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Evenementenkalender
Herontwikkeling locatie Schuylenburght
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
OdeWater komt terug
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Veel supporters voor de ‘Social’-runners
Interactieve verkeersles op Haastrechtse scholen

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

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

Team PSG Nederlands kampioen
Suppolo

Het team PSG werd Nederlands kampioen Suppolo.

Op zaterdag 21 september stond het
derde NK Suppolo op de agenda van
het Watersportverbond. Voor het
derde jaar op rij werd het NK
georganiseerd door SBZO en Pro-Sup
uit Oudewater. Ervaren suppers
konden zich inschrijven voor dit NK.
Deze tak van Stand Up Paddling is nog
niet heel bekend in Nederland, maar hier
in Oudewater is er een fanatieke club die
elke week traint en een onderlinge
competitie speelt met elkaar. Suppolo
wordt gespeeld met twee teams van drie
suppers in een special Suppolo veld,
eventueel kan men spelers wisselen
tijdens de wedstrijd. Vijf teams hadden
zich aangemeld te weten: PSG, Hutse
Klus, Old men, 3J's en Pro-Sup. Hierna
volgde een skippersmeeting en om
12.45 uur ging het NK Suppolo van
start.
Er werd in een poulefase gespeeld
waarna de beste drie teams het nog een
keer tegen elkaar gingen opnemen.
Nadat alle teams tegen elkaar gespeeld
hadden, waren het de teams PSG, Old
men en Pro-Sup die zich plaatsten voor
de finalepoule. Hier wist PSG (Roan
Boere, Bram de Vlieg, Jeroen Bos en
Koen Proost) beide wedstrijden te
domineren tegen de Old men (9-4) en
Pro-Sup (8-4). Met deze twee mooie
resultaten werden zij Kampioen van
Nederland. Team Pro-Sup wist in de
finalepoule te winnen van de Old men

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

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl
(9-4) en werden hierdoor tweede.
Het brons ging dus naar de Old men.
Na afloop werden de teams gehuldigd
met een medaille van het
Watersportverbond en mocht het team
PSG de wisselbeker en speciale vaan in
ontvangst nemen.

Veel kritiek op gerestaureerde
stadsmuur van Montfoort
“Het lijkt wel een lappendeken”,
aldus de een. “Een wanvertoning”,
aldus een ander. Montfoortenaren
lijken niet gelukkig met het resultaat
van de gerenoveerde stadsmuur, zo
lieten ze weten op de Facebookpagina
‘Je bent Montfoortenaar als…’
De kritiek heeft met name te maken
met het kleurverschil van zowel
stenen als cement. “Wie heeft hem zo
vernield?”, vraagt Mieke de Kok zich
af op Facebook pagina ‘Je bent een
Montfoortenaar als…’.

Diana Hoogvorst van Velzen reageert:
“Ik dacht dat het nog niet af was.
Gaan ze de stenen niet bewerken,
zodat deze er oud uit komen te zien?”
Gemeente Montfoort laat - in een reactie
- via haar eigen Facebookpagina weten:
“Over het resultaat zijn de meningen
verdeeld, wat ook te maken heeft met
verwachtingen en beeldvorming.
Qua techniek is de wijze van restaureren
tegenwoordig wezenlijk anders dan die
van 50 jaar geleden. Vroeger zou de hele

door Sjoukje Dijkstra

muur opnieuw worden gevoegd,
waardoor de muur er waarschijnlijk als
nieuw zou gaan uitgezien. Tegenwoordig
is er een ander beleid, namelijk dat de
geschiedenis van een object gezien mag
worden. Na het opknappen van de
stadsmuur is deze geschiedenis duidelijk
te zien. Binnen enkele jaren verkleuren
de voegen door het weer en zullen de
verschillen verdwijnen.

vervolg op pagina 11

Vrienden van Oudewater presenteert

'Sinds 1265': dé oudeambachtenmarkt
Zaterdag 28 september tussen
10.00 en 16.00 uur gaat het
centrum van Oudewater terug in de
tijd. Rondom de Markt van de
historische binnenstad vindt het
publiek bijna honderd oude
ambachten en taferelen.
De Vrienden van Oudewater
organiseert deze bijzondere
oudeambachtenmarkt in
samenwerking met verschillende
verenigingen. Toneel, zang en
muziek staan centraal rondom het
hart van Oudewater waar, op die
dag, heel veel valt te genieten.

De Nacht van de Geschiedenis en
Oudeambachtenmarkt

Sinds enkele jaren organiseert de
Vrienden van Oudewater de Nacht van
de Geschiedenis. Een succesvol
evenement waarbij de Oudewaterse
bevolking terug gaat in de tijd. Tijdens de
viering van Oudewater 750 jaar Stad
werd deze activiteit uitgebreid met een
grootse oudeambachtenmarkt in het
centrum. Nu twee jaar later volgt er
opnieuw een combinatie van deze
welbekende 'nacht' met een oudeambachtenmarkt onder de noemer: 'Sinds
1265'. Inmiddels hebben zich al zo'n
97 deelnemers gemeld en dit aantal stijgt
nog steeds. Natuurlijk is ook dit jaar de
brandweer aanwezig, vallen er

door Aad Kuiper

verschillende oldtimers te bewonderen
en is er volop muziek op de markt.
Daar, in de aubadetent, zullen diverse
koren acte de présence geven en zal
ook een Keltisch trio zijn opwachting
maken.
Allerlei figuranten in uiteenlopende
specifieke kledij zijn die dag op de
oudeambachtenmarkt aanwezig om die
dag nog meer te verlevendigen. Om
de sfeer compleet te maken worden
alle deelnemers en vrijwilligers gevraagd
om traditionele kleding van vroeger
te dragen. Iedereen uit en van buiten
Oudewater is van harte welkom,
de toegang is gratis!

Gitarist Kees Dullaart musiceert bij de expositie. (foto: PR).

Kunst en Muziek in
de Overtuin

door Cees Reichard

Op zondag 27 september geven
zeven leerlingen van gitarist Kees
Dullaart om 10.30 uur een concert
bij de foto expositie Op Afstand in
de Overtuin van museum Paulina
Bisdom van Vliet in Haastrecht.
De gitaristen hebben zich laten
inspireren door de foto's van Casper
Cammeraat, Rien Casteleijn en Ernst
Klip. Op basis van hun werk hebben ze
een muziekstuk geschreven, dat tijdens
het concert gespeeld wordt. Docent
Kees Dullaart uit Lekkerkerk speelt met
zijn leerlingen mee. De expositie vormt

het decor voor de muzikanten, zodat
beeld en geluid een dialoog aan kunnen
gaan. Het concert is gratis toegankelijk.

Op Afstand

De expositie Op Afstand is nog tot en
met 3 oktober te bekijken in de
Overtuin. Achter in het park staan op
het groteiland vijftien zeer grote foto's.
De bezoekers wandelen om het eiland
en bekijken zo de foto's letterlijk op
afstand. De expositie vindt plaats naar
aanleiding van het 10-jarig bestaan van
kunstenaarsvereniging Krimpener
Kunstwaard.
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Taizéviering in
Haastrecht

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Herfstmarkt in
Waarder
Op zaterdag 28 september is er van
10.30 tot 15.00 uur herfstmarkt in
de Huiskamer van Waarder aan de
Pr. Maximalaan 2.
Er zijn diverse kramen, versnaperingen
en een springkussen voor de kinderen.
Iedereen is van harte welkom.

Kijk voor informatie op

Zondag 29 september om 17.00 uur
vindt in de Hervormde kerk van
Haastrecht een Taizéviering plaats.
De viering wordt gehouden als
afsluiting van de landelijke Vredesweek
die het thema ‘Vrede verbindt over
grenzen’ heeft meegekregen.
De viering wordt georganiseerd door de
vier Haastrechtse kerken verenigd in
het Haastrechts platform voor
interkerkelijke samenwerking (HAPIS).
Taizé is een geloofsgemeenschap in
Frankrijk opgericht door Frère Roger.
Ieder jaar bezoeken veel jongeren uit
de hele wereld Taizé, volgen daar
workshops en wonen de dagelijkse
vieringen bij. Taizévieringen kenmerken
zich door veel (repeterende) zang,
momenten van reflectie en bezinning.
U bent van harte uitgenodigd deze
viering, die door Jaap den Besten
muzikaal wordt begeleid, bij te wonen.

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 29: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 29: 09.30 uur Ds. C.J. Overem
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Zo 29: 10.00 uur Oecumenische viering

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 29: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 29: 09.30 uur Ds. T.J. Korten
16.00 uur Ds. J. Blom
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 29: 10.00 uur Dhr. Corjan Matsinger
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 29: 10.00 uur pater Herman Wijtten S.V.D.

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 29: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 29: 09.30 uur Ds. F.C. Dijke
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 28: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 29: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 29: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 29: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. F. Hoek

Filmavond

Vrijdagavond 27 september wordt
vanaf 19.30 uur de film ‘The Shack’
gedraaid bij de Gereformeerde kerk
Haastrecht aan de Hoogstraat 136.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Mack Philips raakt na een familietragedie
in een stevige depressie, waardoor hij
aan zijn diepste overtuigingen gaat
twijfelen. Tijdens zijn geloofscrisis
ontvangt hij een geheimzinnige brief die
voorstelt dat hij afzakt naar een verlaten
hut, diep in de wildernis van Oregon.
Daar ontmoet hij een enigmatisch trio
dat wordt geleid door een vrouw die
‘Papa’ heet. Mack ontdekt belangrijke
waarheden waardoor hij anders tegen
zijn tragedie aankijkt. Het zal zijn leven
voorgoed veranderen.
Na afloop is er gelegenheid om na te
praten over de film.
Voor deze filmavond wordt u/jij
uitgenodigd door de Hervormde en
Gereformeerde kerk Haastrecht.

Franciscan call for peace

Onder de naam 'franciscancall4peace' is er een initiatief gestart om op vrijdag
4 oktober om 14.00 uur de klokken van zoveel mogelijk kapellen en kerken te luiden.
Zo zullen dan ook de klokken van de St. Franciscuskerk in Oudewater te horen zijn.
In het jaar 1219 ging St. Franciscus van Assisië dwars door de vijfde kruistocht heen
om de sultan van Egypte, Malek Al-Kamil, te ontmoeten. De mannen ontdekten in
elkaar een groot verlangen naar vrede, ze hadden enkele goede gesprekken.
Geïnspireerd gingen zij uit elkaar. Terug in Italië deed Franciscus de oproep om met
klokgelui op te roepen tot gebed, zoals hij de islamitische muezzins vanaf de
minaretten had horen doen. Hij schreef ook zijn 'Lofzang op de Allerhoogste God'
waarin hij God aanroept met 33 namen, naar het aantal jaren dat Christus' aardse
leven duurde en geïnspireerd op de 99 Schone Namen voor Allah.
In het kader van het herdenkingsjaar, de ontmoeting heeft inmiddels haar 800-jarig
jubileum, is het idee ontstaan om op vrijdag 4 oktober om 14.00 uur de klokken van
zoveel mogelijk kapellen en kerken te luiden. Dit is tijdens het 'grote vrijdaggebed' van
de moslims. Op hetzelfde moment bidden christenen de 'Lofzang op de Allerhoogste
God' en de moslims de '99 Schone Namen voor God'. Wij doen dit als uiting van
respect voor elkaar, om te getuigen dat we broeders en zusters zijn, maar vooral als
oproep voor vrede in de wereld tussen christendom, islam en alle andere religies.

Evenementenkalender
WOENSDAG

2

Op zondag 29 september om 10.00 is er in kerkgebouw De Rank, Verlengde
Hoogstraat 26 in Montfoort een plusdienst over een dit intrigerend thema.
De president van de USA, Donald Trump, vindt veel berichtgeving fake news.
“Dit moet je niet geloven. Geen aandacht aan schenken.” Hoe is dat met de bijbel?
Bestaat God wel echt of is het ook fake news?
Een PLUSdienst is een kerkdienst nieuwe stijl die de Protestantse Gemeente Montfoort
vier keer per jaar organiseert. Voorganger is Corjan Matsinger, een veelgevraagd
spreker, die iets op pakkende wijze kan belichten. De dienst is ook heel geschikt als je
niet of maar heel af te toe in een kerk komt. Voorafgaande aan de dienst is er al wat te
drinken. Muziek wordt verzorgd door de band Witness. Iedereen is van harte welkom.

Donderdag 26 september is er een
komische avond met Lia Verheul
bij de Vrouwen van Nu Oudewater
vanaf 20.00 uur in Zalencentrum,
Westsingel. Zaal open 19.30 uur.
Lia Verheul trakteert de aanwezigen op
leuke anekdotes die zich afspelen op de
camping. Er zullen veel herkenbare
situaties en belevenissen met andere
campinggasten voorbij komen, terwijl
gezellige liedjes de campingstemming
nog meer zullen benadrukken.
Het zal ongetwijfeld een leuke avond
worden voor iedereen; of ze nu wel of
niet van kamperen houden. Toegang
gratis voor leden en belangstellenden.

Samen lukt het
om uw financiële
problemen
op te lossen

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

!!

Koffieochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Rank,
Noorder-Kerkstraat. Deze is voor iedereen
toegankelijk. Heeft u zin in een praatje, kop koffie of
wilt u er gewoon even uit, weet u welkom.
Mocht u een taxi nodig hebben bel dan de
vrijwillige hulpdienst: mevr. Seine, 0348-563898.

OUDEWATER

DONDERDAG

3

-

Repair Café in Concordia. Iedereen is van harte
welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met kapotte
spullen langs te komen om die ter plaatse, samen met
vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.

HAASTRECHT

t/m zondag 6 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

VRIJDAG

4
ZATERDAG
5
-

-

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

OUDEWATER

‘Snert’-wandeling. De Montfoortse ijsclub
organiseert in samenwerking met ZijAktief
Montfoort een ‘Snert’-wandeling over twee
afstanden: 5 en 10 km. Vertrek en aankomst vanaf
09.30 uur bij de koek- en zopie tent, naast de
kinderboerderij, aan de Grote Gracht.

MONTFOORT

en zondag 6 oktober - Open atelierdagen met
‘Thee in het Atelier’ van 12.00 tot 17.00 uur bij het
Montfoorts Kunstenaars Collectief, Klaverpad 6.
Een expositie vol kunstwerken in het thema ‘licht’
en installaties met ‘licht’, lichte ateliers waar de
kunstenaars hun werk belichten, aan het werk zijn en
informatie geven. Op zaterdagmiddag zal het muziek
duo ‘Elusive’ daarbij het geheel oplichten met hun
live muziek.

MONTFOORT

en zondag 6 - Stadsmuseum open met o.a. de
tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

en zondag 6 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

ZONDAG

6

-

9

Polderwandeling: Haastrecht/Vlist-route.
Vertrek om 11.00 uur vanaf het zwembad De Loete,
Bredeweg 2, 2851 VA te Haastrecht. Tijdsduur ± 3 uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar
06-52244602 of 06-12650009.

MONTFOORT

Oktober Pret in het Park vanaf 11.00 tot 18.00 uur.
De STAM gasten zorgen bij droog weer voor de
luchtkussens, stormbanen, draaimolen. Ook zal er
weer een Ukkies hoek zijn voor kids t/m 3 jaar met
o.a. een ballenbak. Muziek vereniging Ons Genoegen
zorgt deze dag voor groot deel van de vrijwilligers én
de vrolijke muzikale omlijsting met maar liefst vijf
dweilorkesten uit de regio waaronder natuurlijk het
Montfoortse ZWUP. Gratis entree volwassenen.
Kinderen 5 euro inclusief limonade.
Info: www.pretinhetpark.nl

MONTFOORT

10

Gasten zijn: burgemeester
Van Hartskamp-de Jong en
wethouder Rensen.
De avond begint om 20.00 uur,
na afloop is er een hapje en een
drankje. De toegang is gratis.

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 vrijdag 13 september 2019
JANNE Maria Johanna
dochter van
Tim en Rianne Oskam
Schaatsenrijder 56
2851 ZN Haastrecht

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Lezingavond bij de GVO.
Lezing: ‘De rol van het rijtuig op de Nederlandse
buitenplaatsen’ door de heer Mario Broekhuis van de
stichting Hippomobiel Erfgoed.
Vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2.
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50.

OUDEWATER

DONDERDAG

Kerken en het gemeentebestuur

Vrouwen van Nu
Oudewater

Oktober

WOENSDAG

Plusdienst: ‘Is God fake news?’

Na de succesvolle ‘Ronde Tafels’ vorig
seizoen wordt op donderdag 3 oktober
in Linschoten weer een ‘Ronde Tafel’
georganiseerd in ‘t Kruispunt aan de
Nieuwe Zandweg. Inwoners van
Linschoten, leden en besturen van de
plaatselijke geloofsgemeenschappen
worden uitgenodigd om samen te
spreken over de vraag:
‘Op welke terreinen kunnen de
burgerlijke gemeente en de kerken in
Linschoten samenwerken?’

24 SEPTEMBER 2019

-

Thema-avond over gamen.
De avond begint om 19.30 uur bij de hervormde
gemeente in verenigingsgebouw De Wingerd,
Kerkplein 7. Gamen is een nadrukkelijk onderdeel
geworden van de culturele context waarin wij leven,
niet alleen als middel tot vermaak, maar ook als tool
om te informeren en te onderwijzen. Tegelijkertijd
kunnen games vragen oproepen. Kenner en
ervaringsdeskundige theoloog dr. Frank Bosman
geeft regelmatig lezingen over de ins en outs van
gamen en schreef er boeken over. Hij hoopt de
aanwezigen te informeren over de wereld van de
games; wat gebeurt er in games, wat zijn eventueel
de gevaren, welke richtlijnen zijn er te geven aan
ouders, welke spellen zijn wel/niet aan te raden, waar
dreigt de verslaving? Natuurlijk is er ook gelegenheid
eigen vragen te stellen.

LINSCHOTEN

t/m zondag 13 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

VRIJDAG

11
-

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

OUDEWATER

Eric Borrias: De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*.
Kijk en luister naar het prachtige verhaal dat
topverteller Eric Borrias vertelt over Allan Karlsson;
de 100 jarige die niet van plan is, op te komen dagen
op het feest dat het bejaardenhuis organiseert.

HAASTRECHT

t/m zondag 13 - Kamermuziekfestival.
Stichting Podium Oudewater presenteert op vrijdag
11 oktober vanaf 20.15 uur in het Stadhuis het Delta
Piano Trio; op zaterdag 12 oktober is er vanaf 14.00
uur een wandelconcert met het Berlage Saxophone
Quartet (St. Franciscuskerk, Michaëlskerk, Arco
Architecten); op zaterdag 12 oktober vanaf 20.15 uur
in het Stadhuis spelen Miren Urbieta-Vega - sopraan
en Joana Otxoa de Alaiza - piano; op zondag 13
oktober vanaf 12.00 uur is er een uniek lunchconcert
‘Kamermuziek in de keuken’ in het Muziekhuis met
het Barbican String Quartet; en op zondag 13
oktober is er vanaf 20.15 uur in het Stadhuis de
afsluiting met Marit & Friends. Voor info en
toegangskaarten zie: www.podiumoudewater.nl

OUDEWATER

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl
* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden Grachtenvaert vindt u op www.geelbuik.nl
Informatie over actuele vertrektijden Touwtrein vindt u op www.oudewater.net
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prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Wij bestaan 95 jaar
BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ
GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN.

Stijnman

HERFSTACTIE!

l
o
v
s
a
t
Een kheden:
heerlij

Pandabol
6 broodjes
Speculaas
Oudewaterse Kussen
Kruidnootjes
5 Krentenbollen
‘n Brood naar keuze
Kleine verrassing

KINDERKLEDINGBEURS MONTFOORT

Verkoop van mooie
tweedehands winterkleding

Dinsdag 1 oktober van 09.00 tot 12.00 uur
in het St. Josephgebouw

Inbrengen kleding: maandag 30 september
Info: www.kinderkledingbeursmontfoort.nl
Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw

Touwslag 1, 3421 JH Oudewater
verzorgt op vrijdagavond 27 september

een bingo

meT zeer mOOie priJzen
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur
een ieder is vAn HArTe welkOm

ZANGWORKSHOP RONDOM KERST
Je kunt op projectbasis gedurende
zes repetities meezingen met het
Middenkoor uit Oudewater o.l.v.
dirigente Monique van den Hoogen.

Tijdens de workshop zal o.a. het
‘Klein Kerstoratorium’ van Oosterhuis/Oomen
ingestudeerd worden.
Repetities op maandagavond
18 en 25 november
en 2, 9, 16 en 23 december.
De workshop wordt afgesloten met een
uitvoering met kerstsamenzang
op zondagmiddag 22 december én in de
viering op Kerstavond 24 december
in de St. Franciscuskerk.
Info en aanmelden t/m 28 oktober
via middenkoor@telfort.nl
Kosten deelname 15 euro.

DEZE HEERLIJKE TAS
Herfst- g! VAN € 19,95
Aanbiedin NU VOOR € 12,95!
Deze actie is geldig tot en met zaterdag 28 september.

Korte Havenstraat 6 | Oudewater | 0348-561279

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

Droom concerten op 9 en 10 november
in de Goudse Schouwburg.

www.cessibon.nl

Donderdag 26 september

10.00 Spelletjes
14.00 Ledendag KBO/PCOB
Vrijdag 27 september

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 28 september

10.00 Burendag

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Zondag 29 september

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 30 september

10.00
13.45
14.00
14.45

Zingen met Monique
Tuinzaal
Wandelen met de Zonnebloem
Volksdansen
Tuinzaal
Bijbelkring

Dinsdag 1 oktober

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

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

|

3421 JD Oudewater

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

KOFFERBAKVERKOOP

Zaterdag 28 september 11.30 uur
op de markt in Oudewater.

Geheugentraining
Tuinzaal
Irma Spruijt speelt accordeon Tuinzaal
Aanschuifmaaltijd
Tuinzaal
Creasoos
Bestuurskamer

Afvallen met Patries - 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.cambridgeweightplan.nl

DorpAktief houdt

Cessibon

10.00
15.00
18.00
19.00

Kan jij wel wat hulp en motivatie gebruiken?
Mail, bel of app dan voor een afspraak.

Voor meer info zie: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl
Voor het aanvragen van een inschrijfnummer:
kledingbeursoudewater@gmail.com

PROJECTKOOR

Woensdag 25 september

Voor veel mensen is afvallen een grote wens of misschien
wel noodzakelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen en
motivaties. Afvallen en op gewicht blijven is niet altijd
even makkelijk en daarom wil ik je daar graag via het
stappenplan van Cambridge Weight Plan mee helpen.

Voor leuke tweedehands najaarskleding,
winterkleding en speelgoed.
zaterdag 12 oktober - 08.30-11.00 uur
Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1

Droom, Durf, Doe en
Zing mee! met Cessibon

Dagactiviteiten

Prins Bernhardstraat 2

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater

van 14.00 tot 17.00 uur bij Diemerbroek 31, Papekop
Opening om 14.00 uur met koffie/thee en
om 17.00 uur ter afsluiting een borrel met de buren.
Snuffelaars van uit buiten Papekop zijn
namens DorpAktief van harte welkom!
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Oudewater

Garen 30

Modern 3-kamer appartement (maisonnette) van
circa 125 m2 met ruim balkon, gelegen op de derde
en
vierde
verdieping
in
een
verzorgd
appartementengebouw met lift.
• Bouwjaar 2011
• Lichte woonkamer met grote raampartijen en een
eikenhouten vloer
• Moderne keuken (Siematic)
v.v. inbouwapparatuur en granieten aanrechtblad
• Gelijkvloers wonen: woonkamer, keuken,
toiletruimte, badkamer, balkon en de
ouderslaapkamer bevinden zich op dezelfde
verdieping
• De woonverdieping is geheel voorzien van
comfortabele vloerverwarming.
• Zolderverdieping met een tweede slaapkamer,
een ruime werkkamer en wasruimte
• Balkon op het Westen gesitueerd over de
volledige breedte van het appartement
• Rondom het complex ligt een mooie tuin met
diverse terrassen en picknicktafels

Koopsom e 425.000,-- k.k.

Party - Boerderij

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol

Aprilmakelaars is lid NVM en verkoop o.a. via FUNDA

Jaap Bijzerweg 11b - Woerden 0348-409606

feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid
Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

www.b5beveiligingstechniek.nl

Paniek? Angsten zijn
goed te behandelen!
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl
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Met VOC de Reeuwijkse plassen over
door Ellen van Leeuwen

De vriendinnen van de Verenigde
Oudewaterse Compagnie (VOC)
hadden nog wat euro's over na de
feestmiddag met Willeke Alberti begin
dit jaar. Afgelopen vrijdag hebben ze
veertig ouderen getrakteerd op een
vaartocht over de Reeuwijkse plassen.
Ineke Bollier, één van de VOC-dames,
heeft in samenwerking met Goudse
Watersport Vereniging Elfhoeven uit
Reeuwijk een sloepentocht georganiseerd.
Onder perfecte weersomstandigheden
voerden de ouderen, samen met de
vriendinnen, in negen sloepen over de
Reeuwijkse plassen. Na afloop hebben ze
- onder het genot van een advocaatje nagepraat in het clubhuis van Elfhoeven.
Jacqueline Jongerius van de VOC kijkt
terug op een geweldige middag en kijkt
alweer uit naar een volgend festijn. "Het
was een fantastische middag. We worden
hier heel enthousiast van. Als we weer
een nieuw idee hebben, dan gaan we dit
zeker uitvoeren!"
In november 2018 hebben de vriendinnen
van de VOC 6500 euro opgehaald met
de verkoop van tweedehands kleding
tijdens Sale Oudewater.

Duik onder in het
Kamermuziekfestival Oudewater
Van 11 tot en met 13 oktober
organiseert Podium Oudewater
voor de vierde keer het
Kamermuziekfestival Oudewater.
Artistiek leider én (van origine)
Oudewaterse Marit Vliegenthart heeft
opnieuw een afwisselend programma
samengesteld met enthousiaste en
steengoede muzikanten.
Nieuw dit jaar: het culinair
lunchconcert 'Kamermuziek in de
keuken' in Muziekhuis Oudewater.
Marit nodigt bewust jonge ensembles uit
voor het festival. Marit: "Jong en
veelbelovend. Binnen Nederland behoren
zij tot de top". Het Delta Piano Trio is
een van de ensembles met veel potentie.
Marit: "Alles wat ik van hen heb gehoord
is prachtig". Het trio opent het festival
op vrijdagavond in het Oude Stadhuis
met muziek van Haydn, Vasks en
Mendelssohn.

Wandelconcert

Tijdens het wandelconcert op zaterdag
speelt het Berlage Saxophone Quartet
achtereenvolgens in de St. Fransiscuskerk,
de Grote of St. Michaëlskerk en bij
Arco Architecten aan de Donkere Gaard.
Met het Berlage Saxophone Quartet
heeft Marit een van de allerbeste
saxofoonkwartetten van de wereld naar
Oudewater gehaald. "Zij zijn zelfs zo goed
dat ze - als saxofoonkwartet - zijn
toegelaten tot de master voor strijkkwartetten in Berlijn." Tijdens het
wandel-concert wandelt het publiek in
een stoet van kerk naar kerk en
vervolgens naar Arco Architecten.
U wordt van harte uitgenodigd om
(halverwege) aan te sluiten.
Zaterdagavond zingt de bekende Spaanse
operazangeres Miren Urbieta-Vega in het
Oude Stadhuis. Zij zingt onder andere de
'Vier letzte Lieder' van Strauss, volgens

Marit een van de mooiste muziekstukken
ooit geschreven. Ook zingt ze Spaanse
muziek en stukken van een Baskische
componist.

Muziek en eten

Het hoofdpunt van de vergadering van het forum Ruimte afgelopen week was de
stedenbouwkundige visie voor het herbebouwen van die locatie na sloop van het
oude gebouw. Daar waren eerder een aantal randvoorwaarden gesteld. Er moet
een mix komen voor jong en oud, Abrona zou moeten kunnen terugkeren
(14 woningen), een deel van de woningen zou met gezamenlijke voorzieningen
geschikt moeten zijn voor ouderen met een zorgbehoefte. Het voorliggende plan
gaat uit van 64 sociale huurwoningen, te ontwikkelen door Woningraet.
Daarnaast zijn er allerlei andere randvoorwaarden op het gebied van energie
(gasloos) en duurzaamheid (meer water(berging)), een fietsstraat inbedden,
zoveel mogelijk groen.
over parkeerproblemen in Klein
Hekendorp. Een paar insprekers pleitten
voor een mix van koop en sociale huur
omdat er niet voldoende vraag naar
sociale huurwoningen zou zijn en er een
aanzuigende werking naar andere
gemeenten ontstaat. Mevrouw Jacobs
van De Wulverhorst had graag samenwerking gezien voor de te realiseren
zorgvoorzieningen en wil graag bij de
toewijzing van woningen betrokken

Speculaasactie
In de periode van 30 september tot 12 oktober worden huis-aan-huis
overheerlijke speculaasbrokken verkocht in de plaatsen Benschop, Cabauw,
Jaarsveld, Kamerik, Linschoten, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek en Vlist door
vrijwilligers van de Stichting Ontmoeting.
Één pak kost 2 euro en drie pakken 5 euro. Trakteren? Doe dat dan nu, een doos van
veertien pakken kost slechts 22 euro en u steunt hiermee het goede doel!
De opbrengst is bestemd voor Stichting Ontmoeting die hulp biedt aan mensen die
zijn vastgelopen door bijvoorbeeld schulden of verslaving, en niemand hebben om op
terug te vallen. Maar u kunt helpen!
Wilt u bestellen of meer informatie, dan kunt u bellen naar
Ali Smit, tel. 0182-309362, Agatha Benschop, tel.0348-553879 of
Nelly Verheij, tel. 0348-452471.

Adriana van den Berg-Vonk
-AdriSinds 30 april 2011 weduwe van
Cornelis van den Berg
in de leeftijd van 80 jaar.
Erica
Sjako
23 september 2019
Oudewater, De Wulverhorst, afdeling De Uiver
Correspondentieadres:
Goejanverwelle 88, 3467 PR Hekendorp
Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 27 september van 19.00
tot 20.00 uur in 'De Wingerd' achter het kerkgebouw 'God is liefde'
Goejanverwelle 48 te Hekendorp.
In deze kerk zal op zaterdag 28 september om 11.00 uur de
afscheidsdienst worden gehouden, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Hekendorp aan de
Hekendorpse buurt.
~
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg door
het personeel van de afdeling De Uiver
van De Wulverhorst

DorpAktief Papekop organiseert op burendag, zaterdag 28 september,
een kofferbakverkoop van 14.00 tot 17.00 uur.
Om 14.00 uur is er voor de buurtjes koffie /thee en om 17.00 uur wordt er
afgesloten met een lekkere borrel.
Ook niet-Papekopppers zijn natuurlijk van harte welkom op de markt.

Duurzaam (of ‘groen’)
bankieren

Feestelijke stemming

Het slotconcert is misschien wel het
hoogtepunt van het festival. Hier komt
alles bij elkaar, vertelt Marit. Samen met
bevriende muzikanten speelt Marit tijdens
Marit & Friends een kamermuziekrepertoire dat het Oudewaterse publiek
echt eens moet horen. Marit: "We doen
dit nu voor de derde keer en het is altijd
ontzettend leuk. Ook omdat we muziek
spelen die we zelf waanzinnig mooi
vinden."
Alle concerten tijdens het festival
beloven mooi en intiem te worden.
Marit: "Tijdens het Kamermuziekfestival
zit je als publiek heel dicht bij de
muzikanten, je beleeft het echt samen."
Rolf Tybout, die namens Podium
Oudewater het zeer informatieve
programmaboekje samenstelde:

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is
gebleven, geven wij u kennis, dat na een lange periode van
afnemende gezondheid van ons is heengegaan onze lieve moeder

Kofferbakverkoop in Papekop

Op zondagmiddag kunt u tijdens
'Kamermuziek in de keuken' genieten van
muziek van drie beroemde componisten
en een driegangenlunch bereid door
chef-kok Jim Kort. Het idee van dit
culinaire lunchconcert is ontstaan in de
keuken van Herman Stoevelaar van
Podium Oudewater. Naast liefde voor
muziek, deelt Herman met zijn vrouw en
dochters liefde voor lekker eten.
Herman: "We vroegen ons af of grote
componisten lievelingsgerechten hadden.
We hebben ons daarin verdiept."
Tijdens 'Kamermuziek in de keuken'
worden de muziek en de culinaire
voorkeuren van drie componisten
samengebracht.
"En natuurlijk vertellen we daar wat
smakelijke verhalen bij", aldus Herman.

Herontwikkeling locatie
Schuylenburght

De omwonenden waren in grote getale
opgekomen en van diverse kanten werd
er kritiek geuit. De visie heeft het over
vier woonlagen tegenover de
appartementen van het Joostenplein.
De voorzitter van de VVE daarvan was
daar niet blij mee. De bewoners van de
Heemraadsingel zijn niet blij met drie
woonlagen voor hun deur en het
omvormen van de straat tot een
fietsstraat. Tenslotte waren er zorgen

door Ellen van Leeuwen

24 SEPTEMBER 2019

Marit Vliegenthart.
"De hele sfeer tijdens het festival is
enthousiast en intiem. Je duikt een paar
dagen samen onder in de muziek.
Dat brengt je in een soort roes, je raakt
in een feestelijke stemming."
Kaarten voor de concerten van het
Kamermuziekfestival zijn te koop op
www.podiumoudewater.nl
Voor het wandelconcert is de toegang
gratis. Op de website vindt u ook het
volledige programma.
door Trudie Scherpenzeel

blijven. Wethouder Kok ging zeer
uitvoerig in op de gestelde vragen.
Voor wat betreft de hoogte van de
gebouwen gaat de wethouder nog in
overleg met de stedenbouwkundige.
Voor wat betreft een mix van koop en
huur was hij van mening dat er elders in
Oudewater (Oranje Bolwerck, kop van de
St. Jansstraat) goedkope en dure koop
en duurdere huur wordt gebouwd.
Op Westerwal komt vrijwel geen sociale
huur is de verwachting. De bouw op het
terrein van de Schuylenburght zal
gefaseerd worden opgeleverd, zodat niet
ineens 50 sociale huurwoningen (14 zijn
er zoals gezegd al vergeven aan de
cliënten van Abrona) op de markt komen,
zodat er zo min mogelijk aanzuigende
werking op niet-inwoners van Oudewater
ontstaat. Wethouder Kok vroeg de
aanwonenden hun ideeën voor een
betere indeling door te geven, zodat die
meegenomen kunnen worden. Voor het
gebied moet ook een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Wat alle
partijen wel verbond was de indruk dat
welke woning je ook bouwt in Oudewater
er altijd wel behoefte aan is.
De Wakkere Geelbuik vond dat er
overnieuw moest worden begonnen.
De volgorde was in de ogen van het
raadslid totaal verkeerd. Hij bleef een
roepende in de woestijn. Het CDA was
er niet van overtuigd dat er, naast de al
gerealiseerde sociale woningbouw in
Noortsyde, zoveel behoefte is aan sociale
huurwoningen. De Onafhankelijken
pleitten voor een avond met de
aanwonenden voordat over het plan
wordt besloten. Een aantal andere vragen
kon nog niet beantwoord worden zodat
de vaststelling van de stedenbouwkundige
visie werd verschoven naar een volgende
raadscyclus.

Op donderdag 3 oktober zal er in de Ontmoetingskerk te Oudewater
(Westsingel 2) een presentatie worden gegeven met als onderwerp
Duurzaam (of ‘groen’) bankieren.
Deze presentatie wordt georganiseerd in het Zalencentrum door de PGO te
Oudewater in samenwerking met Triodos Bank. De toegang is vrij.
Een presentatie en discussie over duurzaam oftewel ‘groen’ bankieren is onderdeel
van een aantal presentaties bij de PGO die betrekking hebben op milieu en
duurzaamheid. Om over deze onderwerpen bijeenkomsten te organiseren heeft de
PGO kerk zich laten inspireren door de profeet Micha die in zijn profetieën reeds
richting gaf aan onze ‘betrokkenheid’ bij de wereld waarin wij thans leven maar die
ook ‘leefbaar’ moet zijn voor volgende generaties. Daar duurzaam bankieren
onderdeel uitmaakt van deze betrokkenheid hebben wij Triodos Bank gevraagd bij ons
een presentatie over dit onderwerp te komen geven.

Westerwal

Column

Een loonwerker heeft vijf jaar achterstallig onderhoud aan de braak
liggende Westerwal uitgevoerd en er een stuk geëgaliseerd bij wijze
van tijdelijke parkeerplaats, met een bouwhek eromheen. Er wordt al
twintig jaar niet gebouwd, en dat is ook logisch omdat de eigenaar
van de grond dat moet willen: wijziging bestemmingsplan aanvragen,
beeldkwaliteitsplanprocedure doorworstelen, bouwvergunning
aanvragen. Maar de vorige projectontwikkelaar heeft nooit een
bouwvergunning aangevraagd, en verkocht de grond door aan de
huidige, en het lijkt er niet op dat deze projectontwikkelaar wel van
plan is er te gaan bouwen, anders gezegd: liever doorverkopen.
Onze woningbouwvereniging heeft het geld, maar stelt bouwen altijd
zo lang mogelijk uit. Misschien dat de nieuwe directeur doortastender
is. De burgemeester verzekerde mij onlangs dat de gemeente
Oudewater wat kredietwaardigheid betreft triple-A is, en bij de Bank
Nederlandse Gemeenten moeiteloos de kooppenningen voor zo’n stuk
grond zou kunnen lenen. Gevoegd bij het feit dat we een wethouder
hebben die niets liever doet dan spijkers met koppen slaan, lijkt dat
het ideale scenario om eens wat aan die Westerwal en de woningnood
te doen. Het laatste bericht is, dat een gerenommeerd ingenieursbureau is ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken.
Maar hoe zit het dan met die omineuze struikelsteen waar het bouwen
aan de Westerwal al twintig jaar op afgeketst heet te zijn: er mogen
binnen 75 meter vanaf de rooilijn van een fabriek geen woningen
gebouwd worden, toch?
En waarom gaat nu dáár niet eens iemand aan morrelen? De regel
stamt uit de tijd dat ‘industrie’ gelijk stond met rokende schoorstenen,
knallende klinkhamers, smederijen, hitte, adembenemende dampen,
stoomketels en -fluiten en nachtelijk licht en lawaai. In 1925 schreef
Herman de Man, dat de zware bonsstoten van de olieslagerij die op
de Westerwal stond in Polsbroek te horen waren; de huidige
machinefabriek is geruislozer dan de eerste de beste geluidsinstallatie
aan de overkant. De geurcirkel heeft tegenwoordig een aparte norm,
maar de las- en snijrobots van een machinefabriek doen keurig
geurloos hun werk, een varkens- of wietkwekerij veroorzaakt meer
stankoverlast. Een machinefabriek heeft weinig met bedenkelijke
chemie te maken (Oudewater lag enkele jaren geleden wèl onder de
roetcirkel van de chemiebrand in Moerdijk, hier niet 75 meter maar
75 kilometer vandaan). Vergeleken met een tankstation is onze
machinefabriek een veilige haven. Kortom: de 75-meterregel is een
volstrekt achterhaalde 19e eeuwse norm. Als een welbespraakte
burgemeester of wethouder dààr nu eens aan gaat knabbelen, dan is
de bouw van een rijtje vriendelijke kadewoningen al een stuk
dichterbij...
Otto Beaujon
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Zó lang zó sterk, in één klap geveld
Met heel veel verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn man, onze vader en opa

JOHAN VAN DER HORST
Johannes Cornelis
Geboren Willeskop 31 juli 1933
Overleden Montfoort 17 september 2019
Wij zijn dankbaar, dat wij hem als gezin tot
op het laatst in zijn eigen vertrouwde omgeving
hebben kunnen verzorgen.
Nel van der Horst-Tol
Ron en Elleke, Ilse en Timo, Louise, Rick
Hanneke en Jaap
Lex en Angelique, Silvan, Danique
De begrafenis heeft zaterdag
21 september 2019 plaatsgevonden.

Met pijn in ons hart hebben we veel te vroeg
afscheid moeten nemen van onze lieve

George Dickerson

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

* Monrovia, Liberia,
28 december 1975
† Oudewater,
17 september 2019

ChantalGijssel
van

Rosemary
Ria
Gwyneth
Jan en Ria
Sandy
Mirella
Birgit

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247

Hendrik van Viandenstraat 30,
3421 HM Oudewater.

24 uur per dag bereikbaar

De uitvaartdienst voor George heeft zaterdag
21 september plaatsgevonden.

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Correspondentieadres:
Godfried van Rhenenlaan 8, 3417 AN Montfoort

vermey | uitvaartzorg
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Het bericht dat onze collega plotseling is overleden heeft ons diep geraakt.

George Dickerson
Jaren lang was hij voor ons een zeer gewaardeerde collega en vriend.
Wat gaan we zijn glimlach missen.

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348 471962

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rosemary, dochters Ria en Gwyneth,
Jan en Ria, overige familie en naasten.
Wij wensen hen de komende tijd veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Collega’s Velegro Installatietechniek
Logo Velegro installatie.pdf

1

09-10-17

16:42

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

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

René en Henriëtte Verweij

May the Lord bless you and keep you safe
May the Lord’s face shine upon your days

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Verdrietig hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van

George Dickerson
vader van onze leerling Ria uit groep 2/3.
Lieve Ria, wij wensen jou, je moeder Rosemary
en je zusje Gwyneth veel sterkte en kracht toe!
Het team van de Immanuelschool

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Diep bedroefd zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze keeper, 'rots in de branding',
maar bovenal onze vriend

George Dickerson
We gaan je missen op het veld
en in de kleedkamer.
Wij wensen zijn vrouw Rosemary,
dochters Ria en Gwyneth,
Jan en Ria, overige familie en vrienden
veel sterkte met dit enorme verlies.
FC Oudewater
Zondag 1

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl
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Vergunningen

Zwerfafvalambassadeurs in the picture:

Janine Schoonderwoerd

U heeft ze vast al eens zien lopen en zwerfafval zien rapen:
De Zwerfvuilambassadeurs. Periodiek vertellen ze over hun
motivatie. Dit keer Janine Schoonderwoerd uit Oudewater.
,,Ik wil graag mijn steentje bijdragen
aan een schone leefomgeving en
raap daarom zwerfvuil rondom de
IJsselvere. Ik stoor me enorm aan
het afval dat op straat ligt. Ik let er
overal op, zelfs als we in de auto
zitten langs de snelweg. In het
buitenland ligt ook veel langs de
weg. Waarom? Neem het mee de
auto in en gooi het thuis weg.
Dat leer ik ook mijn kinderen’’.
,,Ik ben milieubewust en probeer zo
veel mogelijk afval te scheiden.
Ik raap het zwerfvuil voor mijn
eigen goede gevoel, maar het is
toch leuk als je een compliment
krijgt van iemand onderweg. Of als
er iemand uit het raam hangt en
zegt dat je goed bezig bent”.

Ingekomen
aanvragen/meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 193 in Snelrewaard
het revitaliseren van een
woonhuis,
ingediend op: 13-09-2019,
dossiernummer: OLO4465533

• Elzenweg 9B in Oudewater /
Elzenweg 11 in Oudewater
het revitaliseren van een
bedrijfsgebouw,
ingediend op: 11-09-2019,
dossiernummer: OLO4648777

APV / Bijzondere wetten
• Oudewater
het ophangen van een
spandoek van 16 tot
27 september 2019
voor de promotie van
Energie Oudewater,

Meer info of ook meehelpen?

Meld je aan via z.ambassadeurs@gmail.com
of 06-19468944. Samen houden we Oudewater,
Hekendorp, Papekop en Snelrewaard schoon!

Mail gerust naar afvalscheiden@
oudewater.nl of bel 14 0348.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het voormalig agrarisch perceel
Waardsedijk 40 naar een woonperceel en een
theetuin, waarbij de voormalige bedrijfsgebouwen en
verhardingen met uitzondering van de bestaande
onderbouw zullen worden gesloopt.
Het perceel heeft een bijzondere cultuurhistorische
waarde, omdat de locatie onderdeel was van de Linie
van de Pleit.

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

• Korte Havenstraat, Oudewater
het ophangen van een
spandoek van 30 september
tot 12 oktober 2019
ten behoeve van het
Kamermuziekfestival,
ingediend op: 17-09-2019,
dossiernummer: 1922530

Besluiten/beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Kapellestraat 37 in Oudewater
het aanleggen van een tuin aan
de grachtzijde,
besluit: verleend op 10-09-2019,
dossiernummer: OLO4548245

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

Het perceel wordt landschappelijk ingepast met een
verwijzing naar deze cultuurhistorische functie van het
hier aanwezige verdedigingswerk uit de periode van
de Oude Hollandse Waterlinie.
Het ontwerpbestemmingsplan valt vanaf 25 september
2019 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
en via de website www.oudewater.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op
het stadskantoor in Oudewater, telefoon 14 0348.
Gedurende de ter inzage termijn van 6 weken is het
mogelijk voor een ieder om schriftelijk een zienswijze
in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan.
De zienswijzen kunnen worden gezonden aan de
gemeenteraad van de gemeente Oudewater, Postbus
100, 3420 DC Oudewater.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marcia van Kats: kats.m@woerden.nl of bel 14 0348.

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur en Formulierenhulp
van 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Verantwoordelijk wethouder Walther Kok wil voorafgaand aan de
forumvergadering van 29 oktober nog een bewonersbijeenkomst organiseren. Een datum hiervoor is nog niet bekend. Daarover volgt nog
nadere informatie.

ingediend op: 12-09-2019,
dossiernummer: 1922514

Ontwerpbestemmingsplan Waardsedijk 40
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Waardsedijk 40 met identificatienummer
NL.IMRO.0589.waardsedijk40-ON01
van 25 september tot en met 5 november
2019 ter inzage ligt.

Aan het einde van de discussie trokken de forumleden de conclusie dat
het onderwerp nog niet voldoende ‘bespreekrijp’ is voor behandeling in
de gemeenteraadsvergadering van 26 september aanstaande. Eerst
dient er nog antwoord te komen op diverse vragen. Zodra de
openstaande vragen beantwoord zijn, komt de stedenbouwkundige
visie weer aan de orde in de vergadering van het Forum Ruimte van
29 oktober aanstaande.

• Dijkgraaﬂaan 7 in Oudewater
het plaatsen van een
garagedeur in de schuur
aan de voorzijde,

ingediend op: 16-09-2019,
dossiernummer: 1922528

Heeft u vragen?

Op dinsdag 17 september 2019 vond de eerste behandeling
van het raadsvoorstel ‘Stedenbouwkundige visie locatie
Schuylenburcht’ plaats. Dat gebeurde in het Forum Ruimte
van de gemeenteraad van Oudewater. Veel omwonenden
en andere betrokkenen kwamen op de bijeenkomst af.
Diverse omwonenden maakten van de gelegenheid gebruik
om met de forumleden mee te praten over de plannen.

• Lange Burchwal 80 in Oudewater
het plaatsen van zonnepanelen
op een plat dak,

• Rodezand 48 in Oudewater
het organiseren van een
optreden van de band Hippz
in café Tante Pietje op
14 december 2019,

Een frisse start voor het nieuwe
afvalinzamelsysteem! Belangrijk voor
ons milieu. Want wist u dat ruim
70% van het Oudewaterse restafval
nog uit herbruikbare grondstoffen
bestaat?

Behandeling stedenbouwkundige
visie locatie Schuylenburcht

ingediend op: 10-09-2019,
dossiernummer: 1922499

• Havenstraat 15 in Oudewater
het plaatsen van een steiger
van 25 september tot
12 oktober 2019,

Voortgang nieuw
afvalinzamelsysteem
De voorbereidingen voor ons
nieuwe afvalinzamelsysteem
in 2020 zijn in volle gang.
Afgelopen weken zijn de nieuwe
minicontainers voor restafval en
GFT huis-aan-huis bezorgd.
Voor bewoners van hoogbouw en
binnenstad vervangen we deze
week de verzamelcontainers voor
restafval. Daarna plaatsen we bij elke
locatie ook GFT-verzamelcontainers.
Later dit jaar vervangen we de
PMD-verzamelcontainers bij de
supermarkten door perscontainers,
zodat er meer PMD-zakken in passen.
U kunt uw afval gewoon blijven
aanbieden zoals u gewend bent.
Het pasjessysteem volgt later en
daarover ontvangt u nog informatie.

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

24 SEPTEMBER 2019

besluit: verleend op 13-09-2019,
dossiernummer: OLO4577275

besluit: verleend op 17-09-2019,
dossiernummer: OLO4608277

• Noord-Linschoterzandweg 44
in Snelrewaard
het bouwen van een jongveestal,
besluit: verleend op 17-09-2019,
dossiernummer: OLO4313229

• Goudse straatweg 52
in Oudewater
het uitbreiden van een woning
door middel van een opbouw
op een aanbouw,

besluit: verleend op 10-09-2019,
dossiernummer: 1921370

• Goudse straatweg 50
in Oudewater
het uitbreiden van een woning
door middel van een opbouw,

besluit: verleend op 10-09-2019,
dossiernummer: 1921769

APV / Bijzondere wetten
• Oudewater
het ophangen van een spandoek
van 16 tot 27 september 2019
voor de promotie van
Energie Oudewater,

besluit: verleend op 12-09-2019,
dossiernummer: 1922499

• Parkeerplaats Sint Janstraat
in Oudewater
het organiseren van
schoolvoorstelling De Grote Reis
op 7 oktober 2019,
besluit: verleend op 12-09-2019,
dossiernummer: 1922456

• Evenemententerrein Oudewater
het organiseren van
het Herfstfest
op 18 en 19 oktober 2019,
besluit: verleend op 17-09-2019,
dossiernummer: 1922120

• Evenemententerrein Oudewater
het schenken van zwakalcohol-houdende dranken
tijdens het Herfstfest
op 18 en 19 oktober 2019,
besluit: verleend op 17-09-2019,
dossiernummer: 1922121

• Havenstraat 15 in Oudewater
het plaatsen van een steiger
van 25 september tot
12 oktober 2019,

besluit: verleend op 16-09-2019,
dossiernummer: 1922514

• Korte Havenstraat in Oudewater
het ophangen van een
spandoek van 30 september
tot 12 oktober 2019
ten behoeve van het
Kamermuziekfestival,
besluit: verleend op 18-09-2019,
dossiernummer: 1922530

Agenda
• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur
• WoonEvent - maandag 7 oktober om 20.00 uur
in woonzorgcentrum De Wulverhorst
• Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)
donderdag 10 oktober om 20.00 uur (iedereen van harte welkom)
• Vergadering Forum Samenleving
maandag 28 oktober om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de grifﬁe:
grifﬁe@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 24 september 2019
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OUDEWATER

Ondernemers uit de regio

Nieuwe kunst bij Galerie Sille

OdeWater komt terug

VERSWEKEN

Volop
De tentoonstellingsruimte
van Galerie Sille is
weer helemaal opnieuw ingericht met nieuwe
kunst. Daarom is er zondag 29 september
van 12.00 tot 17.00 uur weer een feestelijke
middag! Zo rond 14.30 uur wordt er getoast
en kunt u daarna proeven van de wijnen van
Proef & Plezier (van De Proefkelder uit
Montfoort).
Van een aantal nieuwe kunstenaars als Martin
Copier en Anneke Koster zijn er schilderijen te
zien. Maar ook van onze vaste kunstenaars, vers
werk uit het atelier! Waaronder Marly Freij en
Bernadette Sterk met een serie nieuwe
portretten en van Jenny Boot, Barend
Houtsmuller, Kaat Stieber en Hans Withoos een
collectie niet eerder getoonde fotografie.
Sculpturen zijn er te zien van oa. Angelique
Cremers, Marian Timmer, Marja Verkerk,
Lilian Wessels, Saskia Hoeboer, Jolanda Drukker
Murray en Leo Smit & Leny Franken.
Maak kennis met deze kunstenaars tijdens onze
Meet & Greet! Alle bovengenoemde kunstenaars
zijn aanwezig.

Na het succes van 4 jaar geleden, is de enige echte geur van Oudewater weer
verkrijgbaar bij DA Johan Schouten.
Johan: “Speciaal voor ‘Oudewater, 750 jaar stad’ hebben we een eigen geur laten maken.
We hebben gekeken naar geurelementen die in en om Oudewater voorkomen. Zo is er
klaproos, wilgenbast en waterlis in de geur verwerkt. Maar het belangrijkste ingrediënt is de
hennep. Door zijn krachtige geur is de hennepbloem een uitstekende basis voor een
langhoudende geur. In zowel de dames als de herengeur is dit het belangrijkste ingrediënt.”
De damesvariant is inmiddels al twee jaar uitverkocht. Dat het zo’n succes zou worden had
Johan Schouten, de bedenker van het concept, niet gedacht. “Eigenlijk is het als grapje
begonnen”, vertelt Johan. “Het maken van een eigen geur kost veel energie. Het bedenken en
afstemmen van de verschillende geuringrediënten is een heel proces. Het enige wat we hadden
was de naam. O-de-water. Oudewater maar zonder u. Dat klinkt dan bijna als eau de toilette.
Een dikke knipoog naar Oudewater!” Regelmatig is er nog vraag naar de damesgeur. Maar om
de hele productie, met flessen en verpakkingen, weer op te starten is te kostbaar.

Navullen

Coop
roomboter
appeltaart

per stuk, ca. 5/6 personen
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Groene Hart spirituele beurs in Lopik
Op deze gezellige beurs, waar persoonlijke aandacht centraal
staat, zijn o.a. aanwezig mediums, kaartleggers en masseurs.
Ook is er verkoop van edelstenen/mineralen, boeken enz.
De eerste 50 bezoekers ontvangen een gratis goody bag.

4. 2.
29

De beurs is zondag 29 september van 11.00 tot 17.00 uur
in ‘De Schouw’ te Lopik. De entree bedraagt slechts 5 euro.

14

Kijk voor meer info en enkele standhouders op
www.groenehartspirituelebeurzen.nl onder het kopje Lopik.

bak of emmer
150-500 gram

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

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

Alle
blauwe
bessen
De specialist in garage- en industriële deuren

Volop

Afgelopen voorjaar kreeg de winkel bezoek van een vertegenwoordiger met een uniek Alle
Heks’nkaas
geurconcept. Een geur die je steeds kan
navullen. Eenmalig een verstuiver kopen en
of Maza
daarna iedere keer komen laten vullen. Heel
2 bakjes à
milieuverantwoord dus. Eigenlijk een beetje
125-225 gram
zoals de drogist vroeger deed met Boldoot
combineren mogelijk
eau de cologne. Het concept heeft meer
dan 40 originele geuren, geïnspireerd op
bekende geuren. Alle geuren zijn alleen als
parfum te verkrijgen. Dat betekent een
hoge concentratie geur, dus een mooiere
geurintensiteit. Ook hier is de naam een
knipoog, PRFM. Als je dat uitspreekt klinkt
het als ‘parfum’.
Terug naar de vertegenwoordiger.
06 _
98
Al pratend kwam het gesprek uit op
Odewater. Hij vond het een verrassend en
99
53 _
origineel concept en vroeg of het recept van
de geur er nog was. Natuurlijk had Johan
dat nog, waarna hij aanbood om het
opnieuw te gaan produceren, als parfum.

2.69 _ 5 99
.
Vraag vrijblijvend advies
1.61 en_ wij3.59
helpen u aan een passende deur!

Aankomende zaterdag 28 september tijdens
‘Sinds 1265’ introduceert DA Johan
Schouten de hele PRFM-lijn. In totaal zijn er
48 geuren als parfum verkrijgbaar. Voor een
hele mooie prijs vanaf e 14.50. Waarbij
alleen tijdens de ambachtenmarkt gevulde
tasverstuivers te koop zijn voor maar e 5.00

DA Johan Schouten,
Korte Havenstraat 18
Oudewater

1.03
1.08

Beenham

naturel of honing-mosterd
per 100 gram
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Beemster
gesneden kaas

Coop
roomboter
appeltaart

2 bakjes à
125-225 gram
combineren mogelijk

per stuk, ca. 5/6 personen

2 pakjes à 125/150 gram
combineren mogelijk
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Beenham

naturel of honing-mosterd
per 100 gram
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naturel of honing-mosterd
per 100 gram

Beenham

2 pakjes à 125/150 gram
combineren mogelijk

Beemster
gesneden kaas

2 STUKSSTUKS

2 pakjes à 125/150 gram
combineren mogelijk
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Pitloze witte druiven
78
78
6. 4.6.58
99

Pitloze witte druiven
bak 500 gram
bak 500 gram

6.

0.
0.

2 dozen à 340-400 gram
of zakken à 450 gram
combineren mogelijk

gesneden kaas

78 Iglo
Iglo
Ping & Klaar
Ping & Klaar
of Roerbak
of Roerbak sensatie
Iglo
2 dozen à 340-400 gram
sensatie
Ping
& Klaar

79Iglo

1.08 sensatie
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2 dozen à 340-400 gram
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Pitloze witte druiven
bak 500 gram
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Keuze uit 48 verschillende geuren

Pitloze witte druiven
bak 500 gram
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Maak een statement met PRFM!
Een nieuwe moderne manier van parfum kopen
Je hoeft je flesje niet weg te gooien!
Hervul het met je favoriete geur!

30 ml 14,90
50 ml 19,50
Refill
30 ml 12,50
50 ml 17,50

1.
1.

0.

99

05Ambachtenmarkt
Tijdens de
‘Sinds 1265’
gevulde74
tasverstuivers voor
maar e 5,00

Mona pudding
TUKS
2S
bak 296-450 ml
S
05
2 STU7.K58 TUKS
99
29.98S zetfoutenMona
pudding
Prijs- en assortimentswijzigingen,
en uitverkochte
artikelen
74 voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
05
58
1.
1. 05 t/m 29 september 2019. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
7. per klant. Aanbiedingen geldig van 23 september
Maximaal 6 actieartikelen
2 dozen à 340-400 gram
of zakken à 450 gram
combineren mogelijk

9.

6.-

6.-6.7.
9.98
58

bak 296-450 ml

1.
74

0.
0.

1.1.74

99
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 23 september t/m 29 september 2019. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

98

Mona pudding
bak 296-450Mona
ml

pudding

bak 296-450 ml

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijsassortimentswijzigingen,
zetfouten
uitverkochte
voorbehouden.
Alle aanbiedingen
zijn uitsluitend
bestemd
voor thuisgebruik,
nietaan
voorde
handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen
peren
klant.
Aanbiedingen geldig
van 23 en
september
t/martikelen
29 september
2019. Week
39. *per product
kan de prijs
verschillen,
de korting dus
wordt
kassa verrekend.

Coop Heijmans

Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 23 september t/m 29 september 2019. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Joostenplein 35

Coop Heijmans

Coop Heijmans
Coop Heijmans
Joostenplein 35 Joostenplein 35

Joostenplein 35

DA Drogisterij
& Parfumerie Johan Schouten
Korte Havenstraat 18, 3421 AG Oudewater
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Raadsvergadering 30 september 2019
De gemeenteraad vergadert op maandag 30 september 2019, aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van
het Huis van Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. De vergadering is openbaar.
AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare
raadsvergadering van 8 juli 2019
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
5. Behandeling ingediende vragen
(artikel 39 Reglement van orde)

Hamerstukken

6. Vaststelling bestemmingsplan Waardsedijk-Oost 14
te Montfoort (nr. 739471)
7. Vaststelling bestemmingsplan Heeswijk 159-161
te Montfoort (nr. 739449)
8. Plan van aanpak asbestdaken (nr. 739971)
9. Verzoek zienswijze 2e (ontwerp) Begrotingswijziging
2019 en 1e (ontwerp) Begrotingswijziging 2020
ODRU (nr. 730476)

Bespreekstukken

10. GRP 2019-2023 (nr. 710740)
11. Startnotitie RES regio U16 (nr. 728300)
12. Opstellen Cultuurhistorische Waardenkaart
(nr. 661428)
13. Verbetering aansturing verbonden partijen
(nr. 736041)
14. Actualisatie Lange Termijn Agenda (LTA)
augustus 2019 (nr. 733884)
15. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl >
College en raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.
royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort.

GEMEENTE MONTFOORT,
WSP UTRECHT-MIDDEN & FERM WERK

NETWERKCAFÉ
MONTFOORT
Ben je op zoek naar werk?

Kom langs op donderdagmiddag 3 oktober
en maak kennis met werkgevers uit de buurt!
Jocko Rensen, de wethouder van Montfoort,
nodigt je uit voor een hapje en een drankje
in de Commanderije van St. Jan
van 15.00 tot 17.00 uur.

In het kort:
Wanneer: donderdag 3 oktober
Hoe laat: 15.00 - 17.00 uur
Waar:
Commanderije van St. Jan
Hofstraat 3 - 5, Montfoort

Herstel stadsmuur afgerond
Het heeft iets langer geduurd dan verwacht,
maar het opknappen van de historische stadsmuur
van Montfoort is nu daadwerkelijk afgerond.
Al enige tijd wordt dit belangrijke aangezicht van de
gemeente opgeknapt. Nadat de werkzaamheden
vorig jaar november vanwege weersomstandigheden
werden stilgelegd, zijn ze eerder dit jaar hervat.
Die restauratiewerkzaamheden zijn onlangs
afgerond. Dankzij de opknapbeurt is verder verval
voorkomen en kan de muur er weer jaren tegenaan.

Voorkomen van verval

Gemeente Montfoort heeft zich samen met betrokkenen
de afgelopen jaren ingezet voor herstel van de stadsmuur.
De muur was namelijk in verval en dat vonden veel
partijen jammer. De stadsmuur vertoonde talloze
bouwsporen en restauratie was hard nodig om dit stuk
Montfoortse geschiedenis te behouden. Omdat de muur
vele eigenaren kent, nam Stichting Behoud Monumenten
in Montfoort en Linschoten het initiatief om in
samenwerking met Erfgoed Advies Groen en gemeente
Montfoort een restauratieplan op te stellen. Financieel is
het project mogelijk gemaakt door diverse organisaties,
bijdragen van eigenaren en de gemeente Montfoort.

Techniek en resultaat

Over het resultaat zijn de meningen verdeeld, wat ook te
maken heeft met verwachtingen en beeldvorming.
Qua techniek is de wijze van restaureren tegenwoordig
wezenlijk anders dan die van 50 jaar geleden.
Vroeger zou de hele muur opnieuw worden gevoegd,
waardoor de muur er waarschijnlijk als nieuw zou gaan

uitgezien. Tegenwoordig is er een ander beleid, namelijk
dat de geschiedenis van een object gezien mag worden.
Na het opknappen van de stadsmuur is deze
geschiedenis duidelijk te zien. Binnen enkele jaren
verkleuren de voegen door het weer en zullen de
verschillen verdwijnen. Bij de werkzaamheden is een
(lichte) kalkmortel toegepast, hetzelfde soort als
waarmee de muur in het verleden is opgemetseld.
Cementmortel is te hard voor de steen en zou er in de
toekomst voor zorgen dat de steen kapotvriest.
Door een juiste keuze van de mortel wordt dit voorkomen.
Het gedeelte bij de Jumbo is deels bijgekleurd.
Verder is er nog een beperkt budget beschikbaar,
waarmee in de komende maanden wordt geprobeerd
enkele esthetische verbeteringen uit te voeren.

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Grof tuinafval
aanbieden?
Geef het voor
2 oktober door
aan de gemeente!
Vooraf aanmelden.

Afvalkalender september 2019

Oud papier
en karton

Tijdens dit netwerkcafé kan je op een
informele manier met lokale werkgevers in
gesprek gaan om te kijken of er interessante
vacatures voor je beschikbaar zijn.
Er komen enthousiaste werkgevers uit
verschillende branches!
Dit betekent: van zorg tot logistiek en van
techniek tot detailhandel.
Daarnaast kan je je cv laten checken en een
mooie foto laten maken, die je bijvoorbeeld voor
je cv of LinkedIn-proﬁel kunt gebruiken.
Tip:
Print je cv een paar keer uit en neem deze
mee voor werkgevers én voor de cv-check.

Toekomstbestendig

Vanwege weersomstandigheden en drukte bij
uitvoerende partijen heeft het project enige vertraging
opgelopen. Ook waren sommige materialen, waaronder
steensoorten, niet altijd voorradig.
Evengoed kan de stadsmuur van Montfoort er na deze
opknapbeurt weer een ﬂink aantal jaar tegenaan,
iets waar het de betrokkenen om te doen was.
Nu de werkzaamheden klaar zijn zullen betrokkenen en
initiatiefnemers binnenkort in besloten kring het project
ofﬁcieel gaan afronden.

dinsdag 24 september 2019

Donderdag 3 oktober wordt er weer grof tuinafval
opgehaald. Als u grof tuinafval aan huis wilt laten
ophalen, dan is vooraf aanmelden noodzakelijk.
Dit kan via de website www.montfoort.nl
of telefonisch via 0348-476400.

Wat is grof tuinafval

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

Voorwaarden

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

Dit mag niet bij grof tuinafval:
•
•
•
•
•

schuttingen en bielzen
aarde en zand
grond, zand en graszoden
tuinmeubilair
tegels en stenen

vervolg op pagina 9
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In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!
InMontfoort volgens
Evert en Michel
Evert de Jong
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik woon al 45 jaar in Linschoten. Ik voel me hier thuis,
in het bijzonder geldt dit voor de Protestantse gemeente
‘t Kruispunt. Het afgelopen jaar hebben we het
125-jarig jubileum van de kerk met elkaar en met het
hele dorp gevierd.
Waar ontspan je je in Montfoort/Linschoten?
Wandelen en fietsen in de directe omgeving, maar ook
met vrienden iets eten of drinken op het terras aan het
water van het Wapen van Linschoten en genieten van
de bootjes.
Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Samen met de VOL hebben we op Open
Monumentendag een dorp vol plezier gevierd.
Er waren maar liefst 150 figuranten; jong en oud
beleefde plezier aan het vertier van vroeger.
Voor mij en veel andere Linschotenaren is daarnaast
zingen in Mannenkoor Zanglust Linschoten naast
inspanning ook plezier beleven.
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Ik winkel bij bakker Verwey, slager Ferry Lempers,
Boon’s supermarkt en natuurlijk ook de Wereldwinkel.
Het is goed dat we in Linschoten deze voorzieningen
hebben; we moeten er samen voor zorgen dat we ze
ook behouden.
Waar ben je trots op in Montfoort/Linschoten?
Linschoten heeft de geschiedenis tastbaar in de
Dorpstraat en omgeving. Ik ben trots op ons dorp
als ik aan de kinderen (en de leerkrachten ) van de
basisscholen het verhaal kan vertellen van het Wapen
van Linschoten, de Grote Kerk en de Slangenmuur.
Wat is jouw parel in Montfoort/Linschoten?
Dat is niet eenvoudig om te kiezen. Mijn parel is het
Appellaantje, het pad met fruitbomen van het oude dorp
dwars door de wijk Rapijnen naar de voormalige
boerderij van boer Breedijk. En het kleine deurtje in de
5 december kade, dat alleen op Open Monumentendag
voor de kinderen opengaat.

Wat vinden inwoners van
Montfoort en Linschoten?
Wat zijn parels en wat bindt hen?
Evert de Jong (rechts op de foto)
en Michel Verschoor vertellen.

Michel Verschoor
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik woon vanaf 1969 in Montfoort en heb in Linschoten
op de Prins Claussschool gezeten. Montfoort is echt mijn
stadje. De mooiste en leukste plek om te wonen.
Waar ontspan je je in Montfoort/Linschoten?
Dat kan op heel veel plekken. De tennisbaan is er daar
een van. Maar ook in/bij een van de vele
horecagelegenheden die er zijn, is het heerlijk verblijven.
Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Ontspannen is voor mij ook plezier maken, zie dus op de
tennisbaan of bij een van de horecagelegenheden.
Maar denk speciaal aan carnaval, de 24 uur
en één van de vele activiteiten van STAM.

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Uiteraard winkel ik in Montfoort. Zowel op het gebied
van food als non-food is alles binnen onze gemeente te
verkrijgen. Als voorzitter van de winkeliersvereniging
ben ik daar nog steeds trots op. En als we met zijn allen
onze boodschappen en andere zaken in onze gemeente
blijven kopen, kunnen we onze kernen gezellig en
leefbaar houden.
Waar ben je trots op in Montfoort/Linschoten?
Op Montfoort en de inwoners. Bij elkaar zijn we
“best een goed stel”!
Wat is jouw parel in Montfoort/Linschoten?
Een van de vele parels is het tennispark van TVM,
de club waar ik (uiteraard) zelf speel en ook voorzitter
van mag zijn. Prachtig mooi voorbeeld hoe je met
vrijwilligers een geweldig mooi tennispark in stand kunt
houden met al de activiteiten.
Maar dat geldt voor eigenlijk alles wat er gebeurt in
Montfoort. We mogen best heel trots zijn op wat al die
vrijwilligers organiseren en regelen.

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

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 2 oktober 2019 in
het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 7 oktober 2019
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 13-09-2019
Z/19/148611
Kadastrale gemeente Linschoten,
sectie C, nummer 156, nabij
Cattenbroekerdijk 22A in Linschoten
Het uitbreiden/renoveren van
geitenstallen.
• 17-09-2019
Z/19/149797
Watermuntplein 26 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning.

• 17-09-2019
Z/19/149800
Het Jaagpad 36 in Linschoten
Het plaatsen van twee dakkapellen.
• 17-09-2019
Z/19/149803
Stadhouderslaan 85 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
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.
Verleende omgevingsvergunning
• 18-09-2019
Z/19/146490
Heeswijk 49 in Montfoort
Tijdelijke brandweerpost.
• 23-09-2019
Z/19/141655
Vaartkade Zuidzijde 12 Linschoten
Het bouwen van een woning.

MILIEU

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort 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:
• Maatschap J.C. Vlooswijk
en M.J. Brouwer voor het adres:
IJsselveld 17 in Montfoort.

De melding heeft betrekking op een
uitbreiding met één windmolen
(as-hoogte 15 meter) bij het bedrijf
• Hoogendoorn autoschadeherstel
voor het adres:
Steenovenweg 14 in Montfoort.
De melding heeft betrekking
op het starten van een
autoschadeherstelbedrijf.
Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld.
Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar 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, tel. 088-0225000.

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

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort

PAGINA 10

LINSCHOTEN

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

vervolg van de voorpagina

MONTFOORT

Bernhard Weber verrast met Koninklijke
Onderscheiding

door Sjoukje Dijkstra

Van hockeyclub tot cultureel
erfgoed

Van 2000 tot 2017 trainde Weber
diverse teams bij de Hockeyclub in
Montfoort. In de leeftijdscategorie van
12 tot 18 jaar ging dit om zowel jongensals meisjesteams. Hij deed dit elke week
met veel enthousiasme en liet de jeugd
meedelen in zijn liefde voor het
hockeyspel. Met liefde gaf hij de coaches
op zaterdag ondersteuning en leefde hij
hartstochtelijk mee met de teams.
Al sinds eind jaren negentig 'bewaakt' en
verzamelt hij spullen die van belang zijn
voor het culturele erfgoed van Montfoort.
De stukken uit het museum Montfoort,
dat eind jaren negentig sloot, zijn door
hem veiliggesteld door ze te verplaatsen
naar de kelder van het Huis van
Montfoort en deze te archiveren.
Zo werd de Oudheidskamer 'geboren'.

Twaalf vrijwilligers
Afgelopen vrijdagmiddag verraste burgemeester Petra van Hartskamp Bernhard
Weber thuis met een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in
de Orde van Nassau als dank voor zijn vrijwillige inzet voor de Hockeyclub
Montfoort, de Open Monumentendag en zijn bijdrage aan Stichting Oud
Montfoort (SOM).
"De ontvangst van een Koninklijke
Onderscheiding was voor onze Bernhard
een grote verrassing. Hij was er ronduit
verguld mee en dat is hem van harte
gegund!", zo schrijft Kees Bazuine, die
zelf ook actief is bij SOM, op de
Facebookpagina 'Je bent Montfoortenaar
als…'. Specifiek benoemt Bazuine de
bijdrage van Weber aan het culturele
erfgoed van Montfoort: "In al die jaren
heeft hij niet alleen goed voor ons
erfgoed gezorgd, maar dit ook 'bewaakt'."
"Heel mooi... Mooi om dat nu nog te

doen voor een bijzonder persoon",
reageert André Brugmans op de
Facebookpost van de Gemeente
Montfoort. Sandrine Leeman schrijft:
"Fan-tas-tisch! Die heb je dubbel en
dwars verdiend Bernard! Van harte
gefeliciteerd!" Er zijn ook minder
positieve geluiden. Adri van der Meyden
vindt: "Als je alle mensen in Montfoort
als vrijwilliger met vele jaren verdienste
moet onderscheiden, dan heeft zij nog
vele weken te gaan. Hou op met die
medailles."

Omdat er vanaf de zomer 2018 nog
maar twee vrijwilligers waren, die zich
bezig hielden met het historisch erfgoed
van de Stad Montfoort, deed Bernhard
Weber een oproep voor nieuwe
vrijwilligers. Met goed resultaat. Het geeft
aan hoe gemotiveerd en inspirerend hij
te werk ging en gaat… De Stichting Oud
Montfoort (SOM) - ook door hem
opgericht - bestaat inmiddels sinds dit
voorjaar uit twaalf vrijwilligers.

Bij de werkzaamheden is een (lichte)
kalkmortel toegepast, hetzelfde soort als
waarmee de muur in het verleden mee is
opgemetseld. Cementmortel is te hard
voor de steen en zou er in de toekomst
voor zorgen dat de steen kapotvriest.
Door een juiste keuze van de mortel
wordt dit voorkomen. Het gedeelte bij de
Jumbo is deels bijgekleurd. Verder is er
nog een beperkt budget beschikbaar,
waarmee in de komende maanden wordt
geprobeerd enkele esthetische
verbeteringen uit te voeren.”

Afgekeurde steiger

Dat er dilemma’s zijn bij een dergelijke
restauratie, onderschrijft Gerben Hagoort
op de ‘Je bent een Montfoortenaar als…’
onder de oorspronkelijke kritische post
van Ewout van Oosterom: “Zoals hij er
nu staat is het een beetje een lappendeken.
Hadden ze hem in het geheel gedaan, was
het té netjes geworden (moet wel oud
blijven) Niets doen zou enkel uitstel zijn
geweest. Ik denk dat we geduld moeten
hebben. Als er weer wat mos en
dergelijke op gaat groeien, zal hij de
komende jaren steeds mooier worden.”
“Laat er een paar seizoenen overheen
gaan”, meent ook Karin Sangers.
“Het ziet er zeker niet uit”, reageert
Pascal van den Brom. “Het duurde ook
belachelijk lang. Wat ook echt niet kon,
vond ik, dat ze op een afgekeurde steiger
stonden, zonder kantplanken.”
Gemeente Montfoort erkent dat het
langer duurde dan gepland, onder andere
omdat er meer belanghebbenden in het
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spel waren. “Omdat de muur vele
eigenaren kent, nam Stichting Behoud
Monumenten in Montfoort en Linschoten
het initiatief om in samenwerking met
Erfgoed Advies Groen en de gemeente
Montfoort een restauratieplan op te
stellen. Financieel is het project mogelijk
gemaakt door diverse organisaties,
bijdragen van eigenaren en gemeente
Montfoort. Vanwege weersomstandigheden en drukte bij uitvoerende partijen
heeft het project enige vertraging
opgelopen. Ook waren sommige
materialen, waaronder steensoorten, niet
altijd voorradig. Evengoed kan de
stadsmuur van Montfoort er na deze
opknapbeurt weer een flink aantal jaar
tegenaan, iets waar het de betrokkenen
om te doen was.”

Petje af

Ondanks de uitleg van de gemeente
Montfoort is Ewout van Oosterom nog
steeds van mening dat het beter had
gekund: “Gemeente Montfoort, dit is een
grote wanvertoning”, schrijft hij.
“Prutswerk en het verpesten van het
aangezicht van Montfoort. Doe het goed
of doe het helemaal niet. Ziet er werkelijk
niet uit. Had een goede aannemer in de
hand genomen. Weet zeker dat er
Montfoortse ondernemers zijn die dit veel
beter hadden gedaan en nog trots waren
geweest ook.” Toch zijn er ook positieve
reacties te lezen, al zijn die op een hand
te tellen. Karin Sangers vindt het
resultaat ‘prima’: “Restaureren is niet
nieuwbouwen en na een paar seizoenen
ziet het er weer anders uit. Petje af!”

Open Monumentendag

Voor de Open Monumentendagen wist
Weber keer op keer thema's te bedenken
die naamsbekendheid gaven en aansloten
bij de inwoners. Hij zocht de publiciteit
op wat leidde tot vele artikelen in de
media en een goede opkomst tijdens de
Open Monumentendagen.

Tiende Burendag in
Linschoten

Veel supporters voor de 'Social'-runners
Ze genoten er zichtbaar van.
Sommigen deden nog een extra
rondje door de fabriek van Kiremko.
Ze hadden de Socialrun bijna
volbracht. De fabriek van Kiremko
was voor de meeste teams de een na
laatste stop. Het doel van de
Socialrun was het begrip voor mensen
met een verstandelijke beperking en/
of psychische aandoening te
vergroten. En dat is gelukt.
De fietsers en lopers van vierenveertig
teams, waaronder het team van Abrona,
konden de bijzondere aandacht zeer
waarderen. Er was erg veel belang-

stelling. Kiremko, de sponsor van het
team van Abrona had flink uitgepakt.
Er was een pad afgezet waardoor de
deelnemers dwars door de fabriek heen
liepen en fietsten. Aan het eind werden
ze opgewacht door 'Slagkragt' van
muziekvereniging Carolus en door een
grote groep supporters.
"We hebben het erg leuk gehad", zei een
van de begeleiders van Abrona. "De
lopers en fietsers hebben een mooie
prestatie neergezet. En we hebben heel
veel plezier gehad met elkaar.
De begeleiders kwamen uit alle
geledingen van de organisatie. Velen

door Siem van der Burg

kenden elkaar nauwelijks. De Socialrun
heeft ook bijgedragen aan onze
'teambuilding'. We hebben in drie dagen
veel plezier gehad. Problemen hebben
we niet echt gekend, behalve dan die
keer dat de navigator bij een benzinestation achtergebleven was. Die hebben
we toch maar eerst even opgepikt.
Maar verder was de Socialrun een groot
succes.

Op zaterdag 28 september viert
Linschoten voor de tiende maal
Burendag! Het thema van dit jaar is
'Tropical'. Na het slechte weer van
vorig jaar hopen ze dit jaar op een
tropisch zonnetje!
Burendag is een jaarlijks terugkerend
feest op een initiatief van Douwe Egberts
en het Oranje Fonds, dat je samen viert
met je buren en de buurt op de vierde
zaterdag in september. In Linschoten
vieren ze Burendag met het hele dorp.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar
in contact, met een goede kop koffie die
te verkrijgen is bij de kraam van Linfano.
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven en bevordert zo contact en
verbinding tussen groepen mensen.
Zo kunnen leerlingen van de Woerdense
middelbare scholen ook (een deel van)
hun maatschappelijke stage doen op de
Burendag in Linschoten. Het is een dag
waarop je gezellig samenkomt en waarbij
veel mensen iets goeds doen voor elkaar
en de buurt.

SWOM

Ook SWOM zal aanwezig zijn op de burendag in Linschoten. Tijdens deze burendag
wordt om 13.00 uur het DoeMeeHuis in Linschoten officieel geopend door
wethouder Jocko Rensen. Daarna is iedereen welkom om een kijkje te nemen in het
DoeMeeHuis. Onder ons motto ‘Iedereen doet mee’ nodigen wij alle bezoekers van
deze dag uit om mee te werken aan een feestelijke slinger: ‘Doe mee en kom - maak
een vlaggenlijn met SWOM!’
Ook zijn deze middag medewerkers en vrijwilligers aanwezig om u meer te vertellen
over de verschillende diensten van SWOM.

Uit het forum ruimte
Maandag 16 september begon het
vergaderseizoen weer met het forum
ruimte. Op de agenda onder andere de
Regionale Energie Strategie (RES). Zoals
inmiddels bekend is Utrecht niet in staat
te voorzien in de eigen energiebehoefte
en doet de stad een beroep op de
omliggende gemeenten. Utrecht stelde
voor de vakantie voor om zonneweides
en windmolens te plaatsen in o.a. het
Groene Hart.
In oktober wordt waarschijnlijk het
National Klimaat Akkoord ondertekend,
waarbij Nederland is opgedeeld in dertig
regio's. In onze regio werken zestien
gemeenten samen in de U16. Niet
iedere gemeente heeft evenveel invloed,
dat hangt af van de grootte van een
gemeente. Voor de realisatie van de
eigen duurzaamheidsdoelstelling zijn we
bij veel maatregelen (zonnevelden,
windturbines, geothermie, aquathermie)

De Burendag start om 12.00 uur en
wordt geopend door burgemeester Petra
van Hartskamp-de Jong. Op het plein bij
De Brede Vaart zijn tussen 12.00 en
17.00 uur verschillende optredens van
onder andere de fanfare en het leerlingenorkest van Muziekvereniging Linfano,
Attitude 54 en dweilorkest de
Hoetetoeters uit IJsselstein. Daarnaast
zijn er verschillende activiteiten zoals een
inspirerende markt, schminken, het
inmiddels beroemde kindertreintje en
T-shirts schilderen voor kinderen.
Natuurlijk zijn er weer kraampjes met
diverse lekkernijen: drinken, snacks,
pannenkoeken en andere hapjes zijn
volop te verkrijgen. En wil je de calorieën
er weer af sporten? Ga dan een potje
badmintonnen met RAP, korfballen met
LUNO en zelfs koersbal is dit jaar
mogelijk.
Dus kom naar het plein en geniet van
een mooie tiende editie van de
Burendag!

afhankelijk van medewerking van de
Provincie Utrecht en/of het waterschap.
'Met deelname in de RES spreken de
deelnemers de intentie uit om te zijner
tijd de maatregelen uit de RES te borgen
in het eigen omgevingsbeleid. Daarmee
wordt het makkelijker de eigen
doelstelling ruimtelijke mogelijk te
maken', zo staat te lezen in het
document, waarin het college de raad
vraagt om deel te nemen aan de RES.
'Doen we dat namelijk niet dan wordt het
erg moeilijk om invloed uit te oefenen op
het gebruik dat Utrecht gaat maken van
het Groene Hart.'
Door wel in te stemmen hoopt de
gemeente de mogelijkheid te krijgen om
het 'voor wat hoort wat'-principe toe te
passen. Bijvoorbeeld als de provincie en
stad Montfoort dwingen om windmolens
neer te zetten, dan kan Montfoort vragen
om uitbreiding van de rode contour om

door Elly van der Neut

te kunnen bouwen. Er wordt ook al druk
overleg gepleegd met de andere Groene
Hart gemeenten Lopik en Oudewater
om gezamenlijk een vuist te kunnen
maken naar grotere gemeenten.
De forumleden vonden dat er nog heel
weinig duidelijk is over wat het allemaal
gaat kosten (10.000 per jaar voor de
komende drie jaar maar daar staat nog
geen onderbouwing van in het stuk).
Ook is onduidelijk hoe de omgevingswet
hierin moet worden toegepast enz.
Wethouder Rensen is van mening dat
ondertekenen van deze startnotitie
noodzakelijk is. "Ik zit liever mee aan
tafel om hierover te beslissen dan dat ik
ernaast sta en maar moet zien wat er op
ons afkomt", zo stelt hij.
Het stuk gaat als bespreekstuk naar de
raad.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
DANSCURSUS BEGINNERS
Meld je nu aan.
www.dansklubpromenade.nl

Gezellig borrelen met familie,
vrienden of collega’s?

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

Kom naar onze sfeervolle
wijnbar ‘Wine&Bubbles’

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur
OOK VOOR:
Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Dorpshuis De Schouw
M.A.A. Schakelplein 6, Lopik
Zondag 29 september - 11 tot 17 uur

www.groenehartspirituelebeurzen.nl

LINSCHOTEN

MONTFOORT

Tout finit pas des chansons

Een Franse middag in Montfoort
Tout finit pas des chansons (alles eindigt met een lied) is een theatrale muziekvoorstelling van vocalist Diana van der Bent en gitarist Paul den Bakker.
In intieme sfeer brengen zij zondagmiddag 29 september prachtige chansons van
onder meer Brel, Brassens e.a. Tussendoor vertelt Diana over het naoorlogse
Saint Germain des Prés en haar zingende poëten. Kunstenaar Ruben Maalman
maakt de voorstelling compleet met projectiebeelden die je heimwee doen
krijgen naar een bijzondere tijd en plek in de geschiedenis van Parijs, zelfs als je
er toentertijd niet bij was. Het geheel staat onder regie van Piet van der Pas.
"Alle muziek vertelt een verhaal en heeft
de kracht in zich om mensen te raken,
ongeacht stijl, taal of achtergrond", aldus
Diana. Met haar zowel licht als klassiek
geschoolde stem verkent zij graag alle
uithoeken van de muziek, want 'hokjes'
bestaan niet.
Een middag voor niet alleen de liefhebber
van het Franse chanson, maar ook als
kennismaking met dit genre. Het mag
duidelijk zijn; voor iedereen zal deze
voorstelling een volkomen verrassing
zijn.
Kaarten zijn te reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl of voor
aanvang van de voorstelling verkrijgbaar
aan de zaal. Zalencentrum
Sint Joseph, aanvang 15.00 uur.

HAASTRECHT

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Opgeknapt!
Het Maria kapelletje op Achthoven
(vlak bij de Slotlaan) ziet er weer als
nieuw uit. Het in 1934 gebouwde
kapelletje werd op initiatief van
Gerard Scholman, Gerard van Zanten,
Arie en Ad de Wit opgeknapt.
Voor het initiatief werd Scholman door
Kees en Dre van Radio Stad Montfoort
beloond met een (B)erenburger van de
week.

Het Maria kapelletje op Achthoven
(vlak bij de Slotlaan) is opgeknapt

High-tea
Shared dinner
Wijnproeverijen
Borrelen tot 35 personen

Wine & s
Bubbel
WWW.HOTELMONTFOORT.NL

T 0348 470 040

100 euro voor de
Kinderboerderij Montfoort
Kinderboerderij Montfoort ontving afgelopen week een cheque van de kinderen van de
Hobbitstee. Dank je wel Openbare Basisschool De Hobbitstee ook namens de dieren!
Op het zomeravondfeest mochten ze een prachtige cheque van 100 euro ontvangen.
Dat kunnen ze goed gebruiken. Ze zijn er vast heel blij mee.

Kinderboerderij Montfoort ontvang een cheque van 100 euro.

Whatsapp
workshop

VLIST

Verhalenverteller Eric Borrias opende het theaterseizoen tijdens de Concordia Parade

Een zeer gevarieerde programmering
in Theater Concordia

door Cees Reichard

Afgelopen vrijdag opende Theater
Concordia in Haastrecht de deuren
voor de opening van het culturele
seizoen 2019 - 2020 met de
Concordia Parade. Eric Borrias, die in
2016 werd verkozen tot vertelambassadeur van het jaar nam de bezoekers
op een verrassende wijze mee langs
de voorstellingen die Concordia
komend seizoen te bieden heeft.
Omdat een kort optreden van de
artiesten in de Parade erg kostbaar
zou zijn, hadden enkelen van hen op
verzoek een filmpje gemaakt. Hiermee
introduceerde verhalenverteller Eric
Borrias hen. Grote namen als Freek
de Jonge, Karin Bloemen, Petra
Berger, Joris Linssen, Dire Straitesen Bruce Springsteen Tributeband en
Guido Wijers passeerden de revue.
Dit werd door het talrijke publiek erg
gewaardeerd.

Bij binnenkomst werd men verwelkomd
door een ensemble van het
Conservatorium. Later traden ze ook nog
op in de zaal. Voorts was er nog een
korte versie van de populaire Pubquiz.
Na de pauze trad de band Boss Brothers
op en Tess et les Moutons sloot de avond
feestelijk af in het Grand Café.

Programmaraad

Sinds dit jaar heeft Tiny Verlaan de
functie van programmacoördinator op
zich genomen. Haar voorganger Jan
Hoogendoorn is nu voor het derde jaar
voorzitter van Theater Concordia.
Zij vertelt dat de Programmaraad zich
bezig houdt met het programmeren van
voorstellingen. De raad probeert een
gevarieerd programma samen te stellen
voor de jeugd, muziek- , cabaret- en
filmliefhebbers.
Voor kinderen en jongeren valt er veel te
beleven. Er is een tienerdisco, de lego
bouwdag en er zijn leuke familiefilms.
Verder is er op elke 4e donderdag van de
maand een filmavond. Bekende films als
Mamma Mia 2, A Star is Born en
Bankier van het verzet staan onder
andere geprogrammeerd.
Overigens worden in Concordia
meerdere activiteiten georganiseerd. Hier
staan Rob en Claudia van Zuijlen borg
voor. Bijna elke zondagmiddag is er
bijvoorbeeld live muziek van allerlei bands
in het Grand Café. Vorig jaar is op
initiatief van Rob en Claudia 'De Dijk'

uitgenodigd, wat een groot succes werd.

Theaterbureaus

Tiny: "We hebben contact met de
theaterbureaus en we kijken wat voor
aanbod er is. Hier maken we een selectie
uit. Het moet voor Concordia financieel
haalbaar zijn. Daarnaast willen wij ook
programma's aanbieden die onbekend
zijn en men toch wil proberen. Dat is
voor ons ook afwachten hoe het loopt."
Zij geeft de thrillerfilm 'Burning' als

Nadat het programmaboekje was gedrukt
heeft men nog de Tributeband Simon en
Garfunkel voor 15 januari 2020 geboekt.
Dat wordt beslist een topper.

Vrijwilligers

voorbeeld. Deze loopt niet, geen
kaartverkoop. Deze wordt nu vervangen
door 'Bohemian Rhapsody' die ook in
september speelt en snel uitverkocht
was. Voor deze film is nog volop vraag
naar kaartjes.
Bij de programmering is het wel
belangrijk dat er gekeken wordt dat
voorstellingen niet zeer recentelijk bij de
Goudse Schouwburg geprogrammeerd
staan. Dit wordt bij de theaterbureaus
aangegeven en hier wordt rekening mee
gehouden.

Dank zij de tachtig vrijwilligers kan
Theater Concordia goed draaien. Er zijn
allerlei werkgroepen, waarvan de
Programmaraad er één van is.
Zo bij de start van dit nieuwe seizoen
merkt de programmacoördinator op dat
er al weer gewerkt wordt aan de voorbereidingen van het seizoen 2020 - 2021.
Dat wordt een bijzonder jaar omdat het
vernieuwde Theater Concordia dan tien
jaar bestaat en daar wordt iets feestelijks
voor georganiseerd. Tot slot zegt zij dat
het voor dit seizoen een heel gevarieerd
mooi programma is geworden, dat goed
over het hele seizoen verdeeld is.
"Wij hopen dat het ons publiek
aanspreekt."
Voor kaarten en informatie verwijst zij
naar de website:
www.theaterconcordia.nl.

Op woensdagmiddag 2 oktober is van
14.00 tot 16.00 uur een Whatsapp
workshop in het Hof van Stein in
Haastrecht
De welzijnsstichtingen, de bibliotheek
en het SCO verzorgen jaarlijks nieuwe,
digitale workshops in alle kernen van
de Krimpenerwaard. Deze worden
gratis aangeboden. U dient zelf uw
mobiele telefoon of tablet mee te
nemen; WiFi is aanwezig.
Wilt u deelnemen aan deze workshop?
Aanmelden moet via de bibliotheek:
0180-669999.
Tijdens de workshop is aandacht voor:
• Hoe kan ik een app op mijn
telefoon/tablet downloaden?
• Hoe weet ik of een app gratis is?
• Hoe kan ik een app verwijderen?
• Hoe kan ik een app snel en handig
vinden?
• Wat zijn handige, informatieve apps?
• Wat zijn leuke, recreatieve apps?
• En alle andere vragen die u heeft
over het installeren of omgaan met
apps.

RECTIFICATIE NK KAASROLLEN

In de IJsselbode van 17 september stond
een artikel over Proeverij Haastrecht,
waarin als winnaar niet Patrick maar
Remko Doove genoemd had moeten
worden.
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Demonstratiepartij luidt
opening Padelbanen in
Voorzitter Bert van Noord en
Wim van Velzen hebben de twee
nieuwe padelbanen van tennisverenging Bergvliet in Haastrecht
geopend. De voorzitter toonde zich
verheugd dat padel in dit jubileumjaar
zijn intrede bij de vereniging doet.
Een hoogtepunt voor Bergvliet.
Hij vindt dat Bergvliet hiermee met
vol vertrouwen de komende vijftig jaar
tegemoet kan gaan. Daarna was het
aan Wim van Velzen om de banen
officieel te openen. Als aanjager,
promotor en organisator van het

eerste uur was hij verantwoordelijk
voor dit initiatief. Hij was bijzonder
trots op het bereikte resultaat.
Na deze officiële ceremonie was er een
enerverende demonstratiepartij waarbij
uitleg werd gegeven door Pieter de Leijer
van de KNLTB. Voor deze partij kwamen
er vier spelers uit de top 8 van
Nederland. Deze speelden een demonstratiewedstrijd op één baan. Na deze
partij, die ongeveer 15 minuten duurde,
gingen in elke baan de twee toppers
staan waar leden van Bergvliet tegen
mochten spelen. Als eerste koppel

door Cees Reichard

hadden Mark Heida met Robin
Bestebreurtje zich aangemeld. Velen
vonden het uitnodigend om dit voorbeeld
te volgen.
Na de demonstratie kon men de banen
uitproberen. Hier werd goed gebruik van
gemaakt.
Tevens was er een stand met ballen en
padels waar informatie ingewonnen kon
worden over de materialen en/of spelen
van padel.
Alle leden kunnen door reservering
onbeperkt padel spelen. Ook niet-leden
kunnen door de baan te huren spelen.
Daarmee doet padel als sport zijn intrede
in de gemeente Krimpenerwaard.
Een enorme sportaanwinst voor
Haastrecht.

Wim van Velzen (links) en Bert van
Noord openen de padelbanen.

Rommelmarkt Gereformeerde kerk een succes
Afgelopen zaterdag werd door de
Gereformeerde kerk voor het
vijftiende jaar een rommelmarkt
georganiseerd. Eerst vond deze
plaats op het Concordiaplein en
sinds enkele jaren op het Amaliahof.
De opbrengst is voor een groot deel
bestemd voor goede doelen als World
Servants Krimpenerwaard en
Inloophuis ‘Tijd om te leven’ aan de
Hoogstraat. Dit wordt ondersteund
door Krimpenerwaard Intercultureel.
Het andere deel is voor de kerk zelf.
Er waren tientallen kramen met een
ruime keuze aan gebruikte spullen,
curiosa, speelgoed en boeken. Zij deden
goede zaken. Voor de kinderen was er
een springkussen en zij konden zich
laten schminken. Op het terras kon
koffie en thee gedronken worden met
zelfgemaakt gebak en koeken. Verder
waren er de traditionele overheerlijke
oliebollen, pannenkoeken, ijs en andere
lekkernijen te koop. Op het terras
werden lootjes verkocht voor het Rad
van Avontuur. De mooie prijzen waren
beschikbaar gesteld door de lokale
ondernemers. Het mooie weer, het
terras en het Rad van Avontuur zorgden
voor gezelligheid en veel publiek.
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Interactieve verkeersles
op Haastrechtse scholen

Wethouder Bert Bening
met de startverklaring.
De leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 van de drie Haastrechtse
basisscholen hebben op donderdag
19 september op het parkeerterrein
achter de school een interactieve
verkeersles gekregen. Het geleerde
kunnen ze in de praktijk brengen als
ze langs de N228 fietsen of deze
weg oversteken.
Er wordt dit jaar veel aandacht besteed
aan de veiligheid van de N228. Niet
alleen de inrichting van de weg wordt
aangepast. Iedereen die de weg
gebruikt moet ook weten hoe dat zo
veilig mogelijk kan. Daarom stond op
het Antoniuscollege in Gouda en de
drie basisscholen in Haastrecht vorige
week de verkeersveiligheid centraal.
In Gouda kregen de leerlingen een les
over het ongewenste gebruik van
smartphones op de fiets. Appen terwijl
je op de fiets zit is geen goed idee.
In Haastrecht kregen de leerlingen les
in hoe zij veilig aan het verkeer kunnen
deelnemen.

Startverklaring verkeersveiligheid
Aansluitend tekenden de directeuren
van de drie basisscholen, de provincie
Zuid-Holland en Bert Bening,
wethouder verkeer van de gemeente

door Cees Reichard

Krimpenerwaard, een startverklaring
voor een samenwerking op het gebied
van verkeersveiligheid op en rondom
scholen. Vervolgens verzorgde een
aantal leerlingen samen met wethouder
Bening een demo van de verkeerslessen
voor alle ouders. Bert Bening: “Ik ben
heel blij met de actie rond de
Haastrechtse scholen en zie dit als een
start om bij alle 26 scholen in de
Krimpenerwaard te kijken waar het
veiliger kan.”

Project N228 veiliger

De activiteiten maken deel uit van het
project N228 Veiliger. Daarbij verbeteren
de provincie Zuid-Holland, de gemeenten
Krimpenerwaard en Gouda en het
comité N228 Veilig! de veiligheid op het
Zuid-Hollandse deel van de N228 tussen
Gouda en Oudewater. Zij zetten daarbij
in op drie pijlers: 1. Een aangepaste
weginrichting in combinatie met een
verlaging van de maximumsnelheid naar
60 km/uur, 2. Educatie en communicatie
voor bewustwording en verkeersveiliger
gedrag en 3. Handhaving.

Country Café Concordia Haastrecht

Heel opvallend zijn de vele vrijwilligers
die deze rommelmarkt mogelijk maken.
Marien Bos vertelde dat men ’s morgens
om zes uur gestart was met de opbouw.
Op de dag zelf waren 80 personen bezig

om deze markt tot een succes te maken.
En dat werd het. Op zondagmorgen kon
in de kerk meegedeeld worden dat de
netto opbrengst 7.280 euro was.

Op zondag 29 september start het
zevende seizoen van Country Café
Concordia in Haastrecht. Het Goudse
trio Change of Key bedacht 7 jaar
geleden dat er misschien wel belangstelling zou zijn voor een luistercafé waar
liefhebbers van country muziek in de
breedste zin van het woord terecht
zouden kunnen. Rob van Zuylen van
Grand Café Concordia werd gepolst en
samen werd besloten om het idee een
seizoen de kans te geven. De laatste
zondagen in de maanden waarin een
R voorkomt, werden vastgezet. Van meet
af aan is er een groeiend aantal belangstellenden (niet alleen uit de omgeving,
maar ook uit hele land) die de weg naar
Haastrecht weet te vinden. Naast de
gemoedelijke luistermiddagen in het
Grand Café, worden er ook regelmatig
grotere evenementen georganiseerd.
Centraal staan de drie leden van het
huistrio, Daniëlle, Joop & Marijke en
bijna iedere maand worden er wel
muzikale gasten uitgenodigd om het
publiek kennis te laten maken met de

verschillende stromingen binnen de
country muziek. Voor het aankomende
jaar staan er weer een aantal verrassingen
op het programma met als opening op
29 september: niemand minder dan Dick
van Altena! Deze begenadigde zanger en
liedjesschrijver, brengt op zijn geheel
unieke en eigen wijze zijn muziek voor
het voetlicht. Change of Key bijt deze
middag het spits af, gevolgd door een set
van Dick en gezamenlijk zullen ze dit
unieke concert afsluiten. Gezien de
belangstelling wordt er deze keer
uitgeweken naar de Theaterzaal van
Concordia, Concordiaplein 1 te
Haastrecht. Het is dan ook aan te raden
om te reserveren voor dit concert om te
voorkomen dat er geen plaats meer is als
u voor de deur staat. Reserveren kan via
info@marykee.com of 06-54 918147.
Aanvang 15.00 uur en de deuren van
het Grand Café staan vanaf 14.00 uur
open om van te voren vast gezellig met
elkaar in de stemming te komen!

Weinig verrassingen bij SVO-clubkampioenschappen
Voor de schaatsers is de winter aanstaande, want komende zaterdag opent
kunstijsbaan De Vechtsebanen de poorten. Het kriebelt dan ook bij de
SVO-schaatsers en bij menig schaatsliefhebber is het vet dan al van de schaatsen
verwijderd en zijn de botte kanten van de schaatsen scherpgeslepen.
Toch werden dit weekend nog de ‘schaatsen met wieltjes’ ondergebonden, want
op het Statenland stonden de SVO-clubkampioenschappen op het programma.
Terwijl er bij de buren in Het Statenbad
werd gesuppolood om de NK-titels ging
het bij SVO dus om de eigen titelstrijd,
maar ook om het verbeteren van
clubrecords. Na afloop van het reguliere
kampioenschap: er werd gestreden over
100, 300, 500 en 1000 meter - kreeg
speaker Patrick van Deuren een kladje
aangereikt vanuit het juryhuis met daarop
de namen van de nieuwe recordhouders.
Onder hen Roosmarijn van der Vaart en
Tom van Vliet. Beiden stonden in een
recent verleden nog op een NK-podium.
Van Vliet had er zaterdagavond zin in,
want hij verbeterde maar liefst vier
clubrecords met een imponerende reeks
aan tijden. Van der Vaart verbeterde drie
records. Roosmarijn van der Vaart en

Tom van Vliet heersten ook op de
afsluitende marathon over vijftig ronden,
maar ze kregen daarbij gezelschap van
de eveneens bij Davis trainende
Raphael Boef en de verrassende
Freek Wiltenburg. Het was Linschotenaar
Boef die het langst tegenstribbelde en in
het spoor kon blijven van Oudewaternaar
Van Vliet. Voortdurend demarrerend
zette de student fysiotherapie de
wedstrijd echter geheel naar zijn hand en
won met speels gemak. Roosmarijn van
der Vaart was de snelste bij de dames.
Een klein deel van de SVO’ers liet de
marathon vanwege vermoeidheidsklachten aan zich voorbijgaan, want zij
namen vrijdagavond al deel aan een
sponsortocht om geld in te zamelen voor

het naderende schaatstrainingskamp in
Inzell. Een van hen kwam tot 165 ronden!
Bij de SVO-clubkampioenschappen
werden de 100 en 300 meter als tijdrit
verreden. Het echte spektakel barstte los
bij de series over 500 en 1000 meter,
waarbij de skaters ‘man tegen man’
strijden. Vooral bij de meisjes pupillen
1 was de strijd spannend, maar de overall
titel ging uiteindelijk naar de slim
koersende Vita van Deuren.
Bij de jongens won Sem van Beek voor
Onne van Miltenburg. Het sterkst bezet
was de wedstrijd bij de meisjes junioren.
Marieke de Kruijff is het hele seizoen
eigenlijk de sterkste, maar ze moest nu
toch haar meerder erkennen in
Roosmarijn van der Vaart. Rianne Coljé
werd derde. De in het groen gehulde
Raphael Boef, vooral sterk op de langere
afstanden, profiteerde van het feit dat
zijn concurrent Patrick van Echtelt werd
opgeroepen door zijn baas, en won
zonder verdere tegenstand de clubtitel bij
de jongens junioren.
De andere titels gingen naar Rosan
Oosterlaken (P4M), Tess van den Berg
(P3M), Lars Oosterlaken P2J), Daphne
van Kooten (P2M), Anne Murk (P1M),
Cas van Deuren (P1J),Tom van Vliet
(HS) en Joyce van Vliet (DS).

Voor master Ad Kemp uit Montfoort was
er een zilveren medaille bij de heren,
maar hij genoot vooral: ‘Ging zo lekker,
maar die jongens rijden allemaal veel te
hard voor mij. Maakt mij niks uit.
Dinsdagavond nog lekker een keertje
skaten in Oudewater en zaterdagmorgen
weer op de schaatsen in Utrecht.’

Dave van Dam Inline-Cup

Tom van Vliet en Raphael Boef.

Naast de wedstrijden van de JUMBO Blankestijn Inline-Cup op de thuisbaan in
Oudewater nam het wedstrijdteam van SVO deze zomer ook deel aan de
regionale Dave van Dam Inline-Cup. Vorig weekend werd de finalewedstrijd
gehouden op de baan van de honderdjarige AIJV in Amersfoort.
In totaal werden er maar liefst vijf klassementen gewonnen door SVO’ers.
Nienke Oosterlaken, Sem van Beek, Cas van Deuren, Anne Murk en Marieke de
Kruijff keerden met de hoofdprijzen huiswaarts. Ook Niels Ott, Vita van Deuren en
Fleur Visser stonden bij de eindafrekening op het podium. Sem van Beek werd ook
nog eens derde bij de Ooms-Cup, een regionale competitie die op de zondag in
Zuid-Holland wordt gehouden.

Roosmarijn van der Vaart

TAFELTENNIS
VTV - De Vaart 4-6
In de 4e klasse van de herfstcompetitie
boekten de tafeltennissers van De Vaart
weer een krappe overwinning. Deze keer
werd VTV 7 met 6-4 verslagen.
Theo van Diepen, weer van de partij,
had hierin het grootste aandeel. Goed in
vorm versloeg hij zijn tegenstanders snel
in drie games. Wim van Kesteren en
Edwin de Waard konden hieraan ieder
één punt toevoegen. In het dubbel wisten
zij ook te scoren. Na vier games met
sterk wisselende uitslagen werd de
spannende vijfde na een achterstand van
10-8 toch nog met 12-10 gewonnen.
Vrijdag speelt De Vaart thuis tegen de
Tielse TC 3.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

V O E T B A LW E E K E N D
Voor de amateurvoetballers uit de IJsselstreek stond afgelopen
zaterdag de eerste wedstrijd van het seizoen 2019-2020 op het
programma. Het leverde enkele verassende uitslagen op.
Montfoort S.V. ‘19 begon uitstekend aan de competitie door met
1-1 gelijk te spelen tegen Nivo Sparta. Denny van Loen werd de
eerste doelpuntenmaker in competitieverband voor de fusieclub
uit Montfoort.
FC Oudewater ontmoette het gepromoveerde Aarlanderveen.
Met een handvol geblesseerden werd de wedstrijd met 1-3
verloren van de promovendus.
Linschoten moest tijdens de seizoensouverture op bezoek bij
VEP en verloor met 3-1.
Haastrecht kende een valse start bij Floreant. In de absolute
slotfase viel het doek voor de manschappen van trainer
Marco Versloot. Het werd 2-0 voor Floreant.
De derby tussen Cabauw en SPV’81 had voetbaltechnisch en qua
publieke belangstelling eigenlijk niets van een derby.
Het werd in Cabauw daarom ook een bloedeloos 0-0 gelijkspel.

Zaterdagprogramma 28 september
Heerjansdam - Montfoort S.V. ‘19
Gouda - FC Oudewater
Linschoten - Zwammerdam
VV Haastrecht - GSV
SPV ‘81 - Moordrecht
WDS - Gouderak

14.30
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30

Sterke start Montfoort S.V.’19
Montfoort - Nivo Sparta 1-1

door Joop Kurver

Vooral in de eerste helft was er een
duidelijk veldoverwicht met diverse
grote kansen voor de thuisploeg,
die er in deze aantrekkelijke partij
voorlopig nog niet in slaagde om te
scoren. Vlak na rust een ongelooflijk
‘we stonden erbij en keken er naar’
moment, dat zorgde voor een
ommekeer in de wedstrijd.
Een laag genomen vrije trap van links
werd door alles en iedereen gemist
waardoor de bal rechtstreeks in de
verre hoek belandde, 0-1.
Een opsteker voor de bezoekers
die beter gingen voetballen en
gelijkwaardig werden aan Montfoort.
Nadat Don Dimpen in de 77ste
minuut binnen de zestien grof
onderuit werd geschoffeld, kon
Denny van Loen de toegekende
strafschop en daarmee de terechte
gelijkmaker feilloos binnen schieten,
1-1.
Ruim vijfhonderd bezoekers waren naar
het zonovergoten Sportpark Hofland
gekomen voor deze openingswedstrijd

in de Eerste Klasse C. Het was dan
ook de eerste belangrijke competitiewedstrijd van de gefuseerde clubs.
Scheidrechter Haico Michielsen floot
even over halfdrie voor de aanvang van
de wedstrijd. Montfoort S.V.’19 nam
direct het initiatief en drong de
Zaltbommelaren ver terug.

Kansen genoeg

Al in de 1e minuut kreeg Denny van
Loen een goede mogelijkheid, maar zijn
schot was te slap om doelman Salm te
verrassen. Zes minuten later begon Daan
v.d. Poll aan een demarrage dwars door
de verdediging van Sparta en zijn voorzet
aan Van Loen was prima, die echter op
een haar na het doel miste. Montfoort
was absoluut de bovenliggende ploeg,
voetbalde uitstekend en zette de spitsen
volop aan het werk. In de 24e minuut
kopte Bart Roelofs, na een voorzet van
links, de bal schitterend voor de voeten
van Van Loen, die snoeihard maar
rakelings naast schoot. Drie minuten
later had ook Junior Kolfschoten een
uitstekend schot vanaf de tweede lijn,

VEP - Linschoten 3-1
Linschoten begon de competitie met een nederlaag tegen ‘buurman’ VEP.
De eerste helft gaf een gelijk opgaand beeld te zien en bij vlagen werd er
redelijk gevoetbald. Naar de rust toe zakte het spelpeil, maar het was de
thuisploeg die al snel op een 2-0 voorsprong was gekomen.
In de Linschoter defensie werd bij vlagen onrustig geacteerd en van deze wanorde maakte de
thuisploeg tot tweemaal toe gebruik. Al na 7 minuten spelen lag de bal voor de eerste maal
achter doelman Ankoné, toen Willebrands een voorzet van Schmidt tot doelpunt
promoveerde; 1-0. Mitchel Nap vergrootte de marge na 16 minuten tot twee doelpunten
door een kopbal. Ook nu zag Linschoten er verdedigend niet goed uit; 2-0. VEP moest
hierna wat meer achteruit en Linschoten kreeg mogelijkheden op de aansluittreffer.
De Linschoter voorhoede miste de scherpte om ontstane kansen te verzilveren. Ook toen
doelman Versteegt geblesseerd moest afhaken en Van der Wik zijn taak overnam.
Na de rust wist Sam da Cruz binnen de kortste keren wel doeltreffend te zijn. In de 50e
minuut bracht hij de stand op 2-1. De helden raakten gaandeweg vermoeid en de wedstrijd
zakte naar een rommelpotje met veel balverlies en overtredingen. Een blunder in de defensie
van Linschoten leidde de eindstand in. Het werd 3-1 door een doelpunt van de Woerdense
invaller Plug. Er was toe nog een kwartier te gaan.

FC Oudewater - Aarlanderveen 1-3
Naar alle waarschijnlijkheid hadden
de Oudewaternaren een andere
seizoenstart in gedachten dan te
beginnen met een 1-3 nederlaag
tegen promovendus Aarlanderveen.
Deze vereniging komt voor het eerst
in haar bestaan uit in de derde klasse
en had in het bekertoernooi al een
visitekaartje afgegeven door van
zowel Woubrugge als WDS te
winnen.
De thuisclub startte niet alleen met een
minuut stilte, maar ook de vlaggen op
het Markveld hingen halfstok wegens
het overlijden van zondag-speler
Dickerson. Twee spelers ontbraken op
het appel omdat zij nog een schorsing

moesten uitzitten en juist deze twee
-Menno Venhof en Simon LaLau werden
node gemist. Bovendien kon trainer
Akkermans geen beroep doen op Nick
van den IJssel en Mike Snel en de in het
buitenland verblijvende Niek Sluijs en
Joost Miltenburg. Het maakte de keuzes
rond de beginopstelling eenvoudiger,
maar dat was slechts een schrale troost.
Van meet af aan bepaalden de bezoekers
waar het spel zich afspeelde en ook
direct werden de visitekaartjes afgegeven,
Spits El Bouazatti eiste alle aandacht van
het verdedigingsduo Van der Zwart/
Kooman op en Fahri Margoum leefde
zich uit in indrukwekkende rushes.
Dat hij ook bijzonder irritant acteerde
openbaarde zich ietwat later.
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Na de bekeroverwinningen
waren de verwachtingen bij
VV Haastrecht hooggespannen.
De nieuwbakken zaterdagvereniging reisde
daarom ook vol vertrouwen af naar
Boskoop om het op te nemen tegen
Floreant. De trainer van die club was vorige
week nog aanwezig bij de laatste bekerwedstrijd van VVH en had zijn huiswerk
uitstekend gedaan. Haastrecht werd van
meet af aan vastgezet en kwam maar
moeilijk aan voetballen toe. De druk
resulteerde reeds na 6 minuten in een
tegendoelpunt. De treffer werd echter
vanwege buitenspel afgekeurd. Datzelfde
overkwam Haastrecht halverwege de eerste
helft. De treffer werd geannuleerd vanwege
trek- en duwwerk van Stephan Bakker.
In het tweede bedrijf kwam Haastrecht
beter in het spel en creëerde het enkele
uitstekende kansen. De mogelijkheden
werden zo slecht uitgespeeld dat het geen
doelpunten opleverde. Het venijn zou in de
staart van de wedstrijd zitten. Een op het
oog gemakkelijk gegeven strafschop in de
89e minuut werd door Bart van Herk
eenvoudig binnengeschoten. Even later was
het Jeffrey Hilgeman die de wedstrijd
definitief op slot deed. Na zijn treffer werd
direct voor het eindsignaal gefloten.
Komende zaterdag kan VVH zich
revancheren als het Goudse GSV op bezoek
komt.

door Gerard van Hooff

Selectiesponsors:

•

Vooruitlopend op het duel
hadden SPV-supporters hun
verenigingsvlag al in top
gehangen. Blijkbaar had men
alle vertrouwen in een goed resultaat in
deze nieuwe competitie-derby. Cabauw is
dit seizoen verhuisd naar de
zaterdagcompetitie en daardoor treffen de
beide ploegen elkaar in een ander verband
dan de strijd om de Lopikerwaardtrofee.
De thuisploeg had in de bekercompetitie
wisselende resultaten geboekt, maar had
vertrouwen getankt tijdens het oefenduel
tegen derdeklasser Schoonhoven.
De bezoekers hadden de bekercompetitie
aan zich voorbij laten gaan en
tegenstanders opgezocht van ongeveer
gelijk kaliber. Een betere seizoenstart dan
vorig seizoen -zes nederlagen op rij- was de
opdracht. Mede hierdoor werd er door
beide ploegen ietwat krampachtig
geacteerd en was de intentie om niet te
verliezen groter dan de wil om te winnen.
De wedstrijd bereikte hierdoor niet het
gewenste niveau en bood de toeschouwers
dan ook weinig voetbalvermaak.
De bezoekers wisten uit de spaarzame
scoringsmogelijkheden niet toe te slaan en
dat gelukte ook de roodhemden niet.
Uiteindelijk kon de vlag figuurlijk in top
vanwege het behaalde punt. Een derby blijft
een derby, maar voetbaltechnisch ontbrak
er nog het nodige. Een publiekstrekker was
het vooralsnog niet.

maar Toni Salm pareerde zijn inzet.
Ook Nivo Sparta had een zeer goede
mogelijkheid voor de openingstreffer.
In de 28e minuut kopte de vrijstaande
Gianni Romano een geweldige kans
rakelings over de deklat. Denny van
Loen ging er na een fraaie dieptepass in
de laatste minuut vandoor en kon alleen
op het Sparta-doel afstevenen.
Hij speelde de bal echter iets te ver voor
zich uit en kon de goalie niet meer
verschalken. Nivo Sparta mocht van
geluk spreken dat er een 0-0 ruststand
werd bereikt.

Strafschop

Direct na de thee kreeg Nivo Sparta in
de 46e minuut een vrije trap net buiten
het strafschopgebied. Deze werd laag
voorgegeven door Mo Nikbakht, waarbij
iedereen die zich in de doelmond
bevond aan de grond stond genageld,
toekeek en zag hoe de bal in de verre
hoek belandde, 0-1. Nivo Sparta kreeg
vleugels en ging beter voetballen.
De ploeg van Bart Schreuder moest aan
de bak en ging op zoek naar de
gelijkmaker. Het team werd met nog
30 minuten te spelen weer wat sterker.
Don Mimpen kwam in de 77e minuut
goed door in het drukke zestien meter
gebied, waar hij werd getorpedeerd door
een Sparta-verdediger. Scheidsrechter
Michielsen twijfelde geen moment en
wees resoluut naar de witte stip.
Ondanks de vele protesten aan
Spartazijde, de enige juiste beslissing.
Penalty specialist Denny van Loen
schoot de strafschop feilloos binnen en
bracht zijn ploeg op gelijke hoogte.
Montfoort drong hierna steeds verder
aan en ging voor de winst. Er kwamen
nog wel twee goede mogelijkheden
maar het duel bleef uiteindelijk steken
op een 1-1 gelijke stand.
De twee teams volgen het arbitrale trio,
waarbij scheidsrechter Michielsen de
wedstrijdbal pakt en richting middenstop
loopt, voor de aanvang van deze
gedenkwaardige eerste competitiewedstrijd van het gefuseerde Montfoort
S.V.’19.

Mindere start van seizoen voor FC Oudewater

ht

Cabauw - SPV 0-0
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Twee kansen in een helft

Toch kwamen de onder druk staande
Oudewaternaren verrassend aan de
leiding. In de 7e minuut ontving
aanvoerder Wouter van Sprundel een
passje door het centrum en hij voorzag
dat van een fraai vervolg. Doelman Du
Chatinier was kansloos; 1-0. Pal hierna
werd Wouter tot zijn grote verbazing in
ideale positie buitenspel gegeven en een
daaropvolgende counter stierf een zachte
dood. Vanaf dat moment was het in
aanvallende zin doodtij. De bezoekers
wisten het spel op de Oudewaterse helft
te houden, zetten druk en creëerden
mogelijkheden. De gelijkmaker was
binnen 10 minuten een feit, toen
El Bouazatti met een steekpassje door
het midden voor doelman Van der
Mueren werd gezet. Die was kansloos;
1-1 (17e min). De doelpuntenmaker
blesseerde zich kort hierna en moest het
na een goed half uur voor gezien houden.
Kort hiervoor miste Jorn Poelwijk voor
de witgroenen de beste mogelijkheid van
de partij door ongewild de bal te
controleren in plaats van in de schieten
en liep de overijverige Walter van der
Neut een gele kaart op na een duel met
El Bouazatti. Dat lot was ook Margoum
beschoren op basis van zijn gedrag. Tot
doelpunten kwamen de gasten niet in
deze fase en zowaar hadden de FC
Oudewater-spelers nog een onverwacht
slotakkoord in petto. Het was Wouter
van Sprundel die een diagonaal en hard
afstandschot produceerde dat ten koste
van een hoekschop kon worden
bedwongen. In de nasleep van de
Aarlanderveense hoekschop aan de
andere zijde werd de poging van
Margoum een tweede gele prent te
scoren niet gehonoreerd door scheidsrechter De Leeuw. Hij mocht na de thee
gewoon blijven meedoen.

Geen opbouw

Ook in het tweede bedrijf
schortte het bij Oudewater aan opbouw.
Te snel werd de lange bal gespeeld of
werd gekozen voor de individuele actie.
De ‘veners’ hadden het beste van het
spel en mede daardoor de betere
mogelijkheden op een voorsprong.
Dat gelukte uiteindelijk ook. Maar niet
nadat Thimo van der Mueren zich in de
56e minuut had onderscheiden door
een verre vrije trap van Robbie
Nagtegaal over de lat te werken.
De hieruit ontstane hoekschop was de
eerste van een reeks van vijf die na 64
minuten spelen de tweede treffer voor
Aarlanderveen opleverde. Bij de tweede
paal knikte Poelwijk binnen; 1-2. Vijf
minuten later was de partij in feite
gespeeld toen diezelfde Poelwijk over de
as van het veld vier Oudewaternaren op
duelkracht wist te verschalken en Thimo
van de Mueren passeerde; 1-3.
Het antwoord van de thuisploeg was
een pegel op de lat van Wouter van
Sprundel nadat Walter van der Neut
hem hiertoe de gelegenheid had
geboden. Met deze laatste als aanjager
en twee wissels (Sven Rietveld en Tim
Goes) leken de gastheren de druk te
verhogen, maar dat was optisch bedrog,
omdat Aarlanderveen zich bewust rond
de eigen zestien terug liet zakken en
slechts Poelwijk en Margoum aanvallend
liet staan. Verdediger Jasper Kooman
stelde de Aarlanderveense goalie nog
een keer op de proef, Mike Rijsbergen
leverde een te zachte schuiver af en een
vrije trap van Van Sprundel ging over.
Een gele kaart voor invaller Bram
Egberts na een overtreding op Bart
Griffioen was in die slotfase het enige
‘wapenfeit’ van de gasten, die er
verdiend met de drie punten vandoor
gingen.
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VAN DAM BV

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

WILLESKOP 182 A - 3421 GW OUDEWATER

A.P.K.-keurstation en aircoservice

0348-561848
Zowel voor particulieren als bedrijven!

Onderhoud en reparatie van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines

Zoekt voor haar werkzaamheden op korte termijn een

chauffeur

Werken met een autolaadkraan
en enige jaren ervaring zijn een pre.
Gewenst zijn klantvriendelijkheid, accuraatheid
en de Nederlandse taal eigen.
Wij bieden een leuke baan in een leuke
werkomgeving en een salaris conform de
CAO Handel in Bouwmaterialen.

24 SEPTEMBER 2019

Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959
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Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

DE IJSSELBODE

Ben je geïnteresseerd?
en nog veel meer…
Reageer dan schriftelijk of per mail binnen
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
10 dagen na verschijning van deze IJsselbode.
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
Bij vragen kun je altijd telefonisch contact
opnemen met Herman Slootjes 06-22386354.
0348-760100
VIOS Trappen is met 22.000 trappen per jaar marktleider van houten trappen in Nederland. Wij produceren,
E-mail: sollicitatie@vanheesgroep.nl
leveren en plaatsen de trappen voor de kleinste tot grootste aannemers in ons land. Dat doen wij met zo'n
www.vlistbrocante.com
150 eigen medewerkers en c.a. 55 uitzendkrachten en ZZP-ers.
Een betrouwbaar machinepark kan dan natuurlijk niet missen. Dat betekent een perfecte aansturing vanuit
de technische afdeling. Onze Technische Dienst - bestaande uit 3 medewerkers, inclusief Hoofd Technische
Dienst - heeft als doel het adequaat, tijdig en kundig plegen van algemeen en dagelijks onderhoud.
AANNEMERS-, HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
Zowel aan machines, installaties als aan onze gebouwen. Een ongestoorde productie is van groot belang.
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VOOR AL UW ZAND, GRIND, GROND EN SPLIT

www.bestratingen.nl

vandambv

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

CliëntenRaad Ferm Werk
komt op voor cliënten van Ferm Werk

LID CLIENTENRAAD FERM WERK
Ferm Werk (gevestigd te Woerden) begeleidt mensen uit Oudewater die op een uitkering
zijn aangewezen. De belangen van deze mensen worden behartigd door de Cliëntenraad
van Ferm Werk, dat een onafhankelijk orgaan is . De Cliëntenraad houdt in de gaten hoe
Ferm Werk haar werk doet en doet voorstellen ter verbetering.
We zoeken op dit moment personen, die als inwoner van Oudewater, bereid zijn om niet
uit eigen belang maar in het belang van alle cliënten in de cliëntenraad actief te worden.
Het is vrijwilligerswerk met een kleine vergoeding.
Meer informatie over de Cliëntenraad kunt u vinden op www.crfw.nl
Nadere informatie kunt u ook krijgen via de voorzitter, Wim Agterof (0348-417901),
of via Manette Maas, secretaris (0348-443183).
Als u belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken via info@crfw.nl

En daarom zijn wij ter uitbreiding van dit team op zoek naar een ervaren

Onderhoudsmonteur (M/V)
met elektrotechnische kennis die:
• Beschikt over een elektrotechnische opleiding op MBO niveau
of een gelijkwaardig niveau opgedaan door enkele jaren werkervaring;
• Nauwkeurig werkt en initiatief kan nemen;
• Goed kan samenwerken;
• In staat is om zelfstandig oplossingen te bedenken en in overleg kan doorvoeren.
Wat wij je kunnen bieden:
• Werken in een prachtig bedrijf in Driebruggen, in de sfeer van een familiebedrijf;
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een beloning die recht doet aan de functie en prima overige arbeidsvoorwaarden;
• Prima pensioenregeling;
• Interne opleidingen.
Heb je interesse en voldoe je aan het profiel?
Neem dan contact met ons op via solliciteren@vios.nl
of bel met Hoofd Technische Dienst, Kees Griffioen via 0348-505200
Voor meer informatie over VIOS kijk je op www.vios.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Jong Plant B.V. is een handelskwekerij gespecialiseerd in het kweken van hortensia's
en het leveren van visueel aantrekkelijke tuinplanten aan tuincentra, bouwmarkten en
supermarkten in heel Europa. Op verschillende locaties werken we met een team van
25 mensen om een uniek product neer te zetten.
Voor onze locatie in Boskoop zijn wij op zoek naar een:

ZZP Vrachtwagenchauffeur

Voor de periode van februari tot en met juli zijn wij op zoek naar een
vrachtwagenchauffeur die fulltime beschikbaar is om ons te ondersteunen in
onze logistieke werkzaamheden. Deze bestaan uit het transport tussen onze
eigen locaties in, maar ook het afleveren van orders bij de klant.
Jouw profiel:
• In het bezit van een geldig vrachtwagenrijbewijs CE met code 95
• In het bezit van een geldig heftruckcertificaat
• Flexibel ingesteld
• Nette werker

Heftruckchauffeur

Als heftruckchauffeur werk je op de kwekerij en ben je verantwoordelijk voor
het uitzetten van de opgepotte planten en het onderhoud van het materiaal.
Ook ben je bezig met andere werkzaamheden die voorkomen op de kwekerij.
Jouw profiel:
• In bezit van een heftruckcertificaat
• Flexibel ingesteld
• Nette werker
Wij bieden je de kans te komen werken bij een familiebedrijf dat zich heeft
ontwikkeld tot een internationale speler op de Hydrangea markt.
We bieden goede werkomstandigheden, een marktconform salaris en de
mogelijkheid je te ontwikkelen in een dynamisch bedrijf.
Motivatie en CV kun je sturen naar info@dejongplant.nl
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar via 0172-210115. Contactpersoon Eelco.

De Jong Plant BV | Alfensvaart 11 | 2771 NM Boskoop
0172-210115 | www.dejongplant.nl | info@dejongplant.nl

Is op zoek naar:

•een servicemonteur
•loodgieters
•hulpmonteurs / schoolverlaters
•calculator / werkvoorbereider
Kijk voor meer informatie en voor al onze
vacatures op www.heatingservice.nl
of bel voor een afspraak met Ad Veelenturf
0348-688777 (ad@heatingservice.nl)
• centrale- en luchtverwarming
• lucht- en waterbehandeling
• airconditioning
• warmtewatervoorziening
• zonne-energie
• meet- en regeltechniek
• technisch onderhoud
• warmtepompsystemen
• loodgieterswerk
menselijk comfort door techniek

