Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER
0348-561478

www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

IN DIT NUMMER
NR. 3396 - DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

LOPIKERWAARD

OUDEWATER

pag. 4:
pag. 6:
pag. 7:
pag. 9:
pag. 10:
pag. 12:
pag. 14:

Nieuw plan voor Schuylenburcht
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Community Singing met Cessibon
Inzegening Mariakapel Haastrecht
Proeverij Haastrecht
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Burgemeester Montfoort sluit schuur

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

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

Fototentoonstelling
‘Op Afstand’ in Overtuin

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
advocaten voor
het MKB

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Cultureel Montfoort viert
lustrum en trapt af met
Uitmarkt

door Sjoukje Dijkstra

Om het groteiland wandelen om
foto's te kunnen bekijken

Onder een zeer grote belangstelling
opende burgemeester Roel Cazemier
samen met wethouder Bert Bening
de fototentoonstelling 'Op Afstand,
bijzondere verbeelding op groot
formaat'. Dit vond op zaterdag
7 september plaats in de Overtuin
van het museum Paulina Bisdom van
Vliet. Vijftien prachtige foto's op
groot formaat van 2x3,50 meter zijn
op het eiland van de grot geplaatst.
Bezoekers wandelen om het eiland
om de foto's te bekijken. Casper
Cammeraat, Rien Casteleijn en
Ernst Klip exposeren hier vier weken,
elk met vijf werken.
Burgemeester Cazemier vindt de
Overtuin een prachtige plek om er te
zijn. Het is een parel van cultuurhistorische waarde waar deze unieke fototentoonstelling helemaal in past.

van de Maasvlakte. Ernst Klip heeft
sferische beelden. Ernst: "Het zijn beelden
die ik door mijn zoeker heen zie en voel."
Casper Cammeraat is landschapsfotograaf en maakt bij het fotograferen
duidelijk gebruik van het weer, licht en
mist. Prachtig van hem is de zeer brede
foto van de Reeuwijkse Plassen en de
kleurrijke foto van de Overtuin.

Drie fotografen

De fototentoonstelling ziet er fantastisch
uit. Er is een grote verscheidenheid aan
foto's. De drie fotografen hebben ieder
hun eigen stijl en thema. Rien Casteleijn
geeft in zijn vijf foto's aan hoe onze
wereld onder invloed van vervuiling en
oorlog staat en dat we naar oplossingen
zoeken. Heel typerend hierbij is de foto

Dichter Corie Grootendorst voor de
foto van Ernst Klip.

door Cees Reichard

De foto's zijn tegen weer en wind
bestand.

Dichters

De dichters Julia van Ipenburg,
Teus Stouthart en Corie Grootendorst
gaven in hun gedichten hun visie op de
verbeeldingen. In het gedicht 'Kijk'
zoomt Corie in op de macrofotografie
van Ernst Klip.
Als toegift sprak Corie in een gedicht
haar waardering uit over de vrijwilligers
van de Overtuin. Hoe een twintigtal
vrijwilligers in de afgelopen week er
voor gezorgd hebben dat de Overtuin er
zo prachtig en verzorgd uitziet. Zelfs alle
bankjes werden nat schoongemaakt.
Ze vond het geweldig dat op vrijdag en
zaterdag velen geholpen hebben met het
opzetten van de tentoonstelling. "Dit was
geen gemakkelijke klus", aldus Corie.
De tentoonstelling is ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van kunstenaarsvereniging De Krimpener Kunstwaard.
Het doel is om fotografie in het algemeen
een podium te geven in dit jubileumjaar.
Je mag wel stellen dat dit met deze
bijzondere fototentoonstelling helemaal
gelukt is.
De tentoonstelling is tot en met 3
oktober te bezichtigen. De entree is vrij.

Open Monumenten Dag in Oudewater:
gevarieerd en ‘een beetje stout’
Het landelijke thema van de Open
Monumenten Dag op 14 september is
‘Plaatsen van plezier’.

Margot Stekelenburg is lid van de
werkgroep die het programma heeft
samengesteld. “We hebben niet de
nadruk gelegd op monumenten, maar
meer op ‘plaatsen van plezier’ en
daarmee de link naar het verleden
gelegd. Het programma is heel
veelzijdig en dit jaar ook best een
beetje stout”.
Zo wordt er een muziektent opgesteld
waar in de middag toegankelijke jazz
wordt gespeeld door ‘JustUs’ en
projectkoor Cessibon zal onder leiding
van Monique van den Hoogen met het
publiek een lied gaat zingen. Er wordt op
het Roode Zand een ouderwetse
kaatsbaan ingericht zoals die vroeger
door cafés werd georganiseerd.
’s Ochtends wordt er in ‘Het Muziekhuis’
muziek gemaakt en is er in de Franciscus
kerk een tentoonstelling met fotoportretten over hobby’s die een link hebben
naar het thema. Ook is de stand van
zaken van de restauratie van de gebrandschilderde ramen te bekijken. Er komt
een kunstmarkt in de stad. Er zijn oude
spelen in de Peperstraat. Allemaal

door Siem van der Burg

activiteiten op plekken die al van oudsher
bekend staan als ‘plaatsen van plezier’ in
de breedste zin van het woord. In de grote
kerk zijn er concerten vooral gericht op
kinderen en natuurlijk kan de toren
beklommen worden.

vervolg op pagina 7

Voor Open Monumentendag
Montfoort zie pagina 15
Voor Open Monumentendag
Haastrecht zie pagina 9
Voor Open Monumentendag
Oudewater zie pagina 7

Cultureel Montfoort bestaat vijf jaar.
Reden voor een feestje. Dat zal er
ook zeker komen, zo laat bestuurslid
Frans Streng weten, en wel op
23 november met The Beatles
Tribute Band. Voor het zover is,
wordt op 14 september de Uitmarkt
gehouden als opening van het
culturele seizoen.
‘Montfoort presenteert zich’, en dat is
volgens Streng precies wat er gebeurt.
Het is voor de derde keer dat Cultureel
Montfoort op deze manier verenigingen,
clubs, zang- en dansgroepen de kans
geeft zich te presenteren. Vanaf 16.00
uur kunnen bezoekers in Sint Joseph
gratis genieten van diverse optredens in
een doorlopend programma. “Elk
optreden duurt een half uur”, zegt
Streng. Onder andere Gym- en turnvereniging ONI laat zich zien, maar ook
vrouwenkoor Noyana en Elva Hulligien
maken hun opwachting.
Mensen die dat willen, kunnen ook
blijven eten. “Voor deze dag is er een
speciaal Uitmarktmenu (ter waarde van
8,50) samengesteld. De Uitmarkt wordt
mede mogelijk gemaakt door gemeente
Montfoort, laat Streng weten, die vertelt
dat Cultureel Montfoort zich vooral
moet bedruipen met sponsorgelden.
“Gelukkig zijn er velen die ons willen
steunen”, zegt hij. “Zo werden we
afgelopen zomer verrast door een gift
van 500 euro door de Rabobank. Dat is
fantastisch.”
In het programmaboekje van het theaterseizoen 2019 - 2020 staan tientallen
sponsors. Dat Cultureel Montfoort zorgt
voor leven in de brouwerij, wordt volgens
Streng erg gewaardeerd. “Dat merken
we altijd aan de reacties. Bijvoorbeeld

op ons ‘Projectkoor’, waarbij iedereen
die dat wil kan meezingen in het Passie
concert. Dan zeggen ze: dat doen we
volgend jaar toch weer?”

Leuk uitgaan dichtbij

‘Omdat leuk uitgaan ook dichtbij kan…’
dat is niet voor niets de slogan van
Cultureel Montfoort. Streng die nu al
voor het vierde jaar op rij als bestuurslid
betrokken is, vindt het een erg passende
slogan. “Dat Montfoort zoveel in huis
heeft, willen we laten zien”, zegt hij
enthousiast. Zelf is hij fervent theater- en
muziekliefhebber, en heeft hij zich om
die reden ook aangesloten.
Cultureel Montfoort draait op vrijwilligers.
“We hebben er nu een stuk of tien, maar
we kunnen er altijd meer gebruiken”,
zegt hij. “Mensen mogen gerust eens
komen kijken bij een vergadering of het
wat voor ze is. Dat kan vrijblijvend.
Als ze het niks vinden, mogen ze gewoon
afhaken. Zo begon ik ook.” Streng zit
tegen zijn pensioen aan, en zocht
destijds om die reden een leuke activiteit.
Bij Cultureel Montfoort is hij helemaal op
zijn plek.
“Vergaderen doen we een keer per
maand, gemiddeld twee tot drie uur.
Ik verzorg bijvoorbeeld de Franse
middag. Dan benader ik een maand van
tevoren al de artiest om nog eens alles
door te nemen, de wensen, het podium,
enzovoorts. Het meeste hebben we vaak
bij het boeken al geregeld. Bij de laatste
voorbereidingen zetten we de puntjes op
de i.

vervolg op pagina 15

Is je rooster bekend en heb je op dinsdag
nog genoeg tijd om wat bij te verdienen...?

Word bezorger bij De IJsselbode!
Wij zoeken
voor elke plaats

(reserve)
bezorgers

Bij 150 kranten
verdien je al
minimaal
e 5,25 per uur ...
Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens
naar administratie@ijsselbode.nl
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KERKBERICHTEN

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

PARKINSON EN VALPREVENTIE

Als gevolg van de ziekte van
Parkinson kan het moeilijker
worden om het evenwicht te
bewaren, waardoor de kans op
vallen groter wordt. Daarom wordt
op 14 september van 10.00 tot
12.00 uur tijdens het Parkinson
Café Woerden uitleg gegeven over
valpreventie. Dit kan b.v. zijn: met
de hulp van een ergotherapeut uw
huis veiliger maken, maar ook de
fysiotherapeut om met u de kracht
van uw benen te trainen en
balansoefeningen te geven.
Zo zullen er veel meer voorbeelden
zijn. Maar dit wordt op deze
ochtend verder toegelicht door
Annemiek Vonk, fysiotherapeut van
ParkinsonNet. De toegang is gratis
en de koffie en thee staat klaar
vanaf 09.45 uur in
Ontmoetingscentrum Boogh,
Hendriklaan 7 te Harmelen.

KERKDIENSTEN Startzondag van
de PKN-kerken
HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 15: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A.J. Sonneveld

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 15: 10.00 uur Daniël Renger
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.00 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 15: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 15: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. F.A.J. Heikoop
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Mw. N. Rijneveld-Schep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 14: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 15: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 15: 10.00 uur G. Tomassen

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

De startzondag van de Gereformeerde
en Hervormde kerk in Haastrecht
wordt dit jaar gehouden op
15 september in de vorm van een
kerkfestival.
Na de gezamenlijke dienst in de
Hervormde kerk houden we een
kerkfestival met workshops en activiteiten
voor jong en oud! Verschillende
activiteiten vanuit de beide gemeenten
zullen via workshops worden
gepresenteerd. Bij mooi weer worden er
ook activiteiten buiten gehouden.
Er is voor iedereen wat te doen en wat te
eten! Om ongeveer 13.15 uur wordt het
evenement afgesloten met een korte
gebedsviering.
Misschien wilt u kennismaken met de
kerkgemeenschappen in Haastrecht.
Dan is dit een mooie gelegenheid.
U bent van harte welkom!
Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail
naar info@hkhaastrecht.nl.

Vrouwenkoor Montfoort
Wil je ervaren hoe leuk het is om te
zingen in een koor? Je bent van harte
welkom op een aantal open repetitieavonden (16, 23 en 30 september om
19.45 uur in de Howibloschool, van
Damstraat, ingang aan de kant van de
voetbalvelden).
Om een indruk te krijgen van ons koor
kom en luister: het is bijna traditie
geworden dat wij als vrouwenkoor
Noyana meedoen aan de jaarlijkse
uitmarkt, georganiseerd door Cultureel
Montfoort, dit jaar op zaterdag 14
september in St. Jozef; Noyana zingt
om 17.00 uur.

Evenementenkalender

Nieuw christelijk radioprogramma: 'Leef!'
Vanaf donderdag 12 september start er bij Midland FM een nieuw christelijk
radioprogramma, getiteld: 'Leef!'. Dit wordt gepresenteerd door Jenita Treur en
de techniek is in handen van Manasse Evertsen.
Het programma is een initiatief van de gezamenlijke kerken uit Oudewater en is voor
jong en oud geschikt. Er komen verschillende onderwerpen aanbod, zoals:
Hoe overleef ik de brugklas? Of hoe start ik een bedrijf en betrek ik mijn geloof daarbij?
En natuurlijk nog veel meer. Naast deze onderwerpen is er natuurlijk veel christelijke
muziek te horen, waaronder ook live optredens. Het is mogelijk om een
verzoeknummer in te dienen en wie weet kom jij dan langs in de studio. Ook kun je
geloofsvragen stellen, die dan in het
programma behandeld kunnen worden.
Heb je een vraag of een
verzoeknummer? Stuur deze dan naar:
leef@midlandfm.net en volg ons op
facebook.
Geïnteresseerd? Luister dan aanstaande
donderdagavond om 20.00 naar 'Leef!'
Midland FM is te ontvangen via:
FM 107.5 MHz, Kabel Oudewater:
98.3 MHz. Live-stream en
website: www.midlandfm.net
Twitter: @midlandfm1075 –
facebook.com/midlandfm1075

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ
WOERDEN

Woensdag 18 september is er weer
een Alzheimer Café met als thema:
'Samen bewegen bij dementie'.
Gastspreker is Onno van Schaik,
fysiotherapeut met geriatrie als
specialisatie. De avond begint om
19.30 uur en eindigt om 21.00 uur
en vindt plaats bij Welzijn Woerden
in 'De Langewiek', Molenvlietbrink
79 te Woerden. Het Alzheimer Café
is speciaal voor belangstellenden uit
de gemeenten Montfoort,
Oudewater en Woerden.
Belangstellenden uit andere
gemeenten zijn natuurlijk ook
welkom. De toegang is gratis.
Voor meer informatie Nel Niessen,
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons
bezoeken via de website
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht

NIEUW WINTERSEIZOEN
SAMEN OP WEG

De christelijke vrouwenvereniging.
'Samen op Weg' gaat weer van start
met een mooi nieuw winterseizoen.
Op donderdag 12 september komen
John en Corrie Tamerus uit
Woerden iets vertellen over het
inloophuis 'Het Centrum', een
gastvrije ontmoetingsplaats voor
iedereen, waar men respect toont
voor de medemens. Wilt u hier
meer over weten, dan bent u van
harte welkom vanaf 19.45 uur in
'De Schouw' van de PKN Kerk,
Dorp 24 te Waarder.

September

ZATERDAG

21
-

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

OUDEWATER
/ HEKENDORP

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

OUDEWATER

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

HAASTRECHT

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

OUDEWATER

WOENSDAG

25
-

Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee.
Opgeven en afmelden voor woensdag 24 juni 12.00
uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

t/m zondag 29 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

DONDERDAG

26

Repair Café Oudewater. Weg gooien? Mooi niet!
Vrijwillige reparateurs staan voor u klaar van 14.00
tot 16.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1, om u te
helpen bij alle mogelijke reparaties van broodroosters
tot kinderspeelgoed etc.

OUDEWATER

VRIJDAG

27
-

Start nieuw seizoen
ZijActief Cabauw en 60plus Cabauw openen het nieuwe seizoen gezamenlijk voor
hun leden met een lezing over het Ronald McDonald Kinderfonds. Hier hebben zij
voormalige burgemeester van Lopik Renate Westerlaken voor uitgenodigd. Zij is daar
sinds maart 2017 werkzaam als directeur/bestuurder. Het belooft een interessante,
boeiende en gezellige avond te worden.
De lezing is op maandagavond 16 september in de Mustangzaal van 'In 't Witte Paard'
en begint om 20.00 uur, inloop met koffie om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

10 SEPTEMBER 2019

-

Schilderclub Amaliahof. Samen schilderen tussen
10.00 en 11.30 uur. Neem eigen materiaal mee. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Info: 0182-350012

HAASTRECHT

HapSnap aanschuifdiner. Van 18.30 tot 20.30 uur
in ‘De Rank’, Verlengde Hoogstraat 26.
Samen eten, elkaar ontmoeten kan leiden tot een
beter begrip voor elkaar. Help (nieuwe) vluchtelingen
in Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk.
Neem een gerechtje voor vier personen mee,
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan! Info: www.swml.nl
en aanmelden via hapsnap@swml.nl

MONTFOORT

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

OUDEWATER

ZATERDAG

28
-

-

Oude ambachtenmarkt. Tussen 10.00 en 17.00 uur
gaat het centrum van Oudewater terug in de tijd.
Rondom de Markt van de historische binnenstad
vindt het publiek vele Oude Ambachten en taferelen.
Deze markt wordt georganiseerd door de Vrienden
van Oudewater in samenwerking met verschillende
verenigingen. Toneel, zang en muziek staan centraal
rondom het hart van Oudewater.

OUDEWATER

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

OUDEWATER
/ HEKENDORP

Touwmuseum ‘allemansend’. Kom naar het
Touwmuseum en maak jij eigen ‘allemansend’.
Schipper Koos van Buuren leert hoe je je eigen
sleutelhanger kunt knopen.

OUDEWATER

en zondag 29 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

ZONDAG

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op woensdag 28 augustus 2019

KRIS

dochter van
Tim en Sandra Achterberg
zusje van Vik
Kabelslag 15
3421 KZ Oudewater
Op zaterdag 7 september 2019
SIFRA Anna Lea
dochter van Marco en
Jenneke Bakker - van Vulpen
zusje van Remco, Ezra, Senna en
Jiska (in liefdevolle herinnering)
Wulverhorst 77
3417 TH Montfoort

DRUKKERIJ

29
-

Kofferbakverkoop. De leukste en gezelligste markt
van Zuid- Holland. Verkoop vanuit 50-100 auto’s van
10.00 tot 15.00 uur op Industrieterrein Galgoord.
Mensen komen met hun tweedehands spullen,
antiek, curiosa, boeken, speelgoed, kleding en
overige huisraad. Je beleeft er Franse sferen, kijken is
kopen. De entree en het parkeren zijn gratis.

HAASTRECHT

Tout finit par des chansons, ofwel alles eindigt met
een lied. In deze intieme voorstelling wordt prachtig
naoorlogs chansonrepertoire afgewisseld met
verhalen en anekdotes over Parijs.
Kunstenaar Ruben Maalman projecteert
zelfgemaakte en bestaande beelden tijdens de
voorstelling in Zalencentrum St. Joseph Montfoort,
aanvang 15.00 uur. Informatie en reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl

MONTFOORT

* 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 Grachtenvaert vindt u op www.geelbuik.nl
Informatie over actuele vertrektijden Touwtrein vindt u op www.oudewater.net

Zonnebloem ontmoetingsdag

Zaterdag 14 september is de Nationale ontmoetingsdag van de Zonnebloem.
De Zonnebloem afdeling Montfoort/Linschoten zal deze dag vieren in de zaal
Knopenhof van het Antoniushof met een optreden van Adri Vlooswijk.
De zaal zal vanaf 13:30 uur open zijn voor de gasten. Aanmelden is in principe niet
nodig- maar wel wenselijk- via Joyce, tel. 0348-473541

Barokconcert in Oudewater
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Op zondag 15 september a.s. wordt in de Oud-katholieke kerk aan de
Leeuweringerstraat een barokconcert gegeven door Camerata Capelle.
Zij spelen werken van Cimarosa, Bach en Telemann.
Fluitiste Trudi Bos soleert in de h-moll suite van Bach, en hoboïste Marjola
speelt het hoboconcert van Cimarosa.
Het concert begint om 11.00 uuur, en het duurt een klein uur. De toegang is gratis.
U krijgt het concert aangeboden in het kader van het aanstaande jubileum van de
Oude Hollandse Waterlinie.
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OPEN HUIS DAGEN

prikbord

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

Woensdag 11 september

10.00 Geheugentraining
Tuinzaal
19.00 Creasoos
Bestuurskamer
19.30 Optreden Volksdansgroep Tuinzaal
Pieremachochel
Donderdag 12 september

10.00 Spelletjes
14.00 KBO

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 14 september

10.00 Koffiedrinken
10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

Maandag 16 september

10.00 Zingen met Monique
Tuinzaal
13.45 Wandelen met de Zonnebloem
14.00 Volksdansen
Tuinzaal
Dinsdag 17 september

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

50

jaar

met nog steeds
een knappe kop met haar!

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

Met vriendelijke groet,
Oud papiercommissie, hervormde gemeente Hekendorp

Rik-avonden seizoen 2019-2020
Voor het komend RIK-seizoen staan in verenigingsgebouw
De Grote Haven nog de volgende vrijdagavonden gepland:

2019 - 20 september, 25 oktober, 15 november, 6 en 27 december
2020 - 17 januari, 21 februari, 20 maart en 17 april
Iedereen is welkom om vanaf 20.00 uur mee te rikken
in verenigingsgebouw De Grote Haven te Haastrecht.

in de buitengebieden van Oudewater.

Ella Breij

Teveel gespaard voor de begrafenis?

Dat weet je na 14 september 13.30 uur in de Klepper.
‘Laat je niet kisten door de commercie’
met Marieke Henselmans.
En goede gesprekken vooraf en na afloop met elkaar.
JouwLaatsteLevensfase - Hospice - Wensambulance
Andante - Ria van Roekel - Ella Breij
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8d • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Schildersbedrijf

A. Oosterwijk
voor alle
voorkomende
schilderswerkzaamheden
zowel binnen
als buiten!

Bel 06-11437505
of mail naar
aoosterwijk@kpnmail.nl
voor een vrijblijvende
afspraak of offerte!

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

papier graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg!
zelf inleveren:
ma. t/m za. bij familie slingerland,
goudse straatweg 17, Oudewater
stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Oud papier heKeNdOrp!

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

Met vriendelijke groet,
Oud papiercommissie, hervormde gemeente hekendorp

SCHAATSEN BIJ SVO
Winter is coming
Vanaf oktober gaan we vanuit Oudewater en omgeving weer met SVO
schaatsen op de Vechtse Banen in Utrecht. In groepen wordt getraind
om een goede schaatstechniek te leren, te verbeteren en onderhouden.
Dit onder leiding van ervaren trainers, natuurlijk in een gezellige sfeer en
in de gezonde buitenlucht!
VOOR JONG TOT OUD, VOOR BEGINNERS TOT GEVORDERDEN,
GOED VOOR CONDITIE, COÖRDINATIE EN LENIGHEID
Interesse?

Dat kan al vanaf e

SVO kent de volgende schaatsgroepen:
vrijdag 16.30-17.30 uur en zaterdag 07.00-08.00 uur
en woensdag 21.00-22.00 uur (woensdag geen trainer).
Met de jeugd gaan we met eigen bus vanuit Oudewater en Montfoort op
zaterdagavond 18.45-19.45 uur.
Interesse?

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
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Samen maak je het verschil

toerschaatsen@svooudewater.nl

jeugdschaatsen@svooudewater.nl

ParkingSale
bij GroenRijk Montfoort
Wil je nog lekker nagenieten in je tuin? GroenRijk Montfoort helpt graag mee om je
tuin klaar te maken voor de nazomer en herfst! Dit kan ook nog eens héél voordelig
tijdens onze ParkingSale! Kom op 13 en 14 september lekker voordelig winkelen met
kortingen tot 70 procent!
De ParkingSale is de uitverkoop van het tuincentrum aan het einde van het tuinseizoen.
De Montfoortse GroenRijk, die in maart van dit jaar zijn deuren opende, organiseert de uitverkoop
voor het eerst. Hierbij worden de aanbiedingen in kraampjes uitgestald op het parkeerterrein van
het tuincentrum aan de Willeskop, zodat er een gezellige marktsfeer ontstaat. Ook richten de
medewerkers de buitenplantenafdeling mooi in.
De ParkingSale betekent scherpe aanbiedingen voor de mooiste bomen en planten en véél meer.
Een slimme consument slaat bovendien voordelig in voor nu of alvast voor volgend jaar. Kom
langs voor hoge kortingen op onder andere: buitenplanten - kerstartikelen - tuinmeubels sfeerproducten en potterie (binnen en buiten).

IJsselzangers

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

OUD PAPIER HEKENDORP!

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
Professional Organizer

Truus van Vliet

Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887 truusvanvliet@ha-ra.nl

Onkruid vergaat niet ...
Onze Heereboer &
Voetbalwijsgeer(ets)

Tuinzaal

Zondag 15 september

(max 2 per klant)

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Tuinzaal
Tuinzaal

Vrijdag 13 september

Donderdag 12 en
zaterdag 14 september
van 10.00 tot 17.00 uur
Laat u verrassen met nieuwe artikelen,
veel aanbiedingen en ... voor iedere klant
een ﬂes verzorging voor € 10,70

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Dagactiviteiten

PAGINA 3

Om de sfeer te verhogen komen de IJsselzangers langs. Zij zullen optreden met vrolijke
muziek voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om langs te komen op de
ParkingSale op vrijdag 13 september (09:00 - 21:00 uur) en zaterdag 14 september
(09:00 - 17:00 uur). Wees er snel bij, want op is op!

Voor veel mensen is afvallen een grote wens of misschien
wel noodzakelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen en
motivaties. Afvallen en op gewicht blijven is niet altijd
even makkelijk en daarom wil ik je daar graag via het
stappenplan van Cambridge Weight Plan mee helpen.
Kan jij wel wat hulp en motivatie gebruiken?
Mail, bel of app dan voor een afspraak.
Afvallen met Patries - 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.cambridgeweightplan.nl

PAGINA 4
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40.000ste bezoeker in Statenbad

OUDEWATER
Wandelaars langs de Oudewaterse Bokkenkade zal het misschien al opgevallen
zijn: langs de overkant, de Stormkade, zijn om de tien meter stalen damwanden
geplaatst om de beschoeiing overeind te houden. Dat zit zo: ter plaatse bleek de
beschoeiing te gaan wijken omdat de ankers in de dijk er van los geroest waren.

Stormkade

De stukken damwand zijn een
noodoplossing in verband met
de veiligheid. Wel is het de bedoeling
dat de hele Stormkade vóór het
vaarseizoen 2020 in zijn geheel
vernieuwd wordt (dat wil zeggen:
tot op hoogte van het zwembad).
Dat moet dus dit najaar gebeuren.
Er wordt gekozen voor een stalen
damwand, omdat die het minst
kwetsbaar is als er schepen onbedoeld
hard tegenaan klotsen, en staal het
langste meegaat. De stalen elementen
zullen afhankelijk van de diepte tot de
vaste zand- of kleilaag in lengte verschillen
tussen de 6 en 18 meter. Aan de voorkant
komt een houten gording (om bootjes aan
te kunnen leggen) en aan de bovenkant
komt een afdekplaat met antislipmateriaal zodat de bemanning veilig kan
in- en uitstappen. Om de 100 meter
komt een drenkeling-uitstapvoorziening
(zo noemt het waterschap het trapje,
waar de gording even voor onderbroken
wordt). Achter de uitstapstoep komen
hardhouten bolders om bootjes aan te
leggen.
Het gemeentebestuur is op de hoogte
van de plannen en heeft geen bezwaar;
de watersportvereniging is gekend bij de
voorbereiding.

Nieuw plan voor Schuylenburcht
De Oudewaterse gemeenteraad krijgt binnenkort een stedenbouwkundige
visie voor een nieuw woningenplan op de plaats van het (bijna lege)
woonzorgcomplex 'De Schuylenburcht' voorgelegd.
De raad had daar zelf de uitgangspunten voor meegegeven, en dat resulteert
nu in een globaal plan voor 65 sociale huurwoningen, levensloopbestendig,
met zorg op afroep, en voor alle doelgroepen aantrekkelijk, zo heet het.
In die visie komen er verschillende
woonblokken, in baksteen opgetrokken,
met doorkijkjes, passend in de
omgeving, tachtig parkeerplaatsen,

10 SEPTEMBER 2019

groen en waterpartijen. Als de raad er
blij mee is wordt dit verder uitgewerkt in
een bestemmingsplan, met inspraakavonden voor de omwonenden en

Bas van Zuilen en zijn collega's hebben dit jaar al de bezoekers nauwkeurig
geteld. Woensdag 28 augustus om 08.15 uur kwam mevrouw Van Wierst
binnen als gelukkige 40.000ste bezoeker van 't Statenbad.
Zij kreeg een mooi boeket uit de handen van voorzitter Pim van Baaren,
tevens kreeg ze een zwemabonnement voor 2020.
Bent u dit jaar nog de 50.000ste bezoeker?

De zomervakantie is voorbij ...
ook voor de kinderen uit Hekendorp
Het nieuwe schooljaar werd door het team van OBS Goejanverwelle en drie leden
van het Dorpsplatform Hekendorp ingeluid met de traditionele lawaaioptocht door
het dorp. Waarbij extra aandacht was voor de veiligheid in het dorp.
Met de spandoeken van VVN en het Dorpsplatform maakt Hekendorp het verkeer
erop attent dat de scholen weer zijn begonnen. De school en het Dorpsplatform
Hekendorp wensen alle kinderen een veilig schooljaar toe.

belanghebbenden. In die fase komt de
architect met een plan.
Zodra het hospice uit het gebouw
verhuisd is (einde van het jaar) wordt er
gesloopt. De nieuwbouw zal zoveel
mogelijk aan Oudewaternaren
toegewezen worden.
Mede daarom adviseert de Woningraat
geïnteresseerden zich nu al in te
schrijven bij WoningNetRegioUtrecht.nl

Wulverhorst: een tien met een griffel
Joyce Jacobs strààlt: de Inspectie
Gezondheidszorg is op bezoek
geweest in De Wulverhorst, en heeft
het verpleeghuis een rapport gegeven
dat klinkt als een klok: voor alle tien
de 'vakken' de hoogst mogelijke
waardering. In termen van
Ouderenzorg-taal heet dat: tien maal
Donkergroen. Ter vergelijking: in een
schoolrapport zou je voor alle vakken
een tien hebben gekregen.
Geen wonder dat Joyce Jacobs blij en
trots is, want het betekent dat de cliënten
van De Wulverhorst niet alleen een
perfecte verzorging krijgen, maar ook:
dat ze zoveel mogelijk hun eigen leven
van vóór de opname in het verpleeghuis
kunnen voortzetten zoals ze dat zelf het
liefste willen: eigen ritme, en niet in de
wachtrij. Want zo'n bezoek van de
inspectie is sinds vorig jaar regel voor alle
organisaties die zorg (aan ouderen, of
aan jeugd) verlenen. Veel verpleeghuizen
kampten jarenlang met personeelstekorten, weinig geld en bijgevolg haastige

zorg, lang wachten, onzorgvuldige
administratie en wel of niet berustende
cliënten, totdat er twee jaar geleden
landelijk een 'grote schoonmaak'
plaatsvond. Uitgangspunt sindsdien is dat
cliënten in de eerste plaats zich er thuis
en tevreden moeten voelen.
De maatregel van een tweejaarlijks
bezoek van de inspectie (of zoveel vaker
als nodig is, als er minpunten
geconstateerd worden die actie vereisen)
is een onderdeel van het nieuwe beleid:
de inspectie moet er op toezien dat
verpleeghuizen er alles aan doen om hun
cliënten blij, gelukkig en niet eenzaam te
laten zijn. Zorgt het huis ervoor dat de
cliënten, hun achterban en de verzorgers
elkaar kennen en vertrouwen?
Dat toediening van medicatie en andere
zorg stipt genotuleerd wordt met het oog
op de veiligheid? Zo is er op een tiental
punten onderzoek gedaan. Het bezoek is
aangekondigd, deel één gesprekken met
het bestuur en de raad van toezicht, deel
twee een bezoek van één dag aan het

Van mens tot mens

Burgemeester en wethouders van Oudewater bezoeken met enige regelmaat
maatschappelijke instellingen, andere overheden en bedrijven.
In deze column doet burgemeester Pieter Verhoeve daarvan verslag.

Pluk de dag
‘In onze prachtige pluktuin bij het
‘Rode Dorp’ aan de Lange Burchwal
komen steeds meer mensen kijken.
Zelf plukken durft men nog niet zo
goed. “Iedereen mag dit hoor”, zo
meldde Margo Stekelenburg me
recent. Tijdens een mooie
nazomermiddag toog het
Oudewaterse college van B&W op
de fiets. Voor een excursie naar de
drie tuinen die horen bij he project

‘Eetbaar Oudewater’. Uiteraard
keurig geregeld door de verantwoordelijk ambtenaar, tevens landschapscoördinator, Femke Steenbergen.
Tuinontwerper Geral Overbeek, ook
actief met workshops ‘bermsnacken’
en zelfverklaard ‘plantengek’, nam
ons mee naar de eerste tuin. Die bij
het Rode Dorp. Het zag er feestelijk
uit. Overal kruiden als peterselie,
colakruid, oregano en tijm. Grote
rabarberbladeren, diverse soorten
kolen en weelderige braamstruiken

huis zelf) en de inspecteurs doorzoeken
de boeken, voeren gesprekken met de
medewerkers van het huis, maken een
praatje met de cliënten, geven hun ogen
en oren de kost. Er ontsnapt weinig aan
hun aandacht: in het eindrapport (het is
openbaar, en te vinden op de website
van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd) lees je hoe opmerkzaam de
inspecteurs geweest zijn bij het oppikken
van signalen.
Ze laten echt wel blijken dat ze een
compleet en juist beeld van het huis, zijn
bewoners, de medewerkers, de zorgvuldigheid en de sfeer gekregen hebben, en
beloonden dat dus met 'tien maal
donkergroen'.
"Het is vooral een enorm compliment
aan alle medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires, vindt Joyce Jacobs, het moet
een enorm fijn gevoel geven bij iedereen
dat je je steentje aan dat succes hebt
kunnen bijdragen, ze mogen gerust heel
trots zijn."

op plukafstand. De combinatie van
zon en regen zorgt voor forse groei
van al het eetbare groen. “Vers en
onbespoten”, aldus Geral, die er
een duidelijke filosofie op nahoudt.
“Verstoor in je tuin de bodem zo
min mogelijk. In mijn optiek bestaat
er geen onkruid. Wel ongewenste
plantengroei. Deze kun je het beste
afsnijden net boven de grond.
Wortels communiceren met elkaar.
Bovendien kunnen insecten in de
holle stengels weer hun eitjes
leggen. Wat je het beste met je
schoffel kunt doen? Breken en
verbranden.”
Trots liet Richard Proost de eet- en
beweegtuin die bij hem en Joost
Brand is gerealiseerd zien.
Toestellen die iedereen gebruiken
kan, terwijl er prachtige planten
omheen groeien. “Van de Kamille
hier kun je thee zetten. Begonia en
Hibiscus zijn prachtige eetbare
bloemen die je salade kleur geven.
Wist je trouwens dat in het blad van
een jonge lindeboom veel calcium
zit. Doe het door je salade en je
hebt minder melk nodig.”
Enthousiast loopt Geral naar een
boom. “Kijk eens, een hazelaar.
De hazelnoten zijn bijna rijp.”
Ondertussen vertelt Richard dat
de buitentoestellen inmiddels
iedere week in de lessen van zijn
sportschool gebruikt worden.
Medewerkers van Joost Brand
werken de strook eetbaar groen
netjes bij. En zo wordt de openbare
ruimte hier waarvoor die bedoeld
is. Als een ontmoetingsplek, als
een plek waar je vanuit burenbetrokkenheid ook verantwoordelijk
voor voelt.
Eetbaar Oudewater op zijn best.

Huisjes

Column

Het grootste deel van Nederland lijdt aan woningnood, en Oudewater
is daarbij geen uitzondering. Jonge Oudewaternaars stellen het
stichten van een gezin uit bij gebrek aan een woning.
Oude Oudewaternaars verhuizen soms noodgedwongen naar elders.
Gemeenteraadslid Vincent Bos heeft een studie gedaan naar de
mogelijkheden van zogeheten tiny houses, maar concreet heeft dat
geen noemenswaardig bouwvolume in Oudewater opgeleverd.
De laatste tiny houses zijn al lang geleden gesloopt. Ze stonden als
het ware in de schaduw van de hervormde kerk: een handvol kleine
woninkjes voor de toren en achter de kerk. Die huisjes werden
bewoond door bescheiden mensen met een klein inkomen, en die zijn
destijds (heb ik mij laten vertellen) keurig ge-herhuisvest in sociale
huurwoningen in de stad of in een bejaardenhuis. Het beeld van een
kerk die zich ontfermt over de zwakken in de samenleving door ze een
woning te bieden bevalt mij wel. Natuurlijk begrijp ik heel goed
waarom die bij de grote renovatie in de weg stonden, maar het zou
een mooi gebaar zijn daar opnieuw twee of drie stijlvolle kleine
noodwoninkjes op te richten. De Franciscuskerk hoeft daar dan niet
bij achter te blijven: de pastorietuin en omgevende groenstroken
bieden genoeg ruimte voor een handjevol, en zelfs de tuin van de
Oud-katholieke kerk zou plaats kunnen bieden aan één of twee
noodwoningen. Bij de Ontmoetingskerk is de ruimte een beetje krap,
maar met vindingrijkheid is daar ook wel een plekje te vinden.
En dat alles: nadrukkelijk tijdelijk, want er zijn nieuwe woningen in
aantocht op de plek van de Schuylenburcht, van Seelt, van rederij
De Vrijheid, aan de Wijngaardstraat, op het evenemententerrein en
wie weet waar nog meer ingebreid kan worden.
En misschien, misschien komt er toch ooit iets aan de Westerwal,
en op het Statenland?
Met zulke tiny houses onder de vleugels van de kerken haal je in elk
geval geheid het landelijke nieuws (“Oudewater: kerken slaan handen
ineen in strijd tegen woningnood”), en dat is in Oudewater ook
hartstikke belangrijk.
Otto Beaujon
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Theo Pol lemans

O, als ik niet had geloofd des HEREN
goedheid te zullen zien
in het land der levenden!
Wacht op de HERE, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Graag willen wij u bedanken voor het
hartverwarmend medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader
en trotse opa

Psalm 4 : 3

Wij missen hem erg.

In liefde en met warme herinneringen hebben
wij afscheid genomen van onze allerliefste

De waardering voor wie hij was
en wat hij voor anderen heeft kunnen betekenen
is voor ons een troost.

Adriaan Bolk

Voor ons blijven de herinneringen aan Theo
een kostbaar bezit.

Psalm 27, vers 13 en 14

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is rustig ingeslapen onze moeder,
mijn schoonmoeder en onze oma

~ Aad ~
* 1 december 1931

Ria Pollemans - Spitters
Kinderen en kleinkinderen

Catharina Straver - Janse

† 4 september 2019

Weduwe van Marinus Straver

echtgenote P.E. Bolk-Wildschut

* Serooskerke, Walcheren
2 november 1929

vader van Marjan en Ellen

Oudewater, september 2019
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grootvader van Coco
Fleur
Emma

Fijb en Mascha
Roy en Ilse
Nomi en Quinny
Jelle

Willem ~ in liefdevolle herinnering ~
aandacht voor afscheid

André
Delano
Rolaf

Corry Roest

&

Onze moeder is thuis.

Provincialeweg Oost 96
2851 AJ Haastrecht

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag
12 september van 19.00 - 20.00 uur in de Gereformeerde
Kerk, Hoogstraat 136 te Haastrecht.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 13 september
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk waarna wij onze
moeder en oma gezamenlijk zullen begeleiden naar
haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Provincialeweg Oost te Haastrecht.
Na de begrafenis keren wij terug naar de zaal van de
kerk voor een kopje koffie en een broodje.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden
worden woensdag 11 september om 13.00 uur in
de kerk van de Hervormde gemeente, Kerkplein 9
te Haastrecht.
Voorganger is Ds. Willemien Keuning.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg
Oost te Haastrecht.
Na de begrafenis is er in de kerkzaal gelegenheid
tot condoleren.
~ Geen bezoek aan huis ~

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Correspondentieadres:
Zwenkgras 14, 2851 ZV Haastrecht

vermey | uitvaartzorg

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

vermeyuitvaartzorg.nl | T

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

0348 471962

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Voor de wereld ben je
een gewone vrouw
maar voor ons
ben je de wereld!

DE IJSSELBODE
Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen,

J. de Kat Begrafenisverzorging

heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Telefoon: 06 - 20421247

HET BLAD DAT
delen wij u mede,
dat na WORDT....
een liefdevol, werkzaam en zorgzaam leven, van ons is
GESPELD

Elisabeth Theodora Maria van Vliet - van den Brink
sinds 7 juli 2004 weduwe van Wim van Vliet
* Willeskop, 22 mei 1931

† Bergambacht, 7 september 2019
Trudie
Carla en Marcel
Damy en Pam
Mandy en Alex
Kyra en Kees

Helma en Jos
Marco en Myrna
Thessa
Ma ligt thuis opgebaard in ‘t Ingse Hof 27,
2861 BV Bergambacht.
De avondwake is op donderdag 12 september om 19.30 uur in de
H. Jacobuskerk, Cabauwsekade 54 te Cabauw. Na de avondwake is er
gelegenheid tot condoleren in ‘In ‘t Witte Paard’ Cabauwsekade 42 te Cabauw.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 13 september om 10.30 uur in
bovengenoemde kerk, waarna we ma zullen begeleiden naar haar laatste
rustplaats alwaar ze zal worden bijgezet bij haar geliefde Wim. Na afloop is er
gelegenheid tot condoleren in ‘In ‘t Witte Paard’.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De Vierstroom,
de nachtzusters van het palliatieve team Pluszorg en huisartsenpraktijk Bax
voor de liefdevolle verzorging van ma.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Ineke en Klaas
Rémon en Isebelle
Miquel
Ella en John
Sabina en Tom
Marlinda

† Gouda
5 september 2019

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

pagina 6

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

Vrijwilligers bedankt!
Als er ergens in Nederland een stad is waar ontzettend veel
vrijwilligers actief zijn, dan is het Oudewater wel. Het hele jaar
door. Bij de sportclub, in de kerk, voor de buurtvereniging.
Noem maar op.
Neem nou de afgelopen weken. Toen stonden tientallen vrijwilligers van de
Heksenketel klaar om honderden kinderen een leuke speelweek te bezorgen
in en rond Tjonkie. En ook bij Pracht aan de Gracht was het genieten. Bij al
die geslaagde evenementen waren veel, heel veel vrijwilligers betrokken.
Die willen wij graag bedanken voor hun geweldige inzet.
Dat geldt vanzelfsprekend voor al die vrijwilligers die zich bezighouden met
de voorbereiding en uitvoering van Prinses en Patriot dat komend weekend
in Hekendorp plaatsvindt en Monumentendag op zaterdag 14 september.
Dit huldebetoon geldt uiteraard ook voor alle vrijwilligers die zich eerder dit
jaar al hebben ingezet of dat nog gaan doen.

Wegafsluiting
in Hekendorp
Vrijdag 13 september en
zaterdag 14 september
viert Hekendorp feest:
Prinses en Patriot.
Vanwege deze festiviteiten
is
de
onderdijk
van
Goejanverwelle op vrijdag
13 september van 10.0018.00 uur afgesloten voor
alle verkeer.

Comité 4 en 5 mei

Wil jij mee helpen jaarlijks de dodenherdenking
op 4 mei te organiseren? Of een bijdrage leveren
aan het programma van Bevrijdingsdag?
Het comité 4 en 5 mei zoekt enkele actievelingen om de
jaarlijkse herdenking en viering in te vullen en vorm te geven.
Zeker jonge(re) mensen kunnen we goed gebruiken!
De vergaderfrequentie is laag en er wordt rekening gehouden met
beschikbaarheid bij het plannen van onze vergaderingen.
Ben je/ bent u geïnteresseerd stuur dan een mailtje naar cultuurhuis@
oudewater.nl. Wij nemen dan contact op.

Vooraankondiging
bestemmingsplan Waardsedijk 83
Burgemeester en wethouders maken
op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat voor het herbouwen van een
woning en bijgebouwen op een
andere plaats op het perceel,
alsmede de tuin op een andere
wijze in te richten, een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Inspraak

Plangebied

Het bestemmingsplan wordt naar
verwachting binnen enkele maanden
ter inzage gelegd als ontwerp.
Op dat moment wordt de
gelegenheid geboden zienswijzen
naar voren te brengen.
Voorafgaand aan de ter inzage
legging zal daarvan een kennisgeving worden geplaatst in ieder
geval in De IJsselbode en in de
Staatscourant.

Het perceel ligt in het buitengebied
van de gemeente Oudewater,
ongeveer 2 km ten ooksten van het
centrum van de kern Oudewater.
Aan de noordzijde van de locatie
ligt het veenweidegebied. Ten zuiden
van de Waardsedijk liggen de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel,
dit is het gebied waarin de locatie is
gesitueerd. Het plangebied omvat
tevens een gedeelte van het perceel
Waardsedijk 85.

Doel

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) BRP
U kunt ons vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie
Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan
geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig
als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.
Heeft u ons gevraagd om geen
persoonsgegevens te verstrekken?
Dan mogen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:
• de Stichting Interkerkelijke
Ledenadministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg
verlenen aan patiënten in een
instelling;
• organisaties die gerechtelijke
werkzaamheden uitvoeren.
• organisaties waaraan een
gemeente persoonsgegevens
zou willen geven op basis van
een gemeentelijke verordening.
Bijvoorbeeld een sportvereniging
of een goed doel zoals het Rode
Kruis.
Het is niet in alle gevallen mogelijk
om verstrekking van uw gegevens te
voorkomen. Omdat de geheimhouding van uw gegevens niet in
alle gevallen mogelijk is, wordt
formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Verstrekkingsbeperking
persoonsgegevens aanvragen

De geheimhouding geldt voor alle
gegevens uit de BRP. U kunt alleen
voor uzelf en voor uw minderjarige
kinderen tot 16 jaar geheimhouding
aanvragen. Als uw kind 16 jaar of
ouder is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het
verzoek niet te vertellen waarom u
het aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens
nodig voor het uitvoeren van hun
taak? Bijvoorbeeld voor de inning
van belasting of de betaling van uw
pensioen? Dan moeten wij uw
gegevens doorgeven. Uw gegevens
blijven dan niet geheim. Ook al heeft
u hiervoor een verzoek ingediend.

Verzoek tot niet verstrekken
persoonsgegevens bij verhuizing

Dan blijft de geheimhouding van de
gegevens bestaan. U hoeft niet
opnieuw een verzoek tot niet
verstrekken te doen. Het verzoek
heeft geen einddatum.

Hoe kunt u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens verzoeken?

Via de website www.oudewater.nl/
inwoners/afschriften-en-uittreksels/
geheimhoudingsverzoek door middel
van uw DigiD of door een afspraak
te maken om het verzoek aan de
balie te doen.
Een verstrekkingsbeperking geldt tot
het moment dat u het verzoek intrekt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht
bij de afdeling Burgerzaken van
Oudewater: telefoon 14 0348 of op
www.oudewater.nl.
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op
uw persoonsgegevens?
Kijk dan op de website:
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Verhuist u binnen de gemeente of
naar een andere gemeente?
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 en Formulierenhulp
van 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

In de eindsituatie ontstaat op basis
van het masterplan terreininrichting
een kwalitatief hoogwaardig perceel.

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Hét adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Het plan bevindt zich nog in de fase
van planvoorbereiding. Daarom is
er nog geen gelegenheid zienswijzen over het voornemen naar
voren te brengen, worden geen
stukken betreffende het voornemen
ter inzage gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan

Meer informatie

Voor meer informatie over deze
kennisgeving
kunt
u
contact
opnemen met Jacqueline van Galen,
beleidsadviseur Ruimtelijke plannen
(14 0348).

Bijna 14 jaar? Vraag op tijd een
identiteitsbewijs aan!
Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of
identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht.
Wordt uw kind bijna 14 jaar, laat het dan op tijd een reisdocument
aanvragen als het nog geen eigen reisdocument bezit. Een kind dat de
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, valt nog onder het jeugdtarief.
Dit betekent dat een identiteitskaart e 29,95 kost en een paspoort e 53,95.
Raadpleeg onze website www.oudewater.nl voor informatie over de
aanvraag van een reisdocument en eventueel benodigde toestemming
voor de aanvraag van één of beide ouders.

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

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Wilgenweg 42 in Oudewater /
Wilgenweg 44 in Oudewater
het uitbreiden van een
bedrijfsruimte,
besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4505607

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

10 SEPTEMBER 2019

APV/Bijzondere wetten
• parkeerplaats Burgemeester
Zielhuisstraat, Oudewater
het plaatsen van een
combicontainer vanaf week 36
tot week 50 2019,
besluit: verleend op 27-08-2019,
dossiernummer: 1922291

Agenda
• Dorpsschouw Hekendorp
donderdag 12 september om 10.45 uur
(start Eetcafé Goejanverwelle)
• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 10 september 2019
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Community Singing met Cessibon
Op 14 september kunnen alle
Oudewatenaren het lied 'One Day'
meezingen met projectkoor Cessibon.
Om 10.45 uur is iedereen welkom in
de Franciscuskerk om het lied in één
uur in te studeren. Daarna wordt het
met elkaar gezongen in de muziektent
die opgesteld staat op de Markt in
Oudewater.
Op zaterdag 14 september (Open
Monumenten Dag) verzorgt Cessibon
een samenzang van het nummer 'One
Day' van Koolulam. Een 'lied' dat oproept
tot vrede en toenadering van verschillende
bevolkings- en geloofsgroepen. Iedereen
is welkom om mee te zingen. Van 10.45
tot 11.45 uur wordt er geoefend in de
Franciscuskerk. Om 11.45 uur vertrekt
het, dan geoefende, gezelschap naar de
Markt. "Als er veel mensen meedoen is
dat echt een kippenvel-ervaring" zegt
Monique van den Hoogen (dirigente van
Cessibon). Als je op Facebook 'Cessibon'
intypt kan je zien wat het kan worden. Je
hoeft geen nachtegaal te zijn, aanmelden
is niet nodig en het is gratis. "We hopen
echt dat er heel veel Oudewatenaren
meedoen".
Er gebeurt op dit moment van alles bij
Cessibon. Vorige week zijn de repetities
hervat voor de uitvoeringen van 'Dromen'
die op 9 en 10 november zullen
plaatsvinden in de Goudse Schouwburg.
'Dromen' is een samenwerking van
Projectkoor Cessibon en het orkest
Musical Souvenir. Het orkest en Cessibon
kennen elkaar al een poosje. In 2011

was de eerste samenwerking bij 'Werelds'
concerten. "We verheugen ons zeer op
een hernieuwde samenwerking".
Het orkest staat tegenwoordig onder
leiding van Jim Roodnat. Stukken zoals
bijvoorbeeld Kiss from a Rose, Als wij
niets doen (Soldaat van Oranje),
Barcelona, Dream on, I see you (Avatar),
Baba Yetu, Memory, Sound of Silence,
Duel of the Fates (Star Wars) zullen
tijdens de uitvoeringen beurtelings door
Monique en Jim worden gedirigeerd.
Cessibon bestaat voor het 'Dromen"

project uit twee gelijkwaardige koren.
Elk koor telt zo' n vijfendertig mensen.
Ze zingen een aantal nummers apart en
een aantal samen. Gelukkig hebben we
weer een aantal nieuwe jonge deelnemers.
Zo blijft Cessibon een projectkoor voor
alle leeftijden. Bij de uitvoeringen van
'Dromen' zal Dennis de Groot een aantal
solo's verzorgen. "Wij zijn er van
overtuigd dat het heel mooi wordt.
Van de kaarten voor de optredens in
november is inmiddels al een derde
verkocht".

door Siem van der Burg

Voorzitter Gé Jonkers en bestuurslid Rein
Versluis (die de PR verzorgt) steken hun
trots op de prestaties van Cessibon niet
onder stoelen of banken. "Er waait een
frisse wind. We hebben een nieuw bestuur
(met Maureen Zonnevylle , recent
toegetreden Marjo van Son en Peter
Heemskerk die terug is van weggeweest),
de site is vernieuwd, het promotiemateriaal en logo is vernieuwd, we bieden
mooie voorstellingen en hebben heel veel
plezier met elkaar tijdens en na de repetitieavonden en bij het organiseren van de

activiteiten. We zijn al bezig met de
planning voor 2020. In 2020 bestaan
we 20 jaar, is Monique 40 jaar dirigent
waarvan 20 jaar bij ons. En natuurlijk zijn
we trots door de vele positieve reacties
die we krijgen op wat we doen".
Voor informatie over Cessibon kan je
terecht op Facebook en op de internet
site www.cessibon.nl . Kaarten voor de
voorstellingen kunnen direct bij de
Goudse Schouwburg besteld worden
www.goudseschouwburg.nl

vervolg van de voorpagina
Het museum in het Oude Stadhuis
open, heeft Otto Beaujon een kleine
fietsen-tentoonstelling en kan je terecht
in de Heksenwaag.
Ook het ‘Touwmuseum’ haakt in op
het thema van OMD 2019. En hoe!
Een beetje stout dus.
Directrice Averien Knol meldt; “in juni
was er een TCPO (Toeristisch Cultureel
Platform Oudewater) overleg. Tijdens
dat overleg hoorde ik het thema van
Open Monumentendag. Met de vraag
wat de aanwezige organisaties hiermee
gaan doen. Ik schoot gelijk in de lach,
want hoe kun je touw en ‘plekken van
plezier’ het beste verbinden?
Bondage natuurlijk! Ik houd wel van een
beetje ‘stout’, figuurlijk gezien dan. Toen
begon de zoektocht naar de inkleding.

Toevallig zag ik tijdens een wandeling in
Vierlingsbeek een huis met in het raam
een gebondeerde damestorso. Geweldig!
Zo mooi was het! Prachtig geknoopt.
En gelukkig wilde de bewoner meehelpen
aan de mini-tentoonstelling. Ik ben mij
gaan verdiepen in bondage. Zo kwam ik
tot de ontdekking dat het niets met seks
te maken heeft. Het gaat om spel en
macht. Maar die kant wil ik niet op.
We willen juist benadrukken dat bondage
ook kunst is. Dat hierbij knopen worden
gebruikt die ook in de scheepsvaart
gebruikt worden. Op de zolder in het
museum komt dus, achter een gordijn,
een Plek van Plezier. ‘50 Knots of Rope’.
Meer informatie over het programma
leest u in het artikel hieronder en op de
site www.oudewater.net

'Plekken van Plezier' in Oudewater
Het café, restaurant, terrassen op de Markt, het muziek- en cultuurhuis,
musea, het zwembad; allemaal openbare plekken van plezier. Maar er zijn
ook verborgen plekken; een (kunst)atelier aan huis, een kleine hobbyzolder,
verzamelingen in vitrines... Persoonlijke uitingen die niet te zien zijn voor
derden. De werkgroep OMD-Oudewater maakt het verborgene zichtbaar.

Bekijk het dagprogramma en laat u verleiden
s.v.p. vrijdagavond 13 september
toerist te zijn in eigen stad en omgeving! vanaf
24.00 uur niet parkeren op de

Dagprogramma
Open Monumentendag Oudewater 2019

Korte Havenstraat, Peperstraat en
Leeuweringerstraat tot aan Reijersteeg.

Locatie St. Franciscuskerk aan de
Kapellestraat, open vanaf 09.30 uur.
Om 10.00 uur opent wethouder Bas Lont
officieel de Open Monumentendag met
het thema 'plekken van plezier'
waar u kennis kunt maken met zestien
bevlogen Oudewaternaren, welke via
een fotoportret een inkijkje geven in
hun persoonlijk leven; wat is hun plek
van plezier?
Aansluitend gaat Monique v/d Hoogen
met het projectkoor Cessibon het lied
'One Day' repeteren. ('Zal het op een dag
wereldvrede kunnen zijn'?)
De bedoeling is middels een Community
Singing met zoveel mogelijk mensen dit
lied in te studeren en ten gehore te
brengen. Komt allen en zing mee!
Gedurende de gehele dag kunt u de kerk
bekijken en u van de voortgang van de
restauratie op de hoogte stellen. De kerk
sluit om 16.00 uur. Toegang gratis.
Locatie Grote of St. Michaëlskerk,
Noorder-Kerkstraat 1,
open vanaf 10.00 uur.
Vanaf 10.00 uur bent u welkom om de
Grote of St. Michaëlskerk te bezichtigen.
Net als vorig jaar zullen slagwerker
Dick Le Mair en stadsorganist Gerben
Mourik een kinderconcert verzorgen.
Zij zullen van 14.30 tot 15.15 uur de
kinderen met feestelijke, spannende en
leuke muziek vermaken.
De kinderen worden ook uitgenodigd om
zelf mee te doen. Neem maar een pan
en pollepel mee.
Dit gaat heeeeeeel spannend worden!
Gerben zal het Engelse koororgel in alle
klankkleuren laten horen, en je kunt het
ook allemaal nog van dichtbij zien!

Als afsluiting van Open Monumentendag
geeft oratoriumvereniging Psallite Deo
uit Heinenoord onder enthousiaste
leiding van dirigent Arjen J.A. Uitbeijerse
van 16.30 tot 17.30 uur een Choral.
In deze Evensong beluistert u prachtige
muziek van verschillende componisten
(o.a. Anthems van David Willcocks).
Psallite Deo wordt begeleid door
Gerben Mourik op het orgel.
Toegang tot beide concerten
is geheel gratis.
Locatie Oud-katholieke kerk,
Leeuweringerstraat 12
Vanaf 10.00 tot 16.00 uur kunt u de
Oud-katholieke kerk H.H. Michaël
Johannes de Doper bezoeken.
De toegang is gratis.
Locatie Stadhuis, Visbrug 1
Vanaf 10.00 uur kunt u het Stadhuis
en Stadsmuseum bezoeken met o.a.
de tentoonstelling 'Oudewater in
roerige tijden'. Uitleg van het schilderij
'Oudewaterse moord' gedurende de
gehele dag. De toegang is gratis.
Locatie Touwmuseum, Reijersteeg 4
Om 10.30 uur opent wethouder
Walther Kok de nieuwe tentoonstelling i
n het Touwmuseum: '50 Knots of Rope'.
Laat u verleiden tot een bezoek aan
deze plek van plezier.
Gratis op vertoon van museumjaarkaart.
Locatie de Heksenwaag,
Leeuweringerstraat 2
Vanaf 11.00 uur opent museum
'de Heksenwaag' haar deuren.
Toegang is gratis op vertoon van
museumjaarkaart.

Locatie Jannie's Koeienmuseum,
Papekopperdijk 7, Papekop
Vanaf 11.00 uur opent het enige
museum van haar soort in Nederland:
'Jannie's Koeienmuseum'.
Sluiting 16.00 uur. Toegang is 3 euro.
Jannie is één van de geportretteerden die
u terug vindt in de tentoonstelling
'plekken van plezier'.

Kunstmarkt

Locatie de Korte Havenstraat,
de Markt en Leeuweringerstraat.
Kunst maken is ook een daad van
plezier; een expressieve vorm kiezen om
je gedachten en creativiteit de vrije loop
te laten. Dat kan van alles zijn: in klei,
grafiek, verf, textiel en veel meer.
De kunstmarkt vormt dan ook een
belangrijk onderdeel van onze
Monumentendag.
Gedurende de gehele dag
vanaf 10.00 uur
En heel bijzonder is daarbij het pop-upfietsenmuseum van Otto Beaujon, een
van onze geportretteerde personen.
Eveneens geportretteerd is Lida Baars
met haar porselein-schilderkunst:
tevens te vinden op de kunstmarkt.
Niet op de kunstmarkt maar wel
geportretteerd en te bezichtigen
is de plek van plezier van
Ada Schoonderwoerd. Zij leidt u graag
rond door haar plantenwereld in haar
grote broeikas achter haar huis:
tussen 11.00 -16.00 uur ontvangst aan
de Leeuweringerstraat 42.
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de
ins en out van modeltreinen?
Loop langs bij Wim Molenaar.
Lange Burchwal 1K.
Hij is een van de geportretteerden en
kan er alles over vertellen.

Cor Boon ook één van de geportretteerde wordt geïnterviewd over zijn bijen.
Laat u laven aan de muziek op één van
de terrassen die Oudewater rijk is:
als dat nou geen plek van plezier is ....!!!
Net even buiten de stadskern van
Oudewater, aan de Hekendorperweg 41
(rechts van de manege) kunt u zich door
Ron van Ingen alles laten vertellen over
het vliegen in een Boeing 737.
In een volledig nagebouwde cockpit vliegt
u met hem mee van A naar B en vertelt
u ondertussen over wat er gebeurt op
betreffend vliegveld, real-time wel te
verstaan! Vliegtijden 12.00, 14.00,
16.00 uur voor 2-3 personen.
Kosten 25 euro per persoon.
Zelf vliegen? Kosten 50 euro. Opgeven
kan vanaf nu bij de TIP. (vol = vol)
Ook Ron kunt u terug vinden in onze
tentoonstelling 'plekken van plezier'.
De werkgroep Open MonumentenDag
wenst u een plezierige dag toe.

'Prinses en Patriot'

Wij wijzen u graag op het historische
evenement dat 13/14 september in
Hekendorp plaatsvindt:
'Prinses en Patriot'.
Kijk voor het programma
op de website prinsesenpatriot.nl
Pendeldienst tussen Oudewater en
Hekendorp:
Om Hekendorp te bereiken kunt u het
beste de fiets pakken of gebruik maken
van vervoer per boot 'Sweet Caroline’.
Vertrek om 09.30, 11.30, 13.30 uur,
bij de brug aan de Zwier Regelinkstraat.
Kosten 7,50 euro enkele reis,
incl. koffie/thee en appeltaart van
Abrona. (retour 5 euro ex drankje)
Let op de tijden van terugvaart!
(info aan boord en bij de TIP)

Doen!

Naast bezichtigen van kunst en cultuur
zijn er ook nog speciale dingen te doen:
Trek stevige schoenen aan en beklim om
13.30 uur de Michaëlstoren.
Deelname is gratis en u kunt u hiervoor
opgeven bij het TIP-kantoor,
Leeuweringerstraat 10.

Nieuw!

Eveneens op dit adres kunt u de informatie
ophalen voor een QR-code tocht:
loop (samen met uw kinderen) langs
leuke en interessante plekjes.

En verder...

Otto Beaujon verteld in zijn pop-up-fietsenmuseum (foto Jaap de Wit)

In de Peperstraat kunnen kinderen van
1-100 zich amuseren met Oudhollandse
spelen. Kop van jut, sjoelen, kaatsen,
suikerspin en meer zorgen voor veel
ouderwets plezier!
Muziek in de prachtig gerestaureerde
muziektent op de Markt. O.a. een
optreden van jazzband 'Just Us'.

Ron van Ingen in zijn nagebouwde cockpit (foto Wil van der Heijden)

Haribo of
Maoam snoep

zak 175-260
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SCHILDERWERKEN

Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan&C
al vanaf e

Ondergoed
Uw bereik...

Muziekhuis Oudewater
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Haribo of
Haribo
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Maoam
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zak 175-260 gram
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1.1.2964
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50
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&C
Ondergoed

&C
Ondergoed

1.-

99
8.99

boxer, high waist of string
in verschillende
kleuren en maten
per 2-pack

8.

Komkommer per stuk
Kropsla per stuk
Radijs zak 200 gram

6.38 38

6.

NoordSpruiten
of
Hollandsche
48+ stuk kaas
spinazie
Noord-

1.-

Coop
rsbollen
zak 4 stuks

1.50
1.70

1.-

MET BIJPASSENDE WIJNEN
VAN CASAS DEL BOSQUE

ONTVANGST 18.30 UUR
MET EEN GLAS

CASA DEL BOSQUE BO ESPUMANTE

RESERVEREN?
INFO@VAANTJE.NL

:
Septemberactie
ssen
2 gratis proefle ld
geen inschrijfge

romig jong, jong belegen

1.-

48+ stuk kaas

1.29 1.1.1.1.1.79 1. 1.romig jong, jong belegen

of belegen
36 100 gram vers
verpakt

48 36

48

Onze jeugdlessen: judo, jeugdfit+ en jeugdfitness zijn weer gestart!

combineren mogelijk

combineren mogelijk

5-GANGEN MENU

of gram
belegen
Hollandsche
zak 450-500
100 gram vers verpakt

Komkommer per stuk
Kropsla per stuk
Radijs zak 200 gram

2 STUKS
1.50
TUKS
1.70
2S

1.-

67,50 p.p.

70RichaRd PRoost sPoRt

1.
-4.
4.
fijn of grof

2 STUKUSKS

ineren mogelijk

boxer, high waist of string
in verschillende
kleuren en maten
per 2-pack

NEKREWREDLIHCS

Korssendijk 32, Reeuwijk
0182-513811

Kijk op www.muziekhuisoudewater.nl voor meer
informatie en bekijk ook de spiksplinternieuwe filmpjes
voor een kijkje achter de schermen bij verschillende
cursussen. In de maand september kun je gratis een
proefles volgen bij de Musical Kids, de Musical Class, de
Vocal Class en het Popkoor.
Noord-

h waist of string
n verschillende
euren en maten
per 2-pack

0348-564574
06-40363070

8.
WINEMAKERS
4.fijn of grof

Benieuwd waar jouw talent ligt?

&C
ndergoed

Redelijke prijzen
Vrijblijvende prijsopgave

54,-

99

Verse
rookworst

6.38

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten
SCHILDERWERKEN

boxer, high waist of string
15.000 adressen
in verschillende
kleuren en maten
per 2-pack

Zaterdag 7 september opende Muziekhuis Oudewater haar deuren voor het nieuwe seizoen.
Op het programma dit jaar weer een gevarieerd aanbod met cursussen, lessen, voorstellingen en
evenementen, kortom voor ieder wat wils. Tijdens de open dag kon je gratis mee doen aan allerlei open
lessen en zo kijken welke cursus of les jouw favoriet is!

1.-

30 jaar
ervaring
NEKREWREDLIHCS

OPJESJAGEN
Open dag in

Zo was er een open les peuter muziek en een open les
peuter dans voor de allerkleinsten, kon je mee zingen
en swingen in de open les musical en waren de
docenten van de verschillende instrumentlessen
aanwezig om de eerste melodieën aan te leren.
Haribo of
Zangdocente Marlou coachte op vocaal gebied en
m snoep
dansschool D'joy gaf verschillende dansworkshops.
k 175-260 gram
De Music Houseband zorgde voor een geweldig
optreden. Er was gelegenheid om te verkleden,
schminken, knutselen én je kon op de foto als een
echte ster!

SCHILDER

Spruiten of
spinazie

zak 450-500 gram

1.
1.

of
1. Spruiten
Melkunie
spinazie
79
1.
pappen

29

Coop
Gouda, Lopik, Linschoten, Montfoort en Oudewater
bakkersbollen
richardproostsport.nl 0348-560097

zak 450-500 gram

zak 4 stuks

1.-

1.-1.29Maak nu uw afspraak bij onze pedicure

3 bekers 29
à 500 ml
combineren mogelijk

79
1.Melkunie
pappen

in Oudewater of Gouda
S
K
U
T
S
S
K
U
T
3 3S
99 Ook geopend in de avond!
1.
3.
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
1. 1.
3.21 4.3 2.
S
K
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
U
ST
- DEFINITIEF ONTHAREN
- HUIDONEFFENHEDEN
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zetfouten4.
en05
uitverkochte
artikelen voorbehouden.
Alle aanbiedingen
zijn uitsluitend bestemd voor thuis
1.
3.
COUPEROSE
/
ROSACEA
-2019.
OEDEEMKLACHTEN
Maximaal 6 actieartikelen per
klant.
Aanbiedingen
geldig
van
09
september
t/m
15
september
Week
37.
-

1.-

Coop
bakkersbollen
zak 4 stuks

29

3 bekers à 500 ml
combineren mogelijk

1.

Melkunie
pappen

2.2.-

3 bekers à 500 ml
combineren mogelijk

21

99 Coop
bakkersbollen

05

zak 4 stuks
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 09 september t/m 15 september 2019. Week 37.

29

Coop Heijmans
Joostenplein 35

1.99

1.

21

4.05

behouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
t/m 15 september
Week
37.Aanbiedingen geldig van 09 september t/m 15 september 2019. Week 37.
Maximaal2019.
6 actieartikelen
per klant.

Coop Heijmans
Joostenplein 35

Coop Heijmans
Joostenplein 35

- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl
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De St. Barnabaskerk in Haastrecht is een bedevaartkerk. Sinds 1647 wordt
Maria ter Weghe, Maria van Haastrecht hier geëerd. Vanwege het pelgrimspad
naar Santiago de Compostella dat langs de St. Barnabaskerk loopt, zijn jaarlijks
heel wat pelgrims en andere wandelaars die de kerk even willen bezoeken om bij
Maria te bidden.
In een kleine uitbouw van de pastorie is in de afgelopen maanden de Mariakapel
gerealiseerd. De nieuwe buitenkapel geeft parochianen, pelgrims en andere
voorbijgangers op elk moment van de dag goede mogelijkheden bij Maria te
bidden, een kaarsje op te steken of een bloemetje te brengen.
Afgelopen zondag, op de dag van de viering van het Feest van Maria Geboorte,
werd na de Eucharistieviering de Mariakapel ingezegend en daarmee geopend.
Wethouder Léon de Wit vindt de
inzegening van de Mariakapel een
bijzonder moment voor de
Krimpenerwaard en Haastrecht.
De kapel is een prachtige toevoeging aan
de kerk. Dit is alom bekend in de wijde
omgeving. Namens het college van B&W
feliciteerde hij de parochianen met deze
mijlpaal en hij dankte alle mensen die
hieraan gewerkt hebben. Na deze
woorden zegende pastoor Van der Mee
met wijwater en wierook de Mariakapel
in. De meisjes hebben als bruidje de
bloemen bij Maria neergelegd en het
Weesgegroet gezongen. Tot slot heeft de
pastoor het zegeninggebed uitgesproken.

De uitbouw

Het is onbekend wanneer de uitbouw
aan de pastorie is gebouwd en welke
functie die heeft gehad. Enkele jaren
geleden heeft men van binnenuit de
ruimte opengebroken en hier stond een
grote ijzeren kluis. Helaas was deze leeg.
De muur is nu weggebroken en kon er
gewerkt worden aan een buitenkapel.
Voor Adriaan Houdijk was dit een wens
en tevens een droom.

Werkzaamheden

Pastoor van der Mee vertelt dat Houdijk
in dit project duidelijk een voortrekkersrol

door Cees Reichard

heeft gehad. De pastoor staat er versteld
van dat naast Houdijk, ook Henk Boere
en Felicia Felix zo veel werk hebben
verzet. Henk Boere heeft voor al het
metselwerk gezorgd. De pastoor: “Het
had meer voeten in de aarde dan je
dacht. Het was vaak monnikenwerk om
de muur met metselwerk aan te vullen en
te herstellen tot de juiste afmetingen.
Kunstenares Felicia Felix maakte
kosteloos een mooi beeld van Maria ter
Weghe van 80 cm hoog. Ik merk op dat
de kerk nu drie kopieën van Maria ter
Weghe heeft. Een klein beeldje van
10 cm, het beeld in de kerk en een
groter beeld in de kapel.”
Veel waardering heeft de pastoor voor
alle vrijwilligers die hun steentje hebben
bijgedragen. Er is in de afgelopen weken
veel werk verzet om alles op tijd af te
krijgen. Aan de voorkant is er een deur
gekomen met een mooi afsluitend
hekwerk. Er zijn een aantal bidstoeltjes
en een bank geplaatst. In een zijmuur is
een fraai glas-in-loodraam met Jacobus
de pelgrim. Vorige week is zelfs het
straatwerk naar de ingang van de kerk
hersteld.

THEATER & GRAND CAFÉ

THEATERCONCORDIA.NL

CONCORDIA
HAASTRECHT

Concordiaplein 1 Haastrecht T 0182 502202 M 06 53 873 551 info@grandcafe-concordia.nl

Duur project

Het is een duur project. De pastoor is blij
dat dank zij de vrijwilligers de kosten
binnen de perken zijn gehouden.
Het project gaat nu slechts 10.000 euro
kosten. Er zijn sponsoren vanuit het
bedrijfsleven, parochianen en
particulieren. De benodigde financiën zijn
nog niet helemaal binnen. Bijdragen zijn
nog van harte welkom op NL10 RABO
0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H.
Barnabas Haastrecht o.v.v. Mariakapel.
Tot slot merkt pastoor Van der Mee op
dat het uniek is dat in Zuid-Holland
dit de enige buiten Mariakapel is. Dit in
tegenstelling tot Limburg waar talloze
kapellen zijn.

Compleet, goed
betaalbaar

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

Bijzondere fototentoonstelling
van oud Haastrecht
De Historische Vereniging
Haastrecht heeft tijdens de
Open Monumentendag een
bijzondere fototentoonstelling.
Op zaterdag 14 september kan er
van 10.00 tot 16.00 uur in het oude
raadhuis een collectie foto’s van oud
Haastrecht bekeken worden.
Deels zijn die afkomstig van verzamelaar
Arie Burggraaf. Foto’s die nog nooit
eerder vertoond zijn. Daarnaast draait
er continu een circa 25 minuten
durende film over oud Haastrecht.
Het betreft een compilatie van
historisch filmmateriaal beschikbaar
gesteld door de Haastrechtse amateur
cineast Kees Berkouwer.
Ook daaronder bevindt zich uniek,

nog niet eerder vertoond materiaal.
Filmbeelden van de speeltuin
De Kleine Betuwe, De Samenwerking
en huldiging van schaatsers
Hein Vergeer en Leo Visser.
De vereniging verzorgt ook rondleidingen
door het oude raadhuis en vertelt over
haar geschiedenis.

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Autobedrijf Marcel Eegdeman

Torenbeklimming

Om Haastrecht van bovenaf te kunnen
zien kan men de kerktoren beklimmen.
Onder leiding van enkele gidsen start de
eerste beklimming om half 11 en daarna
om half 12, half 1, half 2, half 3 en als
laatste om half 4. Men adviseert
hiervoor goed schoeisel en de nodige
voorzichtigheid in acht te nemen.

De Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht is het hele jaar door open voor
bezoekers. In Haastrecht staat de tuin bekend als het Haastrechtse Bos.
Inwoners van Haastrecht zijn de dagelijkse bezoekers.

Open Monumentendag Overtuin

Op Open Monumenten op zaterdag 14 september en zondag 15 september is
er extra aandacht voor deze bezoekers en bezoekers uit de regio.
Die dagen staat er een kraam met informatie over de tuin en kan er gewezen
worden op de bijzonderheden; onder meer het graf, de grot en de beelden.
Om 11.00 en 14.00 uur worden rondleidingen gehouden.
Deskundigen vertellen over de historie en de plannen voor de toekomst.
Door de Nederlandse Tuinenstichting is de Overtuin gekozen als uniek groen
monument. In Nederland zijn er speciaal voor de Open Monumentendag in iedere
provincie groene monumenten aangewezen. Het thema van de Tuinenstichting
‘goene historie, groene toekomst’ past wel erg goed bij de Haastrechtse Overtuin.

Het Passionistenklooster,
de Haastrechtse- en Boezemmolen,
Gemaal de Hooge Boezem en
Museum Paulina Bisdom van Vliet
hebben op deze Monumentendagen
ook hun deuren geopend.
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Verkaik Kaashal
is inmiddels al

40 jaar

50 verschillende smaken
op Proeverij Haastrecht

een begrip in
Haastrecht!

Kwaliteit, keuze en kleinschalig. Dat zijn de drie K’s van Proeverij
Haastrecht. Het oudste culinaire festival in de omgeving.
Met 14 standhouders die meer dan 50 verschillende gerechten en wijnen
presenteren. Tijd voor de vierde K; Kom genieten.
Voor de 19e keer presenteren de
restaurants en andere ondernemers uit
Haastrecht en omgeving zich op
Proeverij Haastrecht. Het Havenplein
wordt omgetoverd in een groot
entertainment restaurant met niet alleen

Wij staan op de proeverij
met een verrassend
dessertplankje!
Kom de lekkerste kazen
bij ons proeven!

eten en drinken, maar ook met vermaak.
Met het Nederlands kampioenschap
Kaasrollen en een optreden van de band
‘Savonds Als Het Donker Wordt’.
De band speelt een breed repertoire van
gouwe ouwe en moderne muziek.
Eerst als achtergrond maar later ook om
de voetjes van de vloer te krijgen.

Eet smakelijk !

NK Kaasrollen

Een vast onderdeel is het Nederlands
Kampioenschap kaasrollen. Lukt het
Anthonie Brouwer de Koning om zijn
titel te verdedigen of komt er een nieuwe
Nederlands kampioen.
Maar alles draait natuurlijk om het
aanschuiven aan de biertafels, om lekker
eten en drinken en bijkletsen met andere

bezoekers. Keuze is er genoeg, want de
restaurants, kaasboeren en ondernemers
presenteren zich met meer dan 35
gerechten. Slijterij Bij de Sluis neemt
15 verschillende wijnen mee om tot een
ideale combinatie te komen.

Deelnemers Proeverij
Kaasboerderij De Twee Hoeven

Onder andere met eigengemaakte kaasfondue,
zakjes met frietjes van kaas.
Kies uit verschillende soorten kazen van jong tot
extra oud en verschillende soorten kruidenkaas.

Bij de Sluis

Een grote selectie wijnen met vijf verschillende
droge witte wijnen, twee zoete witte wijnen,
twee keer een heerlijke rosé en acht rode wijnen
uit alle windstreken.

Dopey snackbar

De verrassende aardappeltwister
en een mix van kleine snackhapjes.

Wereldwinkel

De plek voor een heerlijk kopje koffie of thee
of een proeverij van eigen producten.

De IJsselborgh

Voor de vegetariërs een spinazietaart met
gorgonzolasaus of een wrap caponata & roomkaas
Verder een wrap met gerookte zalm, mosterd-dille
crème & knoflookspruit of een bordje carpaccio
met truffelmayonaise en pittenmix of om lekker
op tafel te zetten een ‘bordje vakantie’,
bestaande uit Turks gehaktbrood - dadels met
chorizo en spek - toast met carpaccio tartaar Franse droge worst.

Keurslager Ultee

Genieten van een echt varken aan het spit.

Bakker Arjan van der Eijk

Lekker vooraf, het speciale Vlisterkaasbrood:
heerlijk bij een glaasje wijn en voor later
op de avond diverse nagerechten om de
maaltijd af te sluiten.

Kaasboerderij het Klooster

Onze ijsboerin komt met 7 smaken ijs naar het
Havenplein, verheug je op Tony Chocolony-ijs
in de smaak karamel zeezout of de smaken
yoghurt-bosvruchten, aardbeien, citroen sorbet,
watermeloen sorbet, Liquor43, boerenjongens
of stroopwafel.

Vrouwen voor Vrouwen

Natuurlijk weer met hun overheerlijke poffertjes.

Chris Cuisine

Proef verfijnde of juist bourgondische gerechten.
Met onder andere een Curry kip/kokos.

Eetcafé Over de Brug

Elke donderdag en zaterdag
geopend met een heerlijk
vers assortiment kaas,
eieren en noten!

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT
Dankzij de kleinschaligheid blijft juist op
Proeverij Haastrecht alles betaalbaar.
Bezoekers betalen 2,50 euro voor een
muntje en dat is voldoende voor een glas
wijn of een klein gerechtje.
Maar natuurlijk zijn er ook luxere
varianten en dan is een muntje extra
nodig. Eén ding weet medeorganisator
Rob van Zuylen zeker; “Voor minder geld
dan je in een restaurant uitgeeft, eet je
hier een topmaaltijd. Daarom houden we
het al bijna 20 jaar vol en groeit het
aantal bezoekers ieder jaar.”

Tijden

De Proeverij begint om 17.00 uur en
duurt tot ongeveer 23.00 uur.
De kramen zullen in elk geval tot 22.00
uur bemand zijn. De eerste ronde van het
kampioenschap kaasrollen is om 20.00
uur. Het eerste optreden van ‘Savonds
Als Het Donker Wordt’ is om 19.15 uur.

Nieuwe muntverkoop

Door de grote drukte stagneerde de
muntverkoop de afgelopen jaren wel
eens. Daarom is er dit jaar een speciale
plek voor de verkoop van de munten.
Deze bevindt zich in de hoek van het
plein voor Carola’s haarmode. Let op, er
kan alleen contant worden betaald, maar
de pinautomaat zit tien meter verderop.
De wijnglazen zijn vanaf nu verkrijgbaar
bij de kraam van Slijterij Bij de Sluis.
Zij staan als vanouds op de kop van het
plein. Glazen zijn op last van de
gemeente van hard plastic en kunnen
aan het eind van de avond weer worden
ingeleverd. Voor één muntje kan een glas
worden aangeschaft.

Parkeren

Vanaf 14.00 uur begint het opbouwen
voor de Proeverij en dan geldt voor het
Grote Havenplein een parkeerverbod.
Help ons en haal tijdig uw auto weg.
Parkeren kan deze avond op het terrein
van Concordia, maar het beste advies is;
kom op de fiets.

Een proeverij selectie van de eigen kaart.

Chris Verkaik

Verrassing met producten uit de eigen kaashal.

Partyservice de Keijser

Voor bier en frisdranken.

Voor feesten,
bijeenkomsten en events !
Hoogstraat 100
2851 BH Haastrecht
06-53873551
info@partyservicedekeyser.nl

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 14 september

Bestbouw Haastrecht BV
info@bestbouw.nl

10.00 – 15.00 uur

www.bestbouw.nl
T 0182 - 502522

De Grote Haven
WWW.DAHLIAVERENIGINGHAASTRECHT.NL
Met dank aan:
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Nieuwbouw
Nieuwbouw
• Verbouw
• Verbouw
• Onderhoud
• Onderhoud
RemcoRemco
Dikhooff,
Dikhooff,
Mob. Mob.
06-46134458
06-46134458
Provincialeweg
Provincialeweg
Oost 79,
Oost2851
79, 2851
AC Haastrecht
AC Haastrecht

• Management en evenement ondersteuning
• Wandelen en fietsen Krimpenerwaard

Simone Abel
06 - 10 43 47 58
www.abeloffice.nl

Steinsedijk 7a
2851 LA Haastrecht
info@abeloffice.nl
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Oldtimers op het Concordiaplein

door Cees Reichard

Veel bekijks voor Haastrecht Klassiek
geweest en was zeer gewaardeerd.
Voor het eerst werd dit jaar de Rinus
Snel bokaal uitgereikt. Een glaskunstwerk
waar Rinus op afgebeeld staat. Floor en
Netty de With mochten deze in ontvangst
nemen omdat ze in een prachtige rode
Chevrolet Skyline reden en helemaal in
stijl gekleed waren. Omdat 2019 het jaar
van Rembrandt is werd ook hier veel
aandacht aan geschonken. Rembrandt
reed met zijn vrouw Saskia in de rit mee
en zij reikten de prijzen uit.
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Watertorentrek

Afgelopen zaterdag vond de Watertorentrek plaats op de Damweg tussen Lopik
en Polsbroek. Ondanks enkele pittige buien was het weer een geslaagde dag
voor jong en oud. Burgemeester de Graaf was ook aanwezig en hij heeft zelfs
meegedaan door zelf te rijden in één van de deelnemende trekkers.

Prijzen

Tijdens het zevende Haastrecht
Klassiek lieten de mooiste oldtimers
op zondag 8 september op het
Concordiaplein in Haastrecht zich aan
het publiek zien. Niet alleen oldtimers,
maar ook tractoren en oude brommers
uit vervlogen tijden kon men
bewonderen. Sommige deelnemers
waren in kleding van die tijd.

Om 12.00 uur startte een prachtige
rondrit door de Krimpener- en
Lopikerwaard waarbij bezoekers
gratis mee mochten rijden met de
deelnemers.
Haastrecht Klassiek stond dit jaar in de
eerste plaats in het teken ter
nagedachtenis van Rinus Snel. Hij is voor
de organisatie van grote betekenis

deel 2 - Victory or die

Na de prachtige tocht was er
's middags de prijsuitreiking voor de
mooiste voertuigen.
Bij de tractoren/trekkers ging de
aandachtstrekker naar Anita Beunder
du Pau. Bij de vooroorlogse auto's kreeg
Hans Visser voor zijn Renault NN 1920
de eerste prijs. Martien Boerefijn mocht
deze in ontvangst nemen voor zijn
naoorlogse Volvo. Verder waren er nog
verschillende prijzen in diverse
categorieën.
The Oldtimers en de Vlister Zangers
zorgden de hele middag voor veel
muzikale gezelligheid. De organisatie was
in handen van Stichting Classic Events
Krimpenerwaard.
Voor de autoliefhebbers was dit een
geweldig en vooral feestelijk evenement.

Tekst en foto’s: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk

Passie voor een oude
Haastrechtse woonboot

Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in
HaastrecHt ...
Woon je er sinds kort en wil je Haastrecht echt
ontdekken... Of juist al een hele tijd, maar wil je nog
meer te weten komen over wat er zich afspeelt in
Haastrecht en directe omgeving?
Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws?
En lijkt het je leuk om daar over te schrijven?
Dan zoeken wij jou als
correspondent voor HaastrecHt
Neem contact op met Melissa Overbeek,
0348-561478 of redactie@ijsselbode.nl

Na restauratie wordt dit originele
glas-in-loodraam in de voordeur
teruggeplaatst.
De minimale huiddikte moet 40
(= 4 mm) zijn. Maar wat bleek:
buiten de probleemgebieden varieerden
de waarden tussen de 44 en de 61.
Het grootste deel van het plaatwerk
verkeerde dus in goede staat!
De Victoria Regia was te redden.
Maar om het woonscheepje echt te laten
zegevieren, moesten de wind/waterlijn
en andere zwakke zones worden
gerepareerd. De remedie: nieuw
plaatwerk tegen het oude aan lassen,
een prijzige aangelegenheid maar wel
afdoende en gelukkig binnen Guus'
budget. En zo geschiedde.

Haastrechts erfgoed op de helling bij Museumwerf Vreeswijk.
onderschip was opgedroogd, bleek de
wind/waterlijn een ware gatenkaas.
Vervolgens vond een inspectie plaats
waarbij met speciale meetapparatuur
de dikte van de scheepshuid werd
gemeten. Vol spanning wachtte Guus
de resultaten af.

De nieuwe roodbruine huidplaten
steken nu nog af tegen het dofzwarte
casco. Als het onderschip straks in de
zwarte conservering staat, zie je er
bijna niets meer van.

gev

Het was spannend voor de Victoria
Regia. De traditionele woonboot
-cultuurhistorisch erfgoed uit
Haastrecht- ligt sinds begin juli op de
helling bij Museumwerf Vreeswijk.
De nood was hoog nadat haar
nieuwe, toegewijde eigenaar
Guus Bening een lek in het
scheepscasco ontdekte. Een jaar
eerder nog was Guus -architect van
beroep- enthousiast begonnen met het
opknappen van de verwaarloosde
woonboot waar hij sinds zijn jeugd al
verliefd op is. De renovatie van de
opbouw was een flink eind gevorderd
maar na de enerverende ontdekking
stopte hij alle werkzaamheden.
Een woonboot renoveren op een
wrakkige schuit is zoiets als een huis
bouwen op het ijs. ‘Zou alle moeite
voor niets zijn geweest’, vroeg Guus
zich vertwijfeld af. Op de helling bij
de Museumwerf brak het uur der
waarheid aan: Victory or die!
Opknappen en floreren of afvoeren
naar de sloop.
Tijdens het schoonspuiten van het
onderschip onder hoge druk, waarmee
de hellingbeurt begon, schoten de
waterstralen dwars door het casco.
Dat voorspelde niet veel goeds voor de
oude opgebouwde IJsselaak. Nadat het

Het water van de hogedrukspuit
maakte rondom een vergiet van de
wind/waterlijn.

o

nd

en

dieren

Lijst van gevonden en vermiste
dieren van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Telefoondienst van 08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei
vragen /informatie e.d. en vanaf
19.00 tot 08.00 staat er een bandje
op met een 06 nummer voor alleen
spoedgevallen.

Nieuwe huisstijl
Catharinaschool Haastrecht
Op de eerste dag van het nieuwe
schooljaar heeft basisschool
St. Catharinaschool een nieuwe
huisstijl en dus een nieuw logo op
een feestelijke manier onthuld.
Samen met René van Ommeren,
directeur van de school mochten de
oudste leerling van de school
(Fleur Rietveld) en de jongste leerling
(Mike van Verseveld) het doek van het
nieuwe naambord trekken.
Romi Hoogendoorn is de ontwerper

van het nieuwe logo. Het logo waarop
twee kinderen te zien zijn die veel
plezier uitstralen. De kleuren die in het
logo verwerkt zijn verwijzen naar het
kenmerkende van de school: rust,
plezier, samenwerking, balans, structuur,
creativiteit en veiligheid.
Alle kinderen van de school kregen een
(eco)ballon met daaraan een kaartje met
de naam van het kind. Na de onthulling
gingen alle ballonnen de lucht in.
Een feestelijk gezicht.

Solide

Opgelucht haalt Guus weer adem.
Vol goede moed gaat hij verder waar hij
was gebleven. De werkzaamheden
worden slechts onderbroken om tijdens
het lassen brandwacht te houden.
De verwachting is dat de Victoria Regia
drijvend en wel half september de helling
bij de Museumwerf kan verlaten.
Guus' werkzaamheden ogen solide.
De inrichting zal eveneens gedegen
worden aangepakt. Ter voorbereiding
bestudeerde Guus vergelijkbare
interieurs. Net als bij veel andere
woonboten uit de jaren vijftig, bevatte de
Victoria Regia kenmerken uit de jaren
dertig zoals paneeldeuren, glas-in-loodramen, een Bruynzeel keuken met wit en
geel tegelwerk met een zwarte bies.
Guus heeft deze elementen zoveel
mogelijk bewaard om later weer toe te
passen. Trots laat hij alvast het originele
glas-in-loodvenster zien dat hij na
restauratie terug in de voordeur zal
zetten.
Over niet al te lange tijd hoop ik door
deze voordeur te mogen binnenstappen
om te zien wat Guus van zijn jeugdliefde
heeft gemaakt. Tot dat moment moet ik
mijn geduld bewaren.
Passie, zo realiseer ik mij, kan veel goeds
voortbrengen. Dit bijzonder stukje
Haastrechts erfgoed dankt in ieder geval
haar voortbestaan eraan.
Bezoek voor meer informatie onze
website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

De Catharinaschool met haar 150 leerlingen kunnen het nieuwe schooljaar
fris van start.

Presentatie De Blaas de Baas

OUDEWATER
Kardeel - Kees; Kater, 11 jaar.
Halflangharig. Rood met witte bef en wit
rechter pootje.

Op vrijdag 13 september zal fysiotherapeute Kirsten van de Broeck informatie
geven over de blaas van 10.00 tot 11.30
uur in het Amaliahof te Haastrecht. Hoe
voorkom je een geprikkelde blaas.
Belangrijke informatie voor iedereen.
Jong en oud. Locatie. Entree gratis,
opgeven niet nodig.

Gevonden dieren

Nieuwe Welzijnsgids

Vermiste dieren

MONTFOORT
Baljuwstraat - Poes. Halflangharig.
Bruin-zwart-grijs.
OUDEWATER
Oud Hekerdorperweg/Papenhoeflaan asielnaam Moppie; Kater. Zwart met
witte poten, witte streep op kop, niet
gecastreerd.
WAARDER
Westeinde - Kater. Zwart-wit.

De welzijnsgids van de stichting Welzijn
en Ondersteuning Krimpenerwaardmidden 2019-2020 is beschikbaar.
Hij staat bomvol met leuke en nuttige
informatie!
Is hij niet bij u op de deurmat gevallen
dan kunt u deze nog ophalen bij de
gemeentehuizen, bibliotheek, huisartsenpraktijken en bij de Welzijnspunten.
U kunt ook even bellen voor een gids!
Telefoon 0182-350012

Het jongerenwerk Krimpenerwaard
heeft voor de komende periode een
afwisselend en leuk programma voor
de jeugd uit de Krimpenerwaard.
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor
jongeren in de leeftijd van 10 tot en
met 18 jaar. Op de middelbare
scholen brengen de jongerenwerkers
maandelijks een bezoekje in de aula
om met jongeren een praatje te
maken over bepaalde thema’s.

Jongerenwerk
is weer gestart

Het meidenwerk speelt zich o.a. af in
Haastrecht op de vrijdagavonden van
19.00 tot 21.00 uur. Meiden uit de
Krimpenerwaard zijn vrij om aan deze
activiteiten mee te doen. In Haastrecht
op de 2e vrijdag van de maand in de
Grote Haven vanaf 12 jaar en ouder.
Voor verder informatie en vragen kunt
in terecht bij het jongerenwerk:
www.jongerenwerkkrimpenerwaard.nl
of op insta:
jongerenwerk.krimpenerwaard
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

18 september:
Terugkoppelavond
Groenstructuurplan
Gemeente Montfoort is volop bezig met het
ontwikkelen van een Groenstructuurplan.
Het Groenstructuurplan is een vernieuwing van het
bestaande bomenstructuurplan, aangevuld met
overige groene structuren, zoals bermen en
groenvoorziening in de kernen.
Omdat niemand de openbare ruimte zo goed kent
als de inwoner, roept de gemeente al langere tijd
inwoners op mee te denken. Voor inwoners zijn
eerder dit jaar twee groencafe’s georganiseerd:
eentje in Montfoort en eentje in Linschoten.
Tijdens de groencafe’s is veel informatie
opgehaald. Ook was er een speciale raadsavond.
De gemeente laat nu graag zien hoe alle
informatie is en wordt verwerkt in het
Groenstructuurplan.
Daarom nodigen we alle inwoners van Montfoort
en Linschoten van harte uit aanwezig te zijn op
de zogenaamde terugkoppelavond op woensdag
18 september. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur
bent u van harte welkom om langs te komen in
het Huis van Montfoort.
U kunt verschillende posters bekijken, waarop de
resultaten en gewenste maatregelen op te zien zijn.
De eventuele vragen op de avond worden
persoonlijk toegelicht.
Heeft u als bewoner goede suggesties, dan kunt u
dit schriftelijk aangeven.

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 10 september 2019

14 en 15 september 2019

Het thema van Open Monumentendag is dit jaar:
Plekken van plezier! Het jaarlijkse waterliniefestival
in de vestingsteden sluit hier graag bij aan.
In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar.
Elk jaar worden in de vestingsteden - o.a. Woerden,
Gouda, Schoonhoven, Gorinchem en Montfoort onderdelen van deze militaire verdedigingslinie uit de
Gouden Eeuw in de schijnwerpers gezet. Door het
Waterliniefestival komt de Gouden Eeuw weer tot leven!

Prinsenconcerten in oude kerken

Naast de ‘Party van de Prins’ op marktpleinen worden er in
diverse kerken en musea Prinsenconcerten gegeven, waarbij
het ensemble Camerata Capelle muziek uit die tijd van de
Waterlinie vertolkt. Dit jaar zij dat schitterende hobo- en
ﬂuitwerken van o.a. Bach, Telemann en Cimarosa.
Zatertdag 14 september
10.45 uur - Petruskerk, Woerden
13.00 uur - NH Kerk, Bodegraven
certen
Alle con tis!
15.30 uur - Gasthuiskapel, Gouda
zijn gra
Zondag 15 september
11.00 uur - Oud-Katholieke Kerk, Oudewater
13.00 uur - Johannes de Doperkerk, Montfoort
15.00 uur - Zilvermuseum, Schoonhoven

Het festival is mogelijk gemaakt dankzij bijdrage van:

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de
meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de
Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek
cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en
gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen.
De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!
Lia Vendrig
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
In ben geboren in Oudewater. Inmiddels woon ik al ruim
38 jaar met veel plezier in Montfoort, drie kinderen en
zes kleinkinderen rijker. Het is een ﬁjne stad om te
wonen en op te groeien.
Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Ik ontspan door te genieten met en van mijn gezin en
vrienden. Daarnaast sport ik graag. Ik ben lid van
Tennisvereniging Montfoort en sport al vanaf de opening
bij de sportschool op het industrieterrein, nu met de
naam Fit Fever.
Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Plezier beleef ik aan het bezoeken, maar ook aan het
organiseren van evenementen in Montfoort. Afgelopen
tijd waren we druk met de voorbereidingen voor de
24 uur van Montfoort. Na de 24 uur van Montfoort staat
het volgende evenement voor de deur waar ik in de
organisatie van zit, het 12e Montfoort Open golftoernooi.

Wat vinden inwoners van Montfoort en Linschoten?
Wat zijn parels en wat bindt hen?
Ineke Grootegoed en Lia Vendrig vertellen.

InMontfoort volgens Ineke en Lia
Ineke Grootegoed

van de beste zwembaden in de regio, waar heel veel
activiteiten georganiseerd worden.

Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik woon al 32 jaar met veel plezier in het centraal
gelegen Linschoten. De kinderen zijn hier op een veilige
manier groot geworden.

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Voor de dagelijkse boodschappen bij de Boon’s of bij
Albert Heijn en voor leuke cadeautjes kun je altijd terecht
bij het winkeltje JAA in de Dorpstraat in Linschoten.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Zowel op het water als op het land. Op het water maak
ik graag met de kano of een klein motorbootje een
mooie tocht. En al wandelend kun je met een wandeling
bij het Beloken Land genieten van de weidse natuur van
het Groene Hart.

Waar ben je trots op?
Er zijn veel initiatieven van enthousiaste vrijwilligers,
zoals de Burendag in Linschoten en het Filmhuis.
Bovendien wordt er veel gedaan voor en met ouderen,
zoals de Stichting met je hart, het rolstoelwandelen en de
maandelijkse aanschuifmaaltijden.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Zowel in Montfoort als Linschoten zijn voldoende
restaurants en gezellige terrasjes om uit te kiezen.
De talrijke sportclubs in beide gemeentes zorgen voor
sportief plezier. En niet te vergeten het Knopenbad, een

Wat is jouw parel in de gemeente?
Het Huis te Linschoten. Een wandeling langs dit kasteel
en de boerderijen verveelt nooit. De concerten klassieke
muziek die daar jaarlijks in mei en september
plaatsvinden zijn van uitzonderlijk hoog niveau.

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Voor al mijn dagelijkse boodschappen kan ik in Montfoort
terecht. We hebben twee goede supermarkten waar je
alles kunt halen, maar mijn vlees haal ik toch echt bij de
slager en kaas bij de kaasboer. Ook voor mijn kleding
kan ik in Montfoort blijven. Het is toch geweldig dat er
zoveel ondernemers in Montfoort blijven en mooie
winkels hebben. Die ondernemers moeten we koesteren.
Het is leuk om te zien dat een winkel als ‘Bij Ons Binnen’
in de binnenstad blijft en zelfs een groter pand betrekt.
Waar ben je trots op?
Allereerst natuurlijk op mijn gezin en vrienden. Dat klinkt
als een cliché, dat weet ik, maar is wel waar. Daarnaast
ben ik trots op alle mensen die in Montfoort iets
organiseren en iets voor de gemeenschap doen. Zonder
deze vrijwilligers, en iedereen die op zijn of haar manier
meewerkt, is het maar een saaie bedoening.
Wat is jouw Parel in de gemeente?
Ik vind het nog steeds mooi dat, een aantal jaren
geleden, mensen hun nek uit hebben gestoken om het
zwembad te behouden. Het Knopenbad is tot op de dag
van vandaag druk bezocht en draait nog steeds op
vrijwilligers. Het park in Montfoort is inmiddels ook een
ontmoetingsplaats voor mensen geworden. Je laat je
hond uit, wandelt door het groen en loopt langs de
kinderboerderij . Door de ‘in het park’ activiteiten is het
park nog meer een ‘Parel’ geworden voor Montfoort en
ook door het initiatief van ‘hartjes op de ﬁets’ om een
natuurspeeltuin te creëren, hoop ik dat het park een
belangrijkere plaats in gaat nemen in Montfoort.

vervolg op pagina ??
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Forum Ruimte 16 september 2019
en forum Samenleving 17 september 2019
Op maandag 16 september 2019 vergadert het forum
Ruimte en op dinsdag 17 september 2019 vergadert
het forum Samenleving. Beide fora beginnen om
20.00 uur en vinden plaats in het Huis van Montfoort.

Agenda forum Ruimte 16 september 2019
20.25 uur Vaststelling bestemmingsplan
Waardsedijk-Oost 14 te Montfoort
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een
planologische regeling voor het perceel
Waardsedijk-Oost 14 in Montfoort.
Dit bestemmingsplan voorziet in het
vervangen van de bestaande woonbebouwing
voor de realisatie van een bedrijfshal met
bijbehorend terrein.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft, na
beoordeling, de benodigde planologische
procedure doorlopen en wordt nu ter
vaststelling aan de raad voorgelegd.
20.40 uur Vaststelling bestemmingsplan
Heeswijk 159-161 te Montfoort
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een
planologische regeling voor het perceel
Heeswijk 159-161 in Montfoort, te weten de
wijziging van het planologische toegestane
gebruik en legalisering van het bestaande
feitelijke gebruik.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft de
benodigde planologische procedure doorlopen
en wordt nu ter vaststelling aan de raad
voorgelegd.
20.55 uur Startnotitie RES regio U16
In het Nationale Klimaatakkoord, dat naar
verwachting nog in oktober 2019 zal worden
ondertekend, is afgesproken dat gemeenten,
provincies en waterschappen in regio’s als
gelijkwaardige partners invulling geven aan
‘hun’ deel van de nationale energieopgave.
Dat doen regio’s in Regionale Energiestrategieën (RES), er zijn 30 regio’s aangewezen.
Met het vaststellen van de Startnotitie

Regionale Energiestrategie wordt de formele
stap genomen om als Montfoort deel te nemen
aan de RES Regio U16 en gezamenlijk met
16 gemeenten, vier waterschappen en de
provincie samen te werken om te komen tot
een concept bod aan het Rijk.
21.35 uur GRP 2019-2023
De raad wordt voorgesteld het gezamenlijk
deel en het individuele deel van het
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 2019-2023
vast te stellen, de stijging van de tarieven met
4% te laten stijgen tot het niveau dat nodig is
voor de financiering van het plan, de financiële
consequenties te verwerken in het
begrotingsjaar 2020 en de meerjarenraming
en de consequenties hiervan te betrekken bij
het tarievenvoorstel gemeentelijke belastingen
en heffingen 2020.
22.15 uur Plan van aanpak asbestdaken
Naar aanleiding van de door de raad
aangenomen motie asbestdaken is het plan
van aanpak asbestdaken aangepast. Het plan
van aanpak is gericht op doelgroepen met
daken die de grootste risico vormen.
De raad wordt voorgesteld het plan van
aanpak asbestdaken op nul vast te stellen
waarna de raad jaarlijks over de voortgang
van de sanering van asbestdaken wordt
geïnformeerd.
22.30 uur Verzoek zienswijze 2e (ontwerp)
Begrotingswijziging 2019 en 1e (ontwerp)
Begrotingswijziging 2020 ODRU
De raad wordt voorgesteld de zienswijze
zoals deze door het college is afgegeven
te bekrachtigen.

De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl >
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda forum Ruimte
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Agenda forum Samenleving 17 september 2019
20.25 uur Opstellen Cultuur historische Waardenkaart
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met
het opstellen van een cultuurhistorische
waardenkaart (CHWK) voor de gemeente
Montfoort, ten behoeve van het opstellen van
een CHWK een investeringskrediet
beschikbaar te stellen en de kapitaallasten
hiervan in de begroting van 2020 op te nemen.
21.00 uur Actualisatie Lange Termijn Agenda (LTA)
augustus 2019
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met
de geactualiseerde Lange Termijn Agenda
(LTA) augustus 2019, en deze als
Raadsagenda te gebruiken voor de
meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023.
22.00 uur Verbetering aansturing verbonden partijen
Het voorstel beoogd om de raad qua aansturing
op de verbonden partijen beter in positie te
brengen (zowel vanuit de kaderstellende als
controlerende rol). Dit willen wij bereiken door
het formuleren en monitoren van de te realiseren
beleidsdoelen van de verbonden partij in de
eigen begroting van de gemeente Montfoort.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker
bij de griffie, e-mail griffie@montfoort.nl of telefoon
0348-476413. Bij aanmelding dient u te vermelden:
uw naam, (email)adres en telefoonnummer en het
onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad & fora > Veel gestelde vragen >
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op www.montfoort.nl >
College en Raad > Meer informatie over de raad& fora >
Veel gestelde vragen > Wat doen de fora?
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren
of later terug luisteren? Dat kan.
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te
luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad >
Meer informatie over de raad & fora > LIVE Uitzendingen
(https://channel.royalcast.com/montfoort)

Zaterdag 21 september: World Cleanup Day
Wethouders Rensen en Ten Hagen sluiten aan bij opruimactie Montfoort. Doet u mee?
Zet de datum vast in de agenda en help mee zoveel
mogelijk mensen te mobiliseren voor een gezamenlijke
schoonmaakactie in de gemeente Montfoort.
Er zijn al twee acties geregistreerd en wethouders
Rensen en Ten Hagen zullen aansluiten bij één van
deze opruimacties.
Helpt u mee? Dat kan door aan te sluiten bij een actie
of door zelf een actie te organiseren.

World Cleanup Day 2019!

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day.
Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar
gaan we samen met ruim 160 landen de planeet een

grote schoonmaakbeurt geven. Doel van de dag is het
opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil.

Meedoen of zelf een actie organiseren

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

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

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

vervolg op pagina 14
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Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan jouw veiligheid en staat 24 uur per dag voor je klaar.
Maar je kunt zelf ook veel voor je eigen veiligheid doen. Heb je vragen over jouw brandveiligheid thuis? Stel ze gerust.
Zij geven u graag informatie en advies. Op verschillende manieren werkt de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) aan het vergroten van het bewustzijn van brandveiligheid.

(Brand) Veilig leven
Brandveiligheidsinformatie via sociale media

Via het Facebook-account van de Veiligheidsregio Utrecht
wordt volop aandacht besteed aan brandveiligheidsinformatie. Help mee door deze berichten te liken en
delen onder je eigen volgers. Zo krijgen we nog meer
aandacht voor brandveiligheid. De link van de pagina is
www.facebook.com/VeiligheidsregioUtrecht.
Onder nieuwe volgers verloot de Veiligheidsregio Utrecht in
de maand september wekelijks een brandveiligheidspakket.

Meer informatie

Meer informatie over brandveiligheid staat op
www.brandweer.nl/brandveiligheid of op de
facebookpagina www.facebook.com/
VeiligheidsregioUtrecht. Of neem contact met hen op
via 088-8781000 of voorlichting@vru.nl.

Openbare bekendmakingen

Whatsapp

Heb je vragen? App al je vragen over brandveiligheid in
en om jouw thuis naar hun brandveiligheidsexperts:
06-12 95 85 99.

Vooraankondiging: Brandpreventieweken 2019

Elk jaar in oktober vinden de brandpreventieweken plaats.
Dit jaar is het landelijk thema brandweer zoekt
speurneuzen en is gericht op 9 tot 12 jarigen. Centraal
staat het veilig omgaan met elektrische apparaten.
Door de toename van elektrische apparaten in de
Nederlandse huishoudens is de verwachting dat het
aantal branden veroorzaakt door (defecte) elektrische
apparaten of foutief oplaadgedrag omhoog gaat.
In de praktijk zien we hier al voorbeelden van, zoals
woningbranden veroorzaakt door ﬁetsaccu’s of mobiele
telefoons. Met de campagne van dit jaar leren we
kinderen hoe je elektrische apparaten veilig gebruikt en
oplaadt, hoe brand kan ontstaan en vooral hoe je het
kunt voorkomen. De boodschap zullen we voornamelijk
verspreiden via (sociale) media en ons netwerk binnen
het basisonderwijs. Naast de landelijke actie wordt in de
provincie Utrecht de roze wolk actie van vorig jaar
herhaald. Iedereen die in oktober aangifte komt doen van
de geboorte van zijn of haar kindje krijgt een leuke tas
met verrassingen.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 17 september 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 25 september 2019 in
het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 02-09-2019
Z/19/148062
Keizerstraat 31 in Montfoort
Het opsplitsen van de winkel.
• 02-09-2019
Z/19/148064
Heulestein 47 in Linschoten
Uitbreiden woonhuis.
• 03-09-2019
Z/19/148102
G van der Valk Boumanstraat 37
in Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel.

Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er
een besluit is genomen. Het verlenen van
vergunningen wordt bekend gemaakt
onder de rubriek ‘Verleende
omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
• 02-09-2019
Z/19/143131
Jan Hoenlaan 17 en 19 in Montfoort
Bouwen dakkapel aaneengesloten op
twee woningen.
• 05-09-2019
Z/19/144372
Hoogstraat 18A in Montfoort
Het renoveren en vergroten van een
schuur.
Besluiten op grond van de Algemene
wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen
belanghebbenden binnen zes weken
nadat de beschikking is verzonden een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een

bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. Als u de
besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een
afspraak maken met de bouwbalie via
www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Besluit buiten behandeling laten
aanvraag
• 02-09-2019
Z/19/146571
Bovenkerkweg nabij 35a en 37
in Montfoort
Aansluiting op gemeenteriool.
Montfoort, 10 september 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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
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Inloopconcert New Voices
Op zaterdag 14 september om 15.30 kunt u in de Grote of Sint Janskerk van
Montfoort komen luisteren naar New Voices onder leiding van Arjan Veen.
Tijdens een inloopconcert zingen zij een dwarsdoorsnede van hun repertoire.
U moet dan denken aan muziek van Mozart, Brahms en Mendelsohn, maar ook Rutter
en Gjeilo. Een aantrekkelijk programma voor een breed publiek. Zeggen deze namen
niets, kom dan ervaren hoe 'schoon' deze muziek is. Beroeren deze namen een snaar,
dan is het vast niet moeilijk om enthousiasme te kweken. Het voordeel van een
inloopconcert is dat u er ook weer uit kunt lopen. Uiteraard gaan wij ons best doen om
dat te voorkomen. En wie weet, misschien is er wel de behoefte om mee te zingen.
Dat treft dan want New Voices verwelkomt u graag als lid. In ieder geval van harte
welkom. De entree is gratis, er is wel een collecte na afloop.

Deadline inschrijven glasvezel
voor kern Montfoort verstreken
Inmiddels is de deadline voor inschrijven in gebied 2 in Montfoort verstreken en
heeft nu Linschoten de kans om tot 25 november a.s. in te schrijven. Het aantal
aanmeldingen in Montfoort in gebied 2 is de afgelopen maand behoorlijk gestegen.
Nakomers zullen bij inschrijving het standaardtarief van 450 euro dienen te betalen.
Als echter de aannemer nog niet is langs geweest met het ingraven van de kabel in de
straat maken bootmissers nog een kleine kans op een gratis aansluiting. Voor gebied
1 is thans de verwachting dat nog dit jaar het glasvezelnetwerk daar actief zal zijn.
De diverse gebiedsindelingen zijn te vinden op de website van e-fiber.

Burgemeester Montfoort sluit schuur
na vondst hennepplantage
Op 6 september heeft burgemeester Petra van Hartskamp - de Jong een schuur
aan het Blokland te Montfoort gesloten voor een periode van zes maanden nadat
hier bij een doorzoeking door de politie een hennepplantage is aangetroffen.
De aangetroffen drugs waren bestemd
voor de handel. Op basis van de
Opiumwet heeft de burgemeester dan de
bevoegdheid om een pand te sluiten.
De sluiting van de schuur is een
maatregel om de openbare orde en
veiligheid te herstellen. Het maakt voor
de buitenwereld duidelijk dat deze schuur
geen onderdeel meer uitmaakt van het
criminele circuit. Tevens wordt een
duidelijk signaal afgegeven aan de
samenleving dat drugshandel en alles wat
daarbij komt kijken niet acceptabel is en
dat hier hard tegen wordt opgetreden.

De schuur wordt gesloten voor een
periode van zes maanden. Dat houdt in
dat de schuur is verzegeld. Het is voor de
periode van de sluiting verboden de
schuur te betreden. Overtreding van dit
verbod is een strafbaar feit.

Meld Misdaad Anoniem

Vermoedt u in uw omgeving een hennepplantage? Check www.stophennepteelt.nl
voor meer info. Neem contact op met de
politie via 0900-8844 of geef het anoniem
door via Meld Misdaad Anoniem:
0800 - 7000.

Rabobank verrast Het Knooppunt

Tiny Vendrig verraste het bestuur
van de seniorenvereniging
'Het Knooppunt' in Montfoort met
een bijzonder bezoek. Namens de
Rabobank overhandigde zij aan
bestuurslid Mariet Hoogenboom een
cheque van e 500 uit het
'Rabo Coöperatiefonds'.
Medewerkers van de Rabobank
mochten verenigingen voordragen voor
een bijdrage uit het fonds. Het bestuur
was zeer vereerd dat de keuze op
Het Knooppunt was gevallen.
In Montfoort zijn meer dan 1.000
senioren lid van de vereniging.
In Linschoten zijn dat er veel minder.
Daarom gaat het bestuur zich er in het
komende seizoen extra inspannen om
activiteiten te ontwikkelen in Linschoten.
Het geld dat de Rabobank uit het coöperatiefonds heeft gedoneerd, zal het
bestuur daaraan besteden.
Tijdens de burendag die op 28 september
in Linschoten wordt gehouden
presenteert Het Knooppunt al haar
activiteiten voor senioren.
Een wandelgroep en een zwemgroep
zijn nu al activiteiten in Linschoten.
Na de burendag wordt gestart met een
soosmiddag in het café/dorpshuis
'De Vaart'.
55-Plussers in Linschoten zijn daar van
harte welkom. Tot januari zijn ook
degenen die nog geen lid zijn van
Het Knooppunt uitgenodigd om kennis
te maken en mee te doen.
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LINSCHOTEN

Torenbeklimming
Grote- of St. Janskerk

MONTFOORT

Het landelijke thema 'plekken van plezier' werd in Montfoort vertaald in
de nadruk op 'trouwen in het verleden'. Voor de hand liggend voor een
plaats die als 'trouwstad' door het leven wil gaan.

Vanwege Open Monumentendag worden er op zaterdag 14 september
torenbeklimmingen georganiseerd op de hele uren tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Bij voldoende belangstelling ook op de halve uren. Maximaal acht personen per keer.
Een gids begeleidt de bezoekers via de stenen wenteltrap naar boven.
Op ongeveer 30 meter hoogte wacht het prachtige uitzicht over Montfoort en
omstreken. De minimumleeftijd voor de torenbeklimming is 9 jaar, maar tot
12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene. De toegang is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage voor onderhoud van de toren wordt op prijs gesteld.
Geïnteresseerden kunnen zich verzamelen bij de (zuidelijke) hoofdingang van het
kerkgebouw aan de Lange Kerkstraat.

Huwelijksfoto’s van Evert van
Woudenberg en Map Versloot.

vervolg van de voorpagina
Anderen in het bestuur houden zich meer
bezig met research op internet, voor
ideeën en voorstellingen of artiesten die
we kunnen boeken of benaderen. Weer
anderen verzorgen vooral hand- en
spandiensten, zoals toegangscontrole of
de kassa bij een voorstelling.”

Uitverkocht

Af en toe wordt Cultureel Montfoort ook
benaderd door artiesten, die vragen of ze
mogen komen, volgens Streng, doordat
de naamsbekendheid van Cultureel
Montfoort in de laatste vijf jaar zeker is
gegroeid. Dat vertelt hij niet zonder trots.
“Dat komt ook mede door dat Cultureel
Montfoort al vijf jaar lang een goed
programma weet op te tuigen. Zo is Oud
Montfoort altijd uitverkocht. En was de
Ierse avond vorig jaar dusdanig succesvol,

Open Monumenten Dag
in ‘Trouwstad Montfoort’
Verliefd, verloofd, getrouwd in de vijftiger en zestiger jaren
Een van de programmaonderdelen van 'Open Monumentendag' werd
georganiseerd door de 'Stichting Oud Montfoort'. Inwoners die vijftig tot zestig
jaar geleden in het huwelijk traden werd gevraagd hun herinneringen te delen.
In het Huis van Montfoort is een expositie ingericht. De IJsselbode sprak met
enkelen die hun verhaal de moeite waard vonden. Het was vroeger echt anders.
Het begint al met trouwfoto's die tevoorschijn gehaald zijn. Alles is in zwart wit.
En de huwelijksvoltrekkingen zagen er allemaal heel formeel uit.
Trouwen was heel normaal. Je werd verliefd, verloofde en trouwde.
Vaak op relatief jonge leeftijd. En dat trouwen deed je op het gemeentehuis en
voor de kerk. Bij voorkeur werd er getrouwd tussen geloofsgenoten.
Want..... 'twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen'.
Dat gold ook voor de families van
Woudenberg en Versloot. Map Versloot,
met wie we het gesprek hebben, heeft
het nooit echt zo ervaren. Maar zegt ze
"het was wel opvallend dat de paar keer
dat een broer of zus verliefd werd op een
andere dan geloofsgenoot, de relatie
steevast op niets uitliep". Of de ouders
daar invloed op uitoefenden kan ze zich
niet herinneren. Dat ze huwde met een
geloofsgenoot was niet bijzonder.
Dat er drie huwelijken uit twee gezinnen
voortkwamen des te meer. Jos Versloot

trouwde in 1956 met Gerda van
Woudenberg. Dirk Versloot trouwde in
1959 met Zwany van Woudenberg en
Evert van Woudenberg trouwde in 1966
met Map Versloot. De gezinnen woonden
op Blokland, waren zeer gastvrij en
kwamen veel bij elkaar over de vloer.
Daarnaast ontmoetten ze elkaar in de
gereformeerde kerk, bij uitwisselingsweekenden en op school. Een aantal
broers en zussen waren over en weer
bevriend. Niet gek dat er dan een paar
aan elkaar bleven hangen.
Tussen Jos en Gerda kwam de relatie
overigens wel op een bijzondere manier
tot stand. Jos was op zijn twintigste
geëmigreerd naar Canada. Na zes jaar
was hij even terug in Nederland.
Kreeg daar prompt verkering met Gerda.
Die had altijd gezegd dat ze geen boer
wilde trouwen, wilde geen Engels leren
en wilde niet emigreren. Eind van het
liedje was dat ze wel meeging naar
Canada en dat het huwelijk een maand
daarna werd voltrokken.
Tussen Jan Glissenaar en Maria
Bierlaagh kwam het huwelijk op een
voor die tijd wel heel ongebruikelijke
manier tot stand. Jan Glissenaar was
militair in Indonesië ten tijde van de
'politionele acties'. In 1950 reisde Jan,
als aankomend schrijver en journalist met
Peter Pennarts en nog twee andere
Nederlanders over land terug naar
Nederland. In de toen bekende 'JeepExpress' deden ze er zes maanden over.
Jan maakte voor de Volkskrant
reisverslagen. Peter maakte daarbij de
foto's. Bij terugkeer werden ze met veel

Foto: Petra van den Heuvel v.d. Ven

dat we dit nog eens gaan herhalen.”
Cultureel Montfoort zoekt ook altijd naar
leuke en creatieve manieren om het
programma verder vorm te geven.
“Voor de Franse middag hebben we
‘de IJsselpoort kaas & noten’ benaderd
en worden er Franse kaasjes geserveerd.
Vorig jaar hadden we een optreden van
de Amazing Stroopwafels en hadden we
van Interbanket stroopwafels gekregen
om te serveren bij de koffie. Dat soort
dingen maakt het wel extra leuk”,
meent hij.
Mensen die Cultureel Montfoort een
warm hart toedragen kunnen zelfs ook
nog Vriend worden van Cultureel
Montfoort. Vriend van Cultureel
Montfoort kun je worden voor 15 euro
per jaar, en verzekert je bij alle
activiteiten van een gereserveerde stoel.
“Dan moet je wel 15 minuten voor
aanvang je kaartje ophalen. Anders
vervalt de gereserveerde plaats.”

door Siem van der Burg

egards in Montfoort binnengehaald.
Een jaar later kregen Jan en Maria een
relatie. Dat ging geleidelijk.
"Het ontstond uit een klein vlammetje"
zegt Maria. Toen ze zes maanden
verkering hadden verdween Jan weer
met Peter Pennarts voor een wereldreis
van zevenentwintig maanden. Van 1953
tot 1955 reisde Jan met fotograaf Peter
door Noord-Afrika, het Midden-Oosten,
Pakistan en India. Toen ze terugkwamen
reisde Maria ze per vliegtuig tegemoet
naar Parijs. Met verlovingsringen!
Die van Jan liet Maria in Montfoort
maken op basis van een ring van
staaldraad die ze van Jan had ontvangen
per brief. Een jaar later in 1956 werd er
dan toch eindelijk getrouwd. Er volgde
een lang huwelijk met wereldreiziger Jan
Glissenaar. Ze ging een aantal keren mee.
Samen waren ze sociaal zeer actief in
vluchtelingenwerk, de vredes- en derde
wereldbeweging en op andere terreinen.
Maria daarnaast nog in de vrouwenbeweging. Jan overleed in 2011.
Maria dacht lange tijd, dat zij de 'pas-ring'
van draadstaal aan haar ringbandboek
van het trouwen had geknoopt. Op een
zekere dag bemerkte ze tot haar schrik,
dat de ring daar niet was. Jammer om
zo'n mooie en dierbare herinnering aan
verloven en trouwen kwijt te zijn.
Vanwege de aandacht voor trouwen in
Montfoort, besloot Maria om haar
ringbandboek 'verloven' maar eens op te
zoeken. De draadstalen ring kwam weer
boven water. De ring en de boeken met
foto's, felicitatiekaarten en -brieven,
telegrammen en rekeningen halen nu
nog mooiere herinneringen boven.
De expositie over 'trouwen in Montfoort'
vijftig tot zestig jaar geleden is op
Open Monumentendag te bekijken in
het Huis van Montfoort.
Het complete overzicht van alle
activiteiten op 14 en 15 september is te
zien op de site van de OMD organisatie
www.openmonumentendag.nl
en in de speciaal gedistribueerde folder.

Plezierige monumenten en folklore
Voor ieder wat wils tijdens de Open Monumentendag (OMD) aanstaande
zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur in Linschoten.
Historisch hartje Linschoten wordt die dag afgesloten voor modern verkeer
omdat het dorp heel even terug gaat in de tijd.
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Het gemeentehuis en burgemeesterswoning is dit jaar precies een eeuw in
gebruik. Het wordt gevierd met een
kleine tentoonstelling over het
gemeentehuis met burgemeesterswoning
in de hal op de eerste etage, waar tot
1989 de burgemeesterskamer en
trouwzaal waren ondergebracht.
Een bruidspaar in oude stijl zal de
tentoonstelling om 11.30 uur officieel
openen. Om 14.30 uur krijgt het publiek
voor de laatste keer de kans om een
bruidspaar, onderaan de trappen te
verwelkomen. Daarna wordt het paar om
12.30 en om 14.30 uur toegezongen
met volkszang in 'Bij de Tol'. In de zaal
van Het Wapen van Linschoten is de
hele dag een bruidsparenexpositie te
aanschouwen. Oude trouwfoto's in de
omgeving van het gemeentehuis worden
daar getoond. Kleivlet 'De Avontuur'
vaart de hele dag. Koetsen en rijtuigen
rijden af en aan voor een rondje
Linschoten. Laat uzelf in Theater de
Wilde Weg, net zoals in Volendam
fotograferen, maar dan in Utrechtse
streekdracht. In de St. Janskerk liggen
Doop- en Huwelijksregister ter inzage.
Breng een bezoek aan de NaZomerMarkt
op de Hoge werf.

Frans Streng is bestuurslid van Cultureel Montfoort.

Uitmarkt Montfoort

Zaterdag 14 september presenteren diverse verenigingen, clubs, zang- en
dansgroepen zich vanaf 16.00 uur in twee zalen van het Sint Joseph.
Diverse optredens in een doorlopend programma van elk 30 minuten.
Laat u verrassen door al het talent van Montfoort.
Er zijn optredens van o.a. een demonstratie van Gym-en Turnvereniging ONI.
Peter Pan en de vliegende ezels een band met een geheel eigen stijl.
Vrouwenkoor Noyana maakt met ons een reis door het leven met liedjes
van over de hele wereld.
Elva Hulligien wist vorig jaar de harten te veroveren van het publiek en volgt inmiddels
een opleiding aan de Dutch Academy of Performing Art.
Het leerlingenorkest van Ons Genoegen bestaat uit een twintigtal leerlingen,
aangevuld met leden van het fanfareorkest en staat garant voor een muzikaal half uur.
Het Shantykoor De IJsselzangers heeft geen nadere aankondiging nodig.
Voor deze dag is er een speciaal Uitmarktmenu, zodat u niets hoeft te missen.
Het diner zal opgeluisterd worden door de saxofonisten Danique en Estelle Scheffers
bekend van Holland's Got Talent.
Dansclub Promenade geeft tijdens het middagprogramma een demonstratie en sluit
de avond ook af met een openbare dans- en feestavond.
Geniet mee met een muzikale dansreis langs de ritmes van de wereld.
De markt is gratis en wordt u aangeboden door Cultureel Montfoort, mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Montfoort. Het volledige programma met tijden en
dergelijke is te vinden op de website: www.cultureelmontfoort.nl
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Geen idee wat deze winst waard is
Cabauw - FC Oudewater 0-6

Vorige week wist de thuisploeg in de
ontmoeting met Linschoten liefst vijf
maal het doel te vinden. Daar stonden
echter zes doelpunten tegenover,
maar toch. Van die schotvaardigheid
was in het bekerduel tegen Oudewater
weinig te bemerken. Grote delen van
de partij kwamen de roodhemden niet
of nauwelijks over de middenlijn en
was de inzet van de voorwaartsen
beneden de maat.
De Oudewaterse coach Harry
Akkermans kon dan ook nauwelijks een
goede indruk krijgen van de potentie van
zijn defensiehart dat zaterdag bestond uit
Jesper van der Zwart en Jasper Kooman.
Zij hadden het geen moment moeilijk.
Hetzelfde gold voor de Oudewaterse
goalie Thimo van der Mueren. Niet een
keer werd hij echt op de proef gesteld.
Dat de stand bij de rust slechts 0-1 was,
viel toe te schrijven aan het relatieve
gemak waarmee de Oudewaterse
voorwaartsen met de geboden
mogelijkheden omsprongen en de
Cabauwse doelman Dennis Mudde die
aanvankelijk een sterke indruk maakte.

Drie maal raken

Met goed getimede uitloopacties en goed
keeperswerk was hij tot aan de 13e
minuut een echte sta-in-de-weg. Toen
opende aanvoerder Menno Venhof de
score met een fraai doelpunt dat vanaf
de speelhelft van FC Oudewater slechts
drie balcontacten omvatte. Van der Zwart
passte op linksachter Djardo Boele.
Die bediende Venhof op maat en in de
loop schoot deze feilloos in; 0-1. Vlak
hierna moest Van der Mueren een keer
zijn ‘hok’ verlaten, maar daarna was het
eenrichtingsverkeer tegen de jeugdige
thuisploeg die geen enkele vuist wist te
maken. Hoekschoppen daalden neer in
het doelgebied van de gastheren, schoten
van Venhof werden een prooi voor
Mudde en een inzet van Mike Rijsbergen
werd door diezelfde doelman uit de
bovenhoek getikt. Het was een wonder
dat de score niet werd opgeschroefd.
Zo trof de kwikzilverachtige Bart
Griffioen het hoofd van een verdediger,
schoot Djardo Boele over en deed Sjoerd
Wiltenburg hem dat koppend na. Bij het
rustsignaal van scheidsrechter
Hoogerbrugge was het dan ook nog
steeds 0-1, alle technisch- en combinatievaardigheden ten spijt, 0-1. Een echte

Haastrecht ook te sterk
voor CVC Reeuwijk
CVC Reeuwijk - Haastrecht 1-3

Na de eclatante 8-0 zege op Bernardus
moest Haastrecht zaterdag in de strijd
om de districtsbeker op bezoek bij CVC
Reeuwijk. Die ploeg komt uit in de derde
klasse. Voor de Haastrecht dus een heuse
krachtmeting en kennismaking met een
sterke zaterdagvereniging.
Aanvankelijk verliep de wedstrijd gelijkwaardig. Desondanks kreeg Haastrecht
enkele uitstekende mogelijkheden om de
score te openen. Maar Thijmen Raateland
en Stephan Bakker moesten hun meerdere
erkennen in de CVC-doelman.
Thijmen Raateland zou even later alsnog
doel treffen. Op snelheid was hij drie
verdedigers te snel af en lepelde de bal
over de doelman heen, tergend langzaam
verdween de inzet over de doellijn.
De 1-0 zou ook de ruststand zijn.

door Herman van Heusden
Na de rust kwam Haastrecht op een 2-0
voorsprong. Vanaf rechts trok Bakker de
16 meter binnen en schoot via de
binnenkant van de paal feilloos raak.
Niet veel later werd de wedstrijd toch weer
spannend omdat de gastheren plotseling de
aansluitingstreffer wisten te maken. Via een
toegekende strafschop, na een overtreding
op Stephan Bakker, werd het verschil weer
op twee gebracht. Verdediger Danny de
Bruijn knapte het klusje feilloos op en
schoot de bal vanaf 11 meter zuiver raak.
Door de winst lijkt Haastrecht zeker van
plaatsing voor de volgende ronde.
Komende zaterdag krijgt de ploeg VEP op
bezoek, een puntje is genoeg om verder te
bekeren.

door Gerard van Hooff

wedstrijd was het al lang niet meer.
Daarvoor was de Cabauwse inbreng te
pover en hun teamgeest te mager.

Schotloosheid

Desalniettemin duurde het tot de 65e
minuut alvorens de stand verdubbeld kon
worden. Nog niet hadden Wouter van
Sprundel en Mike Snel hun entree
gemaakt of de Oudewaterse doelpuntenmachine kwam op stoom. Van Sprundel
scoorde op aangeven van Bart Griffioen
0-2 (65e min) en Bart zelf was goed voor
de 0-3 in de 67e minuut met een schot
van buiten de zestien. Dat kunstje
herhaalde hij in de 75e minuut, net nadat
rechtsachter Van der Neut over de
kruising had geschoten. Bart’s variant
was dit keer een heus zwabberschot; 0-4.
Een schouderblessure van Cabauw-spits
Bo Bomas -eerder had aanvoerder
Steenbergen met een knieblessure het
veld verlaten- haalde even het ritme uit
de partij, maar nadat zowel Tim Goes als
Menno Venhof twee dotten van kansen
hadden laten liggen, zorgden diezelfde
Venhof (85e min) en Bart Griffioen (87e
min) voor een niet eens geflatteerde 0-6
eindstand.

Kansloze
nederlaag
voor
Linschoten
Schoonhoven - Linschoten 4-1

Een klein kwartier wisten de Linschoternaren het achterin gesloten te houden.
Toen kwamen de Schoonhovenaren aan de
leiding door een doepint van Van Mourik;
1-0. Door een doelpunt van Versluis in de
36e minuut leek de wedstrijd al enigszins
op slot te gaan, maar pal voor rust wist
Jelle Baars voor de Linschoternaren iets
terug te doen; 2-1.
Nog binnen het uur werd de marge opnieuw
twee doelpunten nadat Adoudy de 3-1 liet
aantekenen. Voor de statistieken vergrotte
Eyoub Adoudy de marge opnieuw.
In blessuretijd maakte hij de 4-1 (92e min.).

Boeiende finalewedstrijd
JUMBO Blankestijn Cup
Fikse regenbuien zorgden bij aanvang van de finale van de Jumbo Blankestijn
Cup op zaterdag 7 september voor een natte baan. Het merendeel van de
wedstrijdrijders besloot dan ook met regenwielen te rijden. De buienradar werd
door menigeen angstvallig in de gaten gehouden. Vlak na het inrijden brak,
in tegenstelling tot de voorspellingen van de bekende app, de zon echter door
en de gehele wedstrijd kon droog worden verreden. Dit was niet alleen voor de
deelnemers een meevaller, maar ook voor de vele toeschouwers die de
befaamde zuidbocht omzoomden.
Maar liefst 61 skaters verschenen aan
de start van de wedstrijd. De jongste
jeugdskaters beten het spits af met de
series over twee ronden. De Zeeuwse
Bastiaan de Vrieze was erop gebrand om
zijn meest geduchte tegenstander,
thuisrijder Jesper de Jong, deze wedstrijd
te verslaan. Zijn enorme motivatie loonde.
Hij kwam als eerste over de finish.
De meisjes P1, door de speaker hebben
zij al de bijnaam de Drie Musketiers
gekregen, maakten er wederom een
spannende strijd van. Nienke Oosterlaken,
Meike van Straalen en Vita van Deuren
zaten elkaar gedurende de zes ronden die
zij reden voortdurend op ‘de wielen’.
Nienke won de strijd nipt. Op slechts een
paar honderdsten van een seconde
achterstand finishten Meike en Vita.
De Dames Kadetten bleken ook zeer aan
elkaar gewaagd te zijn. Anne Murk moest
haar uiterste best doen om Pien van der
Linden en Fleur Visser achter zich te
houden. Sem van Beek en Onne van
Miltenburg heersten overduidelijk bij de
P1 Jongens. De transponders wezen na
een spannende eindsprint uit dat Sem
net iets eerder over de finish was
gekomen dan zijn clubgenoot.
Na het rijden van de series was de baan
op het Statenland grotendeels
opgedroogd en was het veilig genoeg om
de sprint over een ronde te rijden.
De aspiranten gingen ook nu weer als
eerste van start. De jongste rijders reden
een halve ronde. Daar waar de een alles
op alles zette om een snelle tijd neer te
zetten nam de ander rustig de tijd om
tijdens zijn race even een duim op te
steken naar de fotograaf. Potentiële
kandidaten om het volgende seizoen met
de wedstrijdgroep mee te rijden lieten
duidelijk zien klaar te zijn voor deze
overstap. De dit seizoen voor het eerst
rijdende Joran Koning uit Linschoten
zette een mooie ronde tijd van 26.845
neer.
Tot slot werd de marathon gereden.
De aspiranten reden vijf ronden.
Ook hier liet Joran zien dat hij behoorlijk
wat in zijn mars heeft. Hij finishte met

maar liefst twaalf seconden voorsprong
op zijn tegenstanders.
De jongste wedstrijdrijders reden een
marathon van zes minuten.
Lars Oosterlaken wist lange tijd in de
buurt van de Gouwenaar Noah Epping te
blijven, maar Noah wist zich los te maken
en kwam ruimschoots voor Lars over de
finishlijn. Even leek het erop dat Noah de
enige dame in de baan, Daphne van
Kooten, vlak voor de finish nog op een
ronde zou zetten, maar aangemoedigd
door de speaker zette Daphne een tandje
bij en wist dit hierdoor te voorkomen.
De oudste wedstrijdrijders bleven lang in
een groot peloton rijden. Vlak achter
elkaar rijdend kwam Matteo van Schajik
in de bocht lelijk ten val. Denise van
Vuuren viel over hem heen, maar wist
meteen weer op te staan en vervolgde
haar race. Voor Matteo was het echter
einde van de wedstrijd. Joep Stubbe wist
zich los te maken van het peloton en
won de marathon met groot gemak.
Rianne Coljé was de winnares bij de
dames. Marieke de Kruijff moest de winst
op tweeduizendste van een seconde aan
zich voorbij laten gaan.

Dagwinnaars en eindklassement

De winnaars over de gehele wedstrijd
waren bij de aspiranten Isabel de Jong en
Siebe de Jong (P4), Julie van de Ridder
en Bastiaan de Vrieze (P3), Isa van den
Berg en Sietse Verploeg (P2) en
Noor van Vliet en Joran Koning (P1).
Bij de wedstrijdrijders ging het goud naar
Fernandez Lommers (P4), Daan van
Houten (P3), Daphne van Kooten en
Noah Epping (P2), Nienke Oosterlaken
en Sem van Beek (P1), Anne Murk (KM),
Björn Kitselaar (KJ), Marieke de Kruijff
(JM), Joep Stubbe (JJ) en Ad Kemp (HS).
In het eindklassement was er goud voor
de aspiranten Isabel de Jong en Siebe de
Jong (Pupillen 4), Julie van den Ridder
en Jesper de Jong (Pupillen 3), Isa van
den Berg en Sietse Verploeg (Pupillen 2)
en Noor van Vliet en Joran Koning
(Pupillen 1).

Alweer feest bij HLTC Bergvliet
Na een geweldige feestavond op
31 augustus jl. te hebben gehad in het
kader van het 50-jarig jubileum,
maakt tennisvereniging HLTC
Bergvliet te Haastrecht zich op voor
weer een feest. OP 15 september a.s.
worden, als de weergoden geen roet
in het eten gooien, de twee
padelbanen plechtig geopend.
Precies een jaar geleden hebben de
leden van HLTC Bergvliet besloten twee
padelbanen te realiseren.
Natuurlijk is toen het echte werk
begonnen. Eerst moest de financiering in
orde worden gebracht, een en ander
bouwtechnisch worden uitgewerkt, er
een aannemer worden gekozen en de
noodzakelijke vergunning voor de aanleg
bij de Gemeente Krimpenerwaard
worden ingediend.
Het besluit om padel te gaan beoefenen
is genomen om de tendens van dalende
ledenaantallen (een tendens waarmee alle
tennisverenigingen in Nederland te
maken hebben) te stoppen.
De tennissport is aan het vergrijzen.
Padel is, een mengeling van tennis en
squash, is de snelst groeiende sport
binnen Nederland en door de KNLTB
(de tennisbond) volledig geaccepteerd.
Voor de financiering van het project is
van allerlei financieringsbronnen gebruik
gemaakt: subsidies zijn verkregen van
diverse partijen, er zijn leningen
aangegaan en er heeft ‘crowdfunding’
onder de leden plaats gevonden.

Nadat aan alle voorwaarden was voldaan
kon het bestuur einde juni eindelijk
opdracht geven voor de aanleg van de
twee padelbanen.
Ondanks knelpunten, zoals de bouwvakvakantie en bij voorbeeld de beschikbaarheid van heicapaciteit is er door de
vrijwilligers van de vereniging en de
betrokken aannemers hard gewerkt.

De aanleg is nu zo ver gevorderd dat de
opening vast staat. Of er dan al echt
gespeeld kan worden, hangt af van het
weer in de komende week: het aanbrengen
van de toplaag vereist droog weer.
Daarmee doet padel als sport zijn intrede
in de Gemeente Krimpenerwaard en kijkt
HLTC Bergvliet vol vertrouwen de
komende vijftig jaar tegemoet.

Topprestatie Angèla van Dijk
en David Blankenburgh
Angèla van Dijk en David Blankenburgh
uit Oudewater hebben afgelopen
weekend meegedaan aan de Spartan
Race in het Oostenrijkse Oberndorf.
De Spartan Race is een internationale
wedstrijd waar deelnemers uit de hele
wereld aan deelnemen. Alle onderdelen
bestaan uit gedeeltes waar hardlopen
wordt gecombineerd met obstakels.
Angèla en David hebben allebei heel
goed gepresteerd.
Angèla werd zaterdag tweede in haar
leeftijdsgroep bij de Sprint 6+ (7 km en
20 hindernissen) en zondag werd ze
derde in haar leeftijdsgroep bij de
Super 12+ (18 km en 25 hindernissen).
David werd zaterdag tweede in zijn
leeftijdsgroep bij de Beast 21+
(25 km en 30 hindernissen).
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Dubbelfinales Heksenmeppers
eindigen in mineur

door Gerard van Hooff

Nu de schansen winterklaar
gemaakt worden en nog slechts
Kockengen -zaterdag afgelastrest is het klassement van sponsor
De Samenwerking definitief.
Op basis van de beste zeven sprongen uit
de hiervoor geldende wedstrijden werden
de kaarten als onderstaand geschud.
De klassementsleiders waren geen
verrassingen. Die waren er tijdens het
Nederlands kampioenschap.

In de derde en beslissende set van de finale damesdubbel 3 kreeg het toernooi
om de dubbeltitels bij de Heksenmeppers toch nog een vervelend tintje.
Bij de stand 1-1 in sets en 6-5 in de beslissende derde set, doet Marian
Zuiderveld bij 0-30 een poging een diep geslagen bal alsnog te retourneren.
Het levert haar een fikse blessure op aan de achillespees waardoor verder spelen
onmogelijk wordt. Even later rijdt een behulpzame sportvriendin de ongelukkige
richting huisartsenpost / ziekenhuis.
Op alle andere banen zat het dubbeltoernooi van de Heksenmeppers er op
en maakte de organisatie zich op voor
een terugblik op een geslaagd toernooi

Lisanne en Daphne winnen Dames
Dubbel 3 na opgave tegenstanders.

met het uitreiken van de medailles als
afsluiting. De domper was voelbaar en de
sfeer bereikte niet het niveau waarop
prijsuitreikingen normaal gesproken
kunnen rekenen. De Heksenmeppers
konden terugkijken op een alleszins goed
verlopen competitie, die hier en daar
opmerkelijke winnaars opleverde.
Liefst 159 spelers hadden zich gemeld
voor deze tennishappening en in een
tijdsbestek van 8 dagen werden
128 partijen gespeeld. Het bezit van
de tennishal stond garant voor een
feilloos verloop van de partijen, omdat
het wisselende weer moeiteloos omzeild
kon worden.
Gespeeld werd in de categorieën 3, 5, 6,
7 en 8, waarbij een enkeling zich waagde
aan een hoger niveau dan waarop
normaal gesproken wordt geacteerd.
Zo werd Bram Bouwman samen met
Marvin van der Horst kampioen bij het
heren dubbel 3, terwijl hij is ingeschaald
als niveau 7-speler. De organisatie zou
het, naar verluidt, toejuichen als meer
spelers zoveel dapperheid aan de dag
zouden leggen. Van de organisatie -zeven
‘man’ sterk- wisten er overigens vier zelf
een titel binnen te halen.
Op de finaledag was het drukker dan
andere jaren en met name de beide
slotpartijen op niveau 4 brachten meer
dan verwacht amusement en spanning.

Het ‘De Samenwerking’(eind)klassement
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Senioren
1
2
3
4
5

Jaco de Groot
Wilco van Amerongen
Thomas van Midden
Rian Baas
Erwin Timmerarends

Dames
1
2
3
4
5

Dymphie Baas (foto)
Wendy Helmes
Fabiënne Overbeek
Demi Groothedde
Joriene Baas

Junioren
Bram Bouwman en Marvin van der Horst,
winnaars Heren Dubbel 3

1
2
3
4
5

Reinier Overbeek
Lucas van Eijk
Daniel Cluistra
Chris Anker
Timon de Haay

145.44
142.61
141.17
139.82
134.20
112.52
105.42
102.69
100.82
97.59
140.24
132.51
128.08
127.12
122.60

Laura Maaijen

Jongens
1
2
3
4
5

Guus Hoogland
Roy Velis
Harmen Timmerarends
Mark van der Horst
Hidde van Dam

122.04
121.16
120.23
119.51
117.60

Meisjes
1
2
3
4
5

Laura Maaijen (foto)
Suzanne Mulder
Thalina van der Wind
Rianne de Regt
Eline Kastelein

95.12
92.63
91.61
90.99
86.59

Een groot aantal commissieleden
verrichte hun werkzaamheden voor de
laatste maal en is bereid het stokje over
te geven aan enthousiaste clubleden.
Dat geldt overigens ook voor sponsor
SolarProf die voor de derde en laatste
maal het ‘randgebeuren’ voor zijn
rekening nam.

Finalepartijen van zondag 8 september 2019
DD 8
DD 6
HD 7
HD 6
DD 5
HD 8
DD 7
HD 5
HD 3
DD 3
HD 7

Babet van Bentum/Nikki Goes w.v. Marieke van Leeuwen/Marijke Schinkel
Monique Hoogenboom/Mary de Korte w.v. Natasja Boreel/Linda Overbeek
Joep Six/Sjaak Six w.v. Yordi van den Hoek/Victor van der Werf
Gerben van Groeningen/Edward Oorschot w.v. Joost Miltenburg/Wouter van Sprundel
Marianne Oosterwegel/Marloes Oosterwegel w.v. Judith van Schaik/Cindy Vermeij
Piet Brouwer/Arie van der Stoep w.v. Wim van der Horst/Stefan Muller
Charlotte Rosenberg/Jessica de Wit w.v. Roswitha Schoonderwoerd/Amanda Wigboldus
René Baas/Tom Oosterwegel w.v. Matisse Boreel De Mauregnault/Alphons Oosterwegel
Bram Bouwman/Marvin van der Horst w.v. Paul van den IJssel/Harold van der Weide
Daphne Dolleman /Lisanne Goenee w.v. Myranda Oorschot/Marian Zuiderveld
Joep Six/ Sjaak Six w.v. Michiel Grob/Martijn Voorbach

6-0, 6-2
6-3, 4-6, 6-1
6-4, 6-1
6-2, 6-1
6-4, 6-4
2-6, 7-5, 6-4
4-6, 6-4, 7-5
7-6, 7-5
7-6, 3-6, 6-4
1-6, 7-6, 6-5 (Opgave)
6-4, 6-3

Dymphie Baas - van Rooijen

Ondernemers uit de regio
Verbouwing kapsalon gereed

Karin’s Haarboutique in Driebruggen heeft een grote verbouwing ondergaan. Zij zijn
de afgelopen weken druk bezig geweest met slopen, timmeren, voegen, schuren,
schilderen en heel veel puin ruimen. De hele kapsalon en de twee haarwerksalons
ondergingen een complete metamorfose. De verlichting is opnieuw aangepakt. Er is
een nieuwe vloer gelegd met een betonlook en ook het kappers interieur is vernieuwd.
Eigenaresse Karin de Boer: “In ons eigen dorp Driebruggen is Kiela gevestigd en zij hebben een
prachtige collectie design meubelen geplaatst. Wastafels met stoelen met een heerlijke rugmassage
die voor ontspanning zorgen tijdens een kappersbehandeling. Een bijzonder wasmeubel, waar wij
alle shampoos en haarverzorgingsproducten van L’anza en Mediceuticals op kwijt kunnen en in de
kapsalon is een Colorbar gemaakt waar de mooiste kleuren worden klaargemaakt.”
“Wij hebben ‘oude meubelen’ opgepimpt, zodat deze worden herbruikt, want wij vinden het
belangrijk om verantwoord en bewust bezig te zijn met het milieu. Onze merken waar wij mee
werken zijn vrij van parabenen, sulfaten en siliconen. Ze ondersteunen een gezonde en duurzame
aarde. Wij zijn heel trots op onze eigen identiteit die voldoet aan de wensen en behoeften van
onze klanten en stylisten”, aldus Karin.
De openingstijden van Karin’s Haarboutique zijn dinsdag en woensdag van 08.30 - 17.30 uur,
donderdag van 08.30 - 21.00 uur, vrijdag van 08.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 08.00 - 14.00 uur.
“U bent van harte welkom in onze vernieuwde kapsalon. Wij vieren het graag persoonlijk met u
met iets lekkers bij een kopje koffie of thee.”
U kunt online uw afspraak
reserveren op
www.karinshaarboutique.nl
of via WhatsApp: 06-23779257
of bel: 0348-502223

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen
0348-502223

Ha-Ra Verjaardagsweek
Met het oog op welzijn voor mens, dier en natuur
brengt Ha-Ra unieke, biologische en hoogwaardige
schoonmaakproducten op de markt.
Deze week bestaat Ha-Ra 28 jaar in Nederland en
dat wordt gevierd!

Ha-Ra adviseur Truus van Vliet houdt twee
dagen open huis op donderdag 12 en zaterdag
14 september van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent deze dagen van harte welkom op Willeskop
53 te Montfoort voor advies, uitleg of vragen.
Daarnaast zal Truus nieuwe artikelen demonstreren
en kunt u ook zelf de producten uitproberen en zo
de voordelen van Ha-Ra ontdekken.
Laat u verrassen!
Deze dagen krijgt iedere betalende klant een fles
verzorging voor maar e 10,70 (max 2 per klant).
Bent u geïnteresseerd in de Ha-Ra producten?
Iedere donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag
van 13.00 uur en 17.00 bent u welkom bij Truus.
Alle producten zijn op voorraad.
Liever een ander tijdstip, bel dan even voor een
afspraak: 06-30814887.

Winemakers diner
bij restaurant ’t Vaantje
Sinds september 2016 is de Nederlander Meinard Jan Bloem hoofd wijnmaker bij Casas
del Bosque, een vooraanstaand wijndomein uit Chili. Op zaterdag 14 september is hij
over uit Chili en organiseert restaurant ‘t Vaantje die avond een Winemakers Diner.
Tijdens dit diner is Meinard Jan aanwezig en zullen
verschillende wijnen van Casas del Bosque openstaan.
Jolanda van der Lee van ‘t Vaantje: “Wij zijn vereerd dat
de Chileense Ambassadeur H.E. mevrouw María Teresa
de Jesús hier ook aanwezig zal zijn. Tijdens deze bijzondere
avond wordt er een 5-gangen diner geserveerd met
bijpassende wijnen van Casas del Bosque.”
Restaurant ’t Vaantje heeft drie keer met de wijnen van
Casas del Bosque ‘de Horeca Wijn van het Jaar’ van de
Nederlandse Wijngilde afdeling Midden-Holland
gewonnen. Inmiddels heeft ’t Vaantje hierdoor de
wisselbeker mogen behouden.

In het Reeuwijks Wijnhuis
is nu een aansluitende actie:
op de gehele lijn van
Casas del Bosque nu 2e fles halve prijs.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Joop van Vliet B.V.

AHLES

en

Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .

‘15
‘07
‘08
‘07
‘12
‘12
‘07
‘04

e 13.950,e 4.200,e 4.800,e 3.500,e 4.450,e 5.450,e 3.950,e 6.950,-

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Burn-out
of zeer onrustig?

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring

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

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

De specialist in garage- en industriële deuren
GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken
n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,

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

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

GESLAAGD EN UITGERUST?

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

w w w. p m a r ku s . n l

Vervoersbedrijf
A. J. van den Hoogen & Zn

Zoekt een:

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

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

WIJ ZOEKEN EEN EN ERGI EKE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Heb jij je MBO-4 of HAVO diploma
in the pocket en lijkt het je leuk om
deel uit te maken van ons team?
Stuur dan vóór 20 september je
sollicitatie t.a.v. Daniël Westerhuis
naar: info@westerhuisnotarissen.nl

Bleulandweg 1d, 2803 HG Gouda
T (0182) 53 55 77

W W W.W E ST E R H U I S N OTA R I S S E N . N L

Vacatures:
• junior calculator/receptionist
• leerling VoorbeWerker/spuiter
• parttime chauffeur
Autoschade van Duin is een begrip in de regio op het gebied
van schadeherstel aan personenauto’s en (lichte)
bedrijfswagens voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.
Wij zijn per direct op zoek naar:
• Een communicatieve, nauwkeurige junior calculator/
receptionist met een drive voor de automotive/
schadeherstel branche

Steenbergen B.V., is een logistieke dienstverlener die is gespecialiseerd in
de 24-uurs distributie van zendingen binnen de Benelux, met vestigingen
in Bodegraven, Meppel, Venlo, Wommelgem(BE) en Chaineux(BE).
Voor onze vestiging in Bodegraven zijn wij op zoek naar:

Chauffeurs met rijbewijs B, C of CE
voor het verrichten van distributiewerkzaamheden.
Wij bieden de mogelijkheid tot het behalen van de rijopleiding C of CE en ADR.
Uw reactie kunt u richten aan:
Steenbergen B.V., t.a.v. T. Bode
Schumanweg 4, 2411 NH Bodegraven
Telefoon: 0172-635252
E-mail: personeelszaken@steenbergentransport.com

• Een enthousiaste en leergierige leerling
voorbewerker/spuiter die graag het vak wil leren en
daarvoor de benodigde diploma’s wil halen
• Een parttime chauffeur voor door de week, in het
bezit van een rijbewijs BE
interesse in één van deze functies?
Check onze website voor de functie-eisen en/of stuur een
sollicitatiebrief/CV, liefst per e-mail, naar:
Autoschade van Duin
Wilgenweg 8 - 3421 TV OUDEWATER - 0348-561779
danielle@autoschadevanduin.nl
Voor meer info over ons bedrijf
check www.autoschadevanduin.nl of onze facebookpagina

