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VOLGENDE WEEK

In verband met de pinksterdagen verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 11 juni maar op

WOENSDAG 12 JUNI A.S.

DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!

Speciale eenakter bij de Boezemmolen over de Hollandse Waterlinie

Culturele � etstocht 
‘De Boer Op’ verrassend leuk

Wat bijzonder is het om in de ambiance van het prachtige polderlandschap de 
muzikale klanken van muziekvereniging Concordia Haastrecht en De Harmonie 
Stolwijk te horen. Op een boerderij aan de Schoonouwenseweg in Stolwijk werd 
o.l.v. Mark Tempelaars een prachtig muzikaal programma gepresenteerd. 
In the Summertime, een zigeunerdans en Flower Power vielen bij het publiek 
bijzonder in de smaak. Het klonk allemaal bijzonder goed. De muziekvereniging 
was hiermee één van de culturele activiteiten tijdens ‘De Boer Op’.

Afgelopen zaterdag waren tijdens een 
uitgestippelde fi etsroute op vijf locaties 
culturele activiteiten te zien. Verschillende 
verenigingen gaven voorstellingen van 
ongeveer een half uur, daarna kon men 
op de fi ets naar de volgende. Er waren 
drie toneelstukken, een muziek- en een 
zangoptreden. Het geheel was 
verrassend leuk.

Watervrees in 1672
Met ‘Watervrees in 1672?’werd bij en in 
de Boezemmolen No 6 een toneelstuk 
opgevoerd dat betrekking had op de 
Hollandse Waterlinie. Toneelvereniging 
De Schijnwerper had speciaal voor deze 
mooie locatie een eenakter geschreven. 
De molen maakte deel uit van de 
waterlinie en het verhaal speelde hier af. 
We gingen terug naar de tijd van 1672.

De Republiek De Zeven Provinciën werd 
door de Zonnekoning Lodewijk XIV van 
Frankrijk en andere landen van alle 
kanten aangevallen. De Waterlinie 
vormde de grootste verdediging. 
Het boerenbedrijf kwam met de onder-
waterzetting van het land in grote 
problemen en de boeren waren grote 
tegenstanders. Ook de molenaar zag dit 
niet zitten. De Fransen echter rukten op 
en hielden behoorlijk huis. 
Een buurvrouw kwam vertellen dat haar 
man door de Fransen vermoord was en 
de molenaar kreeg nu toch zijn twijfels. 
Wat was wijsheid!
Het spel maakte volop gebruik van de 
entourage van de molen. Zelfs de 
draaiende wieken hadden een functie in 
het verhaal. Het was een bijzonder 
mooie eenakter.

Willemijn
Geheel van andere aard was de 
tragikomische eenakter ‘Willemijn’ van 
Rieneke Kroese-Heijm, gespeeld door 
Artoha. Een verhaal over drie eenzame 
(ontspoorde) eigenaardige mensen met 
een tic, die in hun eigen wereldje leven. 
Ze ontmoeten elkaar in een kliniek en 
ondanks hun communicatiestoornis 
weten ze elkaar te vinden. Ingeborg 
Dekker speelt een meervoudige persoon-
lijkheid en gaat steeds voor steun in 
gesprek met haar denkbeeldige persoon 
Willemijn. Dan stopt dit ineens en vindt 
er een toenadering plaats tot de twee 
andere lotgenoten (Ton van Dijk en Peter 
van Houwen) en wordt er vriendschap 
gesloten. De spelers wisten hun typetjes 
goed neer te zetten. Knap werk!

Uit de raad 
van Montfoort
Een lange agenda afgelopen maandag 
voor de raad van Montfoort. 
Maar liefst 22 agendapunten. 
Alvorens aan de echte punten te 
beginnen werd H.P.M. Bezuijen (D66) 
ingezworen als forumlid voor het 
forum Ruimte. Hij vervangt N.A. 
Rorije-Wouts die het forum verlaat. 
Nog een verandering in de raad: 
Frank van Rooijen (VVD) legt het 
fractievoorzitterschap neer, hij blijft 
wel in de raad. Als fractievoorzitter 
volgt Mattieu Andriessen hem op. 
Voorts wordt de tijdelijke aanstelling 
van de raadsgriffi er M. Lucassen 
vanaf 1 juni defi nitief. De ontheffi ng 
van de regel dat wethouders in de 
gemeente waar zij actief zijn moeten 
wonen, wordt voor alle drie de 
Montfoortse wethouders verlengd.

Liefhovendijk
De omgevingsvergunning voor de sloop 
van de koeienstal en de droogschuur op 
Liefhovendijk, alsmede de bouw van een 
nieuw huis wordt verleend. Ook de 
aanleg van een uitrit voor dit huis wordt 
toegestaan. De gemeente is verplicht de 
eigenaar van een perceel de mogelijkheid 
te geven dit perceel ook daadwerkelijk te 
gebruiken. Omdat de eigenaar van het 
andere perceel geen recht van overpad 
heeft verleend over zijn perceel, of dit nu 
met voorbedachte rade was of niet, dat 
doet er voor een gemeente niet toe. 
De rechter, die uitspraak deed in deze 
zaak, verlangde een verklaring van geen 
bezwaar van de raad en die deed dat 
ook. Het publiek dat voor deze zaak op 
de tribune zat verliet boos de zaal, onder 
de uitroep “Schandalig”.

Energielandschap
Op de uitnodiging van Utrecht aan de 
omliggende gemeenten om mee te 
praten over de tijdelijke (voor 10 jaar) 
inrichting van de polders Reijerscop en 
Rijnenburg als energielandschap heeft 
het college geantwoord met een brief. 
Die is redelijk positief maar bevat toch 
nog wel een aantal aanbevelingen. Zo wil 
de gemeente Montfoort wel meepraten, 
maar stelt dat, wanneer er windmolens in 
Reijerscop zouden komen, daarvoor 
dezelfde regels moeten gelden voor de 
inwoners van deze polder als voor de 
inwoners van Utrecht aan de andere kant 
van de A12. Er zou volgens de gemeente 
Utrecht tenminste 800 meter tussen de 
molens en woonhuizen moeten zitten, 
maar dat schijnt dan weer niet te gelden 
voor de inwoners van Reijerscop, die er 
natuurlijk veel meer last van zullen 
hebben. Ook wil de gemeente dat alle 
aanwonenden meedelen in de lusten 
(mochten) die er zijn en niet alleen in de 
lasten. De aanleg van een roeibaan in de 
polder Rijnenburg wordt toegejuicht, 
alleen merkt Rob Jonkers (LM) op 
vernomen te hebben dat die alweer is 
geschrapt. Te duur.

FC Oudewater MO17-1 
wint beker� nale KNVB
Na een spannende bekercompetitie dit afgelopen seizoen won het meisjeselftal 
onder de 17 (MO17-1) de KNVB bekerfi nale district West II. Nooit eerder stond 
er een meisjeselftal uit Oudewater in een bekerfi nale van de KNVB. Daarmee 
schrijven deze meiden geschiedenis voor het meisjesvoetbal in Oudewater.

Nog geen 15 gemiddeld
Met een ploeg van een gemiddelde 
leeftijd van 14,8 jaar, gingen de meiden 
van FC Oudewater afgelopen zaterdag 
1 juni naar de KNVB Bekerfi nale in 
Barendrecht. Daar moesten zij 
aantreden tegen de meiden van ARC 
MO17-1 uit Alphen a/d Rijn. Na een 
offi ciële opkomst met KNVB scheids- en 
lijnrechters begon de wedstrijd meteen 
strijdlustig. De meiden van FC 
Oudewater maakten binnen 2 minuten 
een doelpunt uit een goed voorgegeven 
corner van Vera van den Wijngaard. 
Puck Sprenkels kopte de bal in de hoek 
van het doel; 1-0. FC Oudewater voerde 
de druk op met Lisanne Boere, Puck, 
Vera en Fleur Meuleman. Ze kregen de 
ene kans na de andere, maar helaas 
bleef een tweede doelpunt uit. 
Zo gingen ze met een 1-0 voorsprong 
de rust in. In de 2e helft moesten de 
meiden uit Oudewater uit een ander 

vaatje tappen, omdat ARC meer druk 
zette. Ze moesten meer de strijd 
aangaan op het middenveld. Onder 
leiding van Floortje Dionisius wisten 
Fleur, Senna van Dam en Vera de duels 
te winnen. De achterhoede stond onder 
druk en moest menig aanval een halt 
toe roepen. Tess de Bruijn werkte een 
bal bij de 2e paal van de lijn weg. Leire 
Middelman moest regelmatig haar 
uitstekende keeperswerk laten zien en 
viel zelfs op bij een scout van Excelsior. 
Laura Maaijen trok regelmatig een 
sprintje om haar tegenstander letterlijk 
uit te schakelen. Sophie van Schaik had 
haar tegenstander onder controle met 
goed verdedigingswerk. Sophie van den 
Hadelkamp schakelde haar tegenstander 
op een simpele manier uit door 
volhardend bij haar te blijven.

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

FC Oudewater MO17-1: Boven van links naar rechts: Lisanne Boere, Mark de Bruyn (grensrechter), Tess de Bruyn, Meta van Groeningen, 
Nikita Marcus, Jill Meerveld, Floortje Dionisius, Leire Middelman, Sophie van den Hadelkamp, Kevin Sprenkels (leider, trainer);
Onder van links naar rechts: Puck Sprenkels, Fleur Meuleman, Senna van Dam, Vera van der Wijngaard, Sophie van Schaik, 
Laura Maaijen, Vonne van den Berg.

MONTFOORFietsen en Wandelen
voor het goede doel

Deze week 
als extra bijlage

10 juni - 2e Pinksterdag
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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)

ApoTHEEk
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

sPoedZorG
Midden-Holland:
0182-698820

www.dam-mh.nl
bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANdARTSEN
spoed tandarts utrecht: tel. 0900-8602

dIERENARTSEN
oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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

Uitgave van drukkerij Heno b.v.
Noorder-kerkstraat 4
3421 AX  oUdEWATER
0348-561478

stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Juni

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van  
Theater Concordia kunt u terecht op www.concordia.nl

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

Maandag - 2e Pinksterdag

10 Fiets- en wandeltocht ‘Omloop van Het Groene Hart’. 
Er kunnen diverse afstanden gefietst en gewandeld 
worden. Vanuit Oudewater, Montfoort en Linschoten 
kunt u starten met de fiets vanaf 09.00 uur en de 
wandelaars starten vanaf 07.00 uur.  
De opbrengst van deze dag komt volledig ten goede 
aan de Zonnebloem die hiermee inwoners uit de 
regio een onvergetelijke vakantieweek kan bezorgen. 
Organisatie Lionsclub Het Stigt:  
hetstigt.lions.nl/omloop-van-het-stigt REGIO

10 Stadsmuseum open met o.a. de tentoonstelling 
‘Oudewater in roerige tijden’. Van 14.00 tot 17.00 uur 
in het Stadhuis, Visbrug 1. Gratis toegang. OUDEWATER

Woensdag

12 Lezingavond Pierre Cuypers, architect. De heer Pierre 
Cuypers, nazaat van de gelijknamige architect van 
o.a. Kasteel de Haar houdt een lezing bij de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.  
Vanaf 20.00 uur in zaal De Rank, Noorder-Kerkstraat.  
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden e 2,50. OUDEWATER

 -  t/m zondag 16 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

Vrijdag

14 American Party met LINN ontmoet. Linschotense 
vrouwen mogen hun favoriete zoete of hartige 
gerecht meenemen. LINN zorgt voor de drankjes. 
Het wordt een mooie en gezellige zomeravondfeest 
van 20.00 tot 22.00 uur op de M.A. Reinaldaweg 26. 
De toegang is gratis. Geef jezelf en je vriendin op 
via www.linnontmoet.nl LINSCHOTEN

Zaterdag

15 Rommelmarkt Polsbroek. 
Van 09.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein, Dorp 24. POLSBROEK

 -  9 Dorpenfietstoertocht. 
De fietstoertocht door de groene Krimpenerwaard, 
waar u bij vijftien ijsclubs uw stempel kunt halen.  
Info: www.facebook.com/9dorpentocht KRIMPENERWAARD

 -  Heksenfestijn. Vanaf 16.00 uur is er volop muziek 
en entertainment in de binnenstad.  
Info: www.heksenfestijn.nl OUDEWATER

 -  Open Tuinendag. Deze dag kunt u van 10.00 tot 
16.00 uur terecht op de tuinen van Nolda Bode, 
Diemerbroek 12, 3464 HR Papekop en ‘t Akkerhuis 
van Lidy Middenkoop, Achthoven Oost 58, 3417 PE 
Montfoort. De toegang is gratis en u krijgt ook nog 
een een gratis bakkie koffie of thee. REGIO

 -  en zondag 16 - Touwtrein. 
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

Zondag

16 Korenfestival. 
Vanaf 13.00 uur op het Concordiaplein. HAASTRECHT

Woensdag

19 t/m zondag 23 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

donderdag

20 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

21 Haastrechtloop. Start en finish op het Concordiaplein. 
Een prestatieloop van 5 of 10 km dwars door de 
polders langs de mooiste plekjes van Haastrecht. 
Om 16.00 uur is de start van de meester Dennis 
kidsrun (4 t/m 10 jaar). Om 19.30 uur start de 5 km en 
om 19.35 uur start de 10 km-lopers. Inschrijven via 
www.haastrechtloop.nl HAASTRECHT

 -  Midzomernachtzwemmen in het Statenbad. 
Zie www.sbzo.nl voor de openingstijden van het bad. OUDEWATER

 -  Midzomer Torenbeklimming St. Michaëlskerk. 
In de late avond genieten van de zonsondergang 
boven Oudewater door onder leiding van een gids 
vanaf 21.30 uur de stadstoren van de N.H. Grote-  
of St. Michaëlskerk te beklimmen. 
Vooraf aanmelden of reserveren per mail  
tip@oudewater.net of bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

Zaterdag

22 Zaterdagmiddagconcert. Leendert & Mieke Verduijn 
en leerlingen spelen op piano en orgel. Van 15.00 tot 
15.45 uur voorafgaand aan de zomeropenstelling van 
de Grote- of St. Michaëlskerk. OUDEWATER

 -  Zomerexpositie en culinair terras. Zomerexpositie 
hedendaagse kunst: schilderijen, sculpturen en 
fotografie in het thema Delfts blauw, tevens ook een 
culinair terras met live muziek vanaf 14.00 tot 22.00 
uur bij Galerie Sille, Goudse straatweg 8.  
Info: www.sillekunst.nl OUDEWATER

 -  en zondag 23 - Touwtrein. 
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

Woensdag

26 Eettafel Amaliahof. Vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 19 juni 12.00 uur 
via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

 -  t/m zondag 30 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

KERKDIENSTEN

HekenDorp
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo  9: 10.00 uur ds. j.j. van den end
 18.30 uur ds. r. de koning Gans
Ma 10: 10.00 uur ds. j.j. verhaar

LinSCHoten
HeRVoRMde geMeenTe
Zo  9: 09.30 uur ds. b.M. van den bosch
 18.30 uur j.P. kromhout vd Meer
Ma 10: 09.30 uur Pinksterzangdienst
’T KRuispunT
Za  8: 19.00 uur eucharistieviering

montfoort
eVangeliegeMeenTe sion
Zo  9: 10.00 uur wim kok
HeRVoRMde geMeenTe
Zo  9: 09.30 uur ds. a. simons
 15.00 uur ds. a. simons
Ma 10: 09.00 uur ds. a. simons
pRoTesTanTse geMeenTe
Zo  9: 10.00 uur ds. M.a. verstoep
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
gebooRTe joH. de dopeR
Zo  9: 10.00 uur Pater Henny slot

oUDeWAter
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo  9: 09.30 uur ds. r. de koning Gans
 18.30 uur ds. C.M. baan
Ma 10: 09.30 uur ds. r. de koning Gans
pRoTesTanTse geMeenTe 
Zo  9: 09.30 uur ds. P.M.w. van der schans
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
sT. FRanCisCus Van assisië
Vr  7: 19.00 uur wulverhorst
Za  8: 19.00 uur eucharistieviering
Zo  9: 10.00 uur eucharistieviering
bijbelgeMeenTe dabaR
Zo  9: 10.00 uur ton stier
oud KaTHolieKe KeRK
Zo  9: 09.30 uur eucharistieviering

poLSBroek
HeRVoMde geMeenTe 
Zo  9: 09.30 uur ds. C. boele
 18.30 uur ds. d. breure
Ma 10: 09.30 uur ds. C. boel

pinkstervuur
op woensdag 5 juni viert het i.K.o. 
(interkerkelijk Kontakt oudewater) 
zijn tweejaarlijks feest van de geest 
vanaf 17.30 uur in de pastorietuin 
van de oudkatholieke kerk, ingang 
aan de Wijngaardstraat.
Het gaat weer een feest van herkenning 
worden tussen de geloofsgemeen-
schappen van oudewater. op dit feest 
van het pinkstervuur komen we weer 
samen om de uitstorting van de Heilige 
geest en onze eenheid in jezus Christus 
te vieren. Met behulp van enige teksten 
uit het gebed van st. Franciscus van 
assisië zullen we met elkaar in gesprek 
gaan over het pinksterwonder.
we vragen aan ieder die dit evenement 
komt bezoeken om iets te eten mee te 
brengen zodat we na afloop daarvan een 
gezamenlijke maaltijd kunnen houden. 
voor borden, bestek en frisdrank wordt 
door ons gezorgd.
ook wordt er een collecte gehouden 
voor onze gast aan tafel, de voedselbank.
wees niet terughoudend en kom dit feest 
met ons vieren, de jeugd is ook welkom. 
de apostelen kwamen naar buiten in een 
grote menigte die nieuw en vol 
onbekenden was. Zij spraken in vele talen! 
en iedereen begreep wat er werd verteld.
wees welkom en ervaar dat óók bij het 
i.k.o. en maak van vreemden bekenden.
dan kan je de werking van de heilige 
Geest aan den lijve ondervinden!

pinksterviering 
HApiS
op vrijdag 7 juni is er vanaf 20.00 uur 
een pinksterviering in de openlucht op 
het plein voor de nederlands 
Hervormde kerk in Haastrecht. 
Voorafgaand is er vanaf 19.30 uur 
carillonspel door dhr. p. bremer.
de viering wordt georganiseerd door 
HaPis, Haastrechts Platform voor 
interkerkelijke samenwerking. 
Het thema is dit jaar 'de kracht van de 
Geest … Pinksteren 2019'. er is 
muzikale medewerking van zangkoor 'in 
between' o.l.v. els ackema en de 
voorgangers zijn pastor l. bos en 
dominee j. Huttenga. ingrid en onno 
rietveld verzorgen de begeleiding en 
het geluid van de samenzang.
rondom het Pinkstervuur is iedereen 
van harte welkom en na afloop kunnen 
we elkaar ontmoeten bij koffie / thee.
bij slecht weer is de viering in de kerk.

Hollands mannen ensemble  
zingt in oudewater
op de avond voor pinksteren, zaterdagavond 8 juni, geeft het Hollands Mannen 
ensemble o.l.v. dirigent joost van belzen een gevarieerd concert vanaf 20.00 uur 
in de grote- of sint Michaëlskerk in oudewater.
Het Hollands Mannen ensemble is een ensemble dat nu ruim één jaar bestaat. in dit 
jaar heeft het al diverse succesvolle concerten gegeven. Momenteel is een cd-opname 
in voorbereiding. Het ensemble bestaat uit zestien muzikaal geschoolde zangers, 
afkomstig uit plaatsen in het hele land, van urk tot Goes en van doornspijk tot 
Polsbroek. Zij brengen in oudewater een afwisselend programma ten gehore, 
bestaande uit geestelijke liederen, licht klassieke werken, negro spirituals en gospels.
Het koor zal worden begeleidt door pianist jaap kramer uit urk op de vleugel en de 
amsterdamse top-violist robert Cekov.
toegangsbewijzen kunt u reserveren via www.classicalmusicevents.nl

Zangavond  
voor roemenië
op d.V. dinsdag 11 juni zal de 
jaarlijkse zomerzangavond worden 
gehouden vanaf 20.00 uur in de 
Hervormde Kerk in Waarder op 
uitnodiging van de stichting 'Waarder 
helpt Roemenië'.
op deze avond zullen het christelijk 
mannenkoor Con Forza en jong Forza 
uit woerden, onder leiding van willem 
nijhof, psalmen en geestelijke liederen 
voor ons zingen onder begeleiding van 
organist wim de Penning. de avond 
wordt geopend en afgesloten door ds. 
van der Ziel. Het thema van de 
zangavond is 'Geef ons heden hoop voor 
morgen'. daarom willen we de opbrengst 
van de collecte besteden aan de 
allerarmsten in roemenië en met name 
in het gebied oltenia.
Hierbij een hartelijke uitnodiging om 
aanwezig te zijn en zodoende onze verre 
naasten te ondersteunen.
voor meer informatie over de stichting, 
verwijzen wij u naar  
waarderhelptroemenie.nl

Concert Zangzaak kamerkoor
op zaterdag 8 juni kunt u genieten van het concert 'Vleugels van morgenrood' 
gegeven door Het Zangzaak Kamerkoor vanaf 15.00 uur in de grote- of st. 
Michaëlskerk te oudewater. de toegang is gratis (wel is er een vrijblijvende 
collecte bij de uitgang).
'Had ik vleugels van morgenrood, vloog ik over de verste zeeën, ook daar Gij, uw hand, 
uw rechterhand die mij vasthoudt' schreef Huub oosterhuis in zijn hertaling van  
psalm 139. 'if i take the wings of the morning…' schrijft john rutter in zijn versie van 
psalm 139. daarmee is de toon gezet voor het concert 'vleugels van Morgenrood'.
op het programma staat o.a. 'wie der Hirsch schreit' uit ps 42, 'wie lieblich sind die 
boten' uit de Paulus en 'verleih uns Frieden', allen van Mendelssohn, 'wings of the 
Morning' (ps 139) en 'i will lift up mine eyes' (ps 121) van rutter.
Het ZangZaak kamerkoor staat onder leiding van Monique van den Hoogen en zij 
worden begeleid door Gerben Mourik op het koororgel.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK



Café
Tante Pietje

P i n k s t e r f e e s t
Tineke staat dit jaar 25 jaar in de zaak 

en dat gaan we vieren op zondag 9 juni 
van 17.30 tot 23.00 uur met de zangers
Marco de Hollander

& Kees Versluys

Cafe Tante Pietje
Rodezand 48, 3421 BB OudewaterAspergediner 12 juni

Komt U ook heerlijke asperges eten
in De Tuinzaal van De Wulverhorst?

MENU
Licht gebonden aspergesoep

Soepstengel
###

Beenham met asperges in Hollandse saus
Gekookte kriel aardappeltjes met peterselie

###
Zomerkoninkjes met vanille ijs en slagroom

€ 20,00 per couvert.
U kunt zich aanmelden tot:

vrijdag 7 juni 12.00 uur via 0348-562214
of mailen naar:

voeding@wulverhorst.nl
graag tot ziens.

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.

graag voor 08.00 uur gebundeld langs de weg.
zelf inleveren:

ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudsestraatweg 17, Oudewater

stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Zomeropruiming
op de Rommel- en Boekenmarkt

Hoenkoopse Buurtweg 43
Zaterdag 8 juni 
van 09.00 tot 13.00 uur

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

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

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

*VAN 13,95

VOOR

WAGNER STEMPEL 
PINOT GRIS
Fruitige 
zomerwijn!

888,95

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

ALLEEN IN 
JUNI... OP=OP

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

1313,95,95

VOOR
,95

UTRECHTSEWEG 62UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

VAN DE MAAND

PLOMP
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

40 JAAR

UITNODIGING JUBILEUMDAG
ZATERDAG 22 JUNI 2019     

Aanvang: 14.00 uur         Einde: 21.00 uur

Locatie: Papekopperdijk 19, Papekop   Parkeren: Papekopperdijk 2 (nabij spoor)   
Cadeautip: Een gift voor stichting ALS IBAN NL91 INGB 00027.00.996 tnv 

Plomp Funderingstechnieken. Ook zal er een donatiebus bij binnenkomst staan.

 40 JA
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P 
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R
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22
JUNI 
2019

www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

& India-meubelen
 B r o c A n t e

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

LINGERIE LINGERIELINGERIE LINGERIE

LEEUWERINGERSTRAAT 32
3421 AC OUDEWATER

0348-567400

LINGERIE LINGERIE
Deze actie loopt tot en met 

zaterdag 29 juni

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

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

Geopend: di t/m vr van 09.30 tot 17.30 uur
za van 09.30 tot 17.00 uur  Peperstraat 14, Oudewater

JUNI-AANBIEDING:
50% KORTING OP HET TWEEDE ARTIKEL

MET UITZONDERING VAN PLUS BASICS

kyona’s boutique
FAShION FOR wOMEN

Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

De specialist in garage- en industriële deuren

Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl  •  www.vanderveerdeuren.nl

Vraag vrijblijvend advies en wij 
helpen u aan een passende deur!

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 
Tel. 0182-342050
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 Dinsdag 4 juni 2019

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, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 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

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 middelen-
gebruik, 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

Agenda
•	 Vergadering gemeenteraad - donderdag 6 juni om 20.00 uur

•	 Raadsinformatiebijeenkomst alcohol en drugs 
dinsdag 11 juni om 20.00 uur

•	 Vergadering forum Samenleving - maandag 1 juli om 20.00 uur

•	 Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur

•	 Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli 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

Kent u iemand die een lintje verdient?
In elke gemeente heb je ze. 
De mannen en vrouwen van het 
eerste uur. De werkers. Zonder hen 
draait de volleybalvereniging niet, 
gaat het niet soepel bij het koor, 
komen maaltijden niet op tijd aan 
huis en loopt het niet op rolletjes bij 
de kerk. Wat drijft deze inwoners?
Noem het club- of naastenliefde. Of 
gewoon een vrijetijdsbesteding die 
zorgt voor zingeving of voldoening 
oplevert. Het absorbeert zo’n beetje 
elke minuut vrije tijd. Soms vraag je 
je af wat deze mensen bezielt.
Iemand die zich onvoorwaardelijk 
geeft voor Onderling Sterk, Jeugdwerk 
Oudewater, Roefelcomité, Schuldhulp-
maatje, Voedselbank en noem al die 

andere Oudewaterse organisaties 
en instellingen maar op die drijven 
op deze noeste werkers.
Soms valt kritiek hen ten deel. Maar 
respect is het gevoel dat voor deze 
onbezoldigde krachten moet worden 
opgebracht. En u, u weet misschien 
wel iemand aan te wijzen. Zo’n 
Oudewaternaar die erkenning en 
waardering verdient. Misschien wel 
in de vorm van een koninklijke 
onderscheiding. Dat gebeurt altijd op 
de laatste werkdag voor Koningsdag. 
Dan is de jaarlijkse lintjesregen. 
In 2020 is dat vrijdag 24 april.

Als u zo iemand kent, dan zijn wij 
op zoek naar u.

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Zuid-Linschoterzandweg	77 

in Snelrewaard 
het nieuwbouwen van  
een woning,

 ingediend op: 14-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4354351

•	 Dijkgraaflaan	158 
in Oudewater 
het realiseren van een uitrit/
parkeerplaats in voortuin,

 ingediend op: 30-04-2019, 
dossiernummer: 1921824

U kunt iemand voordragen voor een 
lintje, samen met de ondersteuning 
van anderen. Doe zo’n voordracht 
vóór 1 juli 2019. Meer informatie op 
de website (www.oudewater.nl: 
zoek op ‘lintjesregen’) of bel 14 0348.
Hier kunt u ook een voorstelformulier 
aanvragen.

APV / Bijzondere wetten
•	 Papekopperstraatweg	66 

in Papekop 
het organiseren van het 
Dijkfeest op 5 oktober 2019,

 ingediend op: 15-05-2019, 
dossiernummer: 1921853

•	 Papekopperstraatweg	66 
in Papekop 
het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens het 
Dijkfeest op 5 oktober 2019,

 ingediend op: 15-05-2019, 
dossiernummer: 1921854

•	 gemeente	Oudewater 
het houden van een collecte 
ten behoeve van het Diabetes 
Fonds van 28 oktober tot 
2 november 2019,

 ingediend op: 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921827

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Dijkgraaflaan	93	in	Oudewater 

het vervangen van een schutting 
op de erfgrens en het plaatsen 
van een veranda met berging in 
de achtertuin,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer:	OLO4240997

•	 De	Meent	4	in	Oudewater 
het verbouwen van een woning,

 besluit: verleend op 16-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4056707

•	 Hoenkoopse	Buurtweg	39 
in Oudewater 
het plaatsen van een  
kleine windmolen,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer:	OLO4305025

Het Financieel zakboekje 2019
Erkenning en waardering voor de mantelzorgers. Daar draait het ieder 
jaar om op of rond 10 november: de Nationale Dag van de Mantelzorg. 
Op deze dag worden alle mantelzorgers in het zonnetje gezet. 
Het Stadsteam Oudewater organiseerde in samenwerking met 
De Wulverhorst en de gemeente Oudewater op donderdag 8 november 
2018 een gezellige lunch voor alle mantelzorgers van Oudewater. 
Wethouder Walther Kok opende de lunch en heeft Het Financieel 
zakboekje 2019 onder de aandacht gebracht.

Tijdens deze lunch kregen de mantelzorgers de gelegenheid om zich aan 
te melden voor Het Financieel zakboekje 2019, uitgegeven door Mezzo.
Het Financieel zakboekje 2019 staat vol informatie, tips en weetjes over 
regelingen die voor mantelzorgers interessant kunnen zijn.
De boekjes zijn bij ons binnen gekomen. Als u zich heeft aangemeld voor 
een Financieel zakboekje 2019 zal het Stadsteam Oudewater in juni 
2019 contact met u opnemen.

Wilt u ook het Financieel Zakboekje 2019 ontvangen?
Neem dan contact op met het Stadsteam Oudewater, tel. 0348-561893 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur), of stuur 
een e-mail met daarin uw gegevens naar info@stadsteamoudewater.nl

•	 Molenwal	38	in	Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning,

 besluit: verleend op 14-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4319353

APV / Bijzondere wetten
•	 gemeente	Oudewater 

het houden van een collecte ten 
behoeve van het Diabetes 
Fonds van 28 oktober tot 
2 november 2019,

 besluit: vergunningvrij op 14-05-
2019, dossiernummer: 1921827

•	 Kapellestraat	39	in	Oudewater 
het organiseren van het BVO 
jubileumfeest op 18 mei 2019,

 besluit: verleend op 16-05-2019, 
dossiernummer: 1921640

•	 Oude	Touwfabriek	30 
in Oudewater 
het organiseren van een 
interieurmarkt De Verbouw-
fabriek op 22 juni 2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op 15-05-2019,  
dossiernummer: 1921781

•	 Noorder-Kerkstraat	10 
in Oudewater

 het plaatsen van een steiger 
van 7 tot en met 25 mei 2019,

 besluit: verleend op 14-05-2019, 
dossiernummer: 1921787

•	 Leeuweringerstraat	19 
in Oudewater 
het plaatsen van een container 
van 31 mei t/m 6 juni 2019,

 besluit: verleend op 14-05-2019, 
dossiernummer: 1921793

Van groen-geel naar oranje-zwart

COOP Heijmans van start
Nog een keer kon Marcel Heijmans een blik werpen op de groengele mandjes 
die de leden van dancegroep Max bij hun act met zich droegen. Na hun 
optreden was het allemaal oranje wat de klok sloeg. In een tijdsbestek van iets 
meer dan veertien dagen is een leger aan vaklieden erin geslaagd een complete 
metamorfose aan te brengen in de supermarkt aan het Joostenplein.

Nieuwsgierige voorbijgangers konden 
niet vermoeden dat het volledige 
gebouw werd afgepeld, van een nieuwe 
vloer werd voorzien, moderne koel- en 
vrieskasten kreeg, het plafond zag 
verdwijnen en een aangepaste routing 
volgens de nieuwste inzichten. Voeg 
daarbij volledig vernieuwde kassa’s, 
verwarming, kleurkeuzes en wat dies 
meer zij en iedereen begrijpt dat er 
letterlijk dag en nacht is gebuffeld om dit 
karwei te klaren.
Spreekstalmeester Koert Westerman 
lichtte voorafgaand aan de officiële 
openingshandeling nog even het 
‘kruideniersdoopceel’ van de 
Oudewaterse ondernemer. Daarbij 
kwamen de Multimart, de Golff, de 
Emté en de COOP ter sprake. De kleur 
verandert, maar Marcel Heijmans en zijn 
team blijven staan voor de klantvriende-
lijkheid en de serviceverlening die zo 
kenmerkend is.
Honderden belangstellenden hadden 
zich op het plein voor de -nu oranje- 
winkel verzameld om de openingshan-

deling te zien verrichten. Die bestond 
eruit dat de beide zoons van Marcel 
Heijmans die in de voetsporen van hun 
pa zijn getreden het lint voor de 
schuifdeuren doorknipten. Eenvoudig en 
doelmatig en voor de klanten het sein 
om de supermarkt te betreden en vol 
bewondering de resultaten van de 
herinrichting te aanschouwen. Zo groot 
was de belangstelling dat de zaak vol 
was en niet iedereen al bij de eerste 
ronde kon binnentreden.
Een trotse en opgeluchte Marcel 
Heijmans moest vele gelukwensen in 
ontvangst nemen. En dat gold ook voor 
zijn personeelsleden die in vol 
COOP-ornaat de klanten wegwijs 
maakten in de nieuwe supermarkt.
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Velen hebben meegeleefd na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa

Teun van Druten
Dit hebben wij zeer gewaardeerd 

en heeft ons gesteund en getroost.
Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

Sien van Druten - van Blijderveen
Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, juni 2019

Het mooiste wat er op mijn levenspad is gekomen,
zijn de mensen en de dieren die mij een glimlach

op mijn gezicht hebben gegeven...

Jan van Dijk
- Johannes Gerardus -

Willeskop, Nieuwegein,
3 augustus 1939  25 mei 2019

weduwnaar van Dikkie Burggraaf sinds 2007

Wil Plomp

Wim van Dijk

Jan en Marja

Wouter

Cor en Emmy

Henk en Monique

Wim en Hanneke

Jan is vrijdag 31 mei begraven 
op de Algemene Begraafplaats 

aan de Julianalaan te Montfoort.

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie van Dijk

Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort

 Zó ontzettend trots was zij op ons allemaal
 Zó ontzettend trots zijn wij allemaal op haar

Zacht en kalm is op 30 mei 2019 overleden
onze lieve moeder, oma en omi

Thea Streng - Bode
Ze is 91 jaar geworden.

Gehuwd met Koos Streng  † 18-12-1978
Partner van Aad Jansen  † 21-10-2007

Kees en Ria, in liefdevolle herinnering, Mieke
Hans en Conny
Carla en Bert
Marry en Koos

Aad en Dikkie

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gerard †

Correspondentieadres: Familie Streng 
P/a Brouwer de Koning Uitvaartzorg 
Grote Haven 10, 2851 BM  Haastrecht

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag  
6 juni om 11.00 uur in de Sint-Franciscuskerk, 
Kapellestraat 13 te Oudewater, waarna de begrafenis 
omstreeks 12.15 uur zal plaatsvinden op de R.K. 
Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid 
tot condoleren bij Hotel-Restaurant Abrona, 
Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater.  
Wij nodigen u uit om hier samen met ons 
herinneringen aan mama’s leven te delen.

Wilt u als laatste groet aan mama één bloem 
meenemen.

“De Heere is mijn Herder”
(Psalm 23)

Na een kort en ernstig ziekbed is door de Heere uit 
ons midden weggenomen onze geliefde broer, 
zwager, oom en oud-oom

Jan van der Wind
12 november 1941 2 juni 2019

Waddinxveen:
    M.C. van Spengen - van der Wind
    J. van Spengen

Oudewater:
    N. van der Wind
    H.W. van der Wind - Bosschaart

Bodegraven:
    T.M.C. van der Neut - van der Wind
    D. van der Neut

Papekop:
    A.J. Huisman - van der Wind
    J.P. Huisman (in liefdevolle herinnering)

    Neven en nichten
    Achterneven en achternichten

Hekendorperweg 44
3421 VL  Oudewater

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag  
6 juni van 19.30 tot 20.30 uur in Verenigingsgebouw 
de Rank, Noorder Kerkstraat 16 te Oudewater.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 7 juni 
om 10.30 uur in bovengenoemd Verenigingsgebouw. 
Aansluitend zal om ongeveer 12.00 uur de 
begrafenis plaatsvinden op de Hervormde 
Begraafplaats, Waardsedijk 106 te Oudewater.

Na afloop is er ook gelegenheid tot condoleren in 
het Verenigingsgebouw.

Geen bloemen

Onze dank gaat uit naar de thuiszorg van
 De Wulverhorst te Oudewater

 voor de goede verzorging.

Heel bijzonder en toch zo gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve moeder, oma en zus

Joop Kramer - Kastelein
echtgenote van Wim Kramer  † 6 december 2015

* 29 augustus 1928 † 3 juni 2019

Frits en Tanja
Freek en Corina
Ilja

Marja
Lotte
Bauke

Siena Hagen - Kastelein

Donderdag 6 juni is er van 15.00 tot 16.00 uur en 
van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren 
en afscheid nemen van Joop. Dit is op haar eigen 
kamer, Woon- en Zorgcentrum De  Wulverhorst, 
Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater, kamer 218.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 
8  juni om 11.45 uur in crematorium IJsselhof, 
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer van 
het crematorium.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding t.a.v. Familie Kramer

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Wij bedanken het verzorgend personeel van 
De Wulverhorst voor hun betrokkenheid en de 

liefdevolle verzorging.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
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door Gerard David van Hooff

door Trudie Scherpenzeel

Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck
Op donderdag 7 februari bespreekt de gemeenteraad het 
‘Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck’. 
Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt als leidraad en 
toetsingskader voor de plannen in het gebied en de inrichting 
van het gebied. 

Dinsdag 5 februiari 2019

Dick Stapel

Oranje Bolwerck, eindelijk 
voortgang?
In het laatste forum Ruimte is het 
Beeldkwaliteitsplan ‘Oranje Bolwerck’ 
aan de orde geweest. Mooie ideeën 
met een goede balans in wonen, 
openbare ruimte en uitvoering.
De bebouwing komt op een promi-
nente plaats in onze binnenstad en 
de ontwerper is er in geslaagd de 
o-zo noodzakelijke woningbouw 
(m.n. ook voor starters), een goede 
uitstraling en ruimte te combineren. 

Natuurlijk zijn er nu nog veel vragen, 
b.v. hoe de starterswoningen blijvend 
voor starters beschikbaar blijven, 
hoe huurwoningen ook in de 
toekomst nog voor huurders 
bereikbaar zijn en of de mooie 
ideeën voor de openbare ruimte 
werkelijk uitgevoerd gaan worden. 
De CDA-fractie heeft daar de 
nodige vragen over gesteld.

Over het Oranje Bolwerck is al heel 
lang discussie. We moeten tempo 
maken! Maar dat mag geen reden 
zijn de zorgvuldigheid uit het oog te 
verliezen. Verdere planontwikkeling 
en verkoop van deze gemeente-
grond aan een ontwikkelaar vragen 
binnenkort al onze aandacht!
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Mark Kruiswijk

Prachtig plan maar.. 
Goede ideeën maar..
Tijdens de Forumvergadering zijn 
veel lovende woorden gesproken 
over het plan. Helaas volgde vaak 
een “maar”. Het is een prachtige 
locatie, dichtbij de binnenstad en 
met veel historische waarde. Daar 
moeten we zuinig op zijn.
Die zuinigheid uitte zich in het forum 
in kritische opmerkingen over de 
bakstenen, het looppad en andere 
details. Beste bewoners, we gaan 
na ruim tien jaar praten over deze 
locatie nu eindelijk bouwen.

Starterswoningen, koop en huur, 
een parkeergarage, een prachtige 
historische bouwstijl. Het beeldkwa-
liteitsplan voldoet aan alle gestelde 
eisen. Laten we daarom positief zijn 
en doorpakken. Als we nu het 
beeldkwaliteitsplan goedkeuren, 
kunnen we in de verdere uitwerking 
praten over de details. En ook hier 
zullen we elkaar weer tegemoet 
moeten komen.

Daarom roepen wij op het maximale 
uit deze mooie ontwikkellocatie te 
halen en elkaar tegemoet komen 
om het te kunnen realiseren. 
Als raad moeten we onze verant-
woordelijkheid nemen, knopen 
doorhakken en niet weer plannen 
uitstellen. Wij zijn voor!

Monique van den Berg

Meer m2 voor starters
Een lange tijd zat de potentiële 
nieuwbouwlocatie muurvast. Nu ligt 
er dan eindelijk een beeldkwali-
teitsplan voor het Oranje Bolwerck 
project op tafel waar hard aan is 
gewerkt.

In het Forum van afgelopen 
29 januari is bevestigd dat de eerste 
tien starters appartementen van 
minder dan 150.000 euro er dan 
toch echt gaan komen.
De Onafhankelijken gaan in de 
komende raadsvergadering inzetten 
op meer m2 voor de tien starters-
woningen. Wij zien graag dat de 
Oudewaterse starters een grotere 
kans krijgen om zich hier te vestigen.
Tegelijkertijd willen wij ook bewaken 
dat onze senioren en andere doel-
groepen zich hier ook in kunnen 
vinden.

Het voorliggende plan voegt veel 
kwaliteit toe aan de omgeving. 
Bijvoorbeeld het wandelpad langs 
en deels over het water zou een 
prachtig uitzicht gaan geven 
wanneer het groen in bloei staat.

Al met al een beeldkwaliteitsplan 
waarin De Onafhankelijken zich 
kunnen vinden. Nu de snelheid erin 
houden!

Jan Broere

Starterswoningen in Oudewater!
Ze komen eraan: Starterswoningen 
in Oudewater! De eerste tien zullen 
worden gerealiseerd op Oranje 
Bolwerk. Oudewater is trendsetter. 
En dat voor een prijs van 150.000 
euro v.o.n. Focus ligt op de plaatse-
lijke woningzoekende. Daarnaast 
nog appartementen in goedkope 
koop(max 230.000 euro). En daar 
zijn we trots op.

De ChristenUnie-SGP strijdt al jaren 
voor betaalbare woningen voor 
onze eigen inwoners. Nu komt er 
op de woningmarkt een segment 
bij, de goedkoopste prijsklasse wel 
te verstaan. Het prijsniveau van 
starterswoningen is landelijk gestegen 
tot 193.000 euro. Slechts een op  
de zeven(16%) starters kan een 
gemiddelde starterswoningwoning 
financieren. Dat is een halvering ten 
opzichte van 2012.
Maar het kan nog goedkoper volgens 
de ChristenUnie-SGP. 
Tiny House woningen van gemiddeld 
35.000 euro. Een bedrag wat 
binnen handbereik is van elke 
Oudewaternaar.
Geschikte locaties zijn nu nog het 
probleem. Maar hier gaan we aan 
werken. U hoort nog van ons!

Wim Knol

Meer starterswoningen!
Hoeveel en welke soort(en) 
woningen moeten er op het Oranje 
Bolwerck worden gebouwd? En wie 
heeft daarover het laatste woord? 
Over die vragen beslist de gemeen-
teraad bij de behandeling van het 
beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de 
bouwlocatie.
Het college pleit voor het bouwplan 
dat twee plaatselijke projectontwik-
kelaars op eigen initiatief hebben 
opgesteld voor een complex met 52 
appartementen in drie bouwlagen. 
Na goedkeuring van het BKP wil het 
college het plan in overleg met de 
initiatiefnemers verder uitwerken en 
de grond onderhands aan hen 
verkopen, ‘uitonderhandelen’, om 
met wethouder Duindam te spreken.

De Wakkere Geelbuik stelt een 
socialer woningbouwprogramma 
voor, dat beter recht doet aan de 
grote vraag naar betaalbare 
woningen in Oudewater. In plaats 
van tien moeten er minstens twintig 
starterswoningen van maximaal 
150.000 euro komen, vinden wij.

Na vaststelling van het definitieve 
woningbouwprogramma door de 
raad moet het plan worden aanbe-
steed aan de meest geschikte 
bouwer. Zodat niet het financieel 
rendement voor de projectontwikke-
laars de doorslag geeft, maar de 
belangen van de Oudewaterse 
woningzoekenden voorop staan.

Hieronder leest u wat de fracties uit de gemeenteraad 
vinden van het voorliggende plan.
U bent van harte welkom om de bespreking in de 
gemeenteraad bij te wonen. Die begint om 20.00 uur  
in het stadhuis aan de Visbrug..

Wim Knol
Oudewaterse maat
'De coalitie faciliteert de doelstelling van 
het kabinet Rutte III: 50% minder uitstoot 
in 2030' (…) Sorry, ik moest een beetje 
lachen bij het lezen van het raadsvoorstel 
voor het opstellen van een Concept-
agenda Energie voor Oudewater. Wat 
een grote woorden! Maar afi jn, het 
begint met ambitie. En plannen maken 
natuurlijk. Veel en uitvoerige plannen, 
van een Concept Agenda tot een 
Actieplan Energie met, als er tegen die 
tijd nog geld en energie over is, concrete 
maatregelen. Welke? Daar gaan we 
deze zomer met bewoners, belangen-
verenigingen, bedrijven, en de regio 
uiteraard, over praten. Roept u maar! 
Het moeten wel Woerdense 'producten' 
zijn, anders wordt het duurder, 
waarschuwt het college. Hoezo?

De Wakkere Geelbuik pleit voor 
maatregelen die hun nut dagelijks 
bewijzen en betrekkelijk eenvoudig en 
op korte termijn uitvoerbaar zijn, zoals 
het isoleren van woningen en het 
plaatsen van zonnepanelen, waarbij de 
gemeente stimuleert en het goede 
voorbeeld geeft. Energiebesparen op 
Oudewaterse maat, zeg maar.
Ik krijg het er warm van en draai de 
thermostaat van de cv vast een paar 
graden lager.

Dick Stapel
Ambitieloos
In de concept-energieagenda stelt het 
college zich de vraag hoe we onze stad 
willen doorgeven aan volgende 
generaties. Via de energieagenda wordt 
uitvoering gegeven aan de duurzame 
ambitie van de coalitie VVD-D66/
Onafhankelijken en CU-SGP. 
Klaarblijkelijk is het gevoel daarbij dat 
het voldoende is om uit te voeren wat 
vanuit de landelijke politiek wordt 
voorgeschreven.

Dat is niet het Oudewater dat het CDA 
aan onze kleinkinderen wil doorgeven. 
De CO2-uitstoot zal in 2030 terug 
moeten naar 0 en niet maar slechts 50% 
verminderd moeten worden! Daarnaast 
moet de gemeente zelf aan de bak! 
Voorbeeldfunctie (koppel het stadhuis 
snel van het gas af, als voorbeeld voor al 
die andere eigenaren die voor deze 
opgaaf staan), stimuleren met concrete 
dingen, actief aan de gang met onze 
inwoners! Daarbij, duurzaamheid is 
meer dan alleen energie!

Deze energieagenda is een verplicht 
nummertje maar beslist geen aanzet om 
Oudewater duurzaam door te geven 
aan toekomstige generaties!

Ignace Boreel de Mauregnault
Milieuafspraken
Dat er met onze levensstijl steeds minder 
toekomst is voor onze kinderen, is 
iedereen wel bekend. Afspraken voor 
behoud van ons leefmilieu zijn gemaakt 
in Tokyo, Parijs en Brazilië. Voor 2050, 
voor 2040, en voor 2030. Het lijkt ver 
weg, maar helaas moeten we ook in 
Oudewater daar nu een actieplan voor 
opstellen.

Milieubewust leef je door minder energie 
te verbruiken, afval te scheiden, het 
hergebruiken van producten en elektrisch 
te rijden. Maar dan zijn we er nog niet.

We zullen als gemeenschap vooral veel 
energie duurzaam moeten opwekken. 
En die technieken bestaan en zijn heel 
rendabel. VVDenD66 kiezen dan voor 
een paar duidelijke meetbare acties: 
het plaatsen van windmolens rondom 
Tappersheul.

Verder moeten we consumenten en 
bedrijven niets verplichten, niets 
subsidiëren, alleen faciliteren. Niet 
opnieuw het wiel uitvinden, geen 
ingewikkelde visies, geen extra 
rapporten, en niet van alles op hoop van 
zegen aanpakken. Er is genoeg 
gebrainstormd. Eén moderne molen 
voorziet in de energiebehoefte van circa 
1.000 huishoudens.

René van den Hoogen
Het loket
De energie-agenda is een stap in de 
goede richting om invulling te geven aan 
terugdringen van CO2-uitstoot.

Maar duurzaamheid is wat ons betreft 
meer. Sommige dingen kunnen eigenlijk 
alleen maar landelijk of regionaal 
worden opgepakt, zoals het al dan niet 
plannen van windmolenparken of 
zonneweiden, maar er zijn ook heel veel 
lokale mogelijkheden. Ideeën en 
initiatieven, die op lokaal niveau 
ontstaan, hebben vaak een groot 
draagvlak en kunnen inspirerend zijn 
voor anderen.
De Gemeente heeft daarbij een 
belangrijke rol, niet alleen in de 
faciliterende sfeer, maar ook om zoveel 
mogelijk informatie beschikbaar te 
stellen.

Wij zien daarom graag dat er voor de 
inwoners van Oudewater een 
‘duurzaamheidsloket’ komt, waar 
inwoners terecht kunnen met vragen niet 
alleen over energie, maar ook over 
andere aspecten van duurzaamheid. 
Naast het beantwoorden van vragen en 
het geven van informatie zou dit loket 
ook concrete ondersteuning moeten 
bieden aan lokale initiatieven en 
projecten.

Jan Broere
Gratis 250 euro
Binnen het Duurzaamheidsprogramma 
in Oudewater is de energietransitie één 
van de hoofdthema´s.

Mensen te motiveren om concreet iets te 
doen voor zoiets ongrijpbaars als ‘het 
milieu’ of ‘het klimaatprobleem’ is een 
lastige. Wist je dat je vaak wel tot 35% 
op je energiekosten kunt besparen?
Maar je moet er wel eerst geld voor 
investeren zult u zeggen. Klopt. 

Maar Ledverlichting, muurisolatie en 
zonnepanelen zijn wel besparingen met 
een verdienmodel.

Maar voor de snel verdieners onder ons 
heeft de ChristenUnie-SGP bespaartips 
die € 250- opleveren en niets kosten. 
Zet je verwarming 1 graad lager: € 70. 
Bedek je radiator met radiatorfolie: 
€ 25-. Zet je elektrische apparatuur echt 
uit in plaats van stand-by: € 60-. Was 
op lagere temperatuur 40 in plaats van 
60: € 20-. Zet je verwarming nachts op 
15 graden: € 80-.

Zuinig omspringen met de natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu, zodat een 
goede rekenmeester vaak ook een 
goede rentmeester is van de aarde.

Dinsdag 4 juni 2019

Concept Agenda Energie
Op donderdag 6 juni bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel 
‘Concept Agenda Energie’. Hierin staan de kaders die de 
gemeenteraad voor de komende jaren mee wil geven op het gebied 
van energiebeleid. 

Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een Actieplan Energie.

Hieronder leest u wat de vijf fracties uit de gemeenteraad van de 
Concept Agenda Energie vinden.

Boekje ‘Gerard David in Oudewater’ nu te koop

Gerard David brengt rust
Verbazing bij de twee brandweerlieden die zich tegen het middernachtelijk uur 
hadden bezig gehouden met het openmaken van de liftdeur aan de naar de 
schilder Gerard David genoemde straat. De persoon die meer dan een uur 
opgesloten had gezeten in de liftkooi stapte doodgemoedereerd naar buiten. 
Zonder zichtbare emoties nam hij afscheid van de ruimte waarin hij tegen wil en 
dank de tijd had gedood (58:45 min.).

Aanvankelijk had hij zich rond de klok 
van half elf geërgerd aan het feit dat hij 
met tussenposen van een minuut de 
alarmknop tot vier maal toe had moeten 
beroeren alvorens er een stem hoorbaar 
was. De mededeling dat de betreffende 
functionaris bereid was zijn echtgenote 
telefonisch op de hoogte te brengen van 
zijn onvrijwillige opsluiting en dat er 
pogingen werden gedaan een onder-
houdsmonteur te zoeken deed de adrena-
linespiegel al snel dalen. Het in de lift 
aanwezige bankje werd neergeklapt, 
maar het doelloos voor zich uitstaren 
begon al snel te irriteren.

Literatuur 
Toen werd er door de spleet van de 
liftdeur een boekwerkje naar binnen 
gefrommeld, een boekwerkje dat even 
voor het fatale moment in de brievenbus 

was gedeponeerd. Dat bracht uitkomst. 
Zittend op het liftstoetje werden de in het 
boekje aanwezige afbeeldingen van de 
Oudewaterse schilder Gerard David 
bekeken. Eerst globaal, daarna met het 
lezen van de in de onderschriften 
vermelde bijzonderheden. Een schilderij 
verzachtte het leed van de eenzame 
opsluiting volledig. Op het ‘Oordeel van 
Cambyses’ ofwel ‘De Onrechtvaardige 
Rechter’ wordt een manspersoon voor 
straf levend gevild. Meteen voelde het 
slachtoffer zich een geluksvogel. Vroeger 
was het allemaal veel erger. Hij schikte 
zich terstond in zijn lot en een 
merkwaardig gevoel van rust deed zijn 
intrede. In die toestand troffen de uit hun 
bed gebelde brandweerlieden hem aan.

Te koop
Het boekwerkje ‘Gerard David in 
Oudewater’ is uitgegeven door de 
Stichting Gerard David en tot stand 
gekomen dankzij steun van het 
Luciafonds. De begeleidende tekst is 
opgesteld door Luuk Eijkelestam onder 
redactie van Otto Beaujon. Het is 
verkrijgbaar bij TIP tegen betaling van 10 
euro. In het boekje is een plattegrond 
opgenomen waarop 42 plaatsen staan 
vermeld waar werken van de 
Oudewaterse schilder uit de 15e en 16e 
eeuw (1455-1523) hangen. Deze zijn op 
ware grootte afgedrukt op dibond (een 
sandwichpaneel van 2 x aluminium en 1 
x kunststof) en hangen aan Oudewaterse 
gevels in de buitenlucht. Een 
rondwandeling aan de hand van dit 
boekwerkje is meer dan de moeite 
waard. Bovendien is het een must voor 
elk gebouw met een lift. 

Uit de fora
De vergadercyclus van juni is in de afgelopen jaren vooral de bespreking van rekening 
en verantwoording en begroting voor volgend jaar van de gemeenschappelijke 
regelingen waar Oudewater deel van uitmaakt. Dit zodat de gemeente bij haar eigen 
begroting rekening kan houden met de consequenties daarvan. Zo passeerden de 
stukken van de omgevingsdienst, de GGD, de veiligheidsregio en Ferm Werk de 
revue, die alle als hamerstukken naar de raad gingen.
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Radio
Hoelang Oudewater al een eigen 
radiostation heeft weet ik niet 
helemaal zeker, maar al zeker meer 
dan 25 jaar. Van die 25 jaar heb ik nu 
bijna 15 jaar volgemaakt met 
‘Het praathuis van Oudewater’.
Wie mij begin deze eeuw had verteld 
dat ik radiomaker zou worden zou ik 
verbaasd hebben aangekeken. Ik? 
Een radioprogramma maken? Hoezo?
Maar op een gedenkwaardige dag 
werd ik opgebeld (door Maria van den 
Hondel uit Papekop, die destijds ook 
een programma maakte bij MidlandFM) met precies die vraag: wil jij 
geen radioprogramma maken? En ik reageerde dus ook zo. 
Maar ja, ik ben altijd nieuwsgierig en ging toch maar praten. 
En behept met een chronisch spraakgebrek (het woordje ‘nee’ is het 
moeilijkste woordje van de Nederlandse taal) zei ik dus uiteindelijk ja. 
Meer dan zeshonderd praathuizen en minstens zoveel potten koffi e 
later heb ik besloten dat het tijd is voor anderen om de 
zaterdagmorgen te vullen met een nieuw programma.
Het was een mooie tijd. Mijn eerste programma, toen nog op de 
donderdagavond, kan ik mij nog goed herinneren. 
Voor het eerste uur had ik veel te weinig materiaal en niet genoeg 
muziek, het tweede uur waarbij ik alle toenmalige fractieleiders van 
de Oudewaterse gemeenteraad had uitgenodigd om de begroting te 
bespreken, ging beter. Daar had ik tenslotte als oud-gemeenteraadslid 
meer kaas van gegeten.
En zo ontstond een vast patroon, ook toen ik naar de zaterdagmorgen 
verhuisde. In het eerste uur het weer, wat berichten en tussen half 
tien en tien uur de plaatselijke politiek. In het tweede uur evenementen 
in en rond Oudewater, andere maatschappelijke ontwikkelingen en 
cultuur. Half Oudewater schoof bij mij aan tafel, ik leerde wekelijks 
nieuwe dingen over projecten in het buitenland van Oudewaterse 
inwoners, over de organisatie van de jaarlijks terugkerende 
evenementen, muzikale informatie van velerlei aard. De meeste 
mensen zeiden ja als ik ze vroeg om over hun onderwerp te komen 
vertellen. Waarvoor mijn dank, want zonder mensen kun je geen 
radioprogramma maken. En aangezien ik een a-technisch wezen ben 
werd ik bij het maken van dat programma altijd ondersteund door 
een technicus, die ervoor zorgde dat het geluid u bereikte. Dat waren 
er ook een aantal, maar het langst deed Cees van Apeldoorn dat. 
Dank je wel Cees.
Het praathuis is er nog tot de zomervakantie en daarna ga ik op 
zaterdagmorgen mijn krantje lezen onder het genot van een kop koffi e 
en met op de achtergrond MidlandFM. Ik word weer gewoon 
luisteraar. Ik ben benieuwd wie de zaterdagmorgen gaan vullen. 
Meld je bij Midland, want radio maken is gewoon leuk. 
En helemaal niet eng.
Trudie Scherpenzeel

Ontdek ‘Eetbaar Oudewater’
In 2017 bracht een delegatie van de gemeente Oudewater een bezoek aan de 
Duitse stad Andernach. In deze stad is bijna alles dat groeit en bloeit eetbaar. 
Dat moet toch ook in Oudewater kunnen? In het najaar van 2017 werd de 
werkgroep Eetbaar Oudewater opgericht en inmiddels zijn er vier eetbare 
tuinen in Oudewater. Femke Steenbergen, landschapscoördinator bij de 
gemeente Oudewater, nam mij mee op verkenning langs de eetbare tuinen.

Centrum
We starten onze eetbare route midden in 
het centrum van Oudewater. Op de 
Markt en bij de restaurant Joia en Hex 
staan kruidenbakken. In de houten 
bakken staat bieslook - met mooie paarse 
bloemen - rozemarijn en munt. 
De bakken staan er al voor het tweede 
seizoen, maar volgens Femke moeten de 
Oudewatenaren nog wennen aan het 
idee dat ze hier kruiden uit mogen 
plukken. “De kruiden staan er echt voor 
iedereen, dus neem gerust wat mee!”

Parochietuin
Via de Gasthuissteeg fi etsen we naar de 
Parochietuin aan de Wijngaardstraat. 
In de tuin achter de oudkatholieke kerk is 
de grote walnotenboom - die zijn takken 
beschermend over de tuin uitspreidt - 
niet te missen. De walnotenboom die van 
oudsher in de tuin staat is, zoals Femke 
het mooi uitlegt, de verbinder tussen de 
tuin die er ooit was en Eetbaar 
Oudewater. In de tuin met vooral Bijbelse 
beplanting als paardenbloemen, kardi-
naalshoed en de walnotenboom, zijn nu 
ook kruiden geplant. Binnenkort kunt u 
hier onder andere bieslook, daslook en 
honingbes plukken. De tuin is nog in 
ontwikkeling. Femke: “In de gaten die in 
de bestaande begroeiing zijn gevallen 
hebben we eetbare platen geplant. 
Nieuwe gaten worden ook weer opgevuld 
met eetbare planten.”

Rode dorp
Even verderop, in de tuin van het Rode 
dorp aan de Lange Burchwal, is in de 
afgelopen maanden een traditionele 

Eet- en beweegtuin
Zoals er in de tuin bij het Rode dorp 
weinig mis kan gaan, is er bij de vierde 
eetbare tuin bij sportcentrum Richard 
Proost wel enige kennis van eetbare 
planten vereist. In de tuin staat een 
mengelmoes aan eetbare planten als 
kamille, koolzaad, bramen en 
frambozen. Veel uit deze tuin is eetbaar, 
maar weet wat u plukt! In deze tuin is 
eten en bewegen samen gebracht. 
Er staan houten sporttoestellen die door 
iedereen gebruikt mogen worden, ook 
als je geen sportabonnement hebt bij 
Richard Proost.
Voor in de Parochietuin en in de tuinen 
bij het Rode dorp en bij Richard Proost 
staat een informatiebord met informatie 
over de eetbare tuin en de plukregels. 
Deze borden zijn ontworpen door 
kunstenares Els Verseveld. Femke praat 
lovend over Els en alle andere mensen 
die zich belangeloos hebben ingezet om 
Eetbaar Oudewater mogelijk te maken. 
“Toen we de werkgroep oprichtten 
spraken we de wens uit dat het project 
door en voor Oudewatenaren zou 
worden. Dat is geweldig gelukt! 
Uit allerlei hoeken boden mensen aan te 
helpen. Hartverwarmend!”

Het Hemelvaartsweekend stond 
voor Scouting Jorisgroep Oudewater 
in het teken van de aftrap van een 
jubileumjaar: de Scoutinggroep bestaat 
dit jaar 35 jaar!
Samen met ruim 130 leden werd dit 
groots gevierd met een groepskamp in 
Zeewolde dat garant stond voor 
uitdagende activiteiten, een spannend 
nachtspel, heel veel gezelligheid en een 
knallend feest tot besluit.
(foto: Ruud de Jong)

door Trudie Scherpenzeel

door Ellen van Leeuwen

BLIK op ...

OUDEWATER

Uit het forum Ruimte

Huisvestingsverordening
De huidige huisvestingsverordening loopt dit jaar af. De huisvestingsverordening 
is een hulpmiddel bij het verdelen van de schaarse sociale huurwoningen in de 
regio. Zo’n verordening zou niet nodig zijn als er geen sprake was van schaarste. 
Het voorstel kende twee belangrijke wijzigingen. Zo is in de nieuwe verordening 
de mogelijkheid opgenomen om bij de toewijzingen van woningen ook de 
‘middenhuur’ te betekken (inkomen tot 60.000 euro, huurprijs tot 950 euro per 
maand). Voorgesteld werd om dit voor Oudewater niet in te voeren, vanwege het 
zeer beperkte aantal woningen in die categorie.

Een andere wijziging (behoud van 75 % 
van de inschrijvingsduur bij het 
accepteren van een woning) biedt 
misschien mogelijkheden om de 
‘verhuisketens’ langer te maken. 
Het werkt als volgt. Bepalend voor de 
toewijzing van een woning is over het 
algemeen de inschrijvingsduur (hoe lang 
je bij een woningbouwvereniging als 
woningzoekende staat ingeschreven). 
Die vervalt als je ergens in de woonregio 
een woning accepteert. Als je 
bijvoorbeeld graag in Oudewater wilt 
wonen, dan accepteer je daardoor niet 
snel een woning buiten Oudewater. 
De wijziging om die inschrijvingsduur 
voor 75 % te kunnen behouden als je dat 
wel doet, zodat je later weer wel een 
woning in Oudewater kunt krijgen, zou 

ervoor moeten zorgen dat mensen 
tijdelijk verhuizen. Daardoor zouden de 
‘verhuisketens’ langer kunnen worden, 
zodat er meer woningen ter beschikking 
komen. Daardoor zouden starters eerder 
aan de bak kunnen komen. Die wijziging 
is vooral door kleinere kernen bepleit en 
werd als een overwinning gepresenteerd. 
Tevens als het hoogst haalbare binnen 
het regionale toewijzingsbeleid. 
De gemiddelde inschrijvingsduur zal door 
het voorstel wel toenemen, waardoor het 
voor een starter nog moeilijker zou zijn 
om een woning toegewezen te krijgen. 
Woningraet zal voor starters voor 20 % 
van de woningen daarom loting gaan 
toepassen. Het forum was niet 
enthousiast en het stuk ging als 
discussiestuk naar de raad.

Uit het forum samenleving: Thuishuis
In het forum samenleving was uitgebreide aandacht voor een door het CDA 
ingediend initiatiefvoorstel voor een onderzoek naar de behoefte aan een 
‘thuishuis’ in Oudewater. Kort gezegd is dat een huis waarin een aantal ouderen 
samenwoont, elk met een eigen woning met gezamenlijke voorzieningen.

Jan en Lotte Ruyten uit Woerden, 
initiatiefnemers van de vrijwilligers-
organisatie lichtten hun project uitvoerig 
toe. Op meerdere plaatsen, o.a. in 
Woerden is al een ‘thuishuis’ 
gerealiseerd. De bedoeling is om 
eenzaamheid onder ouderen te 
bestrijden. Dat gebeurt niet alleen door 
het realiseren van een woonvoorziening, 
maar ook door huisbezoeken en het 
organiseren van allerlei andere 
activiteiten onder het motto ‘geef nooit 
op’. Eenzaamheidsbestrijding is een de 
laatste jaren terugkerend thema. 
De toename van het aantal één 
persoonshuishoudens ook onder 
ouderen, die vaak in een te grote woning 

wonen, geen zorg behoeven maar wel 
eenzaam zijn is ook in Oudewater een 
thema. Vanwege de omvang van het 
voorstel had het presidium al van te 
voren besloten dit voorstel in twee 
rondes forum te behandelen. Afgelopen 
maandag was vooral gewijd aan een 
toelichting op het hoe en waarom. In het 
volgende forum zal worden besloten of 
het voorstel al rijp is voor besluitvorming 
in de raad. Voor het opzetten van zo’n 
thuishuis (en thuisbezoeken) is het 
belangrijk om zoveel mogelijk (al 
bestaande) instanties te betrekken. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de site www.thuishuiswoerden.nl

Discus Fauna Plaza
Wilgenweg 19 3421 TV Oudewater 
info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl

Eigen groenteteelt én een mooi gazon!
Temperaturen stijgen en het lekkere weer zorgt ervoor dat we ons weer 
gaan bezighouden met onze tuin. We willen allemaal een mooi, goed 
verzorgd gazon.

Tuinpraat met…
Jurriaan

Deze column is een maandelijkse 
rubriek waarbij wij als Discus 

Fauna Plaza  tips en advies geven 
over actuele zaken omtrent 

dier(en)tuin.

Hoe krijg jij dit voor elkaar?
Een goede doorlatendheid van de 
bodem is belangrijk. We hebben het 
hier over de bovenste 10-20 cm, waar 
zowel het bodemleven als de plant 
groeit en bloeit. Rul maken met een 
cultivator is vaak al voldoende.
Bemesting kan het beste worden 
uitgevoerd met organische meststoffen. 
Dit kan stalmest van paard of koe zijn 
maar ook de organische meststoffen 
die we aanbieden in de winkel.  
Kom gerust eens langs voor advies!

Hoe zorgt u ervoor dat uw bodemleven 
het hele jaar optimaal blijft?
Probeer de grond ten allen tijde te 
voorzien van een groente of plant. 
Dit zorgt voor een goede structuur en 
stimulering van het bodemleven. 
Ook gewasrotatie is zeer belangrijk.

Niet al het bodemleven is goed wat er 
in de bodem aanwezig is. Er kunnen 
ook parasieten, met name aaltjes, en 
ziekmakende schimmels in voorkomen 
die de beplanting aan kunnen tasten. 
Door tijdig te veranderen van gewas 
voorkomt u uitbreiding van parasieten.
Kortom, groente telen is niet alleen 
maar zaden in de grond stoppen en 
wachten tot u kunt oogsten. Vooral 
wanneer u jaar op jaar van dezelfde 
grond gebruik maakt zult u moeten 
weten waar u mee bezig bent om een 
gezonde bodem te behouden en tot 
een optimaal resultaat te komen.
Wij bieden de juiste hulpmiddelen en 
voedingstoffen om dit bovenstaande 
te bereiken. Voor de bescherming van 
jouw bodem zijn wij erg enthousiast 
over het product Larvex. Dit product 
beschermt de bodem tegen stress, 
insecten en ziekten.

Fauna Column #5

Mocht jij specifieke vragen hebben 
over de verzorging van jouw tuin?
Kom langs in de winkel en vraag 
Jurriaan om het beste advies!

Scouting Jorisgroep Oudewater viert 
35 jarig jubileum met groepskamp

moestuin aangelegd door Margo 
Stekelenburg. “Margo heeft hier 
ontzettend veel werk verricht. De tuin 
wordt nu gezamenlijk onderhouden door 
Margo en haar buurtbewoners. Zo leidt 
Eetbaar Oudewater ook weer tot 
verbinding”, aldus Femke. In de moestuin 
is van alles te vinden: rabarber, 
kruisbessen, fruitbomen, een olijf. Er zijn 
bonen en aardappels gepoot. Ook staan 
er viooltjes die geweldig dienst kunnen 
doen in een salade of ijsblokjes. Femke 
wijst me op de stenen bankjes en de 
houtsnippers op het wandelpad. “Voor 
de inrichting van deze tuin zijn veel 
producten hergebruikt, met weinig 
kosten is veel mogelijk gemaakt.”
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Zangkoor St. Gabriël 60 jaar
Om de eucharistievieringen van de St. Gabriëlkerk van de paters Passionisten aan de Provincialeweg in Haastrecht te 
ondersteunen heeft Pater Ambrosius, rector van het klooster op 19 april 1959 het zangkoor St. Gabriël opgericht. 
Aanleiding hiervoor was het vertrek van de paters Passionisten uit het klooster. Tijdens een bijzondere viering op 
zondag 26 mei is aan dit 60-jarig bestaan van het koor aandacht besteed.

iedere zondag haar medewerking aan de 
eucharistieviering. Zij repeteert op de 
maandagavond.

Ton Glissenaar
Het koor is vooral gevormd door de 
vorig jaar overleden dirigent en organist 
Ton Glissenaar. Hij was gedurende vele 
jaren verbonden aan het koor. Tijdens 
deze viering is de laatste door hem 
geschreven mis ´Missa Eucharistica voor 
het eerst uitgevoerd.

Op de foto: de groep die jl. vrijdag het certifi caat ontving.
Foto Emmy van Harskamp

Expositie 
Haastrecht
Op vrijdag 14 juni opent Josefi en 
Versteeg tussen 10.00 en 11.30 uur 
haar expositie in de Amaliahof. 
Zij is een veelzijdige kunstenares uit 
Haastrecht. In de Amaliahof zal zij 
vooral schilderwerken laten zien. 
Een interview, een kopje koffi e, 
u bent van harte welkom om haar 
werken te bekijken. Daarna kunt u 
nog elke vrijdag deze expositie 
bekijken van 10.00 tot 11.30 uur.

Gemaal leert buurt reanimeren
In april jl. en eind vorig jaar volgden een grote groep buurtbewoners van het Gemaal 
in Haastrecht een gratis cursusavond over reanimatie en het gebruik van een 
AED-apparaat. Ook vrijwilligers volgden deze cursus. Jl. vrijdag 31 mei ontving een 
deel van de 33 cursisten een certifi caat voor hun succesvolle deelname.
Eind juni wordt aan het Gemaalgebouw een AED-apparaat opgehangen. Mocht het 
nodig zijn, dan weet een groep buurtbewoners aan de Hoogstraat en vrijwilligers van 
het Gemaal hoe te handelen. Onder het motto 'Een goede buur is beter dan een 
verre vriend', heeft het bestuur van het poldermuseum ook haar buren benaderd om 
mee te doen aan deze cursusavonden reanimatie en AED. Ruim twintig maakten 
gebruik van het aanbod. De belangrijkste lessen van die avonden waren: bel in geval 
van reanimatie altijd als eerste 112, regel daarna iemand die de AED gaat halen en 
breng daarna het geleerde in de praktijk.

Nieuw programma seizoen 1919/2020 Theater Concordia

Karin Bloemen en Freek de Jonge 
komen naar Haastrecht
Topartiesten als Karin Bloemen, Freek de Jonge, Guido Weijers en Joris Linssen komen in het nieuwe theaterseizoen 
1919/2020 naar Concordia in Haastrecht. Dit mogen we opmaken uit de programmafolder voor het komende seizoen 
van Theater Concordia. Deze folder is vorige week huis-aan-huis verspreid en is ook online te lezen.

De programmaraad is er in geslaagd een 
gevarieerd programma voor het komend 
seizoen samen te stellen. Naast de 
talentvolle cabaretiers zullen ook de 
toppers van het Camaretten 
Finalistentoernee optreden. Er zijn 
diverse muziekvoorstellingen zoals Fuse 
(bekend van Podium Witteman), de 
Streisand-, Johnny Cash-, Queen- en de 
Dire Straits-tributebands. In december 
gaat het muziekspektakel ´Tot 2000 
Café?´ op herhaling. En in het Grand 
Café is er bijna elke zondag live muziek 
te beluisteren.

Veel jeugdactiviteiten
Voor kinderen en jongeren is er ook 
weer van alles te beleven, zoals: de 
tienerdisco, de lego bouwdag en 
regelmatig een leuke familiefi lm. 
Veel van deze activiteiten zijn in 
schoolvakanties.
Voor de verhalenliefhebbers komt 
meester-verteller Eric Borrias met de 
avonturen van de 100-jarige die uit het 
raam klom en verdween´.
Traditiegetrouw is er op elke vierde 
donderdag van de maand de fi lmavond. 

HAASTRECHT            VLIST

De IJsselbode online

www.ijsselbode.nl

Behartenswaardige woorden schreef 
Koert Westerman tien dagen geleden 
op facebook, kort samengevat: 
gemeente, doe eens wat meer voor je 
burgers (woonruimte, zorg, verkeers-
problematiek) en minder aan het 
oppimpen van de stad met als doel 
nog meer toeristen binnen te halen 
waar slechts een beperkt aantal 
Oudewaternaars iets aan heeft.
In de reeks projecten en evenementen 
om Oudewater nog nadrukkelijker op 
de culturele kaart te zetten, zal 
aanstaande zaterdag Arminius, één van Oudewaters beroemde zonen, op het 
erepodium gehesen worden: hij krijgt een roestvrijstalen borstbeeld aan de 
Ontmoetingskerk. Het komt pontifi caal bevestigd op het liturgisch centrum, 
het hogere gedeelte van het gebouw waar de kerkganger van binnenuit 
tegenaan kijkt zeg maar.
Van de gemeente - wie had dàt kunnen bedenken? - kreeg ik een vriendelijke 
uitnodiging om voorafgaand aan het onthullen van het beeld een positief en 
stichtelijk stukje te willen wijden aan het belang van de oude exegeet.
Welnu, de jeugdige godgeleerde Arminius beleefde zijn bloei als hoogleraar 
aan de nieuw opgerichte (1576) universiteit van Leiden, maar zijn 
gedachtengoed zag hij weggeredeneerd worden naar de Dordtse prullenmand 
en vervolgens offi cieel verketterd door zijn tegenstrevers in de Synode, en niet 
alleen door Gomarus. En was het op argumenten, of omdat zijn opponenten 
hem een raar mannetje vonden, omdat hij een hoog stemmetje en rood haar 
had, of omdat hij tijdens de debatten overleed? We weten het niet.
Arminius werd daarna evenwel niet helemaal vergeten; zijn kijk op de vrije 
wilsbeschikking van de mens leeft voort in de Remonstrantse kerk, momenteel 
in Nederland (met nog één kerk in Duitsland) ongeveer 4000 leden en sympa-
thisanten groot. De remonstranten worden als vrijzinnig beschouwd, en 
misschien was zijn gedachte dat de mens in staat was zijn levensloop tot op 
zekere hoogte -net iets hoger dan zijn tegenstanders meenden - zelf te bepalen. 
Arminius, heb ik begrepen, wees het leerstuk van de predestinatie (de voorbe-
stemming) af, en daarmee was hij uit de gratie. Het is mijn vakgebied niet, zeg 
ik er maar eerbiedig bij.
Overigens is er na zijn dood (1609) al een gedenksteen voor Arminius 
aangebracht in de Pieterskerk in Leiden, maar daar mag natuurlijk best in zijn 
geboortestad nog een roestvrijstalen borstbeeld bij. Hij zou, zeggen sommigen 
nu al, zich omdraaien in zijn graf als hij vernam dat hij aan de 
Ontmoetingskerk (een PKN kerk, waar de remonstranten zich van distantiëren) 
komt te hangen, maar ik denk dat dat wel meevalt: Hij was, denk ik zo maar, 
meer een man van argumenten dan van emoties.
Het pleintje dat straks aan zijn voeten ligt, heet Arminiusplein, en het wachten 
is op Arminius-koffi ebekertjes en overige merchandise. Het is tenslotte ‘onze’ 
Arminius, in ons Oudewater, zoals honderden, ja duizenden andere 
predikanten met een afwijkende visie alleen al in ons land zo’n honderd 
kerkgenootschappen en -schapjes teweeg gebracht hebben. Sommige zijn 
verbrand, andere werden geëerd, weer andere verbannen of opgeruimd, en 
enkele veel later weer tevoorschijn gehaald. Maar allen hadden een geboorte-
plaats. Niets mis mee, dus.
En het zal u ook niet ontgaan zijn dat er in Oudewater een heuse 
Arminiusstichting opgericht is die het intellectueel patrimonium van Arminius 
moet gaan uitdiepen, kortom hij krijgt met terugwerkende kracht werkelijk 
voorbeeldig veel aandacht en eerbetoon. En kennelijk moet dat, met alle 
beschikbare middelen, slagen (voor alle duidelijkheid: ik krijg voor dit stukje 
geen geld van de gemeente).
Ik denk weer aan Koert Westerman, en ik deel zijn bedenkingen: de radijsjes in 
de pluktuin staan nog niet boven de grond, of er is al weer een nieuw project 
in de maak om Oudewater opvallender te maken. Even pas op de plaats, en 
nadenken over waar we echt behoefte aan hebben.

door Otto Beaujon

ColumnArminius

door Cees Reichard

Femmetopia
De dames van toneelgroep ‘De Dotters’ 
gaven in Ons Honk in Vlist een 
voorproefje van hun nieuwe toneelstuk 
‘Femmetopia’. Een mythisch sprookje in 
vijf bedrijven. De mooie Helena is onder 
de neus van haar man geschaakt door 
Prins Paris, die haar meenam naar zijn 
land. Daar kwam hommeles van. 
Alle mannen gingen scheep om verhaal 
te halen. Men kreeg nu het eerste bedrijf 
te zien en men zag hoe de vrouwen na 
tien jaar strijd de overheersing van de 
mannen wilden overnemen. Ze waren de 
heerschappij van hen zat. Een mooie rol 
was er weggelegd voor Anneke van Dijk 
als Majesteit Helena. Ad van der Laan 
begeleidde op zijn accordeon de zang. 
Het lied ‘Stroei voei, Kane, kane kios’ 
viel bij de toehoorders goed in de smaak.

De Vlister Zangers
Voor een gezellige sfeer zorgden de 
Vlister Zangers met hun shanty- en 
meezingliedjes op hun thuishaven bij de 
familie Klarenbeek aan de 

Oost-Vlisterdijk. Na het laatste optreden 
bleef het hier nog lang gezellig.
Van heinde en verre kwamen velen van 
deze fi etstheater-tour genieten. 
De deelname was groot. Mede dank zij 

het prachtige zomerweer werd het een 
groot succes.
De organisatie was in handen van de 
Culturele Raad Stolwijk en Cultureel 
Podium Vlist.

vervolg van de voorpagina

Velen hebben in deze 60 jaar een 
bijdrage geleverd aan het zangkoor en 
vaak ook voor een lange periode. 
Een lidmaatschap van 25, 40 en ook 50 
jaar is bij het koor dan ook niet 
ongewoon. Binnen het koor is een grote 
betrokkenheid met elkaar. Met een 
gezellige receptie na de viering is ook 
met oud-leden nog geruime tijd 
nagepraat over dit jubileum.

door Cees Reichard

Talentenpool Olympia Haastrecht
Vind je gymnastiek leuk? Zou je graag meer willen turnen en je vaardigheden willen verbeteren? Gymnastiekvereniging 
Olympia organiseert op woensdag 19 juni van 16.00 tot 17.00 uur in sporthal Concordia in Haastrecht een testtraining 
voor meisjes van 6 - 11 jaar.
Om mee te mogen doen hoef je geen lid te zijn van Olympia. Tijdens deze testtraining worden allerlei vaardigheden getest en 
gescoord: kracht, lenigheid, coördinatie en vormspanning. Na de test wordt op basis van de scores bepaald wie er in aanmerking 
komt voor de talentenpool. Trainingen van deze talentenpool vinden plaats op zaterdag 29 juni, 6 en 13 juli van 09.00 tot 11.00 
uur in sporthal Concordia in Haastrecht. Als de trainingen voor iedereen goed bevallen, dan gaan we er na de zomervakantie mee 
door! De meisjes die deelnemen aan de talentenpool zullen in het seizoen 2019-2020 meedoen aan een rayonwedstrijd in 
Zuid-Holland.
Je kan jezelf voor woensdag 19 juni aanmelden voor de testtraining via een mailtje naar info@olympia-haastrecht.nl

Jongensgym bij Olympia in Haastrecht
Sta jij altijd op je handen? Wil je nieuwe tricks leren? Doe dan eens mee met jongensturnen! Jongens in de leeftijd van 
8 tot 14 jaar kunnen op woensdag 19 en 26 juni, 3 en 10 juli van 18.00 tot 19.00 uur meedoen.
De lessen worden gegeven in sporthal Concordia in Haastrecht. Voor deze vier keer betaal je slechts 10 euro.
Graag even opgeven via info@olympia-haastrecht.nl

In eerste instantie bestond het koor 
alleen uit heren, maar dit werd spoedig 
aangevuld met dames waardoor 
4-stemmige gezangen uitgevoerd 
konden worden. Naast het 
ondersteunen van de diensten in de 
kerk werd ook een revue met sketches 
samengesteld. Later werden onder 
regie van Pater Paschalis Bakker de 
musicals ´Het Zigeunerkamp´en ´Heel 
de wereld is van ons´ opgevoerd.
Het koor telt 26 leden en verleent 

In september wordt gestart met 
Bohemian Rhapsody.
Maandelijks zijn er weer gezellige 
pubquizzen en Repair Cafés.
Het seizoen wordt op vrijdag 
20 september gestart met de Concordia 
Parade! Verschillende artiesten zullen die 
avond hun opwachting maken en kan 
men vast de sfeer proeven voor het 
nieuwe theaterseizoen. Tot en met die 
tijd geldt een 10% vroegboekkorting op 
de bestelling.
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Srebrenica - door de ogen 
van een commando
Onder deze titel organiseert de 
Stichting Veteranen Lopikerwaard, 
voor de in de Lopikerwaard 
woonachtige veteranen en andere 
geïnteresseerden, op woensdag 5 juni 
2019 een lezing over de persoonlijke 
ervaringen van Majoor Frans 
Erkelens in de dramatisch ten val 
gekomen enclave Srebrenica. 
Frans Erkelens is een Srebrenica 
veteraan. Hij is voorzitter van de 
vereniging van dragers van dapper-
heidsonderscheidingen. Frans maakte 
als commando deel uit van het 
Verenigde Naties bataljon Dutchbat III 
en is nog actief dienend. Zo is hij 
onlangs nog voor vier maanden naar 
Afghanistan geweest als deputy 
commander van een Duits-Nederlandse 
SOF (Special Operations Forces) 
eenheid.
Met enige regelmaat horen of lezen we 
in het nieuws over de val van 
Srebrenica. Maar de vraag is of wat je in 
de krant leest recht doet aan wat de 
militairen daar ter plaatse hebben 
ervaren. In zijn lezing vertelt Frans zijn 
toehoorders over zijn eigen ervaringen 
tijdens het drama van Srebrenica. 
Duidelijk is zijn visie over hoe het anders 
had kunnen lopen en hoe wellicht 
slachtoffers hadden kunnen worden 
voorkomen.
Het drama Srebrenica staat zowel 
politiek als maatschappelijk nog steeds 
ter discussie. De missie was bij voorbaat 
al onuitvoerbaar, hebben verschillende 
ministers van Defensie nadien erkend. 
Dat het ook voor de militairen van 
Dutchbat III een drama was, blijkt wel uit 
het feit dat ruim 20 jaar na dato een 
aanzienlijk deel van de Dutchbat 
III-veteranen nog steeds problemen 
ervaart.
Frans gaat in op de laatste dagen van de 
enclave Srebrenica (juli 1995) en het 
daaraan verbonden Verenigde Naties 
Bataljon Dutchbat III. Deze dagen zijn te 
boek gegaan als zwarte bladzijdes in 
onze vaderlandse geschiedenis. 
De rouwranden van ons verleden zijn 
soms omstreden. Maar het drama van 
Srebrenica met de brute moorden van 

nationalistische Serviërs op Bosnische 
moslims en de rol van Dutchbat III 
verdient een genuanceerder beeld. 
Het roept nog steeds vele vragen op. 
Majoor Frank Erkelens zal uitgebreid 
ingaan op dit drama en de vragen die 
het oproept.
Plaats van handeling op 5 juni is de 
raadszaal van het Huis van Montfoort. 
In verband met de beschikbare plaatsen 
wordt belangstellenden gevraagd zich 
vooraf aan te melden. Veteranen uit de 
regio die slecht ter been zijn en de lezing 
toch graag bij willen wonen kunnen zich 
opgeven voor gratis vervoer. 
Ook geïnteresseerde niet-veteranen 
dienen zich voor de lezing op te geven. 
Dat kan via info@veteranen-lopiker-
waard.nl. U kunt zich daar als veteraan 
ook aanmelden voor gratis vervoer. 
Als u niet over e-mail beschikt kunt u 
zich ook telefonisch (06-11834054) 
aanmelden.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
hoopt u op 5 juni te mogen 
verwelkomen in het Huis van Montfoort. 
De lezing begint om 20.00 en duurt tot 
ongeveer 21.30. Vanaf 19.30 bent u 
welkom.
In de centrale hal van het Huis van 
Montfoort is vanaf 4 juni tot 7 juni op 
panelen te zien waar in de wereld 
Nederlandse militairen op missie zijn en 
hoe dat in elkaar steekt. Op de avond 
van de lezing zijn er bestuursleden van 
de Stichting Veteranen Lopikerwaard 
aanwezig om u daarover van informatie 
te voor zien.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Spreker: majoor Frans Erkelens 
(foto: Ministerie van Defensie)

Het karakteristiek bedieningshuisje is beeldbepalend voor de gemeente Montfoort.

Welke verfl agen, schrijft Joke de Jong

Het brugwachtershuisje in Montfoort heeft al in jaren geen lik verf gezien.

door Sjoukje Dijkstra

Rijkswaterstaat in gesprek met gemeente Montfoort 
over brugwachtershuisje

Montfoort, wees toch eens zuinig 
op uw beeldbepalende stadsgezichten
Voor veel Montfoortenaren en 
Linschotenaren is het een doorn in 
het oog, het brugwachtershuisje aan 
Onder de Boompjes in Montfoort. 
“Armoe troef”, schrijft Joke de Jong 
op de Facebook pagina ‘Je bent een 
Linschotenaar als…’ Ze refereert 
daarbij aan de armoedige staat van de 
verfl aag, die op sommige plekken 
helemaal ontbreekt. Duidelijk is dat 
het brugwachtershuisje al in jaren 
geen lik verf heeft gezien.
Al sinds 2013 wordt er gebakkeleid over 
het bedieningshuisje, dat wanneer je over 
de brug Montfoort binnen wilt rijden, 
tegelijk alle zicht ontneemt op het 
verkeer van links. Volgens sommigen zou 
het huisje alleen om die reden al een 
andere plek mogen krijgen of zelfs 
verdwijnen.

Cultuurhistorisch
Wethouder Ivo ten Hagen van gemeente 
Montfoort reageert: “De brug en het 
brugwachtershuisje zijn van 
Rijkswaterstaat (RWS). De gemeente én 
RWS vinden dat er dringend onderhoud 
nodig is. Met de eigenaar wordt intensief 
overlegd over het brugwachtershuisje en 
de consequenties van het onderhoud 
voor het verkeer. Ook vindt overleg 
plaats met de stichting Hugo Kotestein 
om de monumentale status van het 
brugwachtershuisje én de brug als 
cultuurhistorisch ensemble te 
waarborgen.” Perswoordvoerder Marc 
van Toor van Rijkswaterstaat bevestigt 
dat ze in gesprek zijn hierover. “Nadat 
we een besluit hebben genomen, kan het 
onderhoud worden gepland.”

Uitzoekwerk
De Montfoortse Anneke Smit kwam na 
schooltijd dagelijks over die brug en heeft 
echt wat met het brugwachtershuisje. 
“Het hoort gewoon bij Montfoort”, zegt 
ze. Smit zou graag zien dat het 
opgeknapt wordt. Zoveel hoeft het 
volgens haar niet te kosten. Ze geeft aan 
er al aardig wat uurtjes in te hebben 
zitten, eerst in het uitzoekwerk naar wie 
er nu verantwoordelijk is voor het huisje. 
Daarna in het benaderen van betrokken 
partijen.
Nu is ze er eerlijk gezegd een beetje klaar 
mee, vertelt ze teleurgesteld. Uit eigen 
beweging zocht ze ruim een jaar geleden 
contact, eerst met de gemeente 
Montfoort, die haar doorverwees naar 
het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, die haar weer door verwees 
naar Rijkswaterstaat. “Van het kastje 
naar de muur dus”, verzucht ze. In een 
mailwisseling met het Rijkswaterstaat 
krijgt ze per mail in juni 2018 antwoord 
op haar prangende vraag over het 
onderhoud van het brugwachtershuisje.

Niet vergeten
Hierin wordt haar medegedeeld dat 
Rijkswaterstaat op korte termijn zal 
werken aan het onderhoud van de brug, 
en dat de focus daarbij ligt op de 
veiligheid: “Wij nemen uw suggestie om 
het bedienhuisje een verfbeurt te geven, 
in behandeling en nemen ons voor om 
hier ook op korte termijn invulling aan te 
geven.”
Het brugwachtershuisje is zeker nog niet 
vergeten volgens persvoorlichter 
Van Toor van Rijkswaterstaat. 
“Momenteel denken we met andere 
partijen na over de toekomst van het 
huisje. Rijkswaterstaat werkt in overleg 
met gemeente Montfoort enkele 
scenario’s uit. Gaan we het brugwach-
tershuisje verplaatsen? Of gaan we het 
opknappen? Nadat er een defi nitief 
besluit is genomen, wordt bepaald hoe 
en wanneer het onderhoud uitgevoerd.”
Hij benadrukt daarbij dat het 
Rijkswaterstaat voornamelijk gaat om de 

veiligheid. “Zou het Brugwachtershuisje 
een gevaar vormen voor het (vaar)
verkeer, dan heeft het direct onze 
aandacht. De veiligheid is nu niet in het 
geding, waardoor andere situaties, onder 
andere bij het Rijnkanaal en het 
Merwedekanaal voor gingen.” Dat het op 
de agenda staat, dat is zeker, maar 
garanderen binnen welke termijn er een 
besluit over wordt genomen, dat kan hij 
niet. “Hopelijk dit jaar, maar het kan dus 
ook zijn dat andere situaties elders 
voorrang krijgen, in verband met de 
veiligheid.”

terug mogen komen, daar waar hij hoort. 
Wat een aanwinst zou dat zijn.”
Inmiddels moegestreden, vertelt ze dat ze 
in oktober nog een bericht achterliet op 
de Facebook pagina van de Gemeente 
Montfoort. Dat ze hier tot op heden nog 
geen reactie op heeft gekregen, vindt ze 
ronduit onbeschoft. Michiel Verschoor 
van de Winkeliersvereniging Montfoort 
begrijpt wel dat de gemeente niet overal 
op kan reageren. “De 
Winkeliersvereniging is er alles aan 
gelegen dat het brugwachtershuisje wordt 
opgeknapt”, zegt hij. “Het probleem is 

Ondanks alle campagnes bestaan er nog steeds veel misverstanden over dementie. 
Mensen trekken soms laat aan de bel voor hulp en adviezen of krijgen te horen dat 
het wel meevalt. Dementie is meer dan vergeetachtigheid. De eerste signalen kunnen 
zijn dat iemand zich terugtrekt uit het sociale leven, minder oog heeft voor de 
omgeving of zijn of haar uiterlijk. Ook op het gebied van taal en communicatie 
kunnen problemen ontstaan. Gemiddeld leven mensen acht jaar met dementie, 
waarvan zes jaar thuis. Door op tijd te weten wat er aan de hand is kan je d.m.v. 
voorlichting, adviezen, hulp en begeleiding zorgen dat mensen met dementie zolang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven.

Dementie, is echt veel meer dan 
vergeetachtigheid
Donderdag 6 juni is vanaf 19.30 uur een voorlichtingsavond voor iedereen die 
geïnteresseerd en betrokken is bij mensen met dementie. Vanaf 19.00 uur staat 
de koffi e klaar in het dienstencentrum van het Antoniushof. De toegang is gratis!

Deze avond is drs. Sanne Kouwenhoven, 
specialist ouderengeneeskunde van het 
behandel- en adviescentrum van stichting 
‘De Rijnhoven’ gastspreker. 

Onmisbaar in de zorg
Regelmatig wordt de specialist ouderen-
geneeskunde ingeschakeld door de 
huisartsen en/of dementieconsulent om 
in de thuissituatie onderzoek te doen en 
advies te geven. Zo nodig kunnen ook de 
psycholoog, ergotherapeut en fysiothe-
rapeut worden ingeschakeld. Dit team is 
onmisbaar in de zorg en begeleiding voor 
mensen met dementie en hun naasten in 
de thuissituatie. Deze avond geeft Sanne 
aan de hand van praktijkvoorbeelden en 

uw vragen uitleg over de mogelijkheden 
van dit team.
Ook komen de volgende onderwerpen 
aan bod: ‘De verschillende vormen van 
dementie’, ‘Het ziekteverloop’, ‘Welke 
symptomen en behandelingsmogelijk-
heden zijn er’.
U kunt uw vragen deze avond stellen 
aan Sanne Kouwenhoven of 
voorafgaand mailen aan Marjon de Jong 
via m.dejong@swomontfoort.nl.
Er zijn ook altijd professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers uit het 
werkveld aanwezig waar u kennis mee 
kunt maken en aan wie u uw vragen 
kunt stellen.

American Party met LINN ontmoet!
Vrijdagavond 14 juni organiseert LINN ontmoet een zomers feestje.
Linschotense vrouwen mogen hun favoriete zoete of hartige gerecht meenemen.
LINN zorgt voor de drankjes. Het wordt een mooie en gezellige zomeravond!
We starten om 20:00 en de activiteit duurt tot 22:00. Adres: M.A. Reinaldaweg 26 in 
Linschoten. Toegang is gratis. Geef jezelf en je vriendin op via www.linnontmoet.nl

Op de vorige bijeenkomst van Parkinsoncafé Woerden zijn de verschillende 
mogelijkheden bij een vervoersprobleem besproken en ook uitgeprobeerd. Maar hoe 
vraag je deze vervoersvoorzieningen aan?

Parkinsoncafé Woerden
Op zaterdagochtend 8 juni wordt door 
Marieke Koelé van de gemeente 
Woerden uitgelegd hoe je bijvoorbeeld 
een vervoersvoorziening bij de 
gemeente kunt aanvragen. Maar ook 
voor welke andere vragen je bij de 
gemeente terecht kunt.
Doordat u beter weet waarvoor u bij de 
gemeente terecht kunt en op welke 
manier u de eerste stap kunt zetten 
richting te gemeente hopen wij de 
drempel te verlagen om tijdig aan de bel 
te trekken voor hulp / voorzieningen.
Het was helaas onmogelijk om vanuit 
elke gemeente een vertegenwoordiging 

te vragen bij dit Parkinsoncafé. 
De hoofdlijnen uit de presentatie zijn wel 
voor elke gemeente van toepassing. 
Als aanvulling zal men een overzicht 
presenteren van de andere gemeentes 
met de contactgegevens.
Komt u ook? Het Parkinsoncafé 
Woerden wordt gehouden in Boogh, 
Hendriklaan 7 te Harmelen. Aanvang 
10.00 uur; Inloop vanaf 09.45 uur. 
De koffi e en thee staat klaar en de 
toegang is gratis
Bekijk ook onze webstite: www.parkin-
soncafe-woerden.nl

Niet om aan te zien
Anneke Smit vindt het onbestaanbaar. 
“Het is een schande. Het brugwachters-
huisje en de brug zelf ziet er allemaal al 
jaren zeer verwaarloosd uit en het 
brugwachtershuisje staat zelfs bijna op 
instorten. Ik weet ook dat het onderhoud 
bij Rijkswaterstaat ligt maar als gemeente 
moet het toch mogelijk zijn om dit voor 
elkaar te krijgen? De gemeente is nu 
bezig om Montfoort als trouwstad te 
promoten, maar foto’s bij de brug zijn 
eigenlijk niet eens mogelijk, omdat die 
niet om aan te zien is. Al die mensen die 
hier aankomen per boot vanuit 
Oudewater, zien als eerste dit huisje. Niet 
bepaald een mooi visitekaartje voor onze 
stad. In het verleden is hier al heel veel 
moois verloren gegaan door het domweg 
maar te slopen, laten we hier nou eens 
voor gaan! Ook de muziektent zou weer 

dat het niet bij de gemeente Montfoort 
ligt. Vorige week hadden we nog een 
vergadering, waaruit ik begreep dat men 
wel van plan is om iets te gaan doen met 
het onderhoud.” Ook in de 
wandelgangen hoorde hij hier iets over, 
maar het fi jne weet hij er niet over te 
vertellen.

Beeldbepalende stadsgezichten
“Het zal toch eeuwig zonde zijn dat dit 
karakteristieke huisje aan de 
slopershamer ten onder zal gaan!” 
Dat schreef Jos Sangers al in 2013 op 
de Facebookpagina Je bent een 
Montfoortenaar als. 
Op RadiostadMontfoort.nl sprak hij ten 
tijde van de renovatie van de brug in 
2018 de hoop uit dat Rijkswaterstaat 
ook gelijk het beeldbepalende bedienings-
huisje onder handen zou nemen. “Dit is 
namelijk ernstig aan het vervallen. 
Het zal toch eeuwig zonde zijn als dit 
karakteristieke bouwwerk in de toekomst 
wordt vervangen door een moderne, 
lelijke polyester of stalen kast! Het is uw 
verslaggever van verschillende 
onbevestigde kanten ter ore gekomen dat 
dit door de autoriteiten wel wordt 
overwogen. Montfoort, wees toch eens 
zuinig op uw beeldbepalende 
stadsgezichten.”
“Het kan er zo mooi uitzien. Ik hoop dat 
dit op de nominatie lijst staat voor 
onderhoud”, schrijft Joke de Jong. “Dat 
staat het”, bevestigt Gerben Hagoort, 
mede bekend van de Drakenboot en 
promotie van de watersport in 
Montfoort. Van Toor vertelt: “Het is altijd 
mogelijk om mee te denken met 
Rijkswaterstaat, maar dat heeft pas zin 
als de plannen met het huisje rond zijn. 
Eerst moet de toekomst zijn bepaald. 
Daarna nemen we vervolgstappen.”
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Afvalkalender juni 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
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).

Oud papier 
en karton Restafval Groente-, fruit- 

en tuinafval
Plastic, metaal 

en drankenkartons Snoeiafval

1e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Gewijzigde 
openingstijden  
Huis van Montfoort
Het Huis van Montfoort heeft de komende tijd 
gewijzigde openingstijden:

• Maandag 10 juni de hele dag gesloten
i.v.m. Tweede Pinksterdag

• Donderdag 11 juli gesloten vanaf 14.00 uur
i.v.m. een personeelsbijeenkomst

Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. 
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding 
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij 
het Klant Contact Centrum.

Al enige tijd wordt een belangrijk aangezicht van 
gemeente Montfoort, de historische stadsmuur, 
opgeknapt. Nadat de werkzaamheden afgelopen 
november vanwege weersomstandigheden werden 
stilgelegd, zijn ze vorige week hervat. Naar 
verwachting wordt de opknapbeurt aan het eind van 
de zomer afgerond.

Monumentaal
De stadsmuur loopt vanaf de molen richting het 
stadskantoor, langs de provinciale weg. Het poortje van 
de muur is in eigendom van de gemeente, een groot deel 
van de rest van de muur staat in de achtertuinen van 
bewoners. Op een aantal plaatsen in Montfoort zijn de 
resten van de oude stadsmuur goed te zien. In de loop 
der tijd zijn sommige delen vervangen of opnieuw 
opgebouwd, andere delen bestaan nog uit origineel 
metselwerk uit de 14e eeuw. Onderdelen van de 
stadsmuur zijn als rijksmonument aangemerkt, andere 
als gemeentelijk monument.

Gezamenlijk project
Gemeente heeft zich samen met betrokkenen de 
afgelopen jaren ingezet voor herstel van de stadsmuur. 
De muur was namelijk in verval en dat vonden partijen 
zonde. De stadsmuur vertoont talloze bouwsporen en 
restauratie is hard nodig om dit stuk Montfoortse 
geschiedenis te behouden.
Omdat de muur vele eigenaren kent heeft de Stichting 
Behoud Monumenten in Montfoort en Linschoten het 
initiatief genomen om in samenwerking met Erfgoed 

Restauratie stadsmuur hervat
Advies Groen en gemeente Montfoort een restauratieplan 
op te stellen. Financieel is het project mogelijk gemaakt 
door diverse organisaties, bijdragen van eigenaren en 
gemeente Montfoort.

Speciale technieken
De restauratiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen 
van voegwerk, vervangen van beschadigde en verkeerde 
stenen, het injecteren van het metselwerk met mortel en 
het verwijderen van begroeiing op en in het metselwerk. 
Het metsel- en voegwerk van de historische stadsmuur is 
uitgevoerd op basis van kalkmortel, bij de restauratie 
worden deze materialen ook weer gebruikt. Het werken 
met kalkmortel vereist speciale technieken. Zo moet de 
mortel op goed natgemaakte stenen worden verwerkt, 
kunnen er minder lagen per dag worden gemetseld ten 
opzichte van modern metselwerk en is de mortel erg 
vorstgevoelig. Speciale aandacht gaat uit naar het 
gebruik van de juiste metselsteen en de uitvoering van 
het voegwerk. Er wordt terughoudend gerestaureerd 
waarbij zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal 
behouden blijft.
In september 2018 is het bedrijf De Bonth van Hulten 
gestart met de restauratie. Vanwege slechte 
weersomstandigheden en nachtvorst werd het werk in 
november opgeschort. De werkzaamheden zijn vorige 
week weer hervat, de lange tussenperiode heeft onder 
andere te maken met de grote drukte bij de aannemers 
en beschikbaarheid van materialen. Naar verwachting 
worden de werkzaamheden aan het einde van de zomer 
volledig afgerond.

Fabel:
De productie van 
zonnepanelen kost 
meer energie dan dat 
de panelen opwekken.
Het wordt nog al eens gedacht: ‘De productie van 
zonnepanelen kost meer energie dan dat de panelen 
opwekken’. Dat is niet het geval.
Met zonnepanelen lever je schone energie. Bij het 
opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen 
namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikas-
gassen vrij. Wel is er voor de productie van de panelen 
energie nodig uit fossiele brandstoffen en daarbij komt 
CO2 vrij. Maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een 
zonnesysteem net zoveel energie opgewekt, als er nodig 
was bij de productie van het systeem.
Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 
22 productieve jaren is elke opgewekte kWh dus netto 
milieuwinst. En aan de belangrijkste grondstof van 
gangbare zonnecellen, silicium, zal geen tekort ontstaan: 
het is het hoofdbestanddeel van zand en komt overal op 
aarde voor.
Lees meer over zonnepanelen op jouwhuisslimmer.nl/
dienst/zonnepanelen

Word jij onze 
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder 
gewoon’. We redeneren vanuit dienstverlening aan 
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat 
uitvoering van werkzaamheden door derden goed 
gebeurt. De tijd dat ‘werken bij een gemeente’ 
synoniem stond voor ‘suf en saai’ is voorgoed voorbij.
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een 
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid 
bij de medewerkers en werken we op basis van drie 
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie 
afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris / 
algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we 
meerdere nieuwe collega’s:
• Senior	communicatieadviseur
• Vacature	bode
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacatures op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 7 juni je motivatie en cv 
naar hr@montfoort.nl.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op  
5 juni 2019 in het stadhuis van 
Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 11 juni 2019 in het 
stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 13-05-2019	 (Z/19/141046)
 Tiendweg 7, Montfoort 

voor het plaatsen van een dakkapel op 
de voorzijde van de woning.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort maken bekend 
dat zij de volgende vergunningen of 
ontheffingen	hebben	verleend	voor:

Kennisgeving incidentele festiviteit
•	 Eindafsluiting	seizoen,	 

VV Linschoten, 22-06-2019,  
verzonden 17 mei 2019

•	 Hemelvaartstoernooi, 
VV Montfoort, 30-05-2019,  
verzonden 17 mei 2019

•	 Clubkampioenschappen,	 
TV Montfoort, 12 t/m 16 augustus 2019, 
verzonden 17 mei 2019

•	 Clubkampioenschappen,	 
TV Montfoort, 26 oktober 2019, 
verzonden 17 mei 2019

•	 Discoavond	internationaal	 
toernooi, MSV ‘19, 08-06-2019, 
verzonden 17 mei 2019

•	 8	To	Eat	Toernooi,	 
KV Luno, 22-06-2019, 
verzonden 29 mei 2019

Verklaring geen bezwaar
•	 Vreedzame	demonstratie,	Slachthuis	

van Kooten,  
The save movement , 29-05-2019, 
verzonden 27-05-2019

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’.
Montfoort, 4 juni 2019
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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 0182-2142205

MILIEU
Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 0800-0225500

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
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

JEUGDHULP
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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Grof tuinafval laten ophalen?
U heeft nog één dag om het aan te melden. 
Geef het uiterlijk 5 juni door aan de gemeente.
Heeft u grof tuinafval en wilt u dit laten ophalen? 
Geef dat aan ons door.

Vooraf aanmelden
Donderdag 6 juni wordt er weer grof tuinafval opgehaald. 
Als u grof tuinafval aan huis wilt laten ophalen, dan is 
vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via onze website 
(www.montfoort.nl > melding openbare ruimte >  
reiniging en afval) of telefonisch via 0348-476400.

Wat is grof tuinafval
Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en 
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de 
gft-container. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval 
opgehaald door onze eigen gemeentelijke dienst. 
Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender  
https://afvalkalender.cyclusnv.nl

Voorwaarden
De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper. 
Voor	een	efficiënte	route	die	in	één	dag	kan	worden	
gereden, is het volgende erg belangrijk:
•	 Zet	uw	grof	tuinafval	op	een	duidelijke	plaats.
•	 Zet	uw	grof	tuinafval	in	het	buitengebied 

langs de kant van de weg.
•	 Bundel	uw	grof	tuinafval	in	bossen	 

van maximaal 1,50 m lang.
•	 Bied	niet	meer	grof	tuinafval	aan	dan	4	m3
•	 Zet	uw	tuinafval	voor	07.30	uur	‘s	ochtends	klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval:
•	Schuttingen	en	bielzen	•	Aarde	en	zand	•
•	Grond,	zand	en	graszoden	•	Tuinmeubilair	•
•	Tegels	en	stenen

Gezocht: 
Ouders die meedenken 
over jeugdhulp met verblijf
Op 6 juni organiseren de 16 gemeenten van de 
provincie Utrecht een gesprek met ouders, de 
gemeenten en jeugdhulpaanbieders over jeugdhulp 
met verblijf. Wilt u meedenken over deze jeugdhulp in 
gemeenten van de provincie Utrecht? Kom dan naar 
het gesprek dat wordt georganiseerd tussen u als 
ouders, de gemeente en deze jeugdhulpaanbieders.
In gesprek
Heeft u kinderen die om diverse redenen niet meer thuis 
kunnen wonen? Heeft u (pleeg-)kinderen die in een 
gesloten of open instelling van Intermetzo/Pluryn, 
‘s Heerenloo of Youké verblijven of verbleven? Heeft u 
ideeën	over	hoe	deze	hulp	voor	kinderen	en	gezinnen	
eruit zou moeten zien? Dan gaan wij graag met u in 
gesprek! We willen leren van uw ervaringen.
Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze avond ons  
en de aanbieders te vertellen wat u belangrijk vindt  
en	te	reageren	op	onze	vragen	en	ideeën.	 
Uw inbreng als ouder is voor ons en de 
jeugdhulpaanbieders zeer waardevol.
Datum: donderdag 6 juni 2019
Tijd:  20.00 - 21.00 uur:

gesprek met ouders en gemeente
 21.00 - 22.00 uur:

gesprek ouders en gemeente voortgezet met 
de jeugdhulpaanbieders Nely Sieffers 
(ervaringsadviseur Jeugd en Gezin)  
is bij dit gesprek aanwezig.

Locatie: Stadskantoor Utrecht
Stadsplateau 1, Utrecht.

Aanbesteding 
Specialistische Jeugdhulp met verblijf
Het gesprek is onderdeel van de aanbesteding van de 
jeugdhulp met verblijf. Onze ambitie ‘elk kind groeit zoveel 
mogelijk thuis op’ staat in alle gesprekken centraal.  
Vanaf mei 2019 werken we met de jeugdhulpaanbieders 
een plan uit hoe deze specialistische jeugdhulp met 
verblijf er de komende jaren uit moet gaan zien.  
Daarbij betrekken we ook jongeren, ouders, onderwijs, 
lokale teams en Samen Veilig Midden-Nederland. 
Voor	1	oktober	maken	de	gemeenten	een	definitieve	
keuze welke jeugdhulpaanbieders vanaf 2020 deze 
vormen van jeugdhulp gaan bieden.
Meld u aan!
Bent u als ouder enthousiast geworden om deel te 
nemen aan dit gesprek? 
Meld u voor 4 juni 2019 aan via een mail aan  
ploeg.a@woerden.nl.  
Ook voor meer informatie over dit gesprek  
kunt u terecht op dit mailadres.

Bart Timmerarends (SGP) diende een 
amendement in om twee zinnen in de 
brief te laten vervallen: “Wij staan open 
voor de mogelijkheid te onderzoeken of 
de opwek van duurzame windenergie in 
de gehele polder Reijerscop mogelijk is” 
en “Graag gaan wij in gesprek met u om 
te onderzoeken of het haalbaar is het 
zoekgebied voor het energielandschap 
uit te breiden naar onze gemeente”. 
Dit amendement werd verworpen met 
5 stemmen voor en 10 tegen.  
De brief werd goedgekeurd door 
9 raadsleden, 6 stemden tegen.

De brandweerkazerne
Misschien begint de bouw van de nieuwe 
brandweerkazerne wel in september. 
Het voorstel om een aanvullend krediet 
van 375.000 euro te verlenen werd 
unaniem aangenomen. 
Het amendement van LM dat voorstelde 
om het krediet op te nemen in een 
bestemmingsreserve haalde het niet  
(4 voor en 11 tegen). De raad is zich 
kapot geschrokken van de verhoging 
van de bouwkosten omdat er gasloos 
gebouwd moet worden.  
Volgens sommigen is dat niet nodig, er 

kan ook elektrisch verwarmd worden en 
dat is misschien goedkoper. 
Het amendement waarin verzocht een 
vergelijkend onderzoek te plegen naar 
de aanschafkosten van een gewone CV 
tegenover een warmtepomp (LM) haalde 
het ook niet (6 voor en 9 tegen). Ook is 
men bang voor geluidshinder van een 
warmtepomp. Verontwaardiging is er 
over het feit dat nog steeds niet bekend 
is of er vleermuizen in het pand huizen. 
Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat er 
elders gebouwd zou moeten worden. 
Mochten die beestjes worden 
aangetroffen.

Financiën
Nota reserves en 
voorzieningen
De gemeente Montfoort is eens 
nagegaan wat voor potjes (bestem-
mingsreserves) er allemaal waren en 
hoelang er van diverse potjes geen 
gebruik is gemaakt. Toen is besloten alle 
bestemmingsreserves op te heffen en dat 
geld te storten in de algemene reserve. 
Er komen vijf nieuwe bestemmings-

reserves nl: Duurzaamheid en energie, 
Mobiliteitsplan en uitvoerings-agenda 
binnenstad, Omgevingswet, Toekomstig 
beheer en de Automatiseringstool en die 
krijgen allemaal een ton uit de algemene 
reserve. Hierover werd lang gediscus-
sieerd. De auditcommissie heeft haar 
goedkeuring aan deze operatie gehecht, 
maar diverse raadsleden zijn bang dat zij 
de controle over waar geld naar toe 
moet kwijt zijn. Frank van Rooijen 
(VVD) vond dat onzin. Het college moet 
altijd met financiële voorstellen naar de 
raad komen en dan kan die er over 
beslissen. Dat zei ook wethouder 
Wiggen: “Je kunt de algemene reserve 
niet zomaar leeghalen, het moet altijd 
worden goedgekeurd door de 
raadsleden”. 
Rob Jonkers (LM) is het totaal niet eens 
met deze zienswijze, maar zo stelde de 
wethouder: “Dat gaan wij niet eens 
worden dus moeten we daar ook maar 
niet meer over discussiëren” Het door 
IBLM ingediende amendement werd 
ingetrokken en het voorstel werd met 
11 stemmen voor en 4 tegen 
aangenomen.
Daarna kwam de Nota reserves en 

voorzieningen 2019, bestemmingsre-
serve Sociale Domein aan de orde. 
Een apart domein waarover nog bar 
weinig duidelijk is. Ineke Langerak (CU) 
maakte zich er grote zorgen over en was 
bang dat ook hieruit gelden naar andere 
reserves gaan. Dat is niet het geval zei 
wethouder van Wiggen, voor dit domein 
is er een egalisatiereserve. Als er geld 
uitgaat wordt dit weer aangevuld. 
De kritiek dat er geen verdere financiële 
onderbouwing is werd weerlegd met de 
mededeling dat de meicirculaire er nog 
niet is. Bovendien lijkt het erop dat er 
vanuit het rijk meer geld komt voor, met 
name, jeugdzorg. Maar hoe dat voor 
Montfoort uitpakt is dus nog niet 
bekend. Het amendement van CU, LM, 
SGP en CDA was ingediend om te 
beslissen deze bestemmingsreserve 
terug te brengen naar het saldo van eind 
2017, nl. 897.844 euro en vanaf 2019 
voordelige saldo’s op het gebied van het 
sociale domein toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve, werd verworpen. 
Het voorstel werd met 11 stemmen voor 
en 4 tegen aangenomen.
Daarna volgde nog Integraal Duurzaam 
Financieel beleidskader 2019-2020. 

De oppositie vindt dit een volstrekt 
ontoereikend document, want geen 
financiële onderbouwing. Met name 
Han Bovens (PAK) en Rob Jonkers 
vlogen elkaar in de haren. 
Bovens vanwege verontwaardiging over 
het persbericht in de kranten, door de 
gehele oppositie, waarin het financieel 
beleid van de gemeente werd afgekraakt. 
Hij vond dit een klap in het gezicht van 
de hardwerkende ambtenaren die dit 
stuk hebben geproduceerd, maar 
Jonkers vindt het nog steeds ver onder 
de maat. Uiteindelijk werd besloten dat 
in september een stuk met de financiële 
kaders aan de raad zal worden 
voorgelegd, waarin ook de actuele cijfers 
verwerkt kunnen zijn.
De raadsvergadering werd op dit punt 
afgesloten en de resterende 13 agenda 
punten werden vanwege het late tijdstip, 
kwart voor 12, op dinsdag behandeld. 
Die vergadering duurde nog een uurtje. 
Ben van Eijk (CDA) diende nog een 
motie ‘Vreemd aan de orde van de dag 
in’ om gedaan te krijgen dat er een apart 
waterplan komt voor de Lange 
Linschoten, vanwege het gevaar van 
overstroming bij zware regenval.
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Zaterdagwedstrijd in 
Linschoten
Voetbal op de televisie? Voor de doorgewinterde supporter van het polsstokver-
springen geen reden om zich huiswaarts te begeven. Uw verslaggever hield het 
rond kwart voor negen wel voor gezien, maar de diehards willen niet later 
geconfronteerd worden met een record waarvan zij geen getuige zijn geweest.

Die records hingen zaterdag ook in de 
lucht. Zo liet Oudewaternaar Sander van 
Vliet zich zien bij de senioren. Zijn 
persoonlijke record van 19,32 was goed 
voor een derde plaats in de eindrang-
schikking. Nog bonter maakte klasse-
mentsleider Jaco de Groot het. Hij leek 
op jacht naar het opnieuw overschrijden 
van de 22-metergrens en kwam bij zijn 
poging tot 21,79. Zo’n sprong ontlokt 
dan een enthousiaste reacties van de 
kenners die zich al lang voor de 
defi nitieve uitsprong laten horen en met 
een welgemeend applaus besluiten. Dat 
weerklonk ook toen eerstejaars junior 
Reinier Overbeek een aanval inzette op 
het nationale junioren record. Hij 
belandde na 20,38 in het zandbed en 
glunderde van oor tot oor. In zijn 
schaduw gaven meerdere junioren te 
zien dat zij steevast vorderingen maken 
nu het seizoen loopt. Bij de jongens en 
meisjes die uitkomen in de topklasse 
waren de persoonlijke records van Mark 
van der Horst (17,18) en Roy Velis 
(16,39) aansprekende prestaties. Zij 
werden eerste en derde op de 
eindranglijst waarop Guus Hoogland uit 
Montfoort tweede werd met een ruime 
zeventienmetersprong; 17,03. 
Persoonlijke records van Meike 
Zijderlaan (13,02) en Eline Kastelein 
(12,81) volstonden om de eerste en 
tweede positie in de categorie meisjes 

topklasse in te nemen. Bij afwezigheid 
van Dymphie Baas pakte Wendy 
Helmes met een ruime vijftienme-
tersprong eenvoudig de winst bij de 
dames voor Joriene Baas die tot 14,28 
kwam.

De kampioenen v.l.n.r.: Eline Kastelein (de prijs ging uiteindelijk naar Meike 
Zijderlaan), Wendy Helmes, Reinier Overbeek, Mark van der Horst en Jaco de Groot

Jaco de Groot; 21.39 cm

Junior Reinier Overbeek; 20,38 (pr)

Er stond vorige week een foutief onderschrift bij de avondvierdaagsefoto. Mevrouw Riet Scherpenzeel stuurde namelijk deze foto in 
van de wandelaars tijdens de avondvierdaagse op de Zuid-Linschoterzandweg. En ja het is terecht een prachtige buitenbuurt!

Prijzenregen 
voor TOOS 
tijdens Minicup
Tess van den Bosch en Lieke van 
Ringelesteijn hebben meegedaan aan 
de Minicup bij turn4u in Utrecht. 
Ondanks het warme weer hebben ze 
hun beste beentje voorgezet en zijn ze 
heel wat medailles rijker!
Lieke turnde dit seizoen in de D3 en 
heeft voor deze wedstrijd een niveau 
hoger moeten leren; heel knap om te 
zien hoe ze in zo’n korte tijd de oefenstof 
beheerst. Tess turnde dit seizoen al wel 
in de D2 maar turnt vandaag op balk een 
nieuw pluselement, de handstand, met 
resultaat.
Alle turnsters die meedoen aan de 
minicup krijgen een gouden medaille en 
een mooi T-shirt als aandenken. 
Daarnaast winnen Tess en Lieke in totaal 
nóg vijf medailles.
Lieke: derde in de meerkamp en tweede 
op sprong;
Tess: tweede in de meerkamp, derde op 
balk en tweede op vloer.
Een hele leuke en leerzame wedstrijd 
voor de jongere turnsters ter 
voorbereiding op volgend seizoen.

Kampioenschap voor korfballers LUNO
De korfballers van LUNO zijn zaterdag kampioen geworden in de 3e klasse. 
Op zonovergoten eigen veld in Linschoten won LUNO voor veel publiek met 
17-5 van Oranje-Nassau. Toen daarna bleek dat concurrent Crescendo had 
verloren, was het kampioenschap binnen.
Promotie naar de 2e klasse is voor LUNO 1 al zeker, maar ook het tweede team kan 
promoveren naar de 2e klasse. Daarvoor moest zaterdag worden gewonnen. Dat was 
geen lastige opgave, LUNO 2 won met 15-8 van middenmoter Danaïden. De laatste 
wedstrijd is in Haarlem, tegen kampioen Rapid.
Trainer Aad Witteman bekroont zijn eerste jaar bij LUNO met promotie naar de 
tweede klasse in de veldcompetitie. Lukt het LUNO 2 ook te promoveren, dan speelt 
de selectie volgend seizoen weer op hetzelfde niveau. Ook LUNO 3 en de jeugd van 
LUNO A1 komen dit seizoen in de 3e klasse uit. De A1 staat riant eerste en kan 
kampioen worden. LUNO 3 heeft óók een goede uitgangspositie om te promoveren, 
maar heeft nog 3 wedstrijden te spelen. Zaterdag 15 juni zijn de laatste competitie-
wedstrijden. Voor LUNO 1 in Harmelen, LUNO 2 speelt de topper in Haarlem, 
LUNO 3 in Amsterdam en LUNO A1 sluit af met de waarschijnlijke kampioenswed-
strijd op het eigen sportpark Rapijnen in Linschoten.

Op zaterdag 1 juni stond voor vier judoka’s van Proost Sport het 26e Heide 
Judotoernooi in Ede op het programma. Helaas waren er drie judoka’s 
geblesseerd geraakt voor aanvang van dit toernooi.

De sporters stonden dit jaar voor het 
eerst op de tatami in de nieuwe 
Topsporthal Van der Knaaphal te Ede. 
Valerius van der Haven en Boris 
Hendriks startten de dag en waren zeer 
succesvol. De jongens moesten zich in 
hun poule plaatsen voor de kruisfi nales. 
Beiden deden dat voortreffelijk. In de 
kruisfi nale won Valerius en verloor Boris. 
Hierdoor plaatse Valerius zich voor de 
fi nale, helaas ging deze verloren en werd 
hij knap tweede. Boris veroverde de 
bronzen medaille. In de middag moesten 
Sjors Hendriks en Senna Groothedde de 
tatami betreden. Sjors wist zich ook voor 
de kruisfi nales te kwalifi ceren. Hier 
moest zij genoegen nemen met een 
mooie bronzen medaille. Senna had haar 
dag niet en verloor in de poule.

Venray
Op zondag 2 juni stonden er twee 
toernooien op het programma, in 
Venray en ‘s Gravenzande. Damiën den 
Bleker reisde met coach Zhen van 
Mechelen af naar het 45e Internationale 
Judo Tournament Venray. Damiën komt 
uit in de categorie senioren -73 kilo. 
In de eerste ronde wierp hij een 
Fransman twee keer in wazari. Daarna 
liet hij zich door een Belg verrassen in de 
eerst 10 seconden, ippon tegen. Om het 
brons moest hij het opnemen tegen een 
Duitser. Ook deze tegenstander kreeg 
tweemaal wazari van Damiën, een zeer 
verdiende bronzen medaille.

‘s Gravenzande
Amber Mulder en Merel van Rossum 
stonden op het 15e Mahorokan 
Westland Toernooi in ‘s Gravenzande. 
In de Westlandhal hadden ze de deuren 
tegen elkaar opengezet om nog iets van 
verkoeling te krijgen. Amber was als 
eerste aan de beurt in de categorie 12-13 
jaar -57 kilo, zij verloor haar eerste 
wedstrijd net aan in de golden score. 
Daarna was zij gebrand op winst en deed 
dat ook tweemaal. Hierdoor werd zij 
knap tweede. Merel van Rossum zat in 
een poule van vijf en moest ook fl ink aan 
de bak in de categorie 10-11 jaar meisjes 
-36. De eerste twee wedstrijden won zij 
gelijk met ippon. Daarna verloor zij van 
de uiteindelijke winnares. In haar laatste 
wedstrijd wilde zij haar tegenstander in 
een offerworp werpen maar belande 
hierdoor in een houdgreep. Merel werd 
knap derde.

Woensdagwedstrijd in Linschoten
In de categorieën jongens topklasse en 
meisjes topklasse konden op 
woensdagvond liefst zeven persoonlijke 
records worden bijgeschreven. Harmen 
Timmerarends (17,23), Mark van der 
Horst (17,10), Hidde van Dam (16,34), 
Eimert van Ingen (15,79) en Ties Meier 
(15,04) deden van zich spreken bij de 
jongens en datzelfde gold voor Thalita 
van der Wind (12,91) en Meike 
Zijderlaan bij de meisjes. Zij benutten 
niet alleen de bijna ideale weersomstan-
digheden maar tevens de kwaliteit van 
de accommodatie in Linschoten. 
Dymphie Baas kwam op de 
damesschans tot 16,18 m en eindigde 
voor de licht geblesseerde Wendy 
Helmes die slechts een poging 
ondernam (14,72) om haar klassement 
niet te verknoeien. Het meeste geweld 
werd op de seniorenschans ten beste 
gegeven. Daar had Jaco de Groot een 
onvervalste 21 meter sprong in petto. 
Hij kwam tot 21,39 voor Rian Baas met 
20,41 meter.

Een naloper

Succesweekend judoka’s Proost Sport

Op zoek naar de geheimen van de eendenkooi 
op het afgesloten gebied van Staatsbosbeheer

Ontdek de wondere wereld 
van de eendenkooi 
bij avondschemer
Staatsbosbeheer organiseert op 
donderdag 6 juni een excursie naar de 
eendenkooi van Broek en Blokland in 
de gemeente Montfoort. 
De deelnemers gaan op zoek naar de 
wetenswaardigheden van de 
eendenkooi. Enig idee waar de 
gezegden ‘de pijp uitgaan’ en ‘achter 
de schermen kijken’ vandaan komen? 
Welke functie een eendenkooi 
tegenwoordig nog heeft? Ontdek dit 
alles en ga mee op deze spannende 
excursie.
De eendenkooi is normaal gesproken 
gesloten echter op deze bijzondere dag 
voor u, onder begeleiding van een 
Staatsbosbeheer gids, opengesteld. 
De deelnemers gaan door het 
toegangshek, dat van slot wordt gedaan 
en komen in een afgesloten 
Staatsbosbeheer gebied. De wandeling 
gaat door een prachtig schraallandschap 
naar de eendenkooi waar de deelnemers 

in een openlucht museum komen. 
De mooiste plekjes worden bezocht en 
U ziet vanuit een uitkijkhut de plas waar 
misschien ook de wilde eenden 
zwemmen.
Het ambacht van het eenden vangen 
komt ruimschoots aan bod.
De excursie start om 19.00 uur bij 
Fruitbedrijf van Lint aan Blokland 32, 
3417 MP te gemeente Montfoort en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
De deelnemers en de gidsen verzamelen 
op deze locatie en na gebruik van een 
consumptie gaat de groep naar de 
eendenkooi. De wandelexcursie is 
ongeveer 4 kilometer en duurt plm. 
2 uur. De kosten zijn € 8,00 voor 
volwassenen en € 3,00 voor kinderen 
tot 12 jaar inclusief een consumptie. 
Opgeven is wel verplicht
en dat kunt u doen via
utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl

(foto Staatsbosbeheer).
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Speler van het jaar Ivo Lemkes 
duelleert met een Benthuizer 
middenvelder.

ZATERDAGVOETBAL Nacompetitie na 67 minuten definitief voorbij

Met negen tegen elf lukt het niet
FC Oegstgeest - Linschoten 3-0
na driekwart wedstrijd zat de nacom-
petitiestrijd er voor linschoten op. 
scheidsrechter obradocic 
beoordeelde een stevig duel van 
daan Walgreen met de oegstgeester 
lichtenbeld rijp voor een rode kaart 
en had er aansluitend nog een in 
petto voor de reclamerende nick de 
Kort. Met negen man was het 
natuurlijk een onmogelijkheid om 
nog iets te veranderen aan de 3-0 
achterstand waar de roodwitten 
tegenaan keken.
dat de	spelers	uit	linschoten	in	deze	
kleuren	speelden	was	het	gevolg	van	
een	begrijpelijk	misverstand	dat	op	een	
vervelende	manier	was	opgelost.	
de linschotenaren	hadden	in	het	
recente	verleden	al	eerder	met	een	
ploeg	uit	oegstgeest	van	doen	gehad.	
onder	de	naam	vv	oegstgeest	speelde	
deze	formatie	in	een	combinatie	van	
rood	en	geel	en	werd	deze	ploeg	in	de	
eindronde	van	de	nacompetitie	na	een	
verrassende	partij	van	promotie	
afgehouden.	linschoten	promoveerde	in	
de	thuiswedstrijd	naar	de	derde	klasse.	
bij de	huidige	club,	die	na	een	fusie	met	
udo	voor	het	eerste	seizoen	uitkomt	
onder	de	noemer	FC	(fusieclub)	
oegstgeest,	lag	deze	geschiedenis	nog	
vers	in	het	geheugen.	bij hun	nieuwe	
tenue	paste	niet	het	uittenue	dat	de	
linschotenaren	niets	vermoedend	
hadden	meegenomen.	een sportieve	
geste	om	dit	abuis	te	verhelpen	door	het	
eigen	uittenue	aan	te	trekken,	zat	niet	in	
het	‘sportieve’	pakket.	rood	en	wit	
moest	derhalve	in	vliegende	vaart	uit	
linschoten	worden	verscheept;	de	
wedstrijd	begon	een	kwartier	later.

Geen rood
de	bezoekers	zochten	geprikkeld	de	
aanval	en	zagen	al	in	de	3e	minuut	een	
overduidelijk	geval	van	‘genade	voor	

recht’,	toen	doorbrekende	nick	de	kort	
op	de	rand	van	de	zestien	onheus	werd	
gestuit	door	verdediger	Mario	Gianfiglio.	
Hij kwam	ervan	af	met	een	gele	kaart.	
ook rechtsachter	lichtenbeld	zag	deze	
kleur	in	de	6e	minuut.	waarmee	de	
dadendrang	van	de	linschotenaren	werd	
onderstreept,	want	tussendoor	was	een	
plots	schot	van	joey	van	kouwen	een	
prooi	geworden	voor	doelman	
Messemaker	en	verscheen	aanvoerder	
vincent	van	eijk	al	snel	achter	de	voorste	
linie.	Het openingsdoelpunt	viel	na	
11 minuten	spelen	echter	aan	de	
overzijde.	appél	voor	hands	zorgde	voor	
enig	verlies	van	de	concentratie	en	een	
voorzet	vanaf	de	rechterzijde	werd	door	
joep	van	tulder	tegendraads	langs	
doelman	ankoné	gekopt;	1-0,	tegen	de	
verhouding.	in de	aansluitende	fase	
moest	talitha	vermeij	in	de	ogen	van	
trainer	ben	rietveld	wel	wat	veelvuldig	
de	groene	mat	op	om	spelers	op	te	
lappen.	Zijn	misbaar	hierover	werd	door	
de	arbiter	niet	op	prijs	gesteld	en	leverde	
een	vermaning	op.

Weinig doelrijpe kansen
tot	echte	scoringsmogelijkheden	
kwamen	beide	ploegen	in	de	periode	tot	
aan	de	onvermijdelijke	drinkpauze	niet.	
de opbouw	van	de	bezoekers	zag	er	nog	
wel	redelijk	uit	maar	de	lange	eindpass	
kwam	zelden	aan.	aan	de	overzijde	was	
doelman	ankoné	attent	bij	doorbrekende	
oegstgeestenaren	en	was	vrouwe	
Fortuna	aan	zijn	zijde	toen	uit	een	
hoekschop	een	rebound	van	abel	
bormans	de	op	de	lijn	geposteerde	tom	
Mooij	trof.	in een	evenwichtig	eindspel	
werd	de	eerste	helft	tot	een	eind	
gebracht.	nick	de	kort	toonde	zich	te	
gretig	en	werd	wegens	buitenspel	
afgefloten,	vincent	van	eijk	verscheen	
meerdere	malen	in	de	spits	en	de	
oegstgeestse	doelman	pakte	een	voorzet	

van	daan	roozenboom	bekwaam	voor	
iemand	gevaarlijk	kon	worden.	net	
hiervoor	liet	bormans	na	een	kopie	van	
het	openingsdoelpunt	te	maken.

Blauw
vol	animo	startte	linschoten	-nu	met	
ankoné	in	het	blauw-	de	tweede	helft.	
die -en	ook	de	wedstrijd-	was	uiteindelijk	
na	12 minuten	voorbij.	ankoné	redde	
nog	ten	koste	van	een	hoekschop,	maar	
had	in	de	54e	minuut	geen	antwoord	op	
het	schot	dat	door	bormans	richting	
verste	kruising	werd	getrapt;	2-0.	nog	
een	drie	minuten	later	slalomde	de	veel	
aandacht	vragen	linkerspits	
van bommel	door	de	defensie	en	was	
zijn	aansluitende	uithaal	de	linschoter	
doelman	eveneens	te	machtig;	3-0.	
binnen	het	uur	waren	de	illusies	
verdwenen	en	capituleerde	linschoten	
na	een	reuze	scrimmage	waarbij	liefst	
vier	spelers	het	doelman	Messemaker	
moeilijk	maakte.	de aanvoerder	kwam	
als	winnaar	uit	de	strijd	geholpen	door	
een	fluitsignaal	van	de	man-in-het	geel.

Twee maal rood
daarna,	na	het	wegzenden	van	twee	
spelers	tegelijkertijd,	was	het	over	en	uit.	
Het pleit	voor	de	linschotenaren	dat	zij	
zich	niet	naar	een	slachtbank	lieten	
leiden	en	daarmee	een	monsterscore	
voor	lief	zouden	nemen.	Met veel	
strijdlust	en	gevoel	voor	collectiviteit	
werden	de	schouders	er	onder	gezet.	
iedereen	verdedigde	mee	en	waar	
mogelijk	werd	de	aanval	nog	gezocht.	
Zoals	door	aanvoerder	van eijk	die	zijn	
rush	zag	onderbroken	door	de	zesde	
‘pion’	op	rij.	Gijs	Mink	en	jelle	baars	
kwamen	hun	steentje	nog	bijdragen	en	
verlosten	braakensiek	en	den	boer	nog	
van	hun	lijden.	Het nacompetitiespek-
takel	van	drie	jaar	geleden	kon	niet	
worden	herhaald.

door Gerard van Hooff

vervolg van de voorpagina

BSC - WDS 4-1
Zaterdag speelde Wds de eerste en 
tevens laatste wedstrijd van de 
nacompetitie. bsC’68, strijdend tegen 
degradatie was met 4-1 te sterk voor 
de met promotiegedachten spelende 
ploeg uit driebruggen.
Het duurde	even	alvorens	beide	ploegen	
de	wedstrijdzenuwen	konden	
onderdrukken.	Het eerste	kwartier	
gebeurde	er	nauwelijks	iets	dat	het	
vermelden	waard	was.	of	het	moest	het	
buitenspeldoelpunt	zijn	van	de	benthuizer	
davids.	in de	22e	minuut	opende	de	
thuisclub	wel	de	score.	korving	brak	door	
over	de	rechterkant	en	diens	perfecte	
voorzet	bereikt	lennart	van	den	berg	die	
eenvoudig	kon	binnen	tikken;	1-0.	
dijkhuizen	was	hierna	voor	de	thuisploeg	
dicht	bij	een	verdubbeling	van	de	score,	
maar	zijn	vrije	trap	werd	door	keeper	jan	
boerefijn	tot	corner	verwerkt.	aan	de	

andere	kant	kwam	wds	bijna	langszij	en	
was	de	paal	een	sta-in-de-weg.	vlak	voor	
rust,	met	de	gedachten	al	bij	de	smaak	
van	de	thee,	kreeg	wds	nog	even	een	
tegenslag	te	verwerken	in	de	vorm	van	
een	tweede	tegengoal.	sandifort	scoorde	
op	aangeven	van	van den	berg	de	
eenvoudige	2-0.	(42e	min).	de wedstrijd	
was	daarmee	echter	nog	niet	gepeeld.	
de bezoekende	ploeg	zette	na	de	
hervatting	een	tandje	bij	en	kwam	
aanvankelijk	nog	goed	weg	toen	
dijkhuizen	maar	net	naast	het	doel	van	
boerefijn	kopte.	naast	een	aantal	
scoringsmogelijkheden	leverde	de	inzet	
van	de	ploeg	uit	driebruggen	ook	een	
aantal	vermaningen	op	in	de	vorm	van	
gele	kaarten.	een van	die	kansen	leverde	
de	aansluitingstreffer	op.	een prima	
voorzet	van	erwin	van	der	stigchel	werd	
uitstekend	binnengekopt	door	eric	
Cromwijk,	2-1.	(52e	min)	bsC’68-
doelman	Michael	verhoef	groeide	in	deze	
fase	uit	tot	de	held	van	benthuizen,	
hoewel	hij	ook	de	rol	van	de	schlemiel	
bijna	opeiste	door	een	uittrap	tegen	een	
tegenstander	aan	te	schieten.	rondom	
dat	gebeuren	pareerde	hij	op	miraculeuze	
wijze	een	door	Mark	koorevaar	getrapte	
vrije	trap	en	tikte	hij	een	koppoging	van	
Mark	venhuis	over	de	ligger.	tegen	de	
verhouding	in	wist	bsC’68	in	de	70e	
minuut	de	wedstrijd	in	het	slot	te	gooien	
toen	davids	de	bal	via	de	binnenzijde	van	
de	paal	achter	jan	boerefijn	deponeerde;	
3-1.	wds	was	geslagen	en	kon	zich	niet	
meer	herpakken.	lody	dijkhuizen	
maakte	er	zelfs	nog	4-1	van	toen	hij	met	
veel	overzicht	van	rond	de	middenstip	
jan	boerefijn,	die	ver	voor	zijn	doel	
stond,	wist	te	verschalken.	de laatste	
10 minuten	waren	hiermee	een	
formaliteit.

Laatste stuiptrekking van Linschoten; een scrimmage zonder resultaat.

Meta	van	Groeningen	had	aan	de	
rechterkant	alles	onder	controle	en	werd	
uit	voorzorg	vanwege	haar	zere	knieën	
gewisseld.

Conditie doorslaggevend
in	de	tweede	helft	had	arC	het	zichtbaar	
zwaar	en	moest	dus	regelmatig	even	
rusten	op	de	rubberen	grasmat.	
de meiden	van	oudewater	kregen	zo	nu	
en	dan	nog	een	kans	om	te	scoren.	
nikita	Marcus	kopte	uit	een	corner	op	
doel	maar	had	jammer	genoeg	niet	
genoeg	snelheid.	lisanne	en	Puck	
maakten	het	de	verdedigers	van	arC	
zeer	lastig	door	elke	keer	weer	het	doel	
van	de	tegenstander	op	te	zoeken.	
Helaas	kwamen	hier	geen	doelpunten	uit	
voort.	de klok	tikte	door	en	de	spanning	
werd	bij	de	leiders,	kevin	sprenkels	en	
Mark	de	bruijn,	steeds	hoger.	
teamgenoten	vonne	en	jill,	die	door	
blessures	niet	mee	konden	doen,	
moedigden	hun	teamgenoten	vol	

spanning	aan.	de meegereisde	
supporters	moedigden	de	meiden	ook	uit	
volle	borst	aan.	uiteindelijk	klonk	daar	
het	eindsignaal	en	volgde	een	enorme	
ontlading!	Het feestje	kon	beginnen	voor	
de	Mo17-1.	Het werd	uitbundig	gevierd	
met	de	meegereisde	opa’s,	oma’s,	
vaders,	moeders,	broers,	zussen,	ooms,	
tantes,	neven,	nichten	en	vrienden.	via	
de	telefoon	liet	jeffrey	brouwer	weten	
zeer	trots	te	zijn	op	de	meiden	van	
Mo17-1.	Hij verzorgt	wekelijks	met	
kevin	sprenkels	de	trainingen	voor	deze	
fantastische	groep.

Beker
uiteindelijk	werd	met	trots	de	grote	beker	
mee	naar	oudewater	genomen,	om	bij	
de	ouders	van	sophie	van	den	
Hadelkamp	feest	te	vieren.	de meiden	
kregen	een	t-shirt	van	het	bestuur	van	
FC	oudewater	en	de	ouders	verrasten	de	
meiden	met	taart	en	een	ijsbon.

Niels Ott in topvorm
een lekker zonnetje en een aangename temperatuur zorgden ervoor dat de 
tweede wedstrijd van de jumbo blankestijn Cup soepel verliep en het 
toegestroomde publiek zichtbaar genoot van de wedstrijden. op woensdag 
29 mei verschenen ruim 50 deelnemers aan de start van de wedstrijd. 
de sVo-toppers ontbraken dit keer in verband met de nederlandse 
Kampioenschappen die in het Hemelvaartweekend in Wervershoof en Medemblik 
werden gehouden.
de	jongste	jeugdskaters	beten	het	spits	af	
met	een	100	meter	tijdrit.	Zo hard	
mogelijk	rijden	en	een	snelle	tijd	
neerzetten	stond	nog	niet	voor	iedereen	
voorop.	een aantal	rijders	gaf	de	
voorkeur	aan	een	veilige	race	en	nam	de	
tijd	om	tijdens	de	rit	de	bescherming	
even	goed	te	doen.	daarna	was	het	de	
beurt	aan	de	wat	oudere	jeugdskaters.	
Zij reden	een	tijdrit	over	een	volle	ronde.	
noëlle	jongebreur	zette,	na	er	een	jaartje	
tussenuit	te	zijn	geweest	en	slechts	één	
training	te	hebben	gehad	dit	seizoen,	
meteen	een	prachtige	tijd	neer	en	
eindigde	op	dit	onderdeel	op	een	tweede	
plaats	vlak	achter	isa	van	den	berg.
joep	stubbe	heerste	bij	de	wedstrijd-
rijders,	maar	werd	op	de	hielen	gezeten	
door	woerdenaar	björn	kitselaar	en	
niels	ott.	laatstgenoemde	was	in	zeer	
goede	vorm.	ook bij	de	andere	
wedstrijdonderdelen	moest	stubbe	zijn	

uiterste	best	doen	om	de	Montfoorter	
achter	zich	te	laten.	niels	ott	kwam	bij	
de	series	over	6 ronden	slechts	drie	
tiende	van	een	seconde	later	over	de	
finish	dan	zijn	oudewaterse	tegenstander.
de	dames	P1	maakten	er	eveneens	een	
spannende	strijd	van	bij	de	series.	Meike	
van	straalen	had	een	snelle	start,	maar	
kon	niet	voorkomen	dat	de	Zeeuwse	
Hendrika	de	kok	al	snel	de	koppositie	
overnam.	een inhaalmanoeuvre	van	
Meike	leverde	haar	echter	niet	het	
gewenste	effect	op.	vita	van	deuren	wist	
het	ontstane	gaatje	dicht	te	rijden	en	
zette	van	straalen	daarmee	op	de	derde	
positie.	lange	tijd	leek	het	erop	dat	de	
Zeeuwse	de	strijd	zou	winnen.	vita	bleek	
echter	nog	voldoende	over	te	hebben,	
zette	de	sprint	in	op	het	laatste	rechte	
stuk	en	wist	als	eerste	over	de	finishlijn	te	
komen. Hoewel	rianne	Coljé	behoorlijk	hard	ten	

val	kwam	tijdens	haar	tijdrit	-	ze	kwam	al	
duikelend	over	de	finishlijn	-	verscheen	ze	
toch	weer	aan	de	start	van	de	series	en	
wist	er	met	de	winst	vandoor	te	gaan.
de	wedstrijd	werd	afgesloten	met	een	
marathon.	de jongste	deelnemers	reden	
vier	rondes.	dat dit	nog	een	hele	kluif	
voor	ze	was	bleek	wel	uit	het	feit	dat	de	
eHbo	het	behoorlijk	druk	kreeg	tijdens	
de	laatste	ronde.	veel jonge	deelnemers	
kwamen	ten	val	vanwege	de	vermoeidheid.	
de oudere	jeugdskaters	reden	mee	met	
de	jongere	wedstrijdrijders.	Zes	minuten	
lang	reden	zij	hun	rondes.	
de jeugdskaters,	toch	enigszins	op	hun	
hoede	vanwege	de	snelheid	waarmee	de	
wedstrijdrijders	hen	voorbij	suisden,	
reden	aan	de	buitenkant	van	de	baan.	
aangemoedigd	door	de	aanwezige	
trainers	wisten	zij	allemaal	de	zes	

Welkom bij FC Oudewater
Zoals ieder jaar is FC oudewater actief met het organiseren van verschillende voetbaltoernooien. na een succesvol 
paastoernooi voor de Mo19, Mo17 en Mo13 is het nu de beurt aan de jongens. Voor dit jaar kunnen de jo13 in de 
verschillende niveaus 1e klasse, 3e klasse en 5e klasse strijden voor de hoofdprijs!
naast	het	competitieve	aspect	staat	vooral	het	plezier	op	deze	dag	centraal.	in	inG	is	door	FCo	een	sponsor	gevonden	die	zich	hier	
volledig	in	kan	vinden.
verenigingen	vanuit	het	hele	land	zijn	uitgenodigd	om	mee	te	doen	aan	het	toernooi.	Hierdoor	heeft	het	toernooi	een	landelijk	
karakter.	teams	uit	de	provincies	utrecht,	Gelderland,	Groningen,	Flevoland,	Zuid-Holland	en	noord-brabant	zullen	aan	het	
toernooi	deelnemen.

minuten	vol	te	maken.
de	oudere	wedstrijdrijders	reden	de	
afsluitende	marathon	over	12 minuten.	
joep	stubbe	ging	er	met	de	overwinning	
vandoor,	op	de	voet	gevolgd	door	niels	
ott	en	björn	kitselaar.
de	huldiging	liet	nog	even	op	zich	
wachten.	Hieraan	voorafgaand	vond	een	
verloting	van	diverse	producten,	
beschikbaar	gesteld	door	jumbo	
blankestijn	en	dave	van	dam,	plaats.	
Pas	nadat	alle	bidons,	gevulde	
boodschappentasjes	en	sokken	verloot	
waren,	werd	er	overgegaan	tot	de	prijs-
uitreiking.	noor	van	vliet,	enige	
deelneemster	in	haar	leeftijdscategorie	bij	
de	aspiranten,	werd	door	de	speaker	
geroemd	om	haar	prestaties	en	zag	in	
haar	een	aanstormend	nieuw	talent	voor	
de	wedstrijdgroep.	

Familie	de	jong	keerde	vol	trots	
huiswaarts.	alle drie	de	kinderen	namen	
een	gouden	medaille	in	ontvangst	uit	
handen	van	wedstrijdleidster	Marian	
visser.	de	winnaars	bij	de	niet-wedstrijd-
rijders	waren	isabel	de	jong	en	siebe	de	
jong	(P4),	julie	van	de	ridder	en	jesper	
de	jong	(P3),	isa	van	den	berg	en	sietse	
verploeg	(P2)	en	noor	van	vliet	en	Floris	
verploeg	(P1).
de winnaars	bij	de	wedstrijdrijders	waren	
Fernandez	lommers	(P4),		
daphne	van	kooten	en	noah	epping	(P2),	
Hendrika	de	kok	en	sem	van	beek	(P1),		
Pien	van	der	linden	en	niels	ott	(k)	en		
rianne	Coljé	en	joep	stubbe	(j).



Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze folder zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 folderartikelen per actie 
per klant, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Per product of combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij bestellingen via de app of online 
(m.u.v. bloemen, planten, taart en gebak). *de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Openingsvoordeel Spaar voor een gratis WelkomstPakket

Geldig van maandag 3 t/m zondag 9 juni 2019 bij Coop Heijmans

Top! van Coop 
Authentieke yorkham, 
abdijham of Coburger ham 
per 100 gram, vers verpakt

Jonagold appelen los

Rundergehakt
per 100 gram

Coop appelfl appen
per 4 stuks verpakt

0.61 0.39

2.45
2.56 1.49

1.49 0.99

3.64 2.-

Top! van Coop 
Oosterse maaltijden

bak 450/500 gram

4.39
 2.20

5.49
2. 75

 50% KORTING*

Op 8 juni om 14.00 uur wordt de nieuwe kersenhut feestelijk in gebruik 
genomen. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje 
en drankje de nieuwe winkel te bekijken. Voor de kinderen zal er een 
springkussen aanwezig zijn.
Adres:  
Heeswijk 38
Montfoort

www.oosterom-kersen.nl

Doe voor e 50,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop 
(te vinden bij alle NOVO-leden)

en lever deze in, uiterlijk zaterdag 15 juni vóór 17.00 uur, 
bij COOP Heijmans of bij MITRA Oostendorp

Spaar uw 
kaSSabonnen

en maak kanS op een

vaderdagpakket

vakkundig  en betrouwbaar

Erkend Gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
Telefoon 0348-561361
Fax 0348-563995

Waaloord 22
3448 BD Woerden
Telefoon 0348-418890

Loodgietersbedrijf Oudewater

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen

Hét aDres voor ... onDerDelen,
fietsreparaties, elektriscHe, nieuwe

en geBruikte fietsen! 

  06-38559746
ma-vrij 18.30-20.00 uur

za 09.00-16.00 uur
www.debruynfietsen.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle   90 | 3467 PR Hekendorp | Tel.   0182-501464 | Mobiel   06-23560959

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

Hoogstraat 32 en 55  Haastrecht | 0182-501313/502230 | GRATIS parkeren a/d achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)  

VLOEREN

WONEN

s
inds 1860

s
in

ds 1860

GORDIJNEN

SLAPEN

Uw complete woninginrichting 2.000 m 2

SHOWROOM

Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

• Van landelijk tot modern
• Persoonlijk advies
• Personenlift aanwezig
• Haal en breng service

Boomstamtafels
leverbaar in 3 kleuren en diverse poten

vanaf: 200 x 100 (incl. stalen kruispoot) van € 999,- voor € 595,-
Kijk op www.urbansofa.nl voor meer informatie!

2e Pinksterdag zijn wij tussen 11:00 en 16:00 geopend!
JUNI 

MAANDACTIE
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