vrijwilliger is het nu zijn achtste jaar.
“Daarvoor kwam ik hier als kind.”
Hij doet het omdat hij het belangrijk
vindt. “Ik wil wat kunnen doen voor de
Montfoortse kinderen en ik vind het
mooi om dit samen met vrienden te
doen.” Het leukste aan de VOM vindt hij
om “met minimale dingen zoveel
mogelijk lol te maken”. Hij licht toe:
“Ondanks dat het maar pallets zijn, zie je
dat kinderen toch hele mooie dingen

kunnen maken. Dan heb ik het niet
alleen over het huttendorp. Kijk maar
eens in de knutseltent, waar wordt
geknutseld met wc-rollen, behang,
enzovoorts.”

Geen zomervakantie zonder VOM

Voor Jari Benschop, die ook in de
werkgroep zit, is het al het derde jaar in
de organisatie. “Het is mijn vijfde jaar bij
VOM. Volgend jaar ga ik gewoon weer
mee doen hoor.” Hij hielp al mee bij het
broodjes bakken en bij het huttendorp.
“Dat vind ik de leukste dingen om te
doen. Met het warme weer is het iets
rustiger, maar vanmiddag komt de

brandweer de boel nat maken. Daar
komen ook wel weer kinderen op af.”
Naast vrijwilligers lopen er ook stagiairs
rond, zoals Pien van Kuilenburg die op
het Minkema college zit in Woerden.
Voor haar begint school met een
maatschappelijke betrokken stage van
30 uur. Dat ze die bij VOM mag lopen
vindt ze wel heel erg leuk. “Gisteren heb
ik geholpen in de knutseltent. Dat was
heel erg leuk. Nu sta ik bij de koffie.
Het is elke dag wat anders.” Dat beaamt
Quincy Vianen: “Ik vind het prachtig.
Ik kan me geen zomervakantie zonder
VOM inbeelden.”
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bekerVOETBAL
Eerste bekerzege FC Oudewater
Oudewater - Schoonhoven 3 - 1

Op het (te) warme kunstgras moest de
eerste bekerwedstrijd van dit seizoen
worden afgewerkt tegen Schoonhoven.
De eerste pakweg 20 minuten hadden de
mannen uit de Zilverstad wat meer grip op
de wedstrijd dan de gastheren. Een eigen
doelpunt via de rug van een Oudewaterse
verdediger deed hier geen goed aan en
even leek het of het een minder leuke
middag zou worden;(0-1 (6e min.).
De kreet vanaf de Schoonhovense bank
luidde: Laat maar rond gaan, want daar
hebben ze een hekel aan!” Wel dat hebben
ze geweten, want Oudewater rechtte de
ruggen en onderschepte meer en meer
ballen dan hun tegenstander lief was.
Elkasimi en De Leede konden proberen
wat ze wilden maar werden telkenmale
afgetroefd door de Oudewaterse
middenvelders. Zo’n onderschepping kwam
op naam van Mike Rijsbergen. Die zette
Bart Griffioen aan het werk en die op zijn
beurt faalde niet; 1-1 (29ste min.).

Tegen de rust aan was het
weer Griffioen die scoorde, dit
keer op aangeven van Walter
van der Neut: 2-1 (42ste min).
Na de warme thee in de rust gingen de
gastheren door met waar ze gebleven
waren, namelijk goed voetballen. Redouan
Adoudy probeerde het nog een keer aan de
overzijde van het veld, maar zijn diagonale
schot verdween over het Oudewaterse doel.
Aan de andere kant tikte de Schoonhovense
doelman Brouwer een bal net voor de
‘schietgrage’ voet van Menno Venhof weg.
Brouwer deed overigens meerdere malen
goede dingen en voorkwam daardoor een
veel grotere achterstand. Tegen het fraaie
doelpunt van Menno Venhof in de 75ste
minuut was hij echter niet bestand; 3-1.
De laatste minuten van de wedstrijd werden
door Oudewater op het gemak volgemaakt,
zo’n warme dag op het kunstgrasveld vreet
namelijk toch aan je conditie.

Haastrecht maakt gehakt
van Bernardus
Haastrecht - Bernardus 8-1
Haastrecht heeft zaterdag in de eerste
bekerwedstrijd van het seizoen geen spaan
heel gelaten van het eveneens naar het
zaterdagvoetbal overgestapte Bernardus.
De ploeg uit Hazerswoude-Dorp was
dusdanig zwak dat Haastrecht het zich kon
permitteren om in het tweede bedrijf twee
jeugdspelers speelminuten te geven.
Sem de Bruin en Demiaan Pinkse, beide
JO19-1, maakten moeiteloos hun minuten.
De wedstrijd was eigenlijk al na 20 minuten
een formaliteit. Al vanaf de aftrap wist de
nieuwbakken zaterdagvereniging het net te
vinden. Een strakke voorzet van Robert
Dongelmans werd simpel door Thijmen
Raateland binnen gewerkt. Enkele minuten
later kwamen de bezoekers op gelijke

hoogte toen Daniel van Leeuwen een
toegekende strafschop wist te verzilveren.
Dat zou tevens het laatste echte wapenfeit
van de bezoekers zijn. Vervolgens schoot
Thijmen Raateland met scherp. Een heuse
hattrick bepaalde de tussenstand op 6-1.
Robert Dongelmans en Rogier Schroder
bepaalden de ruststand op 6-1.
Na de thee nam Haastrecht wat gas terug
en spaarde daarmee het arme Bernardus.
Jari van der Stok wist nog wel de 7-1 op
het bord te zetten. Het slotstuk kwam op
naam van Stephan Bakker. De linkspoot
wist de uiteindelijke 8-1 eindstand binnen
te werken.

3 september 2019

Stadspenning wegens vele verdiensten

Henk van Mechelen (73)
nu echt gestopt met voetbal
Er zijn bij betaald voetbalorganisaties spelers die een contract behouden
vanwege hun rol in de kleedkamer. Bij voormalig Oudewater OVS en de laatste
jaren in FC Oudewater-verband leek deze rol weggelegd voor Henk van
Mechelen. Hoe deze positie werd ingevuld werd tijdens de toespraak van
wethouder Bob Duindam niet geheel duidelijk. Een enkeling lachte besmuikt
maar verder werd er in de openbaarheid van het zesde veld niet gereageerd.
Waarschijnlijk kwam dit deel van de toespraak tijdens de derde helft aan de
orde. Voor Henk van Mechelen was het de laatste voetbalpartij. Na 60 jaren
actief spelen zette hij na een wedstrijd met veteranen en trainingsmaatjes een
punt achter het competitiegebeuren. Gehuld in een retro OVS-tenue speelde de
middenvelder-van-huis-uit met zijn team tegen een tegenstander die het
gestreepte FC Oudewater-tenue droeg.

Pas op; ‘poortgevaar’

Er werd met inzet gestreden en de FC
Oudewaterploeg leek er op gefocust zich
niet door de benen te willen laten spelen.
Deze vaardigheid immers was in stad en
ommelanden het handelsmerk van de
technisch vaardige en behendige
middenvelder. Er zal een zucht van
verlichting door de veteranenvoetbalwereld gaan bij het vernemen van dit
einde van een voetballoopbaan. Bekers,
cups en medailles hebben de carrière van
Henk van Mechelen niet opgeleverd.
De door wethouder Duindam uitgereikte
stadspenning vergoedde wat dat betreft
veel. Die kreeg hij overigens niet voor
zijn voetbalprestaties maar voor het vele
vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging
verricht. Met de natte vinger was
becijferd dat een aantal vrijwilligersuren
van rond de 6.000 een geringe schatting
moest zijn. Al ruim 45 jaar was ‘Henkie’
betrokken bij het ophalen van oud
papier, ook bij het schoonhouden van de

door Gerard van Hooff

kleedkamers kon altijd op hem worden
gerekend en tegenwoordig doet de Besmo
niet tevergeefs een beroep op hem.

Aftrainen

Meer dan een kwart eeuw maakte hij de
pupillen wegwijs in de voetbalwereld en
hadden die in hem een oefenmeester die
het ook nog eens kon voordoen. Ook het
damesvoetbal had zijn grote belangstelling en jeugdteams hielp hij op weg in
de wereld van het competitievoetbal door
coaching en begeleiding. Voor die
activiteiten werd hij binnen OVS al
eerder tot lid van verdienste benoemd.
De ‘kicksen’ gaan overigens niet in een

Uit handen van wethouder
Bob Duindam ontving Henk(ie) van
Mechelen de stadspenning en de
bijbehorende oorkonde.
stoffige kast. Wie zo lang heeft gespeeld,
heeft recht op een lange afbouwperiode;
Henk blijft vooralsnog zijn trainingspartijtjes spelen. Ook dan beleef je de
geur van de kleedkamer. Die is verslavend.
De toekenning van de Stadspenning van
de stad Oudewater kwam voor Henk als
een volslagen verrassing. Pas na afloop
van het onderlinge partijtje onder het
genot van een drankje en bij het
oprakelen van diverse anekdotes drong
het goed tot hem door. Het oude clublied
van Oudewater OVS zat nog volledig in
zijn geheugen gegrift en dat leidde tot de
conclusie dat het nog volledig bruikbaar is.
“Vervang OVS door FCO en klaar is
(Kees) Henk”.
Laatste optreden

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
Aan de start van een lange loopbaan
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Uitslagen Nederlands
kampioenschap in Zegveld

De enige Fries die op de hoogste trede
belandde was Femke Rispens uit
Niehove. Zij opende het bal met 15,07
en op deze openingszet beten de overige
meisjes zich stuk. Suzanne Mulder kwam
nog tot 14,42 in een regelmatige reeks
en verbeterde zich in de finale tot 14,79,
goed voor zilver. Het brons was voor de
Friezin Lisse van der Knaap met 14,49.

Senioren
21.27 - Rian Baas, Utrecht
20.93 - Jaco de Groot, Kamerik
20.48 - Wilco van Amerongen,
Benschop
20.23 - Freark Kramer, It Heidenskip
19.85 - Nard Brandsma, Warkum
Dames
16.43 - Wendy Helmes, IJsselstein
16.21 - Dymphie Baas, Oudewater
15.96 - Marrit v/d Wal, It Heidenskip
14.76 - Lizanne Schilt, Polsbroek
14.49 - Fabiënne Overbeek Benschop
Junioren
20.45 - Reinier Overbeek, Benschop
20.37 - Wietse Nauta, IJlst
18.71 - Daniel Cluistra, Haastrecht
18.16 - Jesper Demmer, Workum
17.98 - Bas van Leeuwen, Woerden

Verder dan polsstok lang is

Nederlands kampioen

De pas zevenjarige Sophia de Voogt uit Oudewater mag zichzelf Nederlands
kampioen noemen in de klasse A/B. Er verschenen vijf combinaties aan de
start waarvan er slechts twee naar de barrage mochten.
Sophia uitkomend voor Hippisch Centrum de Lange Linschoten stuurde haar pony
‘Appel’ met uiterste concentratie door het parcours. Door het hoofd koel te houden
reed zij niet alleen de snelste tijd maar kreeg zij van de jury ook de hoogste punten
voor de stijl. Voor haar houding en zit kreeg zij zelfs een 9!
Sophia zelf is vooral trots op haar pony Appel, die eigenlijk Iris heet maar door
Sophia liefkozend de naam Appel heeft gekregen omdat dit beter past bij haar andere
pony Peer. “Appel is altijd super lief en hij doet altijd zijn best voor mij”, aldus Sophia.
Volgens traditie is Sophia na de huldiging en ereronde door haar familie in de sloot
gedragen.

Dressuur Hollandsche IJsselruiters
Twee maanden geleden werden in het
stadspark in Amersfoort de regionale
wedstrijden verreden om de titels in
het onderdeel dressuur.

Dijon Uitbeijerse op Zoë.

Twee leden van de Hollandsche
IJsselruiters, te weten Dijon Uitbeijerse
en Jolande Boere-Mulder, wisten daar
mooie prestaties neer te zetten en
wisten plaatsing af te dwingen voor de
wedstrijden voor de landelijke KNHS
kampioenschappen in Ermelo.
Op zaterdag 24 augustus beet Dijon met
Zoë in alle vroegte het spits af en zette
een mooie score neer van 66,61%.
Deze score bleek uiteindelijk goed voor
een zesde plaats in de eindrangschikking.
Op vrijdag 30 augustus was het de beurt
aan Jolanda Boere-Mulder. Zij reed in de
klasse M2-paarden op Grace Kelly.
Met de vakantie nog net achter de rug
kwam deze combinatie op een score van
63%, goed voor een 16e plaats in een
deelnemersveld van 30.

Nard Brandsma uit Warkum leverde bij
de senioren een wel heel bijzondere
sprong af. In zijn ijver zich naast of
voorbij Rian Baas te klasseren leverde hij
een tweede poging af die aan alle kanten
klonk als een klok. De insprong was
perfect, de balans indrukwekkend en het
klimmen zo voorspoedig dat een sensatie
in de lucht hing. Echter, de laatste greep
van de Fries was in het luchtledige. Zijn
handen misten houvast bij gebrek aan
een extra deel van de stok. De landing
verliep niettemin probleemloos, maar de
afgelegde afstand bleef steken op 19,85
waar een aanval op de eerder door Rian
Baas gerealiseerde 21,27 een optie leek.
‘Een Brandsmaatje’ noemde
commentator Roskam deze uitvoering
die later zowaar navolging kreeg.
De uitvoerder van deze variant bleek
aansluitend slechts drie foutsprongen te
kunnen afleveren. De eerder genoemde
21,27 van Baas noopte zijn belagers tot
het nemen van meer risico’s dan zij zich
hadden voorgenomen. Achtereenvolgens
Wilco van Amerongen, de Friese favoriet
Freark Kramer en de Hollandse
kampioen en thuisspringer Jaco de
Groot beten zich stuk op de uitschieter
van de troef van Polsbroekerdam.
De Groot kwam nog het dichtste bij met
20.91 en Van Amerongen moest het
hoofd buigen na 20,48. Dat betekende
een volledig Hollands podium.

Wendy Helmes

Innovaties

De tijd van het meeschrijven lijkt
inmiddels verleden tijd. Op een
ledscherm werden de resultaten van de
professionele metingen en de
tussenstanden zichtbaar gemaakt.
Niet alleen de springers maar ook het
randgebeuren is aan innovatie
onderhevig. En voor wie dat allemaal te
snel gaat zijn er altijd nog de
commentatoren die een stortvloed van
informatie over de toeschouwers
uitstrooien. Van kampioenschapsrecords
tot persoonlijke records en van klassementsposities tot weersverwachtingen.
Mede door de inzet van de leden van de
polsstokvereniging Zegveld, het
schitterende weer en de onvoorspelbaarheid van het wedstrijdverloop was
het een boeiende polsstokmiddag.

Roy Velis
Jongens
18.50 - Roy Velis, Benschop
18.10 - Rutger Haanstra, It Heidenskip
17.99 - Peter Faber, Oldehove
17.61 - Guus Hoogland, Montfoort
16.81 - Hidde van Dam, Montfoort
Meisjes
15.07 - Femke Rispens, Niehove
14.79 - Suzanne Mulder, Vlist
14.49 - Lisse v/d Knaap, IJlst
13.59 - Tirza Boschma, IJlst
13.58 - Laura Maaijen, Haastrecht
Vier Hollandse winnaars in Zegveld:
naast de Friezin Femke Rispens staan
Reinier Overbeek, Rian Baas,
Wendy Helmes en Roy Velis.
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VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31
SCHILDERWERKEN

SCHILDER
30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

NEKREWREDLIHCS

Uitslagen De Ridder SeniorenPlus Toernooi

Dames dubbel I:	Natasja Boreel / Simone de Bruyn w.v. Marianne Oosterwegel / Claudette Wery
Dames dubbel II:	Anneke van Dijk / Femke Stoop w.v. Ineke van der Horst / Bea Koster
Dames dubbel III:	Toos Dijkman / Maya van der Klis w.v. Margreet Abramsen / Nancy Hage
Dames dubbel IV:
Carolien Oorschot / Lianne van Winden w.v. Ellen Duits / Karin Sluijs
Gemengd dubbel 1:	Anita Gangemi / Arjan Poppen w.v. Annemiek en Peter de Wit
Gemengd dubbel II:	Lies en Ad Koster w.v. Roswitha Schoonderwoerd en Rob de Jong
Gemengd dubbel III: Monique Lunstroo / Iano Gangemi w.v. Tilly Mulder / Piet Brouwer
Gemengd dubbel IV:	Anja van Elleswijk / Mark de Bruijn w.v. Janny Schimmel / Peter van den Heuvel
Heren dubbel I:
Hans Hoevers / Alphons Oosterwegel w.v. René Baas / Theo Kleijn
Heren dubbel II:	Remon Duits / Dennis Boer w.v. Eric Sangers / Mark de Wit
Heren dubbel III:	Onno Hendrix / Michel van der Laan w.v. Jan den Boer / Arie van der Stoep

PV De Zwaluw
Het afgelopen weekend waren ideale omstandigheden
voor de duiven en hun coaches. Eerst was er de vlucht
uit Lennik. De 282 duiven moesten een afstand van
144 km overbruggen en deden dat met een snelheid
van 105 km per uur. De Oudewaterse duiven kozen
meteen voor de kopgroep en bleven hun belagers uit
de Waard en Vlist voor.
Ook was er de mooiste vlucht van het jaar,
de rit vanuit Fontenay sur Eure over een afstand van
470 km. Deze werd winnend afgesloten door de te
kloppen man van dit jaar, Cees Spelt uit Vlist.
De melkers uit de Waard moesten hun meerdere in
hem erkennen. Er waren liefst 280 duiven in koers en
de snelsten haalden een gemiddelde van wel 90 km
ondanks de aanwezigheid van oost in de wind.

5-3
10-4
6-5
9-1
9-3
7-6
5-4
11-2
9-3
6-5
9-3

SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen
Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

NEKREWREDLIHCS

De Ladies League blijft
spannend. Yvonne Rijsbergen
loopt wel uit op Carla Overbeek
en Sascha Wouters.

Uitslag Lennik

Overbeek - Rijsbergen
Chris Busscher
De Koning / Stekelenburg
Combinatie Wouters
Cees Spelt

Uitslag Fontenay

C. Spelt
Combinatie Wouters
Houdijker & Zn
Nico Kool
Overbeek - Rijsbergen

1, 7, 19, 31, 34
2, 8, 25, 41, 42
3, 6,
4, 5, 13, 14, 16
9, 10, 11, 23, 28
1, 2, 4, 5, 7
3, 6, 8, 9, 11
10, 28, 29, 33, 34
14, 35, 56
19, 23, 26, 44, 47

Walking Football is opgericht door de KNVB als een nieuwe vorm van voetbal.
Daarbij wordt in wandeltempo op een kwart veld gespeeld. Deze nieuwe voetbalvorm
zorgt ervoor dat je kunt blijven door voetballen ook als je niet zo snel meer kunt.

Walking Football is helemaal in!

Ook V.V. Stolwijk gaat starten met het aanbieden van Walking Football. V.V. Stolwijk organiseert in
Samenwerking met de Buurtsportcoach van Team Sportservice Krimpenerwaard een WF Kick-off op
donderdag 5 september om 19.30 uur op hun veld aan de Sportlaan 38 in Stolwijk.
U kunt vrijblijvend binnenlopen en kennis maken met deze geweldige sport.

Wij zoeken een topper
voor de Wijnbar!
Beschik je over een gezonde dosis
enthousiasme, mensenkennis en
doorzettingsvermogen?
Ben je 's avonds beschikbaar,
in het bezit van Sociale Hygiëne
en heb je kennis van wijn?

Stuur dan je C.V. en motivatie naar info@reeuwijkswijnhuis.nl
't Reeuwijks Wijnhuis | Miereakker 2 | 2811 BB Reeuwijk | 0182-300580

Vervoersbedrijf
A. J. van den Hoogen & Zn

Zoekt een:

- Distributiechauffeur
C en/of CE
voor fulltime of parttime dienstverband

Neem contact op via 0348-561314
of kijk voor meer informatie op www.hoogen.nl

Windmolenkaas BV is een modern bedrijf in Woerden,
waar de lekkerste verse roomkaas in verschillende smaak- en
verpakkingsvarianten wordt geproduceerd.
Wij leveren onze ambachtelijke roomkaas aan
supermarkten, horeca en industrie.
Wil jij graag werken in een bedrijf met korte lijnen en een hecht team?
Ben jij een creatieve duizendpoot? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Creatieve Marketing Assistent m/v
12 tot 16 uur per week

Je ondersteunt onze afdeling marketing en werkt samen met het
verkoopteam en afdeling productontwikkeling.
Je levert een belangrijke bijdrage aan het uitdragen van het merk
Windmolenkaas en haar producten.
Je hebt (bij voorkeur) gevoel voor food en creatieve ideeën.
Je beschikt over capaciteiten om dit te communiceren naar inkopers,
afnemers (b2b) en eindgebruikers (b2b/b2c).
Je beheert de website en Social Media kanalen. Daarnaast organiseer je
deelname aan vakbeurzen en verzorg je het communicatiemateriaal.

Kom jij ons keukenteam versterken?

Restaurant 't Vaantje is op zoek naar een

Zelfstandig werkend kok!
Stuur je C.V. en motivatie naar info@vaantje.nl

Restaurant 't Vaantje - Korssendijk 32 - Reeuwijk - 0182-513811

Wat vragen wij:
• MBO denk/werkniveau;
• Je houdt van uitdagingen en
bent daarbij oplossingsgericht;
• Goede mondelinge en
schriftelijke communicatie
vaardigheden;
• Bij voorkeur bekendheid met
Indesign, Photoshop en
logistieke datasystemen.

Wat bieden wij:
• Vast werk, mogelijkheden tot
contract voor onbepaalde tijd;
• Afwisselende baan, werktijden in
overleg (evt. onder schooltijden);
• Gezellige collega’s in een
informele werksfeer;
• Mogelijkheid voor eigen
initiatief en daarmee je
verantwoordelijkheid nemen.

Enthousiast? Dan willen wij je graag beter leren kennen. Solliciteer
vandaag nog en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Stuur je motivatie en CV naar vacature@windmolenkaas.nl
Kijk voor info op www.windmolenkaas.nl. Heb je nog vragen,
aarzel dan niet en bel naar Koos van der Wind 06-53728293

Windmolenkaas. Want alles draait om smaak!
Windmolenkaas BV • Oostzee 16 • 3446 CH Woerden • 0348 412 555
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In deze rubriek
leest u alles over de
laatste ontwikkelingen
in uw ziekenhuis.

GOUDA I BODEGRAVEN I SCHOONHOVEN I ZUIDPLAS

HART & VAATCAFÉ

In het Hart&Vaatcafé geven specialisten actuele
informatie over hart- en vaataandoeningen, ontmoet
u andere patiënten en hun naasten en bespreekt u
ervaringen en tips met elkaar. Het thema deze avond
is: Feiten & fabels over voeding: voorkomen is beter
dan genezen. Wat klopt er van alle beweringen over
wat goed voor je is en wat niet? De inzichten wisselen
voortdurend. Kom luisteren en meepraten! Spreker is
dr. Annemieke Jansen, cardioloog en schrijfster van
het kookboek ‘Hartstikke lekker’.

Thema:
FEITEN & FABELS
OVER VOEDING

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis - Green Restaurant
Deelname is gratis, aanmelden is nodig in verband
met het beperkt aantal plaatsen.

Het Groene Hart Ziekenhuis en Harteraad
organiseren op dinsdag 24 september 2019 het
Hart&Vaatcafé in Gouda.

Meld u aan via:
www.harteraad.nl/agenda/hartvaatcafe-gouda

OPNAMELOBBY VOOR MEER BEWEGING EN AANDACHT
Patiënten van 18 jaar en ouder die naar het GHZ
komen voor een geplande operatie (OK), worden,
indien geschikt, vanaf september opgenomen via de
Opnamelobby en niet meer op een verpleegafdeling.
De Opnamelobby bevindt zich op de tweede etage,
vlakbij de operatiekamers.
“Voor veel patiënten is er geen medische noodzaak
om voorafgaand aan de operatie in een bed te
liggen. Met de komst van de Opnamelobby kunnen
we patiënten zoveel en zolang mogelijk de ruimte
geven om te blijven bewegen. Pas vlak voor de
operatie neemt men plaats op een bed en wordt de
patiënt naar de OK gebracht. Na de operatie gaat
hij/zij naar de betreffende verpleegafdeling.”

Door gebruik te maken van een Opnamelobby heeft
de verpleegkundige daarnaast alle rust en aandacht
voor het voeren van het opnamegesprek. “Deze
werkwijze vermindert kans op fouten en geeft ruimte
om alle vragen te beantwoorden. Dit is voor
iedereen prettig”, vertelt projectleider Marriël
Veenstra. De Opnamelobby start met een proefperiode van drie maanden. Tijdens deze periode
worden ervaringen van zowel patiënten als
zorgverleners geëvalueerd.
”Het idee is in andere ziekenhuizen erg succesvol.
Wij verwachten dat onze patiënten deze manier van
opname als prettig ervaren.”
Meer informatie over de Opnamelobby?
Kijk op www.ghz.nl/opnamelobby.

WERKEN IN HET GHZ MET PLEZIER ÉN IN GOEDE GEZONDHEID

In het GHZ draait alles om de gezondheid, die van
onze patiënten maar ook die van onze medewerkers.
“Door te werken met plezier en energie te hebben,
zit je lekkerder in je vel en kun je de patiënten nog
beter helpen.”

Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven
Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

Aan het woord is Karin Freke, projectleider duurzame
inzetbaarheid. “In het ziekenhuis werken we met
hart en ziel maar het is ook hard werken. Als GHZ
vinden we het belangrijk om samen met onze
medewerkers aandacht te hebben voor hun
vitaliteit en gezondheid.” Hiervoor hebben we het
programma duurzame inzetbaarheid ontwikkeld.
De invulling van het programma is divers en
medewerkers bepalen zelf waar ze behoefte aan
hebben. Van loopbaancoaching tot een workshop
mindfullness of yoga, er is veel mogelijk. “In
september organiseren we bijvoorbeeld de ‘Zorg
goed voor jezelf weken’ waarin allerlei activiteiten
worden georganiseerd waarbij medewerkers
inspiratie op doen over hoe je je (mentale) ﬁtheid
kunt versterken.”
Wil je meer weten over werken bij het GHZ?
Kijk op werkenbijghz.nl.

Altijd op de hoogte blijven?
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda
en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis

GHZ STOPT MET AANTAL
ZORG-KEURMERKEN
Kwaliteitskeurmerken in de zorg zijn steeds minder
relevant en kosten artsen en verpleegkundigen veel
extra tijd in verband met de benodigde registraties.
Om deze reden stopt het GHZ met het voeren van
een aantal keurmerken, waaronder de Smileys
voor kindgerichte zorg en het vaatkeurmerk. Het
verdwijnen van de keurmerken betekent niet dat
de kwaliteit verminderd. Het GHZ voldoet nog steeds
aan alle normen maar levert bewust de gevraagde
data voor het keurmerk niet meer aan. Het stoppen
met keurmerken is een landelijke trend.

AGENDA
Informatiebijeenkomsten op locatie Gouda
14 sep.
Bevallen in het GHZ
van 09:00-13:00 uur
18 sep.
Informatieavond borstvoeding
van 19:30-21:30 uur
23 sep.
Ladies night - het vrouwenhart
in de overgang
van 19.30-21.30 uur
24 sep.
Hart & Vaatcafé
van 19:30-21:30 uur
26 sep.
Diabetes en koolhydraten
van 18:00-20:00 uur
9 okt.
Inloopdag ﬁbromyalgie
van 10:00-12:00 uur
10 okt.
Inloopdag stoma
van 10:00-12:00 uur
17 okt.
Voorlichtingsavond Obesitas Kliniek
van 19:00-21:00 uur
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via
www.ghz.nl/voorlichting

Snel en gemakkelijk
naar het ziekenhuis?
Neem de gratis GHZ Regiobus.
Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus

