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Rondleiding langs gedichten Henk Kooijman
Voedselactie Roemenië broodnodig
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Hugo Kostestein oorkonde
Burgemeester Montfoort sluit woning
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
NK polsstokverspringen

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

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

Voormalig hoofdveld
VVH volledig gerenoveerd

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
gratis spreekuur
door advocaten
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Afgelopen zaterdag heeft wethouder
Lavinja Sleeuwenhoek het geheel
gerenoveerde voormalig hoofdveld
van voetbalvereniging Haastrecht
geopend.
Het speelveld is geëgaliseerd en
opgehoogd en ligt er schitterend bij.
Het wordt al gekscherend ‘een
biljartlaken’ genoemd.
De nieuwe grasmat heeft ook een
nieuwe omheining gekregen. Tevens
werden de ballenvangers en dug-outs

Expositie ‘Ons Genoegen’ in ‘De Knoperij’
‘Ons Genoegen’ uit Montfoort is dit jaar 100 jaar oud.
Eigenlijk 100 jaar jong!
Vrijwel alle festiviteiten van het lustrum werden
uitgesteld. Ook een expositie over de historie in het
eigen muziekcentrum aan het Pastoor Spaanplein.
Vanaf vrijdag 18 september is die er nu wel in de
Knoperij.

volledig vernieuwd. Verder is ook de
bestrating om het veld vernieuwd en
zijn er bankjes geplaatst bij het oude
hoofdveld. De Haastrechtse berg, die
tussen veld 1 en 2 door diverse
mensen als staantribune werd gebruikt
is ook verdwenen.

Inloopavond Voucheractie
KOM NAAR DE INLOOPAVOND OP 29 SEPTEMBER!
Alles over Energiebesparende maatregelen. De eerste
groep: 19.30 - 20.00 uur, de tweede groep: 20.30 - 21.00 uur
in het Zalencentrum, Westsingel 2 in Oudewater.
Bent u er ook bij?

door Siem van der Burg

“Geweldig om in ‘De Knoperij’ te exposeren”, zegt voorzitter
Jan de Koning. “We tonen allerlei zaken die de rijke historie van
de muziekvereniging laten zien. Van ons oudste vaandel,
uniformen, foto’s uit de oude doos en allerlei zaken waarmee
we in het verleden probeerden de noodzakelijke fondsen binnen
te harken”.
Tijdens het opbouwen van de expositie wordt Jan bijgestaan
door de bestuursleden Martin Kolfschoten en Sikke van der
Meulen. Er komen bijzondere en grappige spullen en anekdotes
boven water. “Kijk”, zegt Jan. “Hier heb ik een certificaat van
een renteloos aandeel dat we ooit uitgaven. Als mensen dan
jaren later uitgeloot werden hoefden ze de ingelegde
vijfentwintig gulden toch niet meer terug.”
De heren zetten de uniformen die door de jaren heen werden
gebruikt bijeen. Jan mag poseren tussen de paspoppen.
Hij heeft ze in de 65 jaar die hij lid is allemaal gedragen.
Het oudste vaandel wordt neergezet, foto’s opgehangen en
attributen in een vitrinekastje gezet.

Kijk op www.energieoudewater.nl om u in te schrijven
Adv IJsselbode 2020_Energie Oudewater (110x50mm).indd 1

Voorzitter Jan de Koning tussen twee van de geëxposeerde
uniformen.
De expositie is een zogenaamde roulerende. ‘De Knoperij’
probeert continue twee van dit soort exposities te houden die
elkaar overlappen. Dan is er steeds wat nieuws te ontdekken
over de historie van Montfoort.

De klok gelijkzetten

Pas op de plaats maken, even terug naar af. Er gaat zoveel ruis over
windmolens door de media dat het beslist nodig is samen terug te keren
naar de eerste presentatie van de Regionale Energie Strategie in maart van
dit jaar. Hij sloeg in als een donderslag, bij de mensen die toen de moeite
genomen hadden om ‘s avonds naar het stadhuis te komen.
De nadreun van die bom onder de tachtig mensen die er waren plantte zich
voort via social media onder de 9.920 Oudewaternaren die er niet waren,
en zorgden voor veel onrust.
De RES heeft ondertussen hard
gewerkt aan het in kaart brengen
van de mogelijkheden om een eerste
bescheiden gedeelte, en dan bedoel ik
echt bescheiden, waarover straks meer,
in te passen met zo min mogelijk onheil
voor bewoners, landschap en cultuur.
De RES gaf afgelopen vrijdag
18 september een update voor een
select groepje mensen die iets mogen
zeggen over het beeldkwaliteitsplan
en de bestemmingsplannen die straks
nodig zijn. Geen wethouder, geen
gemeenteraadsleden waren er bij
aanwezig, het was zuiver informatief.
Belangrijkste element was, dat het
traject naar meer energie opgedeeld is
in drie tranches: 2020 tot 2030,
2030 tot 2040 en 2040 tot 2050.
De taakstelling voor die eerste tien jaar
is, dat Oudewater in 2030 voor 50%
in eigen elektriciteitsbehoefte moet
voorzien. Niet meer en niet minder.

door Herman van Heusden

door Otto Beaujon

Voor die eerste tien jaar staan
zonnepanelen-op-daken met stip
bovenaan. Als elk dak, van industrieterrein tot boerderij of woning,
zwembad of overheid belegd wordt met
zonnepanelen, vanzelfsprekend daar
waar het de historische aanblik van de
stad geen geweld aan doet, dan is aan de
taakstelling te voldoen zonder dat er hele
weilanden belegd hoeven te worden en
zonder dat er grote windmolens nodig
zijn (kleine windmolentjes op boerenerven
kunnen een nuttige bijdrage leveren).
Deze plannen (het Concept
Afwegingskader - de onvermijdelijke
afweging van schurende en conflicterende belangen) worden aanstaande
maandag 28 september toegelicht in
de Klepper (aanmelden moet) en op
7 oktober in Hekendorp.
Morgen woensdag 23 september kunt u

vervolg op pagina 14
dezelfde uitleg ook volgen via internet.
Hoe u zich aanmeldt, vindt u op de
website van de gemeente onder
energiestrategie.
De projectleider RES- U16
(= van de 16e energieregio Utrecht):
“In maart hebben we opzettelijk het
meest ingrijpende scenario anno 2050
geschetst, omdat we meenden dat
wanneer we op dat moment alleen de
tranche tot 2030 gecommuniceerd
zouden hebben als ‘maximaal inzetten
door overheid, particulieren en
ondernemers op het plaatsen van zoveel
mogelijk zonnepanelen’, dan zouden we
daar veel minder mensen mee bereikt
hebben, vandaar de donderslag. Wijzelf
leren ook heel veel van het proces.”
Na u, geachte lezer, komt het conceptafwegingskader (maximale inzet op
zonnepanelen - op - daken) in handen
van de politiek: het forum, de raad.
Dit wetende begrijpt u ook waarom de
wethouder in de krant liet optekenen dat
hoe meer discussie er over het conceptafwegingskader gevoerd wordt, hoe
beter dat is als voorbereiding op de
raadscyclus. En zodra er met de
uitvoering begonnen wordt, heeft u als
belanghebbende bij elke grootschalige
voorziening opnieuw een mogelijkheid
uw stem te laten horen bij de
behandeling van het beeldkwaliteitsplan
en het bestemmingsplan.

18-09-20 15:31
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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
Vacature
Sport
Vacature

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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 27: 10.00 uur Ds. F. van Roest
18.30 uur Ds. A. Stijf

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 27: 09.30 uur Ds. C.J. Overeem
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

Speciale rondleiding
langs gedichten van
Henk Kooijman

Afgelopen weken hebben er verschillende rondleidingen plaatsgevonden
langs de gedichtenroute ‘Dorpsbewoner’ van Henk Kooijman in Haastrecht.
Deze route is nog tot eind september te bekijken.
Wilt u graag meer achtergrondinformatie dan is er op de valreep een
speciale rondleiding te boeken.
U kunt zich aanmelden via info@dotterdesign.nl. De rondleiding start bij het Koetshuis
van Museum Paulina Bisdom van Vliet en duurt ongeveer een half uur.
Datum woensdag 30 september om 18.45 uur, deelname is gratis, er kunnen maximaal
zes personen meelopen.

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 27: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 27: 09.30 uur Ds. J.C. de Groot
16.00 uur Ds. C. Boele
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 27: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Kand. v.d. Herik
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 27: 10.00 uur Diaken J. Collignon
Oecumenische viering in de R.K. Kerk
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 27: 10.00 uur Diaken J. Collignon
Oecumenische viering in de R.K. Kerk

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 27: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A. W. van der Plas
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 27: 09.30 uur Ds. F. Bos
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 27: 09.00 uur Eucharistieviering
Di 29: 09.15 uur Viering in Franciscuskerk
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 27: 09.30 uur Ds. H. Russcher
18.30 uur Ds. C. Boele
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Deze week
in Concordia
Donderdag 24 september om
20.15 uur

Filmavond:
The Rocketman Elton John

‘Rocketman’ vertelt het waar gebeurde
verhaal van Elton John. Elton besluit als
jonge jongen naar het beroemde
conservatorium Royal Academy of Music
te gaan, waarna hij vervolgens een
muzikale samenwerking met Bernie Taupin
aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot
een wereldbekende superster.
De film begint met superster rocker Elton
Hercules John (Taron Egerton) die een
kamer binnenloopt terwijl hij een
opzichtige oranje duivelachtige outfit
draagt waarin hij op het punt staat op te
treden. Het blijkt dat hij echt een groepsvergadering voor verslaafden bijwoont.
Hij gaat zitten om lid te worden van de
groep en legt uit dat hij een drugs- en
seksverslaafde is, plus een alcoholist, en
hij wil beter worden voordat het erger
wordt. De groepscoördinator vraagt
Elton om over zijn jeugd te praten.
Elton, toen gewoon bekend als zijn
geboortenaam Reginald Kenneth
‘Reggie’ Dwight (hier gespeeld door
Matthew Illesley), begon met een reeks
flashbacks en was een verlegen maar
beleefd kind dat in de jaren 1950 in de
voorsteden van Middlesex woonde
(The Bitch is Back) met zijn emotioneel
lege moeder Sheila Eileen (Bryce Dallas
Howard) en meer liefhebbende
grootmoeder Ivy (Gemma Jones).
Zijn dominante vader Stanley (Steven
Mackintosh) is nog erger dan zijn
moeder, omdat hij constant de acties van
zijn zoon controleert en niet eens de
moeite neemt hem affectie te tonen.
Reggie begint dan interesse te krijgen in
muziek, en dus schrijven Sheila en Ivy
hem in voor pianolessen. En hoe het
verder ging weten we allemaal.

Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl
en te koop in Grand Café Concordia
op openingsdagen vanaf 17.00 uur.

Oud-Polderdichter Corie Grootendorst vertelt...

Fotowedstrijd: Iconen van de
Oude Hollandse Waterlinie
U heeft nog tot en met woensdag 30 september de tijd om mee te doen aan
de fotowedstrijd van de stichting Oude Hollandse Waterlinie. Het thema van
dit jaar is ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’.

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

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit
Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met
onze redacteur ...

Cees Reichard

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl

‘Vlieger & foodtruck’festival in Waarder
Op zaterdag 26 september geeft het ‘Huis van Alles Waarder’ een gezellig
‘Vlieger & foodtruck’-festival. Met vliegers, diverse foodtrucks en livemuziek
door ‘The Frontroad Collective’. Het festival start om 15.30 uur bij
Tennisvereniging Slagwaardig in Waarder.
De kinderen kunnen vliegers knutselen voor o.l.v. Dirma Brand van kinderatelier Dirma.
Maar het festival is ook voor de ouders, dorpsbewoners en andere geïnteresseerden.
Iedereen is van harte welkom!
Er staan buiten gezellige tafels op 1,5 meter afstand opgesteld. Ook staan er diverse
foodtrucks waar je heerlijk kunt eten/ drinken. Betalen kan alleen per pin.
Het festival is geheel volgens de RIVM-richtlijnen.
Deze zijn belangrijk om van tevoren te weten en uitgebreid terug te vinden op de
website https://huisvanalles.nl/locaties/waarder

Let op: U, en/of uw (klein) kinderen, moet zich wel van tevoren aanmelden
voor dit evenement.

Graag de persoonsgegevens (naam, aantal personen, adres, telefoonnummer) doorgeven
via het e-mailadres: waarder@huisvanalles.nl

rmiste
Ve

Fotografeer een monument of object van de Oude Hollandse Waterlinie en maak kans
op een mooie prijs. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van 150 euro, de tweede
prijs 100 euro en de derde prijs 50 euro
U kunt maximaal drie foto’s opsturen naar contact@ohwl.nl.
Belangrijke voorwaarden zijn dat de foto is genomen binnen het gebied van de Oude
Hollandse Waterlinie, dat de foto niet ouder is dan twee jaar en dat de foto minimaal
1,5 MB groot is.
Een onafhankelijke jury zal de foto’s beoordelen. Uiterlijk donderdag 15 oktober
worden de winnaars bekendgemaakt. De winnaars ontvangen hiervan bericht via de
e-mail. De uitslag zal ook op onze website worden gepubliceerd.

gevonden
n
e

0348-414242

Vermiste dieren

LINSCHOTEN
Cattenbroekerdijk - Olijfje; Poes, 5 jaar.
Schildpad bruin met oranje/gouden vlekjes.

dieren

Gevonden dieren

OUDEWATER
Wijngaardstraat - asielnaam Mies; Poes.
Zwart, met witte kin, borst, buik en witte
voetjes.

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 9 september 2020

LUUS

dochter van
Markaryd en Wessel Wensing
zusje van Rox en Fijs
Papenhoeflaan 21
3421 XM Oudewater
Op zondag 13 september 2020
SAM Maria
dochter van Sebastiaan Haverkamp
en Marloes Baars
zusje van Ties
Prinses Wilhelminastraat 7
3467 PK Hekendorp

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 23 september

10.00 Geheugentraining
18.00 Aanschuifdiner

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.

Tuinzaal
Tuinzaal

Donderdag 24 september

10.00 Spelletjes
14.00 KBO/PCOB soos

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Tuinzaal
Tuinzaal

Vrijdag 25 september

10.00 Opbouw Nachtwacht
Geen zaalactiviteiten

Tuinzaal

SCHAATSEN BIJ SVO

14.30 Opening ‘Nachtwacht’-week Tuinzaal
Alleen voor bewoners

19.00 Kerkdienst PGO kerk

Vanaf oktober is het bij SVO mogelijk voor jong en oud om te
(leren) schaatsen. Diverse trainingsgroepen van beginners tot
gevorderden zijn er om een goede schaatstechniek te leren,
te verbeteren en onderhouden. Dit onder leiding van ervaren
trainers en bovendien in een gezellige sfeer.
Schaatsen is een mooie sport om de conditie te verbeteren
en alle lichaamsspieren soepel te houden.
En dat in de gezonde buitenlucht.

Tuinzaal

Voor bewoners en buitenaf
Beide opgeven via lijst in hal of via 562214
Zaterdag 26 september

10.00 Burendag \ Nachtwachtdag Tuinzaal
Voor genodigden op inschrijving
Zondag 27 september

10.00 Nachtwacht kijken
voor vrijwilligers

Interesse?

Op uitnodiging en inschrijving
Maandag 28 september

jeugdschaatsen@svooudewater.nl

10.00 Zingen met Monique
Tuinzaal
14.00 Wandelen met Zonnebloem
19.00 Nachtwacht kijken
Tuinzaal
Voor inwoners van Oudewater
op inschrijving via de website
van De Wulverhorst
Dinsdag 29 september

10.00 Portretschilderen

Tuinzaal

14.45 Film over het leven
van Rembrandt van Rijn

Tuinzaal

Alleen voor bewoners

Dans mee met
Zumba Gold (40 + )

Corrie Snel
Het heeft me goed gedaan te mogen ervaren,
dat zij bij zo velen geliefd was.
Oudewater, september 2020

Joke Oostrom

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

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

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

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

|

Langs deze weg wil ik mijn dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte
en na het overlijden van mijn allerliefste

J. de Kat Begrafenisverzorging

Alleen voor bewoners

Prins Bernhardstraat 2

Een woord,
een gebaar of een kaart,
het doet je goed
wanneer je iemand die je
lief hebt, missen moet.

toerschaatsen@svooudewater.nl

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).
En diverse jeugdschaatsgroepen op zaterdag 18.45-19.45 uur.
Interesse? Meldt u dan aan!

Tuinzaal
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www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

3421 JD Oudewater

Woensdag- en donderdagavond
in Montfoort. Meld je aan:
dansklubpromenade@live.nl

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

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

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

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

Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 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

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur
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Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

Nu geopend!

www.vinkinterieurbouw.nl

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Nu geopend!

Gediplomeerd hondentrimster
Julia Burger
Hoenkoopse buurtweg 28a
2851 AK Haastrecht
juulstrimsalon@outlook.com
www.juuls-trimsalon.nl

Nieuw bij Lapauw:
Purity Herbs,
ervaar de kracht van
IJslandse kruiden.

23 9. 85 5 km
14 0. 93 6 km
23 6. 45 6 km
18 8. 93 5 km
26 .8 78 km
18 9. 69 6 km

€3 .9 50
€4 .2 50
€3 .2 50
€8 .9 50
€12. 92 5
€5 .2 50

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

Herstellend bij
huidproblemen
en uiteraard
100% natuurlijk.
Te gebruiken bij:
Jeuk - Littekens Wonden - Insectenbeten Eczeem - Acne Koortslip etc.

Nu Vikingbalm
e 26,95

06-298 821 57
Voor de eerste 40 klanten een GRATIS doggybag
Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38
06-12549209

•Water en sanitair •Gas
•Verwarming •Elektra •Verlichting
•Luchtbehandeling •Dak- en zinkwerk
HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90
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Voedselactie voor Roemenië
nog steeds broodnodig
Ieder jaar organiseert Stichting Linquenda in samenwerking met
COOP Heijmans een voedselactie voor Roemenië. De voedselpakketten zijn
bestemd voor arme gezinnen. “Veel mensen in Nederland denken dat het
daar ondertussen wel goed gaat, maar hulp is broodnodig.”
Sinds zeven jaar huisvest de winkel van
Stichting Linquenda in een bovenverdieping van een bedrijvengebouw aan
de Wilgenweg in Oudewater.
Via een grote wenteltrap bereik je de
verdieping waar zich een ruime
tweedehands winkel verschuilt. “Dat is
het nadeel van onze locatie, mensen
weten ons hier niet altijd te vinden”,
vertelt vrijwilliger Marco Blankenburgh.
In de winkel is vooral goede tweedehandskleding te koop voor dames, heren
en kinderen. Er staan wat huishoudartikelen en een grote kast vol met kinderspeelgoed en spelletjes. Ook zijn er
schoenen, boeken en CD’s.
De opbrengst van de verkoop is allemaal
bestemd voor gezinnen in Roemenië.
Een deel van de kleding en andere
goederen die worden binnengebracht,
gaat ook naar het land. Kleding,
schoenen, schoolspullen, incontinentiemateriaal; alles wat goed bruikbaar is
gaat die kant op.

Smokkelen

Het is meer dan dertig jaar geleden dat
(wijlen) Riet van Bemmel voor het eerst
vanuit Oudewater naar Roemenië ging.
Marco: “Het was in de tijd van het ijzeren
gordijn. In het westen bestond het beeld
van een Roemenië met heel veel arme
mensen. Dat was natuurlijk ook zo.
Riet van Bemmel is met een christelijke

door Ellen van Leeuwen

stichting meegegaan om christenen
achter het ijzeren gordijn te bemoedigen.
In het begin gingen ze met busreizen,
vermomd als toeristen en smokkelden ze
spullen, met name Bijbels en literatuur,
de grens over.”
Na de val van de muur, werd vrij verkeer
van goederen toegestaan. “Vanaf toen
ging Riet drie of vier keer per jaar op
eigen gelegenheid naar Roemenië,
dat is het begin van stichting Linquenda.
Ze bezocht daar christelijk families en
bracht hen allerlei hulpgoederen.
Het land was toen echt bankroet.”
Marco reist zelf voor het eerst drie
maanden na de val van de muur naar
Roemenië. De beelden staan op zijn
netvlies gegrift. “Het was dramatisch.
De huizen waren niks, overal liepen
kinderen. Kinderen lagen ziek op bed,
zonder medicijnen en in een bierflesje
met een speen erop zat wat melk...”

Verbetering

Nog iedere jaar gaat Marco met een heel
team van vrijwilligers naar Roemenië om
hulpgoederen uit te delen.
Een volgeladen vrachtwagen rijdt voor
hen uit. “De spullen die we hier
inzamelen, die delen we daar zelf uit.

Kortere lijnen kan bijna niet. In de
afgelopen jaren hebben we heel veel
gezinnen geholpen.”
Linquenda biedt in eerste instantie hulp
aan mensen in de omgeving van de stad
Arad. In de afgelopen jaren heeft Marco
de situatie in dat gebied - mede door de
hulp van Stichting Linquenda - stap voor
stap zien verbeteren. “Er is meer werkgelegenheid, zelfs in de dorpen komen
asfaltwegen, en burgers hebben weer een
beetje moed. Tien jaar geleden hielpen
we daar tachtig gezinnen, nu nog maar
dertig.” Marco legt uit dat de gezinnen
die ze helpen aan bepaalde voorwaarden
moeten voldoen. Zodra ze de kracht
hebben om zelf in hun onderhoud te
voorzien, ontvangen ze geen hulp van
Linquenda meer.

Nog erger

“We dachten dat we de intensiviteit van
de hulp af konden bouwen, totdat we in
contact kwamen met een meisje uit
Roemenië die in Oudewater als au-pair
werkte.” Het meisje woont in het
Noorden van Roemenië en de situatie
daar blijkt nog veel schrijnender te zijn
dan in Arad. Stichting Linquenda besluit
om haar te helpen. In het dorp waar zij
woont hebben gezinnen nu een
broodcontract. Stichting Linquenda
betaalt de bakker een half jaar vooruit en
de bakker bezorgt iedere week brood bij
de gezinnen. “We zijn ook op zoek
gegaan naar de allerarmsten in
Roemenië, de Roma. Zij leven aan de
rand van steden, als tweederangsburgers.
Een baantje krijgen ze alleen als er een
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over is en kinderen hebben nauwelijks
kans op goede scholing. We helpen hen
nu ook.”
Ieder jaar zamelt stichting Linquenda
voedsel in om voedselpakketten te
maken voor de gezinnen die ze helpen.
Dit jaar wordt de voedselactie, in
samenwerking met COOP Heijmans,
voor de vijfentwintigste keer
georganiseerd. “Vanwege dit jubileum
willen we graag meer voedselpakketten
maken om uit te kunnen delen.”
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september
staat een kraam bij COOP. U kunt in de
winkel producten kopen voor de voedselpakketten en deze buiten bij de kraam

Samen maak je het verschil

afleveren. “Voor de winter valt, brengen
we die pakketten naar Roemenië.”
De winkel van Linquenda is iedere
dinsdag en zaterdag open van 10.00 tot
15.00 uur. U kunt dan ook uw goede
overbodige artikelen inleveren.
Kleding, huishoudartikelen, boeken en
kinderspullen, alles is welkom.
“Wel graag schoon, compleet en
bruikbaar.” De stichting en de winkel
draaien volledig op vrijwilligers.
Voor zowel de winkels als voor de
voedselactie zijn nieuwe vrijwilligers van
harte welkom!
Meer informatie vindt u op
www.stichtinglinquenda.nl.

BLIK op ...
Tablet

Sla je slag na Prinsjesdag!
Geen Gouden Koets, geen militair vertoon,
geen publiek, geen balkonscène en geen
hoedjesparade. De festiviteiten mogen dan niet
door zijn gegaan, voor mij als vakidioot blijft de
derde dinsdag van september een waar feest.
Tijdens Prinsjesdag wordt namelijk het Belastingplan
voor komend jaar gepresenteerd.
Dat creëert nieuwe kansen!
Zo is het voorstel om de overdrachtsbelasting voor ‘starters’
op de woningmarkt te verlagen naar 0% en voor beleggers
te verhogen naar 8%. Bent u jonger dan 35 jaar en wilt u
een woning voor eigen gebruik kopen? Wacht nog een paar
maanden. Bent u belegger? Sla dan nog dit jaar uw slag.
Wilt u uw (klein)kinderen mee laten delen in de
huuropbrengsten van een woning zonder dat u de controle
verliest over het vermogen? Kom in actie.
Heeft u een beleggingswoning in privé en verwacht u dat
de top van de markt is bereikt? Verkoop nog snel aan de BV.
Komt u in de knel met de ‘Wet excessief lenen bij de eigen
vennootschap’ en heeft u beleggingsvastgoed in privé?
Wacht niet af.
Ook zijn ze voornemens om de (zelfstandigen)aftrek van
ondernemers die hun onderneming uitoefenen middels een
eenmanszaak, VOF of maatschap verder te beperken.
Dit terwijl de MKB-ondernemers die hun onderneming
uitoefenen middels een BV minder belasting gaan betalen.
Geniet u behoorlijke winsten? Dan is nu het moment om uw
onderneming in te brengen in een BV-structuur. Verbreek
tot slot de fiscale eenheid als u al vanuit een BV-structuur
onderneemt en u een fiscale eenheid heeft waarbij de winst
binnen de fiscale eenheid meer bedraagt dan € 245.000.
Verder wordt de bijtelling van elektrische auto’s verhoogd.
Wilt u graag elektrisch rijden? Profiteer dit jaar nog van de
lage bijtelling.
Uiteraard is het niet altijd zo zwart/wit als ik hierboven
schets. Er gelden immers diverse randvoorwaarden.
Iedere situatie is verschillend en moet dus ook per situatie
beoordeeld worden.
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Wenst u te anticiperen op de
Belastingplannen?
Laat u dan goed informeren.

cees@planje.nl
of 06-12749721

Sinds een jaar of zes heb ik een tablet. Hoe ik vroeger overleefde
zonder zo’n ding is mij inmiddels een gloeiend raadsel. Ik gebruik
hem als E-reader en sinds ik hem aanschafte heb ik geen papieren
boek meer gekocht. Dat deed ik vroeger met grote regelmaat en als je
mij in een boekwinkel losliet kwam ik er in de volgende uren
voorlopig niet uit. Broese en Kemink in Utrecht was favoriet, maar
ook De Slegte. Maar, hoewel ik niet minder ben gaan lezen: sinds de
aanschaf van die tablet ben ik niet meer in een boekwinkel geweest.
De grote boekwinkel op internet heeft de fysieke boekwinkel
vervangen en ik download naar hartenlust uit een oneindig aanbod.
Er staan inmiddels meer dan honderd boeken op mijn tablet. Toen ik
verhuisde van groot naar klein heb ik honderden papieren boeken
gedoneerd aan de rommelmarkt van de St. Franciscuskerk en
sindsdien alleen nog digitale boeken aangeschaft. Dat scheelt papier
en ook nog geld, want ze zijn veel goedkoper dan boeken van papier.
De tablet gaat ‘s avonds mee naar bed en liggend op mijn buik lees ik
elke avond minstens een uur (en als het een spannend boek is wel
langer ook).
Er zit een batterij in zo’n tablet en die kun je opladen. Maar zoals dat
gaat met een batterij: uiteindelijk is ‘ie op. Vorige week laadde hij
maar zeer langzaam meer op. Dan kun je twee dingen doen: een
nieuwe tablet aanschaffen of een nieuwe batterij erin zetten.
Aangezien het apparaat het verder prima doet en ik niet van het
weggooien ben als dat niet nodig is, koos ik voor de tweede oplossing.
Dus snel een nieuwe batterij besteld op internet, compleet met een
setje gereedschap waarmee je de tablet open kun maken en die
nieuwe batterij er in kunt zetten. Aangemoedigd door het feit dat
mijn zus, die niet zo a-technisch is als ik, dat ook al een keer had
gedaan.
Ook op internet: een filmpje over hoe je een batterij van een tablet
kunt vervangen. Dat moet toch lukken dan, zou je denken.
Het bleek grove zelfoverschatting. Na een uur gepiel om het ding
überhaupt open te krijgen heb ik dus volgens de instructies die
batterij vervangen. Ik ben geen van de microscopisch kleine schroefjes
kwijtgeraakt, heb alles volgens de instructies weer aangesloten, de
tablet weer dichtgemaakt en verwachtingsvol aangesloten op de
stroom. Nee dus. Het scherm flikkert en ik kan zien dat ‘ie graag wil
opladen, maar hij doet het dus niet. Vandaag ga ik dus maar naar de
winkel waar ik mijn tablet heb gekocht in de hoop dat ik niet iets heb
vernield wat niet meer te herstellen is. Het is prachtig, al die
apparaten, maar alleen als ze het doen. En als dat niet het geval is
ben ik volslagen hulpeloos.
Trudie Scherpenzeel
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De bloemen bloeien
De vogels fluiten
en opeens was het stil

Veel fijne herinneringen
verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden
maar vergeten doen we haar niet

In alle rust is van ons heengegaan
onze broer en zwager

Annie was maatschappelijk zeer aktief

Montfoort,
10 oktober 1926

* Montfoort,
9 oktober 1935

† Oudewater,
16 september 2020

Arie van der Linden

Familie Schoonhoven
Familie Van Engelen

* Brakel,
11 juni 1928

De afscheidsbijeenkomst voor Cor heeft
plaatsgevonden op maandag 21 september
in crematorium IJsselhof te Gouda.

Sinds 21 december 1982 weduwe van
Anton Vendrig

Familie van der Linden

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn man, onze vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Cor

Nieuwegein,
13 september 2020

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger Gemeente Montfoort

‘mijn tijden
zijn in Uw hand’

Cornelis van Engelen

In alle rust is overleden
onze zus, schoonzus en tante

Annie
Vendrig - van der Linden

~
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
De Wulverhorst voor de liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft, in besloten kring,
plaatsgevonden op maandag
21 september te Montfoort.

De uitvaart en aansluitend de begrafenis zal,
vanwege corona, in familiekring plaatsvinden op
donderdag 24 september te Oudewater.

Er is gelegenheid tot condoleren op
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Er is gelegenheid de familie te condoleren en
afscheid te nemen van Arie op woensdag 23 september
tussen 19.00 en 20.00 uur in ‘t Waerdsche Hof,
Waardsedijk 106 te Oudewater.

aandacht voor afscheid

Corry Roest

Arie is thuis
Papenhoeflaan 140
3421 XV Oudewater

&

ChantalGijssel
van

Vermey

† Oudewater,
17 september 2020
Antje van der Linden-van Dalen
Teunie †
Marius †
Theo en Leonie
Piet † en Marlou
Marlene en Johan
Annette en Frank
Ellen en Coen
kleinkinderen en achterkleinkind

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

Familie Vendrig

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Vendrig - van der Linden
Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort
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uitvaartzorg
In de hele regio
Altijd bereikbaar

Montfoort | Oudewater | Lopik

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

DE IJSSELBODE

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Zangbundel Joh. de Heer

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

Na een lang en bewogen leven is door de Heere thuisgehaald onze geliefde,
markante vader, schoonvader en geweldige, trotse opa en overgrootvader

06 22 97 16 92

Arie van Vliet

Wij zijn u graag van dienst

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Partner van...

sinds 6 maart 2011 weduwnaar van Rijkje van Vliet - de Koning
in de leeftijd van 96 jaar
Rien en Teuni
Martijn en Wieteke, Benja, Chloé
Anja en Tom, Daniël, Laurens, Ruben
René en Bianca
Sander en Jessica, Vajèn, Roan

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

Laura

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Ad en Krijniëlle
Raff
Jente

06 53 53 68 88

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

16 september 2020
Ruige Weide 43a, 3421 TH Oudewater
De begrafenis op de Nederlands Hervormde Begraafplaats in Oudewater
heeft reeds plaatsgevonden op dinsdag 22 september.
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

Wij stellen het op prijs als u uw condoleance of herinnering achter wilt laten
in het online condoleanceregister via www.andanteuitvaart.nl/condoleance
en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0-17.00
.0
08
n
va
en
Ma t/m vr op

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

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

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

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl
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Praat mee over duurzame
energie in Oudewater
Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’
invulling aan de verplichting waar de gemeente aan moet
voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale
Energiestrategie (RES). Eén van die verplichtingen is het
opwekken van elektriciteit via windmolens en zonnevelden.
We vinden het belangrijk om uw
input mee te nemen en zijn daarom
sinds maart in gesprek met inwoners
over onder welke voorwaarden er
wat mogelijk is, en welke gebieden
we willen beschermen.
Dit wordt samen met o.a. een
ruimtelijke analyse vastgelegd in het
‘Afwegingskader’. De gemeenteraad
besluit over dit Afwegingskader en de
bijdrage aan de RES. Zo bepalen we
samen hoe Oudewater bijdraagt aan
het Klimaatakkoord en de RES, welke
gebieden we willen beschermen en
onder welke voorwaarden windmolens
en zonnevelden mogelijk zijn in onze
gemeente.

De stukken die bedoeld zijn voor de
avonden waar ze worden toegelicht,
zijn te vinden op:
www.oudewater.nl/duurzame-energie.
Kunt u niet aanwezig zijn?
Wilt u wel reageren?
Stuur een email met reactie
uiterlijk 4 oktober 2020 naar
energietransitie@oudewater.nl.

Vervolg

Uw input wordt verwerkt. Daarna

wordt het concept vastgesteld door
het college en kunt u nog via de
formele zienswijze reageren.
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad
begin 2021 over het definitieve
Afwegingskader en de bijdrage aan
de RES. Zo bepalen we samen hoe
Oudewater bijdraagt, welke gebieden
we willen beschermen en onder
welke voorwaarden windmolens en
zonnevelden mogelijk zijn in onze
gemeente.

Reageer op het
concept-Afwegingskader

Op basis van alle inbreng is er een
concept-Afwegingskader opgesteld.
We gaan hierover graag met u in
gesprek tijdens verschillende avonden.
Hier bespreken we o.a. de voorgestelde voorwaarden en een voorstel
voor de voorkeur van locaties.
Op 16 september vond de eerste
fysieke inloopavond plaats waar veel
input is gegeven over wat niet én wat
dan wel.
Er zijn nog avonden op 23 september
(online), 28 september (De Klepper)
en 7 oktober (De Boezem).
Meer informatie over tijden, coronamaatregelen + aanmelden:
www.oudewater.nl/duurzame-energie

voor energiebesparing in huis
Wilt u ook aan de slag met
energiebesparing in uw huis?
Vanaf deze week kunt u
gebruik maken van een
aantal vouchers die u helpen
met energie besparen.
Gemeente Oudewater en Energie
Oudewater starten vandaag met
deze voucheractie. Alle inwoners van
Oudewater ontvangen een brief met
daarin uitleg over de actie.
De vouchers geven recht op o.a. een
persoonlijk energie-advies, de CV
optimaal inregelen of producten

Oud papier
en karton
Oud papier en karton zijn de belangrijkste grondstoffen voor de productie
van nieuw papier en karton.

Dit mag bij het oud papier:

4 Kranten, tijdschriften, reclame-

drukwerk (zonder plastic hoesje),
telefoongidsen, boeken,
enveloppen (ook met venster)
en catalogi
4 Verpakkingen
(zoals kartonnen dozen)
4 Schrijf-, teken-, kopieer- en
cadeaupapier, printjes
4 Papieren zakken en draagtassen
4 Golfkarton en kartonnen
opvulling bij producten
4 Grote stukken karton graag
kleinmaken of wegbrengen
naar de Milieustraat

Dit mag er niet in:

x
x
x
x
x
x
x

Koffiefilters (GFT)
Hygiëne- en sanitair papier
(tissues, toiletpapier, keukendoekjes etc.), luiers
Geplastificeerd papier (kunt u het
papier niet scheuren, dan zit er
vaak een plastic laagje op)
Carbonpapier, foto’s
Behangpapier (incl. vinylbehang)
Kartonnen verpakkingen
voor vloeibaar wasmiddel of
wasverzachter
Gebruikte, met vet vervuilde
pizzadozen en ander papier
of karton met verf-, olie- of
voedselresten

Tip: Download de AfvalWijzer
app of kijk op
www.mijnafvalwijzer.nl
Dinsdag 22 september 2020

De Nachtwacht komt naar
De Wulverhorst in Oudewater
Op vrijdag 25 september wordt er een levensgrote kopie van de Nachtwacht
geplaatst in Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst. Het Rijksmuseum
brengt, vanwege de Coronatijd, Rembrandt’s Nachtwacht naar
zorginstellingen in het hele land. Dus óók in Oudewater!
De Wulverhorst is heel erg enthousiast over dit unieke project.
Buiten onze bewoners, vrijwilligers, personeel én buren wil De Wulverhorst u als
inwoner van de gemeente Oudewater ook de kans geven om het beroemde schilderij te
bekijken. Wij nodigen u dan ook van harte uit, op maandagavond 28 september tussen
19.00 en 22.00 uur.
Uiteraard houden wij ons, in verband met Corona, aan de regels van het RIVM en
zetten wij de veiligheid van onze bewoners/bezoekers voorop. Daarom is het
noodzakelijk om u aan te melden via de website www.wulverhorst.nl.
Bij veel aanmeldingen is het mogelijk dat wij niet iedere aanvraag kunnen honoreren
omdat wij ons aan de maatregelen moeten houden. Wij kijken erg uit naar
De Nachtwacht in De Wulverhorst.

zoals LED-lampen, tochtstrips en
radiatorfolie. U kunt zelf kiezen welke
voucher past bij uw huis en uw
woonsituatie.
De actie loopt tot 1 maart 2021.
Er is voor deze actie een vast bedrag
beschikbaar gesteld door de landelijke overheid. Als dit bedrag besteed
is, dan stopt de actie automatisch.

Inloopavond en meer informatie

Op 29 september organiseert Energie
Oudewater een inloopavond in het
Zalencentrum in Oudewater. Tijdens
deze avond kunt u vragen stellen
over het gebruik van de vouchers of
meer informatie krijgen over energiebesparing in huis.
Wilt u een voucher aanvragen of
meer informatie over de actie?
Ga naar www.energieoudewater.nl/
vouchers.
Heeft u de brief niet ontvangen?
Of heeft u een vraag?
Mail naar info@energieoudewater.nl.

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

Nieuwe stadsdichter
voor Oudewater gezocht
Helaas is de termijn van Nelleke den Boer-Strien als
stadsdichteres van Oudewater ten einde gekomen.
Wil jij haar opvolgen en de nieuwe stadsdichter worden?
Dat kan!
Woon je in Oudewater en heb je affiniteit met de stad
en met de dichtkunsten, doe dan vooral mee met de
stadsdichterswedstrijd.
In oktober kiest de jury - bestaande uit Gerdine van de Ven, Aad Kuiper en
wethouder Bas Lont - uit alle inzendingen de nieuwe stadsdichter van Oudewater.

De stadsdichtersverkiezing

Waar gaat het om?
• Het behouden van een stadsdichter in de gemeente Oudewater.
• Het helpen verspreiden van de uitingen van de stadsdichter.
• Het stimuleren van de belangstelling bij de Oudewaterse bevolking voor
de dichtkunst en betrokkenheid bij het fenomeen stadsdichter.
• Het bieden van ondersteuning voor poëtische activiteiten in Oudewater
en daarbuiten.
Wat zijn de eisten?
• Deelnemers wonen in Oudewater.
• Deelnemers hebben affiniteit met de stad en met dichten.
• Leden van het stadsbestuur zijn uitgesloten van deelname.
Wat moet je doen?
• De deelname bestaat uit het schrijven van twee gedichten,
waarvan één over Oudewater of de Oudewaterse actualiteit.
• Elk afzonderlijk gedicht heeft een maximale lengte van één A4
(getypt in corps 12).
• Deelnemers sturen voor 30 september hun gedichten op naar
saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl onder vermelding van
‘Inzending verkiezing stadsdichter Oudewater’.
• Te late inzendingen zijn uitgesloten van deelname.
• Deelnemers stemmen toe dat de ingezonden gedichten eventueel
gepubliceerd worden in de media.
Hoe gaat het proces?
• De verkiezing bestaat uit twee ronden: de eerste ronde is een selectie
‘achter de schermen’ van de beste dichters op basis van de deelname.
• De tweede ronde is een openbare voordracht op een evenement met
juryoordeel.
• Deelnemers zijn (indien genomineerd) bereid gedichten voor te dragen
tijdens de auditie (eerste ronde) en de finale
• Deelnemers zijn bereid bij benoeming twee jaar lang over Oudewater
te dichten. In overleg met gemeente en Stadsdichter mag termijn
maximaal een keer worden verlengd.

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
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

vervolg op pagina 2
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Elzenweg 27 in Oudewater
het realiseren van een luifel
boven een onbemand
tankstation,

besluit: verleend op 15-09-2020,
dossiernummer: 5361611

• Papenhoeflaan 43 in Oudewater
het brandveilig gebruik
van een gebouw,
besluit: verleend op 15-09-2020,
dossiernummer: 2024010

• Hekendorpse Buurt 45
in Hekendorp
het verwijderen van twee schuren
en nieuwbouwen van een
kalveren schuur,

• Hoenkoopse Buurtweg 4
in Oudewater
het vernieuwen van een woning
na een brand,

• Lange Burchwal 104
in Oudewater
het plaatsen van een dakraam,

• Markt-Oostzijde 10
in Oudewater
het verbouwen van een woonhuis
en het bouwen van een
bijgebouw en een dakopbouw,

ingediend op: 14-09-2020,
dossiernummer: 5449041

ingediend op: 15-09-2020,
dossiernummer: 5450733

• Noord-Linschoterzandweg 47
in Snelrewaard - het realiseren
van een aanbouw achter een
woning,
ingediend op: 11-09-2020,
dossiernummer: 5444503

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Kerkwetering 11 in Oudewater
het afwijken van de verleende
vergunning op basis van
gelijkwaardigheid,

aanvraag ingetrokken op 10-092020, dossiernummer: 4952273

• Naast Biezenstraat 2
in Oudewater
het bouwen van twee gestapelde
nieuwbouwwoningen,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5289033

besluit: verleend op 11-09-2020,
dossiernummer: 5265739

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5336047

APV / Bijzondere wetten
• Bij de WvP-brug, Oostkade en
Westkade in Hekendorp
het vieren van de opening van
de Wilhelmina van Pruisenbrug
en van het dorpsfeest op
26 september 2020,
besluit: melding geaccepteerd
op 16-09-2020,
dossiernummer: 2024144

• Korte Havenstraat en Peperstraat
in Oudewater
het organiseren van
Open Monumentendag op
12 september 2020,
besluit: melding geaccepteerd
op 10-09-2020,
dossiernummer: 2024204

• Kerkwetering 11 in Oudewater
het afwijken van de verleende
omgevingsvergunning op basis
van gelijkwaardigheid,

• Korte Havenstraat en Peperstraat
in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
Open Monumentendag
op 12 september 2020,

• Havenstraat 8 in Oudewater
het splitsen van een pand in
twee afzonderlijke woningen,

• Donkere Gaard 3 in Oudewater
het plaatsen van een rolsteiger
op 22 september 2020,

besluit: verleend op 11-09-2020,
dossiernummer: 5431433

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5359351

aanvraag ingetrokken op 10-092020, dossiernummer: 2024205

besluit: verleend op 10-09-2020,
dossiernummer: 2024365

Dinsdag 22 september 2020
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• Parkeerplaats hoek Waardsedijk
en Ravelijnstraat in Oudewater
het organiseren van het
Rope City Food Event
op 26 september 2020,
aanvraag ingetrokken op 16-092020, dossiernummer: 2023970

• parkeerplaats hoek Waardsedijk
en Ravelijnstraat in Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens het Rope City Food Event
op 26 september 2020,
aanvraag ingetrokken op 16-092020, dossiernummer: 2023971

• Ravelijnstraat in Oudewater
het afsluiten van de parkeerplaats aan de Ravelijnstraat
op 25 september 2020,

aanvraag ingetrokken op 16-092020, dossiernummer: 2024153

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een melding
op basis van het Activiteitenbesluit
hebben ontvangen van:
• BSP Oudewater BV.
voor het adres:
Elzenweg 31 in Oudewater.
De melding heeft betrekking op het
saneren van twee van de drie
ondergrondse tanks + leidingwerk.
Het plaatsen van twee nieuwe
ondergrondse tanks + leidingwerk
met een inhoud van 50 m3 en 30 m3
beide voorzien van twee
compartimenten.
De bestaande openbare verkoop
wordt uitgebreid met mogelijkheid tot
betaling met pin en fuelkaarten.
De cementsilo wordt verwijderd en tot
slot wordt een luifel geplaatst boven
de vloeistofdichte vloer voorzien van
PV-panelen.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar

Samen houden
we Oudewater
netjes en schoon

voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een afspraak
te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,

elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst,
telefoon: 088-0225000.

vervolg op pagina 3
De Kinderboekenweek komt er weer aan. Dit jaar is het thema ‘En toen...?’
En ook bibliotheek Het Groene Hart gaat terug in de tijd.

Stempeltocht tijdens
Kinderboekenweek

Oudewater is bij uitstek de stad waar je kunt genieten van verhalen van
vroeger. Daarom organiseert Bibliotheek Het Groene Hart op woensdag
7 oktober een stempeltocht langs allerlei historische plekken.
Om 14.00 wordt er gestart in de bibliotheek met een mooi verhaal, waarna de
kinderen een stempelkaart krijgen. Bij het Touwmuseum, The Read Shop, de
Heksenwaag, het Stadsmuseum en Hocus Pocus Zoetwaren zijn er stempels te
verdienen. Suikerspinnen maken, touwdraaien, puzzels oplossen en een mooi verhaal
horen? Het gebeurt allemaal deze middag. Lukt het jou alle stempels te verdienen?
Dan win je een leuk prijsje.
Je moet je wel van tevoren per mail opgeven via saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl

De Stichting Hugo Kotestein (voor behoud van ruimtelijke
kwaliteit van stad en landschap in historisch perspectief)
heeft afgelopen zaterdag een oorkonde uitgereikt aan de
bewoners van Leeuweringerstraat 52 vanwege de
buitengewoon zorgvuldige en fraaie restauratie van het
oude pand.
Er is met veel toewijding en vakmanschap aan gewerkt om zowel
het historisch aanzicht als het interieur te behouden en er tegelijkertijd een woning naar eigentijdse standaard van energiebeheer,
comfort en veiligheid van te maken. Het huis is in 1895 gebouwd
als ‘dienstwoning’ voor het hoofd van de St. Franciscusschool, en
is altijd als zodanig in gebruik geweest tot de school in 1984 de
deuren sloot. Het toenmalige schoolhoofd is er blijven wonen en
heeft het drie jaar geleden aan de huidige eigenaars verkocht.
Wethouder Walther Kok reikte de oorkonde uit tijdens
een bijeenkomst in de St. Franciscuskerk (foto Jaap de Wit).

Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater,
Hekendorp, Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met een van onze redacteuren ...

Ellen van Leeuwen 06-20559355 - ellen@vert-ellen.nu
Aad Kuiper 06-51468312 - ackuiper@xs4all.nl
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Een groen dak:
‘Naast de vele voordelen, ziet het er ook nog eens mooi uit!’
Een extra stukje tuin! Het jaar rond het aanzien waard. De rotsplantjes
vertonen een rijke schakering aan groene, rode, bruine en gele
kleuren.
Het tuintje op het platte dak van schuur of garage isoleert ook nog
eens en voert regenwater gedoseerd af.
Door middel van een interviewreeks laten we inwoners aan het
woord die al een stap in die groene richting zetten.
Vandaag: buurman en buurvrouw Corné en Melita uit Oudewater.

Een groen dak
naast functioneel ook mooi
En mooi is het zeker. En functioneel. Melita:
“Als ik naar buiten kijk vanaf de eerste
verdieping, ziet het groen dak er prachtig
uit. Er komen veel dieren op af: vlinders,
bijen en vogels. Dat was voorheen wel
anders.’ Corné is erg tevreden met het
resultaat. ‘Na het verbouwen van mijn huis,
stond de schuur op de planning. Er lag
alleen maar bitumen op en deze zomer was
het echt bloedheet in de schuur. Het groene
dak zorgt voor een goede isolatie, zowel in
de zomer als in de winter.”
Met het verbouwen van de tuin wacht Corné
nog even. “De gemeente gaat de komende
periode het riool aanpakken in de wijk.
Als dat klaar is, is mijn tuin aan de beurt.
De tuin is niet erg groot, maar wie weet kan
ik deze ook vergroenen”.
Het zou wel passen bij de uitstraling van het
huis. Met achttien zonnepanelen, volledig
geïsoleerde muren en vloeren, kunststof
kozijnen met dubbel glas, vloerverwarming
en een groen dak, past een tuin van de
toekomst hier goed bij.
“Mijn huis is gasloos en Co2 neutraal.
Een groen dak had ik al langer op de
planning staan, nu de tuin nog.’

De 32-jarige Corné woont al zijn hele leven
in Oudewater. Sinds februari heeft hij zijn
eerste koophuis. Een goed moment om te
verduurzamen.
“Ik heb het hele huis verbouwd en het is nu
Co2 neutraal.”
Zijn buurvrouw Melita woont al 40 jaar in dit
huis. “Ik ken Corné al heel lang, mijn
kinderen zijn van dezelfde leeftijd, dus
vroeger speelden zij altijd met elkaar.”
Toen Melita hoorde dat Corné een groen
dak op het schuurtje aan wilde leggen, was
zij meteen enthousiast: “Ik had al eens wat
mos meegenomen uit Duitsland voor op het
schuurdak, maar dat werd steeds slechter.
Een groen dak vond ik erg prijzig, maar
door het samen te doen en de subsidieregeling
van de gemeente, viel dat heel erg mee.”

‘Samen bestellen
is relatief gezien
veel voordeliger.’
Samen doen
is op vele manieren voordelig
Naast Melita, sloot ook de broer van Corné
aan met het aanleggen van een groen dak:
“Mijn broer Simon woont een stukje verderop
in de wijk en wilde ook al langere tijd een
groen dak. Hij heeft een behoorlijk
dakoppervlak, dus samen bestellen werd op
die manier alleen maar voordeliger.”

Subsidie via de gemeente
Na het lezen van het eerste krachtportret in
de krant, wist Corné dat je bij de gemeente
subsidie kon aanvragen.
“Op de website was het even zoeken, maar
toen ik de juiste pagina gevonden had, ging
de aanvraag heel makkelijk.”
Melita: “Corné was zo snel! Op zaterdag
was het groene dak gelegd, zondag had hij
de subsidie al aangevraagd. De aanvraag
werd al snel goedgekeurd ook.”
Tips voor de lezer
Een belangrijke tip heeft Melita nog wel.
“Een groen dak heeft weinig onderhoud
nodig. Geef het dak wel wat extra water als
het voor een lange periode droog en heet is.
Staan er bomen in de buurt van je dak?
Haal dan na het bladval de bladeren van je
dak. Dat is beter voor de plantjes.”
Ook Corné heeft nog een tip. “Ben je van
plan een groen dak aan te schaffen?
Hoe meer vierkante meters, hoe (relatief)
goedkoper het wordt. Kijk dus altijd of jouw
buren ook mee willen doen. Houd er
rekening mee dat de pakketten zwaar zijn.
Zorg dat er altijd iemand is die je kan helpen
met het aanleggen.”

Niet alleen financieel gezien zitten er
voordelen aan het samen aanleggen.
“Een groen dak is erg zwaar. Ik heb een
handige zoon die kon helpen”, vertelt Melita.
“Alleen Corné en Simon waren zo snel dat
ze het in minder dan een dag al hadden
liggen.”
Corné: “We waren ‘s avonds alle spullen
aan het uitpakken en voorbereiden en
dachten: laten we nu maar meteen
doorpakken. Het grootste deel was die
avond al gedaan en de ochtend erna
hebben we alles afgemaakt.”
Kant-en-klaar pakket
Het aanleggen van het groen dak ging vrij
eenvoudig. Na het vergelijken van
verschillende leveranciers, koos Corné voor
een kant-en-klaar pakket.
“Een kant-en-klaar pakket is ideaal. Je hoeft
niet na te denken over welke lagen je
allemaal nodig hebt. Het belangrijkste is dat
je het aantal vierkante meters goed berekent
en rekening houdt met rondom een laag
grind, zodat het water goed weg kan lopen.
We hebben gekozen voor een groen dak
dat twaalf maanden bloeit, zo ziet het er elk
seizoen mooi uit.”

‘Het groen dak zorgt
voor een goede isolatie,
zowel in de zomer
als de winter.’

Wilt u ook een stap in de groene richting zetten? De gemeente Oudewater heeft een
subsidieregeling voor een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp. Ga voor meer
informatie naar www.oudewater.nl/groendak of www.oudewater.nl/afkoppelen
De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook zichtbaar in de gemeente Oudewater en
tasten de leefbaarheid aan. De gemeente Oudewater neemt tal van maatregelen om
wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren.
Maar deze maatregelen zijn onvoldoende om de gemeente leefbaar te houden.
Samen kunnen we meer bereiken. Door slechts kleine aanpassingen in en om uw huis kunt
u eraan bijdragen dat Oudewater ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk blijft.
Benieuwd naar wat u allemaal kunt doen? Ga naar www.klimaatklaar.nl
Hoeveel kost een groen dak?
De prijs van een groen dak varieert van € 35,- tot € 70,- met m2.
Als u het groene dak zelf aanlegt, kost het tussen de € 35,- en € 55,- m2.
Kiest u ervoor om het te laten aanleggen?
Dan ligt het bedrag tussen de € 55,- en € 70,- per m2.
Subsidieregeling gemeente Oudewater
Vanaf januari 2020
Bedrag Oppervlak groen dak
€ 25,- per m2
6 - 100 m2
2
€ 20,- per m
101 - 250 m2
2
€ 10,- per m
251 - 1.000 m2
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VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

Energie Oudewater deelt uit
Wethouder Bas Lont en toezichthouder Henk Brouwer van energieoudewater.nl ondertekenen de overeenkomst waarbij de
coöperatie de beschikking krijgt over het te besteden bedrag. Brouwer heeft een rolletje folie en een led-lamp meegebracht.
Bestuurslid Fred van Schaik moet ook nog tekenen.

EnergieOudewater mag een bedrag van ruim 50.000 euro in de vorm van vouchers
(tegoedbonnen) uitreiken aan eigenaren van een koopwoning in Oudewater om
energiebesparende maatregelen te nemen.
Er zijn vier soorten vouchers die u kunt aanvragen
via de website energieoudewater.nl. Daar vindt u de
vooraarden en mogelijkheden: 100 vouchers ter
waarde van € 200 voor isolatie van (een deel van)
uw woning, 100 vouchers voor energie-advies en/
of optimaal inregelen van uw verwarming,
25 vouchers voor energie-advies aan huis en
200 vouchers voor kleine energiebesparende
maatregelen in huis ter waarde van € 50.
Met deze laatste vouchers kunt u naar vrije keuze
Led-lampen, een energiemeter, radiatorfolie,

tochtstrip en dergelijke kopen bij BPM Snel, en
materiaal ter waarde van € 50 met de voucher
betalen.
Wie ‘t eerst komt, ‘t eerst maalt, dus gauw naar
energieoudewater.nl.
De actie is een initiatief van de rijksoverheid, en
wordt naar plaatselijk inzicht uitgevoerd door de
gemeente in samenwerking met de plaatselijke
energiecoöperatie.
Bij deze krant ontvangt u een enveloppe met nog
meer informatie over deze actie.

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Ondernemers uit de regio
Juul’s trimsalon geopend
Het wandelende visitekaartje ‘Bob’ werkt zeer aanstekelijk en het enthousiasme van de
eigenaresse doet er niet voor onder. Na diverse stages en ZZP-klussen en veel voorbereidend
werk is het zover. Maandag 21 september opende Juul’s trimsalon haar deuren in Hoenkoop!
Regelmatig wordt ze aangesproken over hoe mooi haar trouwe Pommeriaanse metgezel er uit
ziet en volgt de vraag ‘waar die zo mooi getrimd is’. Het antwoord; “dat doe ik zelf” verrast velen.
Julia Burger is nu de eigenaresse van haar eigen trimsalon. “Het is een droom die werkelijkheid
wordt. Niet alleen ík ben trots en heb er hard aan gewerkt om het zover te krijgen. De hele familie
is dat en heeft meegeholpen met het verbouwen, inrichten en schilderen van de voormalige
garage, het ontwerp van de visitekaartjes, logo, de internetsite, Facebookpagina en het maken
van promotie.”

Opleiding

Polder Groot-Hekendorp volstrekt onjuist
gewaardeerd in afwegingskader energietransitie
De gemeente heeft in een ‘concept-afwegingskader’ enkele polders aangewezen die in aanmerking
kunnen komen voor windmolens en zonnepanelen. Dit op basis van een kwaliteitsbeoordeling.
De polder Groot-Hekendorp is aangewezen als een geschikte plek voor aanleg van zonnevelden
omdat de bodem er zo sterk zou dalen en cultuurhistorische waarden afwezig zijn.
Onbegrijpelijk, het tegendeel is waar.

Ongeschonden cultuurlandschap

De polder Groot-Hekendorp is in de 12e eeuw uit moeras ontgonnen vanaf de Hollandsche IJssel.
Wat nu de Ruige Weide is, was indertijd de achterkade van die ontginning.
Vanaf die achterkade is later moerasgebied omgevormd tot wat nu de polder Ruige Weide heet.
Wat de polder Groot-Hekendorp bijzonder maakt is dat de achterkade, dus de zuidzijde van de
Ruige Weide in 1000 jaar, over de volle lengte van 4 km, op één huis na, geheel onbebouwd is
gebleven. Dat is uitzonderlijk, want vrijwel overal zijn achterkades in de loop der eeuwen volgebouwd.
Nu dat hier niet is gebeurd, is er de unieke situatie dat je vanaf de Ruige Weide overal vrij uitzicht
hebt richting IJssel, zonder dat bebouwing het zicht op de polder belemmert. Niet alleen voor de
aanwonenden van de Ruige Weide is dat mooi, maar ook voor de duizenden recreanten die de
Ruige Weide gebruiken als onderdeel van een fietstocht.

Duurzame bodem

Dan de kwaliteit van de bodem. Zoals in de meeste polders in deze streek bestaat de bodem uit een
dik veenpakket. Minder algemeen is dat in de polder Groot-Hekendorp dat veenpakket is afgedekt
met een 30-40 cm dikke kleilaag - ooit afgezet door de Hollandsche IJssel.
Door die kleilaag is er aanzienlijk minder oxidatie van het veen, waardoor de bodemdaling in deze
polder beperkt blijft tot circa 1 mm per jaar. Dat is ook terug te vinden op de vernieuwde interactieve
bodemdalingskaart van Nederland. Dat is aanzienlijk minder dan in veel andere polders, waar de
bodem 5 tot 10 mm per jaar daalt.

Conclusie

Anders dan de projectgroep RES U16 stelt, heeft de polder Groot-Hekendorp een hoge
cultuurhistorische waarde en een relatief geringe bodemdaling.
Wij zullen B&W verzoeken hen hierop te attenderen.
Ria Satink
Willem van Essen

Slagschaduw niet bagatelliseren
Blijkens zijn column in De IJsselbode van 15 september meent Otto Beaujon dat de slagschaduw van
een windmolen maximaal een half uur per dag kan duren. Eerder werd echter geschreven over
windmolens van 245 meter hoog en bij sommige inwoners op 300 meter van hun huis.
Dan is op zonnige dagen (en daar hebben we er steeds meer van in dit land) de slagschaduw niet een
half uur maar ca. 2 uur per dag. En zelfs bij een half zo hoge windmolen van 120 meter is dat nog
altijd ca één uur per zonnige dag.
De (veronder)stelling van Beaujon dat meer dan 17 minuten per dag slagschaduw op een woning valt
op te lossen door de molen “een paar minuten automatisch te laten stoppen” is onjuist.
In de ‘300 meter van woning-situatie’ wordt de wettelijke norm van maximaal 6 uur slagschaduw per
jaar - ook bij een 120 meter hoge windmolen - met vele tientallen uren overschreden.
Zo’n windmolen moet (geprogrammeerd) zoveel uren stilstaan dat die nooit rendabel kan zijn.
Overigens valt bij velen, helaas ook bij gemeentebestuurders en hun adviseurs, een gebrek aan kennis
van het buitengebied op; bij Beaujon zowel m.b.t. de ligging van de polder Ruige weide
(= tussen westelijke helft van de weg Ruige weide en de Ruigeweidse Achterkade), als van de wegen
in die polder.
Die polder ligt niet ‘aan de noordrand van de gemeente’, maar westnoordwest van de bebouwde kom
van Oudewater en westzuidwest van de bebouwde kom van Papekop. De noordrand van de gemeente
ligt elders: namelijk tegen de Oostkade van Waarder (= richting Woerden dus, waar ambtelijke
voorbereiding plaatsvindt).
En in de polder Ruige weide staan niet alleen woningen aan de weg Ruige weide, maar ook aan
noordelijk van de spoorlijn gelegen weg Hogebrug (tussen de dubbele Wiericke en polder Papekop).
De daar gedachte windmolens staan west-oost van de woningen daar, en - zij het op enige afstand ook ten westen van de woningen aan de weg Ruige weide (nr. 15 en hoger) met naast slagschaduw
ook geluidshinder, omdat de wind in dit land nu eenmaal meestal uit het westen komt.
Wie - anders dan de provincie Zuid-Holland (met o.a. de kern Hogebrug) - desondanks zou menen dat
windmolens in het Groene Hart-landschap wel acceptabel zijn, kijkt om die reden eerder naar het
(noord) oosten dan naar het westen van zijn gemeente.
Henk Treur (oud-wethouder gem. Oudewater)

De Trimsalon ligt op hetzelfde terrein als waar haar verzorgpaard staat. “Vandaar dat ik hier via
de eigenaar terecht gekomen ben,” vervolgt Julia. Ik ben inmiddels al ruim drie jaar actief als
hondentrimmer.” Vanaf 2017 volgde ik bij het Aeres Training Centre in Barneveld de opleiding en
liep ik twee jaar stage bij trimsalons in Werkhoven. Voorlopig blijf ik in de opstartfase nog op
woensdagen in Werkhoven aan de slag. De andere doordeweekse dagen zal ik in mijn eigen
trimsalon te vinden zijn.”
Juul’s trimsalon is niet de enige plek waar trouwe viervoeters geplukt, geknipt, uitgewold of
uitgedund kunnen worden. Hondeneigenaren kunnen in de buurt in Oudewater, Haastrecht en
zelfs vlakbij op de Hoenkoopsebuurtweg terecht. Over genoeg klanten zit ze echter niet in de
war. Er zijn steeds meer hondenbezitters die hun hond er goed en mooi uit willen laten zien.
Daarnaast zijn er steeds meer rassen (zoals bijvoorbeeld de Labra-doodel, Shih tzu en Boemers)
populair die regelmatig getrimd moeten worden. Ze hoopt daarnaast dat ze zich kan onderscheiden
in hoe ze werkt en de kwaliteit die ze aflevert. Op haar internetsite zijn een aantal van haar
eerdere resultaten te bewonderen. Inmiddels heeft ze de nodige ervaring met veel verschillende
hondenrassen en bewijzen de resultaten op hondenshows met haar eigen hondje ‘Bob’ dat ze
goed is in het trimwerk. Daarnaast is de trimsalon makkelijk vanuit Oudewater en Haastrecht te
bereiken, is er naast de salon voldoende parkeergelegenheid, is Julia flexibel in de werktijden en
levert ze naast het trimwerk ook advies en een volledig assortiment onderhoudsproducten.

Opening

Vanwege de Corona maatregelen komt er geen grote openingsceremonie maar is er gekozen voor
een ‘vliegende start’. Op de website www.juuls-trimsalon.nl is alle benodigde informatie te vinden.
Juul’s trimsalon is te vinden aan de Hoenkoopse Buurtweg 28A, 2851 AK in Haastrecht.
De salon is vier dagen in de week
van 09.00 tot 17.00 uur geopend.
Van maandag tot en met vrijdag
met uitzondering van de woensdag.
Op dinsdag is de salon tot 21.00 uur
geopend.
Voor de eerste veertig klanten is er
een leuk cadeautje voor de hond.
Dus wees er snel bij en maak een
afspraak. Dit kan door te bellen/
whatsappen naar 06-29882157
of door te mailen naar
juulstrimsalon@outlook.com
Hoenkoopsebuurtweg 28a
2851 AK Oudewater | 06-29882157
juulstrimsalon@outlook.com
www.juuls-trimsalon.nl

Nieuw bij LaPauw ‘Purity Herbs’
Bij Schoonheidssalon LaPauw, kunt u naast een heerlijke schoonheidsbehandeling of
massage ook terecht voor de beste producten voor uw huid.
Nieuw in het assortiment zijn de producten van Purity Herbs, een ECHT natuurlijke
huidverzorging. Je huid is je grootste orgaan, en wat je erop smeert komt voor een deel
ook in je bloed terecht. Steeds meer mensen worden zich bewust van synthetische
stoffen in lichaamsverzorgende producten, en hoe deze de gezondheid aantasten.
In de producten van Purity Herbs ontbreken de schadelijke synthetische ingrediënten.
De verzorgingsproducten bevatten actieve, voedende bestanddelen die je huid verzorgen
en indien nodig herstellen bij huidproblemen en allergieën.

De zalf tegen jeuk

Viking Balm is 100% natuurlijk, gemaakt van amandelolie en bijenwas, vermengd met
krachtige IJslandse, desinfecterende en geneeskrachtige kruiden. Het is een aanrader bij
een droge huid, schaafwonden, littekens, wonden,
insectenbeten, blaren, blauwe plekken, eczeem,
acné, jeuk, koortslip, abces en meer. Hij beschermt
een gezonde huid en herstelt problemen en is
daarom een aanrader voor het gehele gezin!
Schoonheidssalon LaPauw,
Hoenkoopsebuurtweg 38, Haastrecht
06-12549209 - lapauw@hotmail.com
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Trouwen in coronatijd: onvergetelijk!
Een paar dagen voor de bruiloft is het nog spannend. De stiefvader van
Tim wacht op de uitslag van een coronatest. “Zaterdag had hij een verstopte
neus, hij wist zeker dat het hooikoorts was, maar voor de zekerheid liet hij
zich toch testen”, vertelt Kirsten. Spanning vormt de rode draad tijdens de
voorbereiding van het huwelijk van Kirsten en Tim.

door Ellen van Leeuwen

Toen Tim op 18 september 2019 op de
knieën ging, kon hij niet vermoeden hoe
de wereld er een jaar later uit zou zien.
“De paniek begon in maart, toen de
intelligente lockdown werd
aangekondigd”, gaat Kirsten verder.
“September is nog ver weg, dachten we.
Maar het duurde en duurde maar.
We hebben het erover gehad om het uit
te stellen. Maar wat was dan wel een
goed moment? Een vaccin kan nog wel
twee jaar op zich laten wachten.”
Het verliefde paar besluit de bruiloft door
te laten gaan en al snel volgen ook weer
de eerste versoepelingen. Kirsten en Tim
zijn trouwe bezoekers van het coronadashboard en zien de besmettingscijfers
elke dag afnemen. “Yes, het kan
doorgaan dachten we! Totdat vier weken
geleden een nieuwe persconferentie werd
aangekondigd, met speciale regels voor
feesten en partijen…..” Gelukkig hebben
die regels geen consequentie voor hun
bruiloft en kan de dag gevierd worden
zoals - uiteindelijk - bedacht.
Afgelopen vrijdag zijn ze getrouwd!
Voor een dag was Muziekhuis
Oudewater, waar Kirsten werkt,
omgetoverd tot trouwlocatie. Trouwen in
het Oude Stadhuis kon niet, want daar
mag je maar met een zeer beperkt aantal
mensen naar binnen. “En daar mochten
zelfs mijn vader en moeder niet naast
elkaar zetten. Toen ik dat hoorde, heb ik
echt even gehuild. Gelukkig zei Loes
(de Vos) van het Muziekhuis: ‘Jullie gaan
het gewoon hier doen.’
Loes en Sebas zetten alles op alles om
het Muziekhuis klaar te maken voor de
grote dag. Op korte termijn moesten nog
allerlei vergunningen worden
aangevraagd. “Janneke van de gemeente
Oudewater verdient echt een lintje,
zij heeft alles voor ons in twee dagen
geregeld” De ceremonie vond plaats in
een tent buiten. De oudere gasten en
collega’s die oorspronkelijk voor de
avond op de gastenlijst stonden, kwamen
in de middag. “Zo verspreiden we het
meer over de dag, waardoor het rustiger
is.”

De hele dag zaten mensen op een vooraf
vastgestelde plek. “Ja, ik zit de hele dag
naast Tim”, vertelt Kirsten met een
knipoog. “Een andere bijkomstigheid:
ik zei tegen m’n vriendinnen: je kan de
hele dag hoge hakken aan.”
Bij binnenkomst kregen alle gasten een
gezondheidscheck door Loes om
vervolgens via Sebas naar het bruidspaar
te kunnen. Niet allemaal tegelijk, maar
netjes wachten op elkaar. “Feliciteren
mag niet, dus we hebben afgesproken
met iedereen te proosten.’
Joia verzorgde het diner, ook in het
Muziekhuis, en daarna was het tijd voor
feest. Kirsten en Tim hebben allerlei
alternatieven bedacht, maar helaas:
dansen mocht écht niet tijdens het feest.
Het geluk wil dat Kirsten zelf in de
culturele sector werkt. Samen met een

andere creatieve collega heeft ze voor
het feest een Silent Disco Bingo in elkaar
gedraaid. Neem koptelefoons, DJ Tjoerie
die foute hits draait en een bingokaart,
en de feestavond kan niet meer stuk!
De dagen voor de bruiloft werd er door
het bruidspaar, de ouders en de getuigen
in glazen hokjes geleefd. “We doen heel
voorzichtig!” Gelukkig konden ze er
allemaal bij zijn, ook de stiefvader van
Tim. Helaas waren er wel een aantal
afwezigen vanwege een snotneus, maar
die konden er via een – last minute
geregelde - livestream toch bij zijn.
Kirsten en Tim kijken terug op een
prachtige dag. “Het was een
onvergetelijk dag. We hebben genoten
van begin tot eind en het is perfect
verlopen”,
aldus mevrouw Boere - Vermeij.

AHLES

en

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Range Rover V8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘12
‘11
‘07
‘08
‘14
‘12
‘09
‘13
‘13
‘09

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.450,5.950,3.950,4.250,8.450,3.650,6.250,8.250,5.950,23.950,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen

-

0348 - 501808

Nieuw in het Muziekhuis: Basisvorming muziek 2-12 jaar
Cursussen starten eind september. Gratis proeflessen.
Vanaf eind september gaat het Muziekhuis Oudewater van start met
5 gloednieuwe cursussen voor kinderen van 2-12 jaar. Dit nieuwe
traject Basisvorming Muziek biedt jonge kinderen begeleiding bij
hun muzikale ontwikkeling en draagt daarnaast ook bij aan de
sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling. Plezier maken en
spelenderwijs ontdekken staat in deze cursussen centraal.

Basisvorming Muziek bestaat uit diverse cursussen,
die op elkaar aansluiten:

Gratis proefles voor alle nieuwe cursussen!

Meer informatie en inschrijven: www.muziekhuisoudewater.nl
Heb je vragen? Bel of mail met het Muziekhuis:
info@muziekhuisoudewater.nl 0348-727045.
Heb je meer interesse in privé- of duoles op een instrument?
Tot de herfstvakantie kun je gratis een proefles volgen!
Bekijk het aanbod voor instrumentles op de website.

Ouder & Peuter muziek
2-4 jaar
Start za 10 oktober

Het Muziekavontuur
groep 1-2
Start di 29 september

Het Muziekfeest
groep 3-4
Start di 29 september

Slagwerkgroep
vanaf groep 5
Start di 29 september

Snaren & Gitaren orkest
vanaf groep 5
Start vr 25 september

In de cursus ‘Ouder & Peuter
Muziek’ ontdekken (groot-)ouder/
verzorger en peuter samen alles wat
met muziek te maken heeft.
Tijdens speciale thema lessen
(1x per maand), leer je leuke liedjes
die tijdens allerlei dagelijkse
bezigheden gezongen kunnen
worden. Ook gaan we samen aan
de slag om muziek te maken op
verschillende instrumenten en met
allerlei materialen.

Het Muziekavontuur is een cursus
voor kinderen uit groep 1 en 2 van
de basisschool (leeftijd 4-6 jaar).
In 3 blokken van elk 10 weken gaan
we samen op ontdekkingsreis en
beleven we allerlei muzikale
avonturen. Per blok gaan we aan de
slag met een nieuw verhaal,
dus blijft het heel spannend en
gevarieerd. Hierdoor is het ook
mogelijk om nog later in te stromen
in deze cursus.

Heb je altijd al willen drummen,
maar nog geen drumstel huis?
De Slagwerkgroep biedt een
wekelijks trommel-uur, zonder dat je
thuis hoeft te oefenen! We spelen
op trommels van over de hele
wereld en bouwen samen een
repertoire op waarmee we ook gaan
optreden!

In het Snaren & Gitaren orkest
ontdekken we spelenderwijs de
akoestische- en elektrische gitaar, de
ukelele en de basgitaar en ga je zelf
deze instrumenten ook bespelen.
We bouwen samen een repertoire op
waarmee we ook gaan optreden!

Deze unieke ervaring stimuleert de
ontwikkeling van je peuter op het
gebied van taal, spraak en op
(senso-) motorische, sociale en
emotionele vlakken.

Op een speelse en vrolijke manier
ontdekken we hoe leuk samen
muziek maken kan zijn. We trekken
in het Muziekhuis allerlei kleine en
grote instrumenten en materialen uit
de kast om op te spelen! Daarnaast
gaan we zingen en bewegen op
muziek en ontdekken we begrippen
als hard en zacht, snel en langzaam,
hoog en laag.

Vroeger was er AMV, nu is het tijd
voor iets compleet nieuws!
Het Muziekfeest! Het doel is
hetzelfde; kinderen op een
laagdrempelige manier kennis laten
maken met muziek. Niet uit een
boekje, niet zittend achter een
tafeltje, maar actief, binnen en
buiten. Creatief, eigen muzieknoten
maken van allerlei materiaal.
Springend, rennend, maar ook
fluisterend en sluipend! Op alle
instrumenten die er in het
Muziekhuis te vinden zijn gaan we
samen muziek maken. Alle zintuigen
worden geprikkeld, met veel humor,
en met oog voor elk kind, zodat elk
kind zich vrij kan voelen om op
ontdekkingstocht te gaan.
Wie houdt er nou niet van een
feestje? Doe je mee?

Aantal lessen: 9 losse themalessen
Lesduur: 45 min
Tijd: Zaterdag 9.00-9.45 uur
Bekijk de lesdata op de website.
Prijs: e12 per losse les.
e 90 voor de gehele serie van
9 lessen.
Docent: Caroline van den Akker

Aantal lessen: 30 lessen
Lesduur: 45 minuten
Tijd: Dinsdag 15.30-16.15 uur
Prijs: e 255
Docent: Iris van Doggenaar

Aantal lessen: 30 lessen
Lesduur: 45 minuten
Tijd: Dinsdag 15.30-16.15 uur
Prijs: e 255
Docent: Patrick Streng

Samen muziek maken is leuk en ook
goed voor de sociale ontwikkeling.
Hoe meer kinderen er mee doen
hoe gezelliger het is. En hoe
gezelliger het is hoe beter het ook
gaat. Trommel je mee?
Aantal lessen: 30 lessen
Lesduur: 45 minuten
Tijd: Dinsdag 16.15-17.00 uur
Prijs: e 255
Docent: Patrick Streng

De lessen zijn gericht op samen spelen
en ontdekken. Daarom is het ook niet
nodig om een eigen instrument te
hebben en thuis te oefenen. In het
Muziekhuis hebben we de gitaren
klaar staan om in de les te gebruiken.
Aantal lessen: 30 lessen
Lesduur: 45 minuten
Tijd: Vrijdag 16.00-16.45 uur
Prijs: e 255
Docent: Maarten Bakker

Kapellestraat 39, Oudewater
www.muziekhuisoudewater.nl
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LINSCHOTEN

Elke dag wat anders…

MONTFOORT

Burgemeester Montfoort sluit woning
en bijbehorend perceel na vondst
drugslaboratorium

door Sjoukje Dijkstra

Op 16 september heeft burgemeester Van Hartskamp een woning en het
bijbehorende perceel aan Achthoven Oost te Montfoort gesloten voor een
periode van één jaar, nadat hier bij een doorzoeking door de politie een
drugslaboratorium is aangetroffen.
Dit drugslaboratorium werd op 6 augustus ontdekt op het terrein van
Nico V. aan Achthoven Oost in Montfoort.
Een woordvoerder van gemeente
Montfoort meldt dat de politie bij
doorzoeking “een flink drugslaboratorium” aantrof in zes verborgen
zeecontainers: “Vanuit de woning werd
het drugslaboratorium van water en
stroom voorzien en zijn veel materialen
aangetroffen die bedoeld waren voor de
drugsproductie. 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
woning en bijbehorend perceel is een
maatregel om de openbare orde en
veiligheid te herstellen. Het maakt voor
de buitenwereld duidelijk dat deze locatie
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
hier hard tegen opgetreden wordt.”

Burgemeester Van Hartskamp
reageerde: “Het betreft hier een
ontmanteling van een professioneel
crystal meth lab. Gebruik van crystal
meth heeft desastreuze lichamelijke
gevolgen, meer nog dan andere drugs.
De handel in drugs ondermijnt onze
samenleving op zeer ernstige wijze.
Met deze maatregel wil ik een duidelijk
signaal afgeven.”
Het is niet de eerste keer dat op dit
zelfde erf een drugsfabriek wordt
aangetroffen. Ook in 2013 en 2014
werd er een drugslab ontmanteld,
waarbij acht mannen en een vrouw
werden opgepakt. De Montfoortenaar
Nico V. was een van hen.
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Hij ontkende destijds alle betrokkenheid,
en werd vrijgesproken door de rechter en
gezuiverd van alle blaam. Ook nu ontkent
hij betrokkenheid en hoopt hij op een
goede uitkomst.
Volgens woordvoerder van de politie
Thomas Aling was het Montfoortse lab
‘zeer goed gemaakt’. Tegen het
Algemeen Dagblad vertelde hij:
“Deze locatie was echt specifiek
ingericht voor drugsproductie.
Het zat slim in elkaar. We zien wel vaker
dat criminelen drugs onder de radar
produceren. Bijvoorbeeld hennepkwekerijen, weggewerkt in een bunker of
ondergronds op een bestaande locatie als
een bedrijf. Maar hier was werk aan
besteed.”
De woning en het bijbehorend perceel
worden gesloten voor een periode van
één jaar. Dat houdt in dat de toegang van
het perceel is afgesloten en verzegeld.
Het is voor de periode van de sluiting
verboden het perceel te betreden.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Column

Het is al ruim anderhalf jaar dat ik nu voor deze mooie lokale krant
mag schrijven. Wat heeft het veel waardevols gebracht. Elke dag is er
weer wat anders… Zeker is wel dat ik in anderhalf jaar tijd meer ben
geïntegreerd in Montfoort. De stad met dorpse kenmerken, die
jammer genoeg de laatste jaren iets lijken te verdwijnen. Zo jammer.
Als Groningse import (daar kom ik weg) vanuit het Hilversumse, was
het in het begin makkelijk aarden. Waarom? Iedereen groette je.
Dat was toch zeker hetzelfde in het Noorden van het land, waar
alleen de groet (moi en tjeu) wat anders klonk. Die sfeer trof ik hier
ook aan in Montfoort. Nuchter. Beleefd. Met buren die buiten komen
en je een koud biertje aanbieden als je hard aan het werk bent in de
tuin (tuun). Alleen al omdat ze het kunnen waarderen dat je het weer
een beetje netjes maakt. Tien jaar wonen we hier inmiddels.
Door de schrijverij en verslaglegging die ik mag doen heb ik de
mensen van dichterbij nog beter leren kennen. Dan zie je hoe hecht
de gemeenschap is. Dat er geknokt wordt voor een stad, waarin
inderdaad iedereen wil dat iedereen meedoet. Ook al zijn er de
schrijnende gevallen die buiten de boot vallen, en die worden - waar
mogelijk - ook weer op sleeptouw genomen. Dat er soms wel eens wat
geks gebeurt, zoals dat drugslab op Achthoven Oost, maar dat als het
er op aan komt, mensen voor elkaar klaar staan. Dat zie je aan het
initiatief van de mannen van Made in Montfoort, maar ook als er een
icoon overlijdt. Heeft corona ons nader gebracht? Ik weet het niet.
Natuurlijk, ook hier is verdeeldheid over mondkapjes en meer, maar
we lijken er nog over te kunnen praten met z’n allen. Als we elkaar nu
ook weer eens weer wat vaker groeten op straat, en we hier en daar
een babbeltje maken. Dan houden we dat mooie Montfoort zeker
zoals we dat zo graag zien, en zoals we er graag in wonen. Een stad,
met dorpse trekken, waar we trots op mogen zijn!
Sjoukje Dijkstra

Gewoon on(t)roerend GOED!
Wellicht heb je het al ergens zien langskomen: op 1 maart begon Jeroen Doelman vanuit
De Koning & Witzier een nieuw initiatief. Samen met twee collega’s zet Jeroen ‘Goed makelaars’ op.

Ontstaan van Goed

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Jeroen merkte dat klanten van
De Koning & Witzier steeds vaker
vroegen
of
hij
ook
hun
niet-vrijstaande
woning
wilde
verkopen. “Een gemiste kans om
onze klanten door te verwijzen naar
een andere makelaar. Hieruit is
het idee ontstaan om de
dienstverlening van De Koning &
Witzier uit te breiden met een
onafhankelijk merk: Goed”.

Goed is echt goed

Aan Achthoven Oost Montfoort werd wederom een drugslab ontmanteld.

Boek van Montfoortse nu ook te leen
bij Bibliotheek het Groene Hart
Het verhaal over haar
gehandicapte kind Bas de Kruijf
‘Mijn lieve kabouter’, geschreven
door Harma de Kruijf kan nu ook
geleend worden in Bibliotheek
Het Groene Hart in Woerden.
Ook is het boek inmiddels te
reserveren in het Doe Mee Huis in
Montfoort, waar het boek alleen
besteld kan worden en ingeleverd
en in de bibliotheken in de
omliggende plaatsen.
Tevens staat het boek nu in
Bibliotheek Neude in Utrecht.
Harma de Kruijf is zeer verguld, en had
dit eigenlijk niet verwacht. Landelijke en
lokale media pikten haar verhaal op, en
ze krijgt veel positieve reacties op haar
boek. Ook de recensies op Bol.com zijn
tot nu toe lovend. “Mijn lieve kabouter”
krijgt vijf sterren. Zo valt te lezen in een
van de recensies: “Harma beschrijft op
eenvoudige maar zeer doordringende
wijze haar worsteling om haar
moederschap vorm te geven aan haar
lieve grote meervoudig gehandicapte
zoon. Bastiaan wordt in de jaren ‘70
geboren in een tijd dat Harma zelf haar
gevoelens en gedachten nog niet altijd
durfde te delen met haar omgeving.
Een worsteling die echter op zo’n
doordringende wijze geschreven is, dat je
de emotie door de woorden meevoelt.
Bastiaan is haar grote trots, de jongen
die zoveel ziektes, operaties doorleefde
en dan weer als een zonnig kind dat met
veel plezier leefde en zijn plek innam.
Het is een boek waarin de sfeer van de
jaren ‘70 en ‘80 van grote instellingen
en wat kleinere op een treffende toon is
geschreven. De kilte, de afstand
verandert naarmate de jaren vorderen
In een liefdevolle begeleiding van de
verzorgers. Harma beleeft ook in dit stuk
vele ambivalente gevoelens en emoties.
Haar moederschap kon ze tot haar grote
verdriet niet ten volle beleven met
Bastiaan. Ze heeft daarentegen elk
moment gepakt om de liefde voor en
met haar zoon te beleven.
Heel indrukwekkend”

door Sjoukje Dijkstra

“Wanneer je je woning verkoopt,
wil je dat dit Goed gebeurt. Goed
staat voor ‘korte lijnen’. Degene met
wie jij kennismaakt, is degene met
wie je het gehele proces doorloopt.
Ook
heeft
Goed
ruime
openingstijden, want de beste deals
sluit je ‘s avonds na 19.00 uur”, zegt
Jeroen met een knipoog.

Tijd

“‘Tijd’ onderscheidt Goed van andere makelaarskantoren. Tijd om vertrouwen te winnen. Een
woning is namelijk pas Goed verkocht wanneer beide partijen 100% vertrouwen hebben in de
deal”. Inmiddels bestaat Goed al een half jaar. Klanten zijn Goed te spreken. De verkoper van
Kastanjelaan 42 in Driebruggen schrijft op Funda: “Jeroen heeft ons uitstekend begeleid tijdens
het hele proces, kon het niet linksom, dan rechtsom”. Een koper uit Waddinxveen omschrijft het
aankoopproces als zeer prettig, professioneel en kordaat.

Je woning Goed verkopen?
Een half jaar GOED!
1 woning aangekocht
10 woningen verkocht
21 waardebepalingen
Eerste verkoopopdracht:
Prins Clausstraat 8, Waarder
Van 08.00-20.00 uur telefonisch
en via Whatsapp bereikbaar
Fundascore: 9,4

“Zorg dat er veel vloeroppervlakte te zien is.
Mensen zullen tijdens de bezichtiging hun
ideeën voor ruimten visualiseren in hun
hoofd. Een volle ruimte kan erg afleiden”.
Wat ook Goed werkt is het versturen van een
buurtmailing. “Je ziet vaak dat buurtbewoners
personen kennen die in deze buurt willen
wonen. Ook zien we dat mensen vaak
verhuizen binnen hun eigen woonomgeving”.

Ook jouw woning Goed verkopen?
Zie pagina 17 voor een gratis buurtmailing!
Oosteinde 32, Waarder | 085-0218341

goedmakelaars.nl

Rectificatie: Verkeerde schoolnaam
Vorige week stond er een artikel in de krant over de Open Monumenten Klassendag.
Het ging hier echter niet om groep 7 van de Howiblo, maar groep 7 van de Hobbitstee
die de Hervormde Kerk bezocht. Online is dit inmiddels rechtgezet.

De Vaart
Boek Montfoortse Harma de Kruijf nu ook bij diverse bibliotheken
en te leen bij het Doe Mee Huis.
Uit eigen beheer is het boek te koop via
mijnlievekabouter@gmail.com
Bij de boekhandel en bij bol.com is ‘Mijn lieve kabouter’
leverbaar voor € 22,50
www.bol.com/nl/p/mijn-lieve-kabouter/9300000002203445

Het voor een schraal budget in één gebouw en op een beperkte locatie onderbrengen van zowel
een zalencentrum met horeca en een terras én zo’n twintig eenheden sociale woningbouw zal voor
vrijwel alle architecten een onmogelijke opgaaf blijken.
Handhaaft de gemeente Montfoort zijn eis voor woningbouw aan het Burgemeester de Geusplein
dan zal de uiteindelijke uitkomst van het nu ingezette overleg over dit onderwerp zijn dat
Linschoten met lege handen achterblijft.
De wethouder zal zijn handen in onschuld wassen en verklaren dat hij “altijd positief was, z’n best
heeft gedaan maar dat het helaas technisch onmogelijk bleek om het zalencentrum te realiseren”.
Harry Jansen
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Raadsvergadering
28 september 2020
De gemeenteraad vergadert op maandag
28 september 2020, aanvang 20.00 uur.
De raadsvergadering vindt digitaal plaats.
Op de website van de gemeenteraad
https://ris2.ibabs.eu/montfoort kunt u de
vergaderstukken raadplegen en staat voorafgaand
aan de vergadering meer informatie over hoe deze
vergadering live via YouTube gevolgd kan worden.

22 SEPTEMBER 2020

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 22 september 2020

Afspraak met de gemeente is gratis
We hebben begrepen dat er bedrijven zijn die tegen betaling een afspraak voor u maken bij de gemeente.
Ook al lijkt het betrouwbaar: doe dit niet! Dat is niet nodig, afspraken met de gemeente zijn altijd GRATIS.
Wilt u een afspraak maken bij de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of
een ander product? Een afspraak maakt u snel en gemakkelijk via 0348 476400 of via de website.

Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vragenhalfuur
Vaststellen besluitenlijst van de openbare
raadsvergadering van 6 juli 2020
5. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
6. Behandeling ingediende vragen
(artikel 5.32 Reglement van orde)

Bespreekstukken

7. Vaststelling bestemmingsplan
Energietuin Mastwijkerdijk (nr. 854151)
8. Ontwerp Regionale Energiestrategie en concept bod
voor elektriciteit in het Klimaatakkoord (nr. 814528)
9. Openbaarmaking voetpad (nr. 860310)
10. Nota Armoedebeleid gemeente Montfoort 2020
- 2024 (nr. 859674)
11. Huurafspraken i.v.m. corona
(nr. 857997)
12. Benoeming voorzitter commissie Financiën
(nr. 873494)
13. Sluiting

Ophalen grof
tuinafval:
doorgeven vóór
donderdag 1 oktober
Op donderdag 1 oktober halen we grof tuinafval op.
Wilt u dat wij bij u langskomen? Zorg er dan voor dat
u vóór 1 oktober uw afval heeft aangemeld.
Aanmelden doet u makkelijk via www.montfoort.nl >
melding openbare ruimte > reiniging en afval.
Bellen kan ook: 0348-476400.

Afvalkalender SEPTEMBER 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Wat is grof tuinafval

Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de gftcontainer. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval
opgehaald. Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender.

Aanbieden

De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper.
Voor een efﬁciënte route die in één dag kan worden
gereden, is het volgende belangrijk:
• Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
• Zet uw grof tuinafval in het buitengebied
langs de kant van de weg.
• Bundel uw grof tuinafval in bossen van
maximaal 1,50 m lang.
• Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4 m3.
• Zet uw tuinafval ‘s ochtends voor 07.30 uur klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval
•
•
•
•
•

Schuttingen en bielzen
Aarde en zand
Grond, zand en graszoden
Tuinmeubilair
Tegels en stenen

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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Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee?
De effecten van klimaatverandering worden steeds
duidelijker zichtbaar. Denk aan extreme hitte en
wateroverlast. Om verdere klimaatverandering te
beperken, wil Nederland overstappen naar duurzaam
opgewekte energie. De regering verwoord deze
ambitie in het Klimaatakkoord.

op te gaan wekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van
windmolens of het aanleggen van velden met
zonnepanelen. Hiervoor willen we -samen met uonderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven. Hierbij zijn
niet alleen de technische mogelijkheden van belang.
Ook kijken we wat u als inwoner toelaatbaar vindt.

Regionale Energiestrategie

In Regionale Energiestrategieën worden veel nationale
afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht.
Hiervoor is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s.
Montfoort is onderdeel van de energieregio U16, samen
met nog vijftien andere gemeenten, vier waterschappen
en de provincie Utrecht.
Samen bepalen deze partijen hoe zij als regio bij willen
dragen aan de landelijke doelstelling om in 2030
49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Denk mee!

We vinden het belangrijk dat u, als inwoner of
ondernemer van de gemeente Montfoort, meedenkt.
Welke vorm van duurzame energie heeft uw voorkeur?
En welke plekken zijn hiervoor geschikt in onze gemeente?
Uw voorkeuren nemen wij mee in de verdere uitwerking
van onze energieplannen.
Wilt u graag meedenken
over dit onderwerp?
Scan de QR-code
of ga naar
www.montfoort.nl/
energie
om de vragenlijst
te starten.
Het invullen van deze
vragenlijst duurt
ongeveer 10 minuten.

Duurzame energie opwekken

Net als de rest van Nederland, zet de gemeente
Montfoort stappen om op grote schaal duurzame energie

Verlengsnoeren en opladers zijn vaak de boosdoeners
Woningbranden komen gelukkig minder voor dan
vroeger. Veel mensen hebben rookmelders in huis.
Zo ook onlangs bij een zolderbrand in Bilthoven.
De brand werd snel gedetecteerd en 5,5 minuut later
stond de bluswagen van de brandweer voor de deur,
6 minuten later gevolgd door een redvoertuig
voorzien van een 27 meter lange ladder.
Bevelvoerder ter plaatse Ron Schoenmaker werkt al
veertig jaar bij de brandweer, als beroepskracht maar ook
als vrijwilliger bij de brandweerpost Bilthoven.
“De schade door de brand was aanzienlijk maar had veel
groter kunnen zijn,” geeft hij aan. “Gelukkig waren de
bewoners thuis toen de brand uitbrak en hebben ze de
rookmelder gehoord.”
Vaak is oververhitte elektronica de boosdoener bij een
brand. In dit geval werden verlengsnoeren en opladers
op het bed te warm waardoor het matras in brand vloog.
Schoenmaker, die ook in de brandpreventie werkt, kan niet
genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om kwalitatief
goede spullen te gebruiken als het om elektronica gaat:
originele opladers die bij een telefoon of tablet horen,
verlengsnoeren en rookmelders met een keurmerk.

“Rookmelders hang je in de eerste plaats op in de
‘verkeerswegen’, zoals wij dat noemen, dat wil zeggen:
de gangen, de vluchtwegen dus. En daarnaast liefst ook
in de woonkamer en de slaapkamers.”
Bij een brand gaat de brandweer liefst omzichtig te werk.
In dit geval werd een smeulende laptop in de wasmand
gegooid en naar beneden vervoerd om buiten afgeblust
te worden. “We proberen zo weinig mogelijk water te
gebruiken,” zegt Schoenmaker. “Achteraf kregen we een
compliment van Salvage, het bedrijf dat alles rondom een
brand regelt voor de verzekeringsmaatschappijen, omdat
we de schade beperkt hebben weten te houden tot die
ene zolderkamer.”
De brandweer probeert altijd zo rustig mogelijk op te
treden en die rust ook over te dragen op de bewoners.
“Zodra een brand geblust is en metingen aantonen dat er
geen sprake meer is van gevaarlijke stoffen, nemen we
ze mee naar de plek waar de brand ontstond om uitleg te
geven over wat er gebeurd is.”
Over de twee buurmannen die poolshoogte gingen
nemen op de zolderverdieping voordat de brandweer
arriveerde, fronst Ron Schoenmaker zijn wenkbrauwen.

“Het is echt levensgevaarlijk om zonder beschermende
kleding naar boven te gaan. Als er sprake is van een
onvolledige verbranding ontstaat er veel rookgas.
Als je in zo’n situatie de deur naar het vertrek open doet,
komt er zuurstof binnen en kan de brand met explosieve
kracht oplaaien. Dat is echt levensgevaarlijk.
Zelfs de politie mag bij een brand niet naar binnen.”

Veiligheidsregio Utrecht

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op
verschillende manieren aan jouw veiligheid en staat
24 uur per dag voor je klaar. Maar je kan zelf ook veel
voor je eigen veiligheid doen.
Heb je vragen? Stel ze gerust. Wij geven je graag
informatie en advies. Meer informatie staat op
www.brandweer.nl/brandveiligheid. App je vragen over
brandveiligheid naar de brandveiligheidsexperts:
06-12 95 85 99. Of neem contact met ons op via
088-878 1000 of voorlichting@vru.nl.

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader orde zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op
30 september 2020.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
7 oktober 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 9-9-2020
Z/20/169373
Hoogstraat 6 a in Montfoort
Groot onderhoud gevel en kozijnen
van een monument.
• 9-9-2020
Z/20/169391
De Jongstraat 39 in Linschoten
Overkapping van hout ten behoeve
van het stallen van een motorfiets.
• 12-9-2020
Z/20/169511
Johan de Ridderlaan 28 in Montfoort
Het legaliseren van een dakkapel.

• 15-9-2020
Z/20/169615
Fluitenkruidhof 11 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde van de woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Niet in behandeling genomen
aanvragen omgevingsvergunningen
• 15-9-2020
Z/20/163568
Mastwijkerdijk 25 in Montfoort
Het oprichten van een kleine
windturbine.
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.
Verlengen beslistermijn
• 9-9-2020
Z/20/167116
Vaartkade Noordzijde 31
in Linschoten
Het verduurzamen en het renoveren
van de woning.
Verleende omgevingsvergunning
• 17-9-2020
Z/20/164214
Wilhelminastraat 2a en 2b en
Boslaan 21 in Montfoort
Het realiseren van 2 appartementen
in een voormalige praktijkruimte en
het aanleggen van een uitrit.

VERKEER
Verkeersbesluit aanwijzen
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op Hofplein te Montfoort
• Het aanwijzen van een
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op parkeerterrein Hofplein
door het plaatsen van bord E6
(incl. onderbord met kenteken en incl.
onderbord met venstertijden ma-vr)
van Bijlage 1 van het RVV 1990

Verkeersbesluit vaststellen
parkeergelegenheid laadvoorziening
voor elektrische voertuigen
• Het toewijzen van een
parkeergelegenheid voor het
opladen van elektrische voertuigen
op het parkeerterrein aan de
F. H. van Kempenstraat tegenover
huisnummer 17, door het plaatsen
van verkeersbord E4 van Bijlage I
van het RVV 1990 met tekstbord
‘opladen elektrische voertuigen’.
Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 7:1 van de Awb
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van
Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG
Montfoort. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en dient in ieder
geval te bevatten: de naam en het
adres van de indiener; de dagtekening;
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
de motieven achter het bezwaar.
Verzoek om een voorlopige
voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kunt u
bij de voorzieningenrechter een

voorlopige voorziening aanvragen.
Een verzoek tot een voorlopige
voorziening kunt u indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige
voorziening, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Voor de behandeling van het
verzoek wordt griffierecht geheven.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Via onderstaande
websites vindt u een overzicht van de
evenementen, verleende
vergunningen en
aanvraagprocedures. Voor de grote
evenementen gaat u naar www.
montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 22 september 2020
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 088-1002731

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
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef 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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Nederlands kampioenschap polsstokverspringen; waardige kampioenen

Rian Baas prolongeert titel;
Van den Pol elektrotechniek 1 cm is voldoende
sponsort Wellantcollege
Van den Pol elektrotechniek heeft Wellantcollege een zonnepaneel cadeau
gegeven. Zo kunnen leerlingen ontdekken hoe een zonnepaneel in elkaar
gezet wordt. Ook leren zij hoe het aangesloten dient te worden en de
werking van een zonnepaneel. Daarnaast worden leerlingen vertrouwd
gemaakt met groene stroom.
Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 kunnen
tijdens prestatietijd kiezen voor het
keuzevak: ‘Groen machinepark’. Hierin
kunnen ze verschillende prestaties kiezen
waaronder: ‘Stroom van de toekomst’.
Leerlingen die hieraan gewerkt hebben

krijgen een cijfer dat meetelt voor het
examen. Leerlingen die elektriciteit
interessant vinden kunnen hier naar
hartenlust aan werken.
Het Wellantcollege is de firma Van den
Pol zeer dankbaar!

Een spannende apotheose bij het Nederlands kampioenschap in het Friese
Burgum. Tot aan de laatste sprong bleef de spanning om te snijden.
Met name voor titelverdediger Rian Baas. Die had de laatste poging van de
Fries Ysbrand Galama zien eindigen op 21,09. Deze Friese ljepper nam
daarmee de leiding in de wedstrijd op een moment waarop nog vier
deelnemers een poging mochten wagen. De Friezen Thewis Hobma en
Sytse Bokma wisten zich niet te verbeteren. Eerstgenoemde landde buiten
de sector en Bokma belandde in het water.

Een hele centimeter

Baas, die onlangs nog zijn persoonlijk
record wist op te vijzelen naar 21,78,
overtrof bij zijn laatste poging de Friese
leider met welgeteld 1 centimeter; 21,10.
Daarna kon alleen Jaco de Groot die met
een eerste positie de finale was binnengetreden (20,76) nog een prolongatie
van de Nederlandse titel in de weg staan.
De Groot perste er nog een forse twintigmetersprong uit, maar dat was niet
toereikend. Hij werd derde.
De euforie in het Hollandse kamp was
groot, maar er was ook ongeloof over
zo’n spectaculair slot. Sportief als te
doen gebruikelijk binnen de polsstoksport
werden de gelukwensen uitgedeeld.
Op het gezicht van Baas bleef de
verwondering over zijn huzarenstukje
echter aanwezig.

Junioren

De sprong die Reinier Overbeek in de
voorronde in petto had -20,91- bracht
hem op en eerste positie in de finale.
Hij overtrof daarmee zijn naaste belager,
Lucas van Eijk uit Haastrecht, die de
voorlopige leiding in de wedstrijd had
toegeëigend met een sprong van 19,89.
De Haastrechtenaar wist zich in de finale

vervolg van de voorpagina
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nog te verbeteren tot 20,11, een nieuw
persoonlijk record, en wist zich daarmee
de Fries Rutger Haanstra van het lijf te
houden; zilver dus.

Dames

Van de drie finalisten bij de dames was
Fabienne Overbeek als 2e de eindronde
binnengetreden. Samen met de
Friezinnen Sigrid Bokma (17,08 m) en
Maureen Poiesz (14,87 m) deed zij twee
pogingen haar eerdere sprong van 15,39
te verbeteren. Daarin slaagde zij -net als
haar collega’s- niet. Voor de Hollandse
kampioene restte dan ook het zilver.

Jongens

Hidde van Dam uit Montfoort bereikte de
finale bij de jongens door bij zijn tweede
sprong in de voorronde 18,66 meter op
het scorebord te laten zetten, een
persoonlijk record en goed voor de
eerste positie. De Fries Wisse Broekstra
verbeterde zich tijdens zijn eerste
finalesprong echter zo indrukwekkend
-20,72 m - dat er voor Hidde en voor
Schoonhovenaar Mark van der Horst
(17,75 m.) een tweede plaats overbleef.

Meisjes

Drie Friezinnen in de finale. Het drietal
Westra, Haanstra, Westert versperde de
toegang tot de finale voor de Hollandse
meiden. Inger Haanstra uit It Heidenskip
toverde in de finale 15,10 meter uit de
hogehoed en bleef daardoor Westert
alsnog voor.
De Friese kampioen bij de senioren,
Rutger Piersma, kwam niet in actie en
ook Aone Galama, een altijd gevaarlijke
outsider, moest het met een reservebeurt
stellen.

Uitslag NK Fierljeppen
Burgum 19 september
Senioren
21.10
21.09
20.76
20.40
20.32
20.01
19.09
19.04
19.01
18,87

Dames
17.80
15.39
14,87
14,56
14,54

Rian Baas, Utrecht
Ysbrand Galama, Warkum
Jaco de Groot, Kamerik
Age Hulder, Burgum
Sytse Bokma, Hindeloopen
Thewis Hobma, Harlingen
Wilco van Amerongen, Benschop
Daniel Cluistra, Haastrecht
Bart Helmholt, Noardburgum
Jan Teade Nauta, IJlst
PR - Sigrid Bokma, Hindeloopen
Fabiënne Overbeek, Benschop
Maureen Poiesz, Sneek
Tessa Kramer, It Heidenskip
Wendy Helmes, IJsselstein

Junioren
20.91
20.11
19,85
18,74
17.91

V.l.n.r.: Jan de Koning, Sikke van der Meulen en Martin Kolfschoten.
“De expositie van ‘Ons Genoegen’ is wel
weer een hele leuke” zegt Peter Versloot
van ‘De Knoperij’. “We hebben iets met
vereningen met een lange geschiedenis
en zeker als ze ook nog zoveel spullen
vanaf het begin kunnen laten zien.
De doorlopende presentatie en attributen
zullen veel herinneringen bij Montfoorters
naar boven halen. Niet in de laatste
plaats voor de (ex-)leden van zelf”.
Voor meer informatie kunt u terecht op
hub site www.onsgenoegen-montfoort.nl

Jongens

Meer informatie over De Knoperij
is te vinden op www.oudmontfoort.nl/
knoperij

De expositie van Ons Genoegen
is te bewonderen tot en met
zaterdag 14 november.
De Knoperij is gevestigd aan de
Keizerstraat 25 en is open op
woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur en op vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

Reinier Overbeek, Benschop
Lucas van Eijk, Haastrecht
Rutger Haanstra, It Heidenskip
Chris Anker, Vlist
Minne Smit, Winsum

20.72
18.66
17.75
17.63
17,54

Meisjes
Boven v.l.n.r. Wisse Broeksman, Rian Baas, Reinier Overbeek
en onder Sigrid Bokma en Inger Haanstra (foto: Erik van Kordelaar).

15.10
14.66
14.49
14,32
14.10

Wisse Broekstra, Tzummarum
Hidde van Dam, Montfoort
Mark van der Horst, Schoonhoven
Wytse Steensma, Joure
Harmen Timmerarends, Montfoort
Inger Haanstra, It Heidenskip
Hanneke Westert, Sneek
Pytrix Westra, Burgum
Laura Maaijen, Haastrecht
Suzanne Mulder, Vlist

SVO-skateseizoen geopend en
afgesloten met JUMBO Blankestijn Cup
Zaterdagamiddag werd op het Statenland de eerste en tevens enige
skatewedstrijd van dit seizoen gereden. Met een heerlijk zonnetje en weinig
wind waren de weersomstandigheden meer dan voortreffelijk.
Voor het toegestroomde publiek was het dan ook goed toeven langs
Nederlands mooiste piste. Daarbij konden ze ook nog genieten van veel
spannende races. Zelfs enkele ‘bootjesmensen’ keken vanuit een lekkere
tuinstoel vanaf de dijk mee naar de maar liefst 47 rijders.

50 meter skaten

Veel jeugdskaters maakten hun debuut
tijdens het Open Jumbo Blankestijn
Kampioenschap SVO. Zij beten het
spits af op de 50 meter sprint. Voor de
jeugdskaters was dit een serieuze
afstand. Voor de veel meer ervaren
wedstrijdrijders leek deze afstand een
‘lachertje’ te zijn, maar voor hen kwam
het vooral aan op het gebruik van de
juiste techniek, aldus de speaker.
Niels de Kruijk, een van de zes
deelnemers van SSV Lek en Linge,
moest zijn sprint opnieuw rijden,
omdat zowel zijn eigen als de geleende
transponder het beiden niet bleken te
doen. Desondanks wist hij de snelste tijd
neer te zetten.
De Montfoortse Timo Spruit was de
snelste sprinter onder de jeugdskaters.
Na het rijden van een tijdrit over één
ronde werden de series gereden.
Onder flinke aanmoediging van het
publiek reden de jongste rijders een
afstand van 500 meter.
Rosan Oosterlaken, rijdend in de
categorie P4, had de vaart er goed in en
kwam met een flinke voorsprong over
de finish. Ook Julie van de Ridder wist
met gemak de overwinning te behalen
bij de P2M. Saar de Wit, P3M, moest er
iets harder aan trekken, maar wist toch
nog voor Evy Martens van Lek en Linge
als eerste te finishen. Bij de dames
Kadetten lieten Meike van Straalen en
Nienke Oosterlaken zien flink aan elkaar
gewaagd te zijn. Van Straalen kwam met
een nipt verschil net iets eerder over de

finish. Ook de Kadetten heren maakten
er een spannende strijd van.
Sem van Beek liet duidelijk zien waar hij
het afgelopen seizoen voor getraind had
en gaf Niels Ott en Niels de Kruijk
nauwelijks ruimte. Ott won de race
echter en had slechts 0.073 seconden
voorsprong op De Kruijk.

Marathon

Na het hoofdgerecht was er geen tijd om
bij te komen, want er moest gesmuld
worden van het toetje: de marathon.
De allerjongsten beten het spits af en
vlogen na het startschot zonder aarzelen
op volle kracht richting de eerste bocht.
En in die bocht gebeurde gelijk van alles,
er werd gedemarreerd, gevallen en
gelost. Een ronde verder waren de
rijders, waarvan het leeuwendeel in de
rode SVO-shirts, verspreid over de hele
baan. Maar geknokt werd er, door iedere
rijder, en voor iedere meter.
Tien ronden later kwam Evy Martens van
Lek en Linge als eerste over de streep,
gevolgd door SVO’ers Dax Spruit en
Judith Zeinstra.
Bij de kleinsten maakten de dames dus
genadeloos de dienst uit, bij de p1/p2
was het ook een dame die nadrukkelijk
een stempel op de wedstrijd drukte:
Daphne van Kooten reed niet gewoon
dapper mee in de kopgroep van drie,
maar wist daarin zelfs dominant te rijden
en haar medevluchters flink pijn te doen.
Té dominant wellicht, want
Floris Verploeg van Lek en Linge reed
uitgekookt en profiteerde optimaal van

het harde werk van Van Kooten,
maar zeker ook van Joran Koning.
De Linschotenaar werkte keihard,
maar werd in de finale op de streep
gepasseerd door Verploeg.
De wedstrijd voor kadetten, junioren,
senioren en masters werd gewonnen
door Joep Stubbe. Na een tiental
ronden vond hij het welletjes en besloot
met master Johan Boef op avontuur te
gaan. Nog voor het rondebord op
25 stond sloten de twee aanvallers weer
aan bij het uitgedunde pelotonnetje.
Stubbe probeerde nog wel voor een
tweede ronde te gaan, maar zei achteraf
dat de warmte hem nogal parten
speelde. SVO’ers Niels Ott, Marieke de
Kruijff en Sem van Beek gaven nog wel
een tegenstoot, maar hadden de benen
niet om weg te komen. Het kostte
Stubbe in de finale vervolgens weinig
moeite om de winst veilig te stellen.
Niels de Kruijk van Lek en Linge wist
nog wel de SVO-delegatie te
verschalken en pakte de derde plek.

De prijzen

Na afloop volgde de inmiddels
traditionele verloting van diverse prijsjes
ter beschikking gesteld door Jumbo
Blankestijn en Dave van Dam.
Winnaars van de wedstrijd waren:
Rosan Oosterlaken (P4M),
Thijmen Bus (P4M),
Evy Martens (P3M),
Dax Spruit (P3J),
Julie van de Ridder (P2M),
Jesper de Jong (P2J),
Daphne van Kooten (P1M),
Floris Verploeg (P1J),
Meike van Straalen (KM),
Niels de Kruijk (KJ),
Marieke de Kruijff (JM),
Joep Stubbe (JJ),
Johan Boef (HS)
en Rianne Coljé (DS).
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V O E T B A LW E E K E N D
Het seizoen 2020-2021 is afgelopen zaterdag van start gegaan.
Het seizoen zal vooral in het teken staan van Covid19.
Het afgelasten van duels wegens besmettingen of het stoppen
van de lopende competities liggen op de loer. Een vervelend
voorbeeld daarvan zijn de gebeurtenissen bij VV Bergambacht.
Daar werden vorige week vijf seniorenspelers positief getest.
Het gevolg; Het bestuur van de club moest besluiten om alle
activiteiten (jeugd en senioren), in overleg met de GGD en de
KNVB, tot dinsdag 22 september op te schorten.
Montfoort S.V.’19 moest tijdens de seizoen ouverture op bezoek
bij Nivo. In Zaltbommel trof Montfoort een sterke tegenstander.
Het was dan ook niet vreemd dat Nivo de wedstrijd naar zich toe
wist te trekken. Het werd 3-1 voor de gastheren.
FC Oudewater kende een uitstekende start. Sven Rietveld wist
binnen 30 seconde het net te vinden. FC Oudewater won met 0-3.
Ook VV Linschoten wist met een driepunter te beginnen.
In februari ging de formatie nog kansloos onderuit tegen
Alphense Boys. Nu werden de kaarten anders geschud en won
Linschoten met 3-1. WDS begon in mineur en moest een
zevenklapper incasseren. SCH’44 won met maar liefst 7-1.
SPV’81 en Moerkapelle hieleden elkaar lang in evenwicht.
De bezoekers kwamen op voorsprong maar Nick Spelt bracht
zijn ploeg weer langszij. Uiteindelijk ging de 1-2 winst naar
Moerkapelle. Haastrecht en GSV maakten er een doelpuntrijke
wedstrijd van. Drie treffers van Stephan Bakker waren niet
genoeg voor de Haastrechtse winst. Het werd een 3-3 gelijkspel.

PROGRAMMA
zaterdag 26 september
UITSLAGEN
zaterdag 19 september
Nivo- Montfoort S.V.’19
DESTO- FC Oudewater
VV Haastrecht- GSV
SPV’81- Moerkapelle
VV Linschoten- Alphense Boys
SCH’44- WDS

3-1
0-3
3-3
1-2
3-1
7-1

1e klasse C
Montfoort S.V. ‘19 - Almkerk
3e klasse D
FC Oudewater - Houten
4e klasse C
Oosterheem - VV Haastrecht
BSC ‘68 - SPV ‘81
4e klasse B
Zwammerdam - Linschoten
WDS - Bodegraven

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Nivo Sparta - Montfoort S.V. 3-1

22 SEPTEMBER 2020

Krachtverschil groot
SCH - WDS 7-1
Balverlies kan dodelijk zijn. WDS
moest dat ervaren op het moment
waarop bij een 1-2 achterstand
pogingen werden ondernomen om
nog voor de rust langszij te komen.
Tot tweemaal toe werd de
aanvallende dadendrang verstoord
door knullig verspelen van de bal.
De eerste maal raakte Mhandi de bal
kwijt precies op de middenlijn en lag de
bal drie contacten later achter doelman
Boer. Dat betekende 1-3 door
Dennis de Bree (40e min). Het tweede
incident kwam na een foutief passje van
Eric Cromwijk. Die keer was het
Dion de Lange die doelman Bas Boer
het nakijken gaf en een onoverbrugbare
kloof op het scorebord verscheen; 1-4.
Niet dat de verwachtingen van de
bezoekers hooggespannen waren
geweest bij aanvang van de partij.
Maar op Ivo Lemkes na was de ploeg op
oorlogssterkte op het appel verschenen.

Wiskunde

SCH was vorig seizoen de te kloppen
ploeg geweest en stond bij het
afgelasten van de competitie
onbereikbaar aan de top. Slechts hogere
wiskunde van de zijde van de KNVB en
een coëfficiënt dat enkele honderdsten
te laag uitkwam had directe promotie in
de weg gestaan. En dus bleef de
ex-zondag tweedeklasser nog minstens
een seizoen hangen in de vierde klasse.
Het ontzag dat de status van de
thuisploeg inboezemde, kreeg al snel
gestalte in een snel openingsdoelpunt.
In de 9e minuut wist doelman Boere een
inzet nog wel te pareren, maar de
rebound werd door rechterspits Jeffrey
Buijt onhoudbaar binnengeschoten; 1-0.
Prompt hierna wilde Eric Cromwijk zijn
visitekaartje afgeven, maar dat kwam
hem op een gele kaart te staan van
scheidsrechter Doesburg. Een poging
van Van der Steen die alleen op

door Gerard van Hooff

doelman Mansveld afstevende -zonder
gevolgen- was voor de thuisploeg een
teken aan de wand en op het kwartier
kwamen de bezoekers langszij. In de
nasleep van de tweede Driebrugse
hoekschop kon linksachter Simon een
keurig passje afleveren op spits Hagoort
en die schoot de bal in de verste hoek
achter doelman Nick Mansveld; 1-1.

Verzorgder

De gastheren waren er niet echt van
onder de indruk. Zij brachten het leder
steevast verzorgd passend naar het
Driebrugse strafschopgebied en trachtten
al ‘breiend’ de achterste linie te
verschalken. Al blokkerend met alles wat
daarvoor geschikt was werd veel ellende
voorkomen, maar in de 24e minuut kon
Dion de Lange een hard ingespeelde bal
van het beslissende tikje voorzien; 2-1.
In een poging nog voor de rust iets terug
te doen moesten de Driebruggenaren
meer ruimte weggeven en terwijl
doelman Boere zich nog een aantal
malen wist te onderscheiden liep WDS in
het Harmelense mes. Met een 4-1
ruststand als gevolg.

Formaliteit

Na de hervatting werd de situatie nog
uitzichtlozer. Na 51 minuten stuurde
SCH’s Joey van Bemmel doelman Bas
Boere vanaf de strafschopstip naar de
verkeerde hoek; 1-5 en 10 minuten
later na een typisch geval van
‘mangelen’ liet hij in dezelfde situatie de
bal op de boarding naast de linkerpaal
eindigen. Niettemin liep WDS compleet
achter de feiten aan. Slechts individuele
aanvallende avontuurtjes vielen er nog te
noteren, maar die konden de een
tikkeltje hautain voetballende
Harmelenaren niet verontrusten. Beide
coaches gaven hun bankzitters
speelminuten en het uitspelen van de
partij was een formaliteit geworden.
Binnen dat bestek schoot Steven
Verlaan nog langs de verste paal van
Mansvelds heiligdom en tilden de
gastheren de stand nog op naar 1-7.
Eerst door een rush via de linkerzijden
met een intikkertje van De Lange als
eindstation (77e min) en afsluiten door
een poeier van Joey van Bemmel in de
rechterbovenhoek (88e min).

Afgelopen zaterdag 19 september was het dan eindelijk zo ver.
Na maanden zonder voetbal en een onrustige voorbereiding begon dan
eindelijk de competitie voor Montfoort S.V.’19.
Na de vele voorbereidingen van Corona Expert Mats van Essen kon de
busreis beginnen naar Zaltbommel waar de uitwedstrijd tegen Nivo Sparta
op het programma stond. Nivo Sparta begon sterk aan de wedstrijd en wist met veel inzet
het initiatief naar zich toe te trekken. Dit leidde in de 15de minuut dan ook tot de 1-0.
De Montfoortenaren wisten vanaf dat moment dat er meer voor nodig was om een resultaat
te behalen. De gashendel ging dan ook open en de gastheren werden in het nauw gedreven.
Dit leidde in de 29ste minuut na een vlot lopende aanval tot de gelijkmaker van de voet van
Timo Bakker. Montfoort SV’19 bleef het initiatief houden en had de kans om nog voor rust
op 1-2 te komen. Ondanks het overwicht werd er gerust met een 1-1 tussenstand.
In de tweede helft begon Nivo Sparta weer met veel inzet wat na 8 minuten de 2-1
opleverde. De krachten bij Montfoort SV’19 vloeiden meer en meer weg en mede hierdoor
werd het spel minder en minder. Ondanks dat het steeds minder werd kregen de
Montfoortenaren nog twee dotten van kansen. Na een schitterende crossbal van
Nicky Besamusca nam Denny van Loen de bal op prachtige wijze aan, omspeelde zijn
tegenstander en gaf de bal strak voor waar Timo Bakker een teenlengte tekort kwam om de
gelijkmaker binnen te tikken. Luttele minuten later schoof een Nivo verdediger na enig druk
zetten de bal pardoes in de voeten van Perrier die de bal prima inschoot, maar zag dat deze
met kunst en vliegwerk van de lijn werd gewerkt. In de 73ste minuut was daar de beslissing,
na een snelle omschakeling van Nivo Sparta werd de 3-1 binnen geschoven.

Desto - Oudewater 0-3

Waarschijnlijk werd deze wedstrijd met een nieuw record geopend.
Na slechts 29 seconden was het al raak. Na de Vleutense aftrap werd het
leder onmiddellijk onderschept en via diverse schijven bij Bart Griffioen
gedeponeerd. Zijn simpele voorzet werd door Sven Rietveld keurig tot
doelpunt omgedoopt; 1-0. Er ontspon zich een in eerste instantie een beetje
eenzijdige wedstrijd, met de bezoekers als toonaangevers. Toch moest de
Oudewaterse doelman Meuleman na een minuutje of vijf de mouwen behoorlijk opstropen
om een hard schot van Sander Smink onschadelijk te maken. Smink zou als centrale
verdediger overigens herhaalde malen gevaarlijk opkomen. De ook zeer jeugdig ogende
Desto-goalie Nathaniel Meyer kon trouwens ook diverse keren behoorlijk aan de bak.
Hij deed dat veelal erg goed. Zo pakte hij een schot van Rietveld en voorkwam een gevaarlijk
moment na een hoekschop. Langzaam wijzigde het beeld van de wedstrijd en werden de
Vleutenaren sterker. De voor Oudewater ongewenste gelijkmaker hing in de lucht. En toen
gebeurde het zoals zo vaak toch aan de overzijde van het veld. De mooie 0-2 kwam voor
rekening van Bart Griffioen op aangeven van Simon La Lau (31ste min.). Een hele rits
kansen voor de Oudewaternaren volgde. Meyer en Smink hadden er hun handen vol aan.
En weer was het Bart Griffioen die een werkelijk uiterst fraaie aanval afrondde na een
strakke voorzet van Nick van den IJssel; 0-3 (39ste min.).
Ook deel twee van de wedstrijd begon Oudewater zeer aanvallend en bijna werd het eerdere
record “snel scoren” gebroken. Dit keer liet keeper Meyer zich echter niet verrassen.
Diverse corners op rij waren de enige oogst voor de bezoekers. Wel moest Meyer een keer
volledig gestrekt om een inzet van Niek Sluijs onschadelijk te maken. Trainer Graanoogst
van Desto moest om de een of andere onduidelijke reden zeer vermanend worden
toegesproken door de dienstdoende referee en er viel hier en daar een geel kaartje aan
Vleutense zijde, maar al met al was het een keurig nette wedstrijd. Meyer moest nog een
paar maal herstellend optreden om een grotere thuisnederlaag te voorkomen.
Opvallend dat het aantal Oudewaterse supporters groter was dan het aantal fans van Desto.

SPV - Moerkapelle 1-2
Tot tweemaal toe - vlak voor de rust en met het eindsignaal in het verschiet ging het mis bij de thuisploeg. Na een gelijk opgaand begin met weinig
mogelijkheden werd de wedstrijd langzaam maar zeker opener en deden de
eerste scoringsmogelijkheden zich voor. De eerste echte kans was voor
Moerkapeller Kievit. Doelman Both stond echter geen doelpunten toe.
Daarop moesten de bezoekers wachten tot de 43e minuut. Een dieptepass
van middenvelder Sluiter bereikte linkerspits Koorevaar. Die hield de bal maar net binnen,
omspeelde zijn directe tegenstander en haalde van net binnen de rand van de zestien uit.
Voor doelman Both langs vloog de bal via de binnenkant van de verste paal binnen; 0-1.
SPV begon de tweede helft sterk en liet zien dat het zich bij een achterstand niet wilde
neerleggen. Er volgde dan ook enkele goede kansen voor SPV. Het vizier stond echter niet
op scherp. Voor Moerkapelle schoot Van der Hoven net naast, een corner werd door SPV
van de doellijn gehaald en de Moerkapelse Koorevaar liet een hard schot los. Na een uur
spelen kwam SPV op gelijke hoogte toen Nick Spelt uit een hoekschop binnen kopte; 1-1.
De mannen van trainer René Eyra gingen op zoek naar meer, maar dat bleek ook de
doelstelling van de gasten. Die trokken aan het langste eind na een onderbroken
aanvalsopzet van SPV. De mee opgekomen Van de Hoven liet zich feliciteren nadat hij de
bal in de 87e minuut achter doelman Both prikte; 1-2. De laatste verwoede pogingen van de
thuisploeg hadden niet het gehoopte gevolg. En zo kwamen de SPV’ers te kort.

Vertekend beeld
Linschoten - Alphense Boys 3-1

Negen tegen nul gaf het scorebord
aan. En ook de tijd stond op 90
minuten. De wedstrijd was dus
schijnbaar gespeeld en de aanblik
van een rustig naar de kleedkamer
schrijdende trainer versterkte het
beeld; een dikke overwinning.
De realiteit was even anders, maar
zeker niet negatief. Linschoten won
de competitiestart met 3 tegen 1.
Op Sportpark Rapijnen toonde de ploeg
van trainer Pieter Ooms veerkracht na
een heel snelle tegentreffer. Nog geen
20 seconden waren er gespeeld of de
bal lag op de stip na een overtreding
van Dion Braakensiek; 0-1. Linschoten
was meteen bij de les. In de 25ste
minuut was het Tom Mooij die de
gelijkmaker binnenschoot. Na een
goede combinatie met Nick de Langen
mocht de middenvelder met zijn
linkerbeen aanleggen: 1-1. De goalie
van Alphense Boys toonde zich
aansluitend de grote sta-in-de-weg bij
pogingen nog voor de rust op
voorsprong te komen. Jelle Baars en
Jordi de Vormer moesten dat ervaren.

VV Haastrecht- GSV 3-3
Haastrecht kende een uitstekende voorbereidingsperiode. De ploeg van
Marco Versloot won de Jan Lingen Bokaal en plaatste zich in de districtsbeker voor de volgende ronde. De titelkandidaat stond zaterdag tegenover
het Goudse GSV. Een tegenstander waarmee men de laatste seizoenen weinig
tot geen moeite had. Dat zou ditmaal anders liggen. De Gouwenaren namen
via een doelpunt van Laurens Boogaart brutaal de leiding. Stephan Bakker
zette zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Nog voor rust was het wederom GSV dat het net wist
te vinden. Een doelpunt van Soufiane Chairi bepaalde de ruststand op 1-2.
Na de thee was de thuisploeg scherper. Het resulteerde in de gelijkmaker van Stephan
Bakker. Toen Bakker voor de derde maal wist te scoren leek de overwinning voor Haastrecht
binnen. Soufiane Chairi stak daar echter een stokje voor en bepaalde de eindstand op 3-3.

Deze aanblik leidde tot verkeerde conclusie.

door Gerard van Hooff

Na rust kwam Linschoten meer en meer
gevaarlijk door. Een vlammend schot
van uitblinker Sam da Cruz kon
ternauwernood over de dwarsligger
worden getikt. Acht minuten na de
hervatting kwamen de gastheren alsnog
op voorsprong. Bij een overtalsituatie
werd Jelle Baars hard onderuit gehaald.
De toegekende vrije trap werd door
Sam da Cruz binnen geschoten; 2-1.
(53e min) Jordi de Vormer zette drie
minuten later de marge op twee
doelpunten. Rueben Keereweer stuurde
hem goed weg en met een simpele
voetbeweging liet hij de uitglijdende
doelman kansloos; 3-1. (56e min) In het
laatste kwartier probeerde Alphense
Boys nog de aansluitingstreffer te
forceren, maar Maikel Paling was niet
van plan om zich nogmaals te laten
verschalken. Op de afstandsschoten had
hij telkens een antwoord en de lat was
hem welgezind.

Nevobo
onderscheidt
Petra de Goeij
van Jupiter

In de pauze van Jupiter Bruist - een
zaterdag waarop oefenwedstrijden
gespeeld werden door diverse
volleybalteams - werd Petra de Goeij
in het zonnetje gezet.
Het bestuur benutte de korte pauze
om namens de Nederlandse Volleybal
Bond een oorkonde uit te reiken
vanwege haar jarenlange inzet voor
de volleybalvereniging Jupiter.
Petra heeft van 1985 tot 2010 de
functie van wedstrijdsecretaris binnen
Jupiter (sectie volleybal) vervuld en zij
deed dat in een periode waarin Jupiter
22 competitie spelende teams had en
alles met de pen moest gebeuren.
Daarnaast en tegelijkertijd is zij van 1995
tot 2000 secretaris van de vereniging
geweest. Vanaf 2011 tot en met 2019
heeft zij als coördinator dames deel
uitgemaakt van de TC van Jupiter.
De erespeld van de Nevobo in brons
werd, geheel coronaproof, opgespeld
door echtgenoot Theo en de
bijbehorende bos bloemen werd
aangereikt door de voorzitter.
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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

Kampioenen 2020 bekend bij
duivenvereniging De Zwaluw
Eindstand Midfond (300-500 km)
Ladies League: uitslag laatste vlucht
Fontenay sur Eure (470 km)
1. Sacha Wouters,
2. Marlies den Houdijker,
3. Sacha Wouters.

Eindstand Ladies League 2020

1. Myranda Oorschot duif:
20-7025307,
2. Sacha Wouters duif: 20-7025336,
3. Marlies den Houdijker duif:
20-7025448,
4. Sacha Wouters duif: 20-7025308
5. Myranda Oorschot duif: 20-7025337.

Belgencompetitie eindstand
(duif in ‘t vroege voorjaar op de
duivenmarkt in Lier gekocht).
1. Thijs Overbeek.
2. Ron Wouters,
3. Ron Wouters,
4. W. en R. Groen,
5. Nico Kool.

Eindstand Vitesse (100 -300 KM)
Onaangewezen (1e duif)
1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Cees Spelt
4. Cor van der Laar
5. Chris Busscher
Aangewezen
(bovenste twee van de inkorflijst)
1. Overbeek-Rijsbergen
2. Cor van der Laar
3. Cees Spelt
4. W. en R. Groen
5. Comb. Wouters

Onaangewezen
1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Chris Busscher
4. Andre Houdijk
5. Cor van der Laar
Aangewezen:
1. Overbeek-Rijsbergen
2. Andre Houdijk
3. Cees Spelt
4. Comb. Wouters
5. Hans van Zuijlen

Duifkampioenschappen:

Vitesse
1. Cees Spelt 9-1688983
2. Overbeek-Rijsbergen 7-1850119
3. Overbeek-Rijsbergen 7-1850112
4. Comb. Wouters 9-1689049
5. Comb. Wouters 8-1125915
Midfond
1. Comb. Wouters 7-1304886
2. Cees Spelt 9-1783459
3. Overbeek-Rijsbergen 8-1124896
4. Comb. Wouters 7-1304860
5. Comb. Wouters 9-1674423

Vierde NK SUPPOLO was een feestje
Zaterdag 19 september werd het
vierde NK SUPPOLO gehouden
in Ons Statenbad. Dit evenement
is voor het vierde jaar op rij
georganiseerd door SBZO, het
Watersportverbond en Pro-Sup.
Zes teams, waaronder twee
damesteams, streden om de
felbegeerde wisselbeker. De twee
buitenlandse teams die zich op
voorhand hadden ingeschreven,
hadden ervoor gekozen niet te
komen in verband met de
aangescherpte coronamaatregelen.
Het zonnetje scheen, het
zwembadwater was op
temperatuur, er was publiek en een
hele gezellige sfeer. Kortom de
perfecte omstandigheden voor een
middag suppolowedstrijden.
Er werd in een poulefase gespeeld,
hierna volgde de troostfinale,
de twee halve finales, de wedstrijd
om het beste damesteam en ter
afsluiting de finale.
De troostfinale werd gewonnen
door de Statenboys.

Wilt u de gehele uitslag lezen, dan moet
u naar www.pvdezwaluw.nl gaan.
Daar leest u nog veel meer interessante
informatie. Uitslagen van alle vluchten
van 2020, extra activiteiten, het gehele
kampioenenboek van 2020, zelfs van de
laatste tien jaar), de geschiedenis van
postduiven vereniging De Zwaluw,
bonnenverkoop honderdjarig bestaan.
Wilt u meer informatie over de
vereniging: Paul Satink 0348-562775.

Het beste damesteam was de
High Tree Ladies, de dames van
Scheele Boele’s werden tweede
In de finale streden de Old Men II
tegen de Pro-Sup jongens onder
19 jaar. Het was een spannende
finale waarin de teams gelijk
opgingen. Uiteindelijk wonnen de
Pro-Sup jongens.

Oproep aan golfliefhebbers
uit Linschoten

Tijdens de prijsuitreiking werden de
teams gehuldigd met een medaille
van het Watersportverbond.
De Pro-Sup-jongens namen de
speciale wisselbeker in ontvangst.

Op vrijdag 9 oktober zal voor de zeventiende keer het Linschotens Open
Golftoernooi worden gehouden.
Een gezellige dag golfen met tot slot diner en prijsuitreiking in Linschoten.
Er zullen 18 of 9 holes naar keuze gespeeld worden op de vernieuwde golfbaan
Veldzijde in Wilnis. We roepen met name ook beginnende golfers op om deel te
nemen. Inschrijving via Dim Gerssen, dimgerssen@ziggo.nl

Op naar volgend jaar, een speciale
jubileum editie!

Flexibele heftruckchauffeur_GWW.pdf 1 10/09/2020 20:13:44

Wie zijn wij:
GWW Houtimport is een totaalleverancier voor duurzaam geproduceerd hout voor
de grond-, weg- en waterbouw. Door een vast netwerk van FSC® en PEFC™
gecertificeerde zagerijen en boseigenaren hebben we een continue aanvoer van
alle gangbare houtsoorten en afmetingen. We hebben de bewuste keuze gemaakt
voor deze keurmerken omdat ze staan voor behoud van bos met respect voor mens
en natuur.
Wij zijn op zoek naar een:

Flexibele heftruckchauffeur (parttime)

Je woning
goed verkopen?
C

M

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die flexibel bij ons kan komen werken.Wil jij
naast jouw AOW nog wat extra bijverdienen? Wil jij geen 40 uur werken in de week?
Heb je naast jouw huidige baan of studie nog tijd over? Of ben jij gewoon op zoek
naar een parttime baan? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven!

Y

CM

MY

Jouw werkzaamheden:
- Gereed zetten orders;
- Laden en lossen van vrachtwagens;
- Verrijden van goederen (in en uit de voorraad).

CY

CMY

Ontvang een
buurtmailing cadeau*
K

085 - 0218341 | info@goedmakelaars.nl

Wat wij verwachten:
- In bezit van een heftruck- en zijladercertificaat, of bereid om dit te halen;
- Je bent flexibel inzetbaar.
Wat jij mag verwachten:
- Werken in een klein team met korte lijnen;
- Heldere bedrijfsvisie waarin duurzaam geproduceerd hout centraal staat;
- Contractvorm is in overleg, dit kan in loondienst of als ZZP’er worden uitgevoerd;
- Goede arbeidsvoorwaarden zoals een goed startsalaris en reiskostenvergoeding.
Solliciteren:
Weet jij van aanpakken en durf jij de uitdaging aan te gaan? Dan zoeken wij jou!
Solliciteren kan door een kort berichtje te sturen naar directie@gwwhoutimport.nl of
te bellen naar Arjan de Jong via 0620-030623 of 0348-550009. Voor vragen kan je ook
bij Arjan terecht.

goedmakelaars.nl
Adres
Bedrijfsweg 11
3411 NV Lopik

*Goed vertelt jou meer over de actievoorwaarden

Tel 0348 - 55 00 09
Fax 0348 - 55 33 38
Web www.gwwhoutimport.nl
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FC OUDEWATER - HOUTEN
BALSPONSOREN: IJSSALON ROBERTO / BOOGAART BETONPOMPEN
TRANSPORT
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Wij ondernemen met u mee !
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Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen staat garant voor stipte

G bouwgrondstoffen,
I N G
hulp- en gerecyclede grondstoffen. Onze

alert in op veranderingen in de markt. Want goed, snel en rend
neming. Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen onderneemt met

Blankestijn
Oudewater
Jumbo_adv_FCOudewater.indd 1

25 JAAR

pakket ‘op recept’ geproduceerd zand en grint waar ú op kunt bo

Ma t/m Za van
07:00 tot 22:00
Zondag van
12:00 tot 18:00
05-09-18 11:48

UMIA

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W. · CULTUURTECHNIEK · MACHINEVERHUUR
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R. de Jong v.o.f.

Schoonmaakservice
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R. de Jong v.o.f.

Schoonmaakservice

www.fcoudewater.nl
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ACTIE
Coolbest sappen
2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

Zespri
kiwi sungold

1.

500 gram los

3.49

79
MAX. 4
PER
KLANT

Amstel pils

krat 24 flesjes à 300 ml of
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

14.07
14.99

8.

99

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 21 september t/m 27 september 2020. Week 39.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

2 STUKS
3.70
49
98
3.

2.

Wagner Sensazione
2 dozen à 320-370 gram
combineren mogelijk

S
K
U
T
S
2
5.78
99
98
5.

2.

