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FEESTJE MUZIEKHUIS
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
NIEUWE MIJLPAAL VOOR WULVERHORST
N228 VEILIGER
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
SLOTCONCERT CAROLUS
TWEE SVO-OVERWINNINGEN

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

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

Techniek in de Tent
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
De ‘verjaardag’ van de stad Oudewater, dat wil zeggen de datum waarop
Oudewater in 1265 stadrechten kreeg, is in 2015 ter gelegenheid van het
750-jarig jubileum groots gevierd, en sedertdien wordt er elk jaar aandacht aan
besteed, zij het op wat bescheidener schaal.

Viering Stadsrechten

De basisschoolleerlingen van groep 7
en 8 konden hun hart ophalen in de
tent in het park. Er werd kennis
gemaakt met techniek. Vijftien
ondernemers uit Montfoort haalden
alles uit de kast om de kinderen te
interesseren. Of ze die kant uitgingen
wisten de meesten nog niet. Maar de
kennismaking was wel ‘héél vet’.
Vrijdag 5 juli organiseerde de stichting
Woerdens Techniek Talent (WTT) de
eerste editie van ‘Techniek in de Tent’.
Voorgaande jaren organiseerden diverse
bedrijven in Montfoort al kennismakingsactiviteiten en de stichting WTT kende
het fenomeen ‘de techniekdriedaagse’.
Dit jaar werden de handen ineengeslagen en werd ‘Techniek in de Tent’
georganiseerd. De STAM-tent kon
gebruikt worden. Die was al opgezet
voor een ander evenement.
Stichting Woerdens Techniek Talent
is een samenwerkingsverband van
bedrijven, onderwijsinstellingen en
gemeenten uit de regio Woerden.
Veel Montfoortse bedrijven en de

gemeente Montfoort zijn hierbij
aangesloten. De WTT richt zich op het
bevorderen van de instroom van
leerlingen van de basisschool naar het
technisch onderwijs en het verbeteren
van de samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs.
“WTT heeft de organisatie van
‘Techniek in de Tent’ op zich genomen.
Maar het echte werk en de promotie
wordt gemaakt door de bedrijven”.
Projectleider Marlous Birkhoff van WTT
en bestuurlid Elly Verburg benadrukken
hoe veel energie er ingestoken is.
Elk bedrijf levert niet alleen de materialen,
maar ook nog eens drie à vier man die
met enthousiasme techniek promoten.
Hans Janmaat, medewerker van de firma
Veenbrink, zegt “ooit begonnen we in
ons bedrijf met promotieactiviteiten bij
ons 25 jarig bestaan. Andere bedrijven
zijn aangehaakt. Vanaf nu is het grootschaliger. We zijn blij dat WTT alles
organiseert en coördineert. Dan kunnen
wij ons toeleggen op het techniek
promoten en laten zien wat er mogelijk is.
Dat doen we het liefst. Technische

door Siem van der Burg

vakken zijn de mooiste die er zijn.
In de toekomst is er geen vak meer waar
techniek niet bij komt kijken”.
Het is belangrijk dat het charmeoffensief
van de bedrijven gaat werken.
Dat kinderen en ouders weten wat er in
de techniek mogelijk is. Het imago van
techniek kan wel ‘een zet in de rug’
gebruiken. Er is veel werkgelegenheid in
Montfoort. De jeugd van nu moet in de
toekomst in Montfoort kunnen leren,
wonen en werken.
En zo kwam het dus dat er door de
groep 7 en 8 leerlingen van de vijf
Montfoortse basisscholen auto’s werden
uitgedeukt (alhoewel het klonk alsof ze
ingedeukt werden), fietsen gerepareerd,
vogelhuisjes gebouwd, robots
aangestuurd, naambordjes gelast en
wc’s aangesloten. Ze konden ervaren
hoe leuk en interessant werken in de
techniek kan zijn. Ze kregen informatie
en mochten van alles zelf uitproberen.
Ze vonden het maar wat spannend.

Kerk in het Park
buiten verwachting goed bezocht

Zo'n 600 kerkgangers bezochten afgelopen zondag de eerste editie van
Kerk in het Park, een kerkdienst in het Montfoortse Stadspark,
georganiseerd door de Protestantse gemeente en de katholieke kerk.
"Het was buiten verwachting goed", zo reageerde Joke de Ruiter van De Rank.
Tijdens de eerste Kerk in het Park trad
het koor Hatikwa uit Nieuwegein op.

Zij brachten ook populaire liedjes van
Coldplay en U2 ten gehore. Aan het

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP
DINSDAG 23 JULI EN OP 6 EN 20 AUGUSTUS
WIJ WENSEN OOK U EEN ZONNIGE ZOMER!

door Sjoukje Dijkstra

einde van de dienst sloten zij af met een
swingende gospel song, waarbij ze het
publiek enthousiast klappend meekregen.
Terwijl de kinderen in de knutselhoek een
smartphone in elkaar knutselden in het
kader van het thema 'Durf te ont-moeten',
werd er in de tent geluisterd, maar ook
gezongen en gepraat met elkaar.
'Wat was jouw geluksmomentje van de
week?' Die vraag leverde genoeg
gespreksstof op om het flink te doen
roezemoezen in en buiten de tent.

Dit jaar was het thema de nieuwe
Romeijnsbrug, en de genodigden
voor het kleine feestje afgelopen
vrijdag 5 juli georganiseerd was,
waren alle Oudewaternaars, zo’n
45 in getal, die de afgelopen jaren
wegens bijzondere verdiensten een
stadspenning ontvangen hebben
(enkele van hen waren verhinderd).
Een bont gezelschap, maar met een
gemeenschappelijke noemer:
hart voor de stad en de samenleving
van Oudewater.
Zij werden ‘s middags ontvangen op het
stadhuis, en kregen daar onder meer
een voordracht van stadshistorica

Nettie Stoppelenburg over de bijzondere
archeologische vondsten die tevoorschijn
zijn gekomen bij de sloop van de oude
brug en de graafwerkzaamheden voor
de nieuwe bruggenhoofden.
Daarna wandelde het gezelschap naar
de brug zelf om zich ter plaatse te laten
informeren door Peter Trommelen, de
ambtenaar die de sloop en nieuwbouw
begeleid heeft, gaf een technische
toelichting op de bouw. De bijeenkomst
werd, terug op het stadhuis, afgesloten
met een consumptie.

Feestje voor degenen die ooit met een stadspenning zijn onderscheiden in Oudewater
(foto Alex de Kuiper).

Jeugdbrandweerwedstrijden Krimpenerwaard

Brand bij Gemaal
Afgelopen zaterdagmiddag 6 juli
was het Gemaal in Haastrecht het
decor voor de jaarlijkse onderlinge
jeugdbrandweerstrijden van de
Krimpenerwaard. Vier ploegen
kwamen in actie. Die van Haastrecht,
de ‘thuis’-ploeg won voor de zesde
achtereenvolgende keer.
Bij de entree van het Gemaal stond een
pan frituurvet in brand en liep een
slachtoffer brandwonden op. In het

Picknickmoment

Voorganger Jan Willem van der Straten,
alias dominee Baardmans, wist de dienst
in goede banen te leiden, waarbij hij met
name stil stond bij het thema
'Durf te ont-moeten'.

vervolg op pagina 13

door Otto Beaujon

(foto Emmy van Harskamp)

gebouw zelf was een brand met de
nodige rookontwikkeling. Alle ploegen
gingen voortvarend aan de slag.
Slachtoffers werden veilig weggebracht
van de plek des onheils en de branden
geblust. De teams hadden veel bekijks.
Het publiek kon overal dichtbij komen.
Zowel op het voorterrein als in de
ontvangstruimte en natuurlijk vanaf de
Hoogstraat keek die naar de verrichtingen
van de jonge brandweerlieden.
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Orgel - Mezzo in
KERKDIENSTEN Michaëlskerk
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

Evenementenkalender
-

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 14: 10.00 uur Kand. T. Overbeeke
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN

-

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
‘T KRUISPUNT
Za 13: 19.00 uur pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 14: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 14: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 14: 10.00 uur pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 14: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. D. Dekker
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. A. van Alphen-Keijzer
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 14: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 14: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. K.M. Teeuw
18.30 uur Ds. C. Boele

Op zaterdag 13 juli om 15.00 uur
geven organist Henk Linker en
mezzosopraan Valeria Boermistrova
een concert tijdens de
zomeropenstelling van het
kerkgebouw van de Grote of
St. Michaëlskerk in Oudewater.
Er zal gemusiceerd worden op de vleugel
(Russische liederen) alsook op zowel het
koor- (Mendelssohn - Bartholdy) als op
het hoofdorgel (Spaanse muziek van
o.a. Hidalgo en Bruna en het Scherzo
van Ronald de Jong)
Valeria, geboren in Moskou, begon haar
muzikale carrière al op achtjarige leeftijd,
toen ze naar de muziekschool ging.
Vanaf die tijd heeft zij gezongen in
prestigieuze koren met werken van grote
componisten. Sinds 1995 vormt zij een
vast duo met Henk en concerteerden zij
in Europa en de VS.
Henk studeerde orgel, docerend- en
uitvoerend musicus en kerkmuziek aan
het conservatorium in Enschede.
Hij is o.a. organist/dirigent van
St. Gregoriusbasiliek in Almelo.
Het concert is gratis; een gift bij de
uitgang wordt zeer gewaardeerd.

Pleinconcert OBK in zon en regen
Anders dan gewend hield OBK zaterdag 6 juli haar traditionele pleinconcert,
alleen was voor deze editie de samenwerking gezocht met de bevriende muziekvereniging Prinses Marijke uit Geldermalsen. Naast de stukken die de beide
verenigingen op hun repertoire hadden werden 's morgens een aantal stukken
ingestudeerd die 's middags gezamenlijk gespeeld zouden worden.

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

-

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

OUDEWATER

Openstelling Grote of St Janskerk.
Iedere woensdag en zaterdag is de Grote of
St. Janskerk van 12.00 tot 16.00 uur geopend
voor bezoekers.
De Montfoorts kerk herbergt twee monumentale
orgels. Het hoofdorgel (± 1780) en ook een
koororgel (± 1840). Deze orgels zijn te horen in
orgelbespelingen op zaterdag en soms ook op
woensdag. Aanvang 14.00 uur.

MONTFOORT

Bezichtiging St. Jans kerk. Van 12.00 tot 16.00 uur
heten gidsen u welkom in het historische gebouw.
Ook is er een gratis boekje aanwezig
met historische gegevens.

LINSCHOTEN

IEDERE WOENSDAG T/M ZATERDAG

-

Zomeropenstelling Grote- of St. Michaëlskerk
tussen 11.00 en 16.00 uur. Gastvrouwen en -heren
heten bezoekers welkom en vertellen desgevraagd
allerlei wetenswaardigheden over o.a. de ramen,
de graven en grafzerken, de preekstoel, de orgels,
de klokken en de kerkdiensten. Voor kinderen is er
een speurtocht door het kerkgebouw om zo actief
wat te weten te komen over het kerkgebouw.
Tijdens de zomeropenstelling is er elke zaterdagmiddag om 15.00 uur een concert of een muzikaal
intermezzo.

OUDEWATER

ZATERDAG

20
-

22

Grachtenvaert in combinatie met een torenbeklimming o.l.v. een gids. Afvaart vanaf 12.00 uur
tegenover het Tip-kantoor. In het combiticket is een
kopje koffie of thee met een stukje appeltaart bij
Hotel Restaurant Abrona inbegrepen.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Lunchconcert met Kees van den End op orgel.
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

Zaterdagmiddagconcert door het
Seniorenkoor Oudewater o.l.v. Peter den Hertog,
afgewisseld door blokfluiten en trekzak Laura van de Bunt en Sijke Boulogne.
Muzikaal intermezzo van 15.00 tot 15.45 uur
tijdens de zomeropenstelling van de Grote- of
St. Michaëlskerk. Toegang: gratis.

OUDEWATER

Orgelconcert door Everhard Zwart in de
Franciscuskerk. Jubileumconcert vanaf 20.00 uur.
Entree 8 euro.

OUDEWATER

DINSDAG

23

t/m zondag 28 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

24

en vrijdag 26 t/m zondag 28 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

WOENSDAG

Muziekvereniging Marijke Geldermalsen aan de Lindenlaan in Driebruggen.

APOTHEEK

Openstelling Sint Franciscuskerk, Kapellestraat 13.
Iedere woensdag en zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur. Deze prachtige driebeukige neogotische
kruiskerk is in 1881 ontworpen door Evert Margry.
De kerk is in de derde fase van de restauratie, maar
blijft ook tijdens die restauratie te bezichtigen en is
zeker de moeite waard.

MAANDAG

WEEKEND
DIENSTEN
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)

Juli

IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

HUISARTSEN

9 JULI 2019

De start was om 13.00 uur met het
opleidingsorkest van OBK dat een aantal
vlotte nummers ten gehore bracht.
Daarna was het blazen aan het grote
orkest met een drietal stukken en werd
vervolgens plaats gemaakt voor Prinses
Marijke. Het concert in Driebruggen
werd afgesloten door een gezamenlijk
optreden van beide verenigingen.
Het verzamelorkest van ruim zestig
muzikanten liet fraaie muziek horen
bestaande uit verschillende stijlen zoals
een Spaanse Paso Double, swing, maar
ook een prachtig gedragen stuk van Jan
van der Roost.
Natuurlijk werden ook weer de loten
getrokken van de grote verloting. Mooie
prijzen voor de gelukkige winnaars!
Hierna was het nog niet gedaan, in
Geldermalsen zou immers nagenoeg
hetzelfde programma worden
gepresenteerd. Maar daar had het weer
andere ideeën over. Gelukkig konden
beide verenigingen hun
stukken nog ten gehore
brengen in een tent.
Deze was met een
vooruitziende blik
opgezet, maar een
gezamenlijk optreden
zat er niet.

Muziekvereniging OBK
Driebruggen in het
Lingepark in
Geldermalsen.

Orgelconcert in Franciscuskerk

Komende maandag (15 juli) bent u weer van harte welkom in de
Franciscuskerk van Oudewater. Maar liefst twee organisten zullen voor u
spelen. Te weten: stadsorganist Gerben Mourik en André van Vliet.
Beide musici komen met een '8e Sonate' naar de kerk. André zal deze spelen van de
Duitse componist Joseph Rheinberger en Gerben heeft gekozen voor de Fransman
Alexandre Guilmant. Deze componisten hebben bijna hetzelfde geboortejaar.
Zeer interessant om deze beide werken achter elkaar te horen en zo de verschillen
(of zo u wilt: de overeenkomsten) te ontdekken. Aanvang 20.00 uur, maar u bent
vanaf 19.30 hartelijk welkom om vast in de sfeer te komen, de kerk te bezichtigen
of eventueel de organist te spreken. De entree is € 8,00.
Maandag 22 juli, 20.00 uur: Jubileumconcert Everhard Zwart

Helaas goot het inmiddels en de tent was
te klein om beide orkesten droog te
houden. Desondanks was het een mooie
dag met veel publiek die gezellig werd
afgesloten met een barbecue voor de
muzikanten bij het clubhuis van Prinses
Marijke.

OUDEWATER

DONDERDAG

25

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

OUDEWATER

VRIJDAG

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 donderdag 27 juni 2019
MARIT Boudine
dochter van Werner Kamphof en
Annemarie Bouma
Heidenskipsterdyk 28c
8724 HW Heidenskip
Op donderdag 27 juni 2019
FENNE Roos
dochter van Marjon
en Melanie Vergeer
zusje van Jacky
Hannie Schaftstraat 60
3417 CV Montfoort

DRUKKERIJ

26
-

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

HAASTRECHT

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

MONTFOORT

ZATERDAG

27
27

Grachtenvaert in combinatie met een torenbeklimming o.l.v. een gids. Afvaart vanaf 12.00 uur
tegenover het Tip-kantoor. In het combiticket is een
kopje koffie of thee met een stukje appeltaart bij
Hotel Restaurant Abrona inbegrepen.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Lunchconcert met orgelbespeling.
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

Zaterdagmiddagconcert door het ‘Jong Talent’
Martijn Borsje op beide orgels.
Van 15.00 tot 15.45 uur tijdens de zomeropenstelling
van de Grote- of St. Michaëlskerk. Toegang: gratis.

OUDEWATER

DINSDAG

30

t/m woensdag 31 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

31

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

OUDEWATER

WOENSDAG
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

HAASTRECHT

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl
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Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart

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

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.
graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:
ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudse straatweg 17, Oudewater
stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Op woensdag 10 juli
van 14.00 - 15.00 uur

ELFSTEDENTOCHT VOOR ALLE
KINDEREN VAN 5 T/M 12 JAAR

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de jaren die wij met elkaar hebben
gehad, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader,
schoonvader en allerliefste opa

Antiek

Nelis Verwoerd

BrocAnte

Nees

Grenen& India-meubelen
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

* Benschop, 30 maart 1954

† Nieuwegein, 7 juli 2019
Rina Verwoerd-de Gier

en nog veel meer…

Martijn en Jessica
Stijn
Fleur
Joop

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Rina en Raymond
Ruben
Sanne

www.vlistbrocante.com

André
Mirthe
Lotte

op de skeelerbaan in Oudewater.

Skate en kluun mee, verzamel 11 stempels
bij de stempelpost en ga na afloop met een echt
Elfstedenkruisje naar huis! Kosten deelname: € 2,00.
Nog niet alle benodigde materialen in bezit?
Geen probleem. Alles is te leen bij S.V.O.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie?
Kijk op www.svooudewater.nl
of mail naar jeugdskaten@svooudewater.nl

SCHILDERWERKEN

DE IJSSELBODE
Benedeneind
Noordzijde 378
3405 CC Benschop

BAANT ErVOOR
U DE WEG!
SCHILDER
is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op D.V. vrijdag 12 juli van 19.00 uur
30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten

tot 20.30 uur in Hervormd centrum Maranatha, Dorp 208 te Benschop.

De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. zaterdag 13 juli om 10.30 uur in de
Hervormde kerk te Benschop, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de naastgelegen Hervormde begraafplaats te Benschop.

NEKREWREDLIHCS

SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen
Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070
NEKREWREDLIHCS

ties
Levering, repara
n
en onderhoud va
!
alle automerken
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Geen bloemen - Geen bezoek aan huis.

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

DE IJSSELBODE

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

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

kyona’s boutique
FashiOn FOr wOmen

Sale: op de gehele collectie

50% KORTING
met uitzondering van plus basics

Compleet, goed
betaalbaar

maatwerk van kasten - keukens - meubels

www.vinkinterieurbouw.nl

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

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

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

0348-565353 - info@vinkinterieurbouw.nl
Populierenweg 18 - 3421 TX Oudewater

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

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
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Column

Donorregister

U hebt vast ook die rode folder over het donorregister in de
brievenbus gehad? Over precies een jaar moet u een keus gemaakt
hebben, of u wilt dat er weefsels of organen van u gebruikt mogen
worden om een ander daarmee te helpen. Dan kan er in het
donorregister achter uw naam komen te staan: nee, liever niet.
Of: ja, dat gun ik die onbekende medemens die daarmee geholpen is.
Als u zelf niets invult en u niet reageert, dan krijgt u uiteindelijk een
brief waarin zal staan dat u geacht wordt geen bezwaar te hebben
tegen orgaandonatie.
Zelf ben ik al eens donor geweest. Ik heb vijftien jaar geleden bij een
ongeluk op Mallorca mijn heup verbrijzeld, en ik heb daar toen in een
Spaans ziekenhuis een heupprothese gekregen. Twee dagen na de
operatie: klop, klop op de deur van mijn ziekenhuiskamer.
Een meneer met een stropdas en een koffertje papieren, hij stelde
zich voor als dokter Gonzales, en hij kwam mij vragen of ik er
bezwaar tegen had als ze de brokstukken van de kop van mijn dijbeen
zouden gebruiken voor bottransplantaties. “Want, legde hij uit, daar
kunnen we heel goed bijvoorbeeld plugjes van zagen om iemand te
helpen die bestraald is waardoor er een dood putje in zijn bot zit.
De chirurg die u eergisteren geholpen heeft, zei hij, heeft de stukjes
netjes opgeborgen in de koelkast, en nu kom ik vandaag uit Madrid,
van het centraal orgaan- en weefselregister, om u te vragen of u het
goed vindt dat we ze gaan gebruiken. U moet namelijk weten dat
volgens de Spaanse wet alle weefsels en organen die in Spaanse
ziekenhuizen beschikbaar komen automatisch toebehoren aan de
staat, en gebruikt kunnen worden voor transplantaties. Onze regering
heeft die wet aangenomen ondanks het feit dat zij wisten dat er
gewetensbezwaarden zijn. Wat we dus wèl doen, is aan elke patiënt
(of aan de nabestaanden, als het om weefsel van een overledene gaat)
vragen of die het ook wil. Maar zitten ze er erg mee in, dan gebruiken
we het niet. Sommige mensen in Spanje vinden het namelijk een
vervelend idee, als ze op de dag des oordeels ergens een stukje
missen. Mocht u er ook zo over denken, dan gaat uw bot gewoon
alsnog naar de verbrandingsoven.”
Gebruikt u het vooral maar wel, zei ik tegen dokter Gonzales, ik denk
dat ik tegen die tijd ook zonder dat stukje wel weer op kan staan.
Otto Beaujon

Dierenpraat met…
Monique
Fauna Column #6

9 juli 2019

Deze column is een maandelijkse
rubriek waarbij wij als Discus
Fauna Plaza tips en advies geven
over actuele zaken omtrent
dier(en)tuin.

Ik ga op vakantie en ik neem mee:
mijn huisdier! Of toch niet?

Om goed voorbereid aan de zomer te beginnen zijn er nogal wat
belangrijke aandachtspunten. Of uw huisdier nou meegaat op vakantie,
thuis blijft of gaat logeren in het pension: Monique zet alles voor u op een
rijtje met onze handige vakantie checklist.
Entingen
Verschillende landen hebben bepaalde
toelatingseisen wanneer je met je
huisdier op vakantie gaat. Voor eigenlijk
alle landen moeten huisdieren ingeënt
zijn tegen Rabiës (hondsdolheid),
houd wel rekening met tijdig enten.
Verkoeling/water
Zorg ervoor dat je ten allen tijde water
en/of verkoelingsproducten bij de hand
hebt. Let tijdens hitte ook op de
voetzooltjes, neus en oren in verband
met verbranding.
Behandelen tegen parasieten, teken
en vlooien:
Om een worm- en/of vlooienbesmetting te voorkomen tijdens je
vakantie is het verstandig om je vriendje

te ontwormen en te ontvlooien voor je
vertrekt. Ook is het belangrijk om stil te
staan bij de parasieten die in andere
landen voorkomen. In landen zoals
Zuid-Frankrijk en Italië komen
zandvliegjes en steekmuggen voor.
Vliegvakantie?
Als je jouw huisdier meeneemt in het
vliegtuig is het belangrijk dat de hond
vervoerd wordt in een reisbox die goedgekeurd is door de vliegtuigmaatschappij
waar je mee reist. De hond mag 12 uur
voor de vlucht niets eten. Drinken mag
hij nog voor en na de vlucht.
Chippen
Zorg dat je huisdier gechipt is én check
of de gegevens op de chip kloppen.
Bevestig daarnaast een adreskokertje
of penning met adresgegevens met je

vakantieadres aan de halsband.
Uiteraard zijn er nog veel andere
aandachtspunten voordat jouw
huisdier mee kan op vakantie.
Blijft jouw huisdier thuis of in een
pension? Ook dan is het goed om jouw
huisdier hier goed op voor te bereiden
door de inentingen en behandelingen
tegen vlooien en teken te regelen.

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

Feestje Muziekhuis
Tijdens het Pleinfestijn van het
Oudewaterse muziekhuis lieten
afgelopen zaterdag de diverse zangen musicalgroepjes horen wat hun
oefening aan kunst gebaard had.
De middag - biertje, barbecue - begon
met zon, maar werd tijdens het optreden
van het popkoor (de laatste uitvoering
op het programma) verstoord door een
verdwaalde regenbui. Terwijl de dames
en de heren van het popkoor op het
podium onder de pagode opgewekte

muziek liet klinken, kropen de toehoorders
dicht op elkaar onder de tenten en afdakjes
bij de bar, waardoor de afstand tot het koor
groter werd (minder goed luisteren, meer
ouwehoeren). Door de regen voelde zich
niemand geroepen voor het podium mee
te gaan staan dansen en zo het sfeertje te
creëren voor een daverende afterparty daar kon het muziekhuis ook niets aan
doen, maar jammer was het wel.
Loes en Sebastiaan: gewoon doorgaan
met Pleinfestijnen!

Passie voor een oude Haastrechtse woonboot
Tekst en foto’s: Cisca de Ruiter,
Museumwerf Vreeswijk

Woonschip Victoria Regia, regionaal erfgoed op de helling bij Museumwerf Vreeswijk
Op de helling bij Museumwerf
Vreeswijk ligt sinds begin juli de
Victoria Regia. Met een rechte doos
op een oud scheepscasco is zij het
prototype van een traditioneel
woonschip. Toch loopt menigeen aan
haar voorbij. Zo niet de Historische
Vereniging Haastrecht en nieuwe
eigenaar Guus Bening. De Victoria
Regia is een woonschip met een
streekgebonden verhaal.
Victoria Regia, vernoemd naar de
grootste en indrukwekkendste waterleliesoort, heeft een vaste plek in een smal
insteekhaventje in Haastrecht, haaks op
de oude rivier de Hollandse IJssel.
De laatste jaren lag de woonboot er
onbewoond en stil. Terwijl het bladerdak
boven het woonschip groeide, daalde de

staat van onderhoud. Dit was een doorn
in het oog van de jonge architect Guus
Bening. Als kind droomde hij ervan te
wonen op deze boot. Nadat het dak na
langdurige lekkage door verrotting was
ingezakt, trok Guus de stoute schoenen
aan. Hij kocht de Victoria Regia van zijn
vader en repareerde het dak. Maar niet
alleen het dak bleek in slechte staat…

Cultuurhistorisch erfgoed

De Victoria Regia is niet zomaar een
woonboot. Zij is er één met een streekgebonden verhaal. Vergroeid met de
regio is het alweer lang geleden dat zij
haar intrek nam in de insteekhaven.
In De Havekedrechter - Scheepvaart in
en om Haastrecht (2010), uitgegeven
door Historische Vereniging Haastrecht,

Lopikerwaarden Streekfonds krijgt
subsidies voor Natuurlijk Sturen
Sinds 2018 onderzoekt het Lopikerwaarden Streekfonds of je anders en vooral
minder hard rijden kunt stimuleren door 'natuurlijk sturen'. Niet met harde
maatregelen, zoals betonnen bakken, heuvels, verplichtingen en andere
bedreigingen, maar met creatieve vormgeving.
Een eenvoudige, rustigere omgeving, waarop het brein meteen reageert, stimuleert
rustiger rijgedrag. Daarbij wordt de omgeving mooier van vriendelijke maatregelen en
minder borden. Te denken valt aan bomen of hagen planten of brugleuningen zo
maken dat deze leiden tot nieuwe focuspunten. De belijning veranderen of juist
weghalen kan ook helpen.
Om dit onderzoek met voorbeelden te stimuleren heeft de provincie Utrecht een
bijdrage gegeven vanuit de Leefbaarheid van de kleine kernen. Ook het Platform
Utrechtse Waarden en de gemeente Oudewater dragen bij aan het onderzoek en het
uitwerken van inspirerende voorbeelden. Wordt vervolgd deze zomer, natuurlijk!

staat het volgende over haar te lezen:
“Wanneer ik naar Gouda fiets, kijk ik
altijd even naar een woonboot die wat
verscholen ligt in de voormalige
turfhaven van Haastrecht” …. “Rond
1950 kwam in dit insteekhaventje een
woonboot te liggen: de Victoria Regia
(bloemennaam). De verbouw tot woonboot werd in opdracht gedaan van Paul
Keijzer, die hem voor zijn dochter kocht.”
Auteur Rob Anders vervolgt het artikel
met een beschrijving van het scheepstype
van de IJsselaak dat speciaal was
ontworpen voor de vrachtvaart over de
Hollandse IJssel. Het genoemde insteekhaventje leidde ooit naar het J.P.
Smitsgemaal dat in 1929 ophield te
bestaan. Het verhaal gaat dat de kolen
voor dit stoomgemaal werden vervoerd
door een IJsselaak, de latere Victoria
Regia… In cultuurhistorisch opzicht ligt
het woonschip dus op de juiste plaats.

Voordeur met toog. Dergelijke entrees
zie je nog veel bij oude woonschepen.
De Victoria Regia ligt op de helling
waardoor er geen loopplank voor de
deur ligt maar een ladder,
in dit geval twee.

Glas-in-loodraam naast de voordeur,
van binnenuit gefotografeerd.
Die aan de andere zijde en van de deur
zelf zijn in restauratie en worden op
termijn teruggeplaatst.

Gestript

Guus’ passie voor de woonboot uit zijn
jeugd is groot. Terwijl velen hun oude
woonschepen achteloos vervangen door
drijvend beton, vecht Guus vastberaden
voor het behoud. Opgebouwd rond
1950 bevat de Victoria Regia restanten
van stijlelementen als een erker, glas-inloodramen, paneeldeuren en een kastje
van de kenmerkende Piet ZwartBruynzeelkeuken. Het zijn die details
waar Guus helemaal voor gaat en het
woonschip zo karakteristiek maken.
Omdat de staat van de opbouw niet best
was, moest Guus zijn woonschip eerst
strippen. Inmiddels bouwt hij weer op.
Zo zijn kozijnen en muren grotendeels
vervangen en is er een vaste kast met
-uiteraard- oude en nieuwe panelen
geplaatst. Trots showt Guus de oude,
Nieuwe vaste kast in oude stijl.
De deur zat op een andere plek in de
Victoria Regia.

Victoria Regia jaren geleden op
haar plek in het Haastrechtse
insteekhaventje (foto: Rob Anders)

gerestaureerde schuifdeuren met
glas-in-lood die hij onlangs heeft
ingehangen en wijst hij op de nieuwe
dubbelglasruiten die klaarstaan. Maar dan
glijdt er een zorgelijke trek over Guus’
gezicht. Hoewel hij op de goede weg is,
heeft hij voorlopig verdere activiteiten
stilgezet. Guus stuitte een tijdje terug op
een lek. Het casco blijkt vooral op de
wind/waterlijn flinterdun. Dat komt
doordat de Victoria Regia de afgelopen
twintig jaar niet voor onderhoud uit het
water is geweest.

Dit kastje met elementen van
Piet Zwarts Bruynzeelkeuken en de
originele gele tegeltjes met zwarte bies
is alles dat nog over is van de oude
keuken. Wand en kast behouden hun
plek in het nieuwe interieur.

Guus beseft dat je niets hebt aan een
puike opbouw als het drijvende fundament
een wrak blijkt te zijn.
Op de helling bij de Museumwerf breekt
binnenkort het uur der waarheid aan: is
Victoria Regia’s voortbestaan haalbaar of
niet.... Victory or die!
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Denk aan mij terug
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
aan hoe ik was toen ik alles nog kon.

…. deze reis was niet gepland
Tot ons immens verdriet hebben wij onze
lieve, dappere en levenslustige dochter,
zus en schoonzus moeten laten gaan

Elise Ottolina Froukje Ypma
* Oudewater,
8 december 1985

† Amsterdam,
2 juli 2019
Sietze en Fleur Ypma - Dubois
Hylke
Irene en Daan

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen
aan de vele jaren die wij met elkaar hebben gehad,
laten wij u weten dat rustig is ingeslapen
mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader
en mijn opa

Gijs Stigter
* Lopik,
4 september 1941
Annie Stigter-van Vliet
André en Patricia
Monique
Gijsbert en Martijn

Elise wordt op 9 juli begraven in Amsterdam.

Wat heb je gevochten,
maar deze strijd kon je niet winnen.
Met pijn in ons hart, te vroeg, te snel, te jong,
moeten wij afscheid nemen van

Elise Ypma
Dochter van Sietze en Fleur,
zus van Hylke en Irene.
We leven intens mee met hun verdriet
en wensen de familie veel sterkte.
Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts
Cathrien Raedts, Saskia Dijkstra, Joke Janmaat,
Janine Both, Linda de Vogel, Els Hordijk, Loes Goossens

Het is goed.
We zijn er, ga maar.
Wees gerust,
je blijft altijd bij ons.
Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden haar
bespaard is gebleven en voor alles wat zij in haar zorgzaam
leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten
nemen van een bijzonder mens

Aagje Berkouwer - Hagen
Haastrecht, 9 april 1937

Haastrecht, 1 juli 2019

† Oudewater,
5 juli 2019

Donderdag 11 juli is er van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal van
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst,
Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst voor Gijs vindt plaats
op vrijdag 12 juli om 9.30 uur in bovengenoemd
Woon- en Zorgcentrum. Aansluitend is er tevens
gelegenheid tot condoleren.
Om 11.30 uur begeleiden wij Gijs
naar crematorium IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Liever geen bloemen, wilt u toch iets geven, dan graag
een donatie voor het personeel van De Wulverhorst.
Hiervoor is gelegenheid tijdens de condoleance en de
afscheidsbijeenkomst.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Stigter,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard
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In Uw hand beveel ik mijn geest.
Psalm 31: 6a

Na een lang en gelukkig leven is, vertrouwend op
God, overleden mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Anthonie den Boon
echtgenoot van Corrie den Boon - Schuilenburg
* Lange Ruige Weide,
22 november 1924

Oudewater: C. den Boon - Schuilenburg
Nieuwegein: Nelleke den Boon
Harry Kasbergen
Peter en Desirée
Thijs en Ianthe, Elio
Woerden: Jennie den Boon
Herbert van Halem †
Corinne en Kevin, Lucas
Leonie en Remco, Esmee, Noud
Varik: Ton den Boon
Henriëtte Relou
Pim
Laura
David
Westsingel 24, 3421 TJ Oudewater
De dienst van Woord en gebed wordt gehouden
vandaag dinsdag 9 juli om 11.00 uur in de
Grote of Sint Michaëlskerk, Noorder Kerkstraat 1
te Oudewater.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Hervormde Begraafplaats aan de
Waardsedijk te Oudewater.
Wij zorgen zelf voor de bloemen.

Voor de vele blijken van medeleven en de
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze geliefde broer en zwager

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

Jan van der Wind

ChantalGijssel
van

willen wij u hartelijk danken.
Uw medeleven was voor ons een grote troost.

Mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder.
Cees Berkouwer
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De Ruyterstraat 34 2851 TD Haastrecht

† Oudewater,
4 juli 2019

Familie Van der Wind
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Oudewater, juli 2019

vermey | uitvaartzorg

Onze speciale dank gaat uit naar het team van
‘De Vierstroom’ en huisartsenpraktijk Wibbelink,
welke Aag zoveel liefdevolle zorg hebben gegeven.

J. de Kat - Begrafenisverzorging

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 6 juli.

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

telefoon 06 - 20421247
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348 471962

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

0348 - 56 23 98

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

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

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

AHLES

DE IJSSELBODE

en

Erectieproblemen, geen zin,
pijn bij het vrijen?
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

Wim
Speksnijder

Toyota Yaris 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . ‘08
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Opel Corsa 1.2 - automaat - airco . . . . . . . . . . . ‘11
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Suzuki Alto 1.0 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . . ‘04

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
e 7.450,e 13.950,e 4.200,e 4.800,e 3.500,e 7.850,e 3.950,e 5.450,e 6.950,-

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!
DE
IJSSELBODE
Voor
meer informatie bent u welkom:
HET
BLADvan
DAT
donderdag
10.00 tot 17.00 uur
GESPELD WORDT....
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl
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Zonnepanelen in beschermd
stadsgezicht. Mag dat?
We denken steeds meer na over duurzaamheid en natuurlijke
energiebronnen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar wat als
het gaat om een monument of een pand in het beschermde
stadsgezicht van Oudewater? Mag dat wel?
Ook dan bestaat de mogelijkheid
om zonnepanelen te plaatsen.
In zo’n geval moet je wel aan een
aantal voorwaarden voldoen. Zo
heb je bij een monument altijd een
zogenaamde omgevingsvergunning
nodig. Die kun je aanvragen bij de
gemeente.
Voor het beschermde stadsgezicht
geldt dat ook, maar er is soms geen
vergunning nodig als de zonnepanelen op het schuine achterdakvlak een plekje krijgen.
Het handigste is om altijd even
navraag te doen bij het omgevingsloket van de gemeente: 14 0348 of
www.oudewater.nl.

Wij beoordelen uw aanvraag en
kijken welk effect de gewenste
zonnepanelen hebben op hun
directe omgeving. Ook de invloed
op de monumentale waarde van het
pand wegen wij mee. In de praktijk
betekent dat meestal dat de zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn
vanaf het openbare gebied.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Goejanverwelle 78
in Hekendorp
het herbouwen van een woning,
ingediend op: 27-06-2019,
dossiernummer: OLO4505575

• Statenland 3 in Oudewater
het verbouwen van
‘De Broedkorf’,

ingediend op: 27-06-2019,
dossiernummer: OLO4505807

• Waardsedijk 93 in Snelrewaard
het bouwen van een woning,
ingediend op: 28-06-2019,
dossiernummer: OLO4509087

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

• Waardsedijk 48 in Snelrewaard
het isoleren van een buitenmuur,
dak en kruipruimte en het
vervangen van de kozijnen,
ingediend op: 28-06-2019,
dossiernummer: OLO4509523

APV / Bijzondere wetten
• Centrum, Oudewater
het organiseren van evenement
Sinds 1265
op 28 september 2019,
ingediend op: 27-06-2019,
dossiernummer: 1922115

• Diverse wegen centrum,
Oudewater
het afsluiten van de weg
tijdens evenement Sinds 1265
op 28 september 2019,
ingediend op: 27-06-2019,
dossiernummer: 1922116

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

Zorg in Oudewater staat op de digitale kaart
Waar kun je als ouder aankloppen
als je kind wordt gepest op school?
Bij wie moet je zijn als je financieel
niet kunt rondkomen? Wie biedt een
mantelzorger de helpende hand als
het hem of haar even te veel wordt?

Wethouder Walther Kok lanceerde
deze site op donderdagavond 4 juli.
Dat gebeurde tijdens de zgn. eerste
Open Tafel, een bijeenkomst voor
vrijwilligersorganisaties op het
gebied van zorg en welzijn.

Antwoorden op deze en andere
vragen staan op de digitale sociale
kaart van Oudewater:
www.socialekaartoudewater.nl.

Daar kwamen ruim dertig vertegenwoordigers
van
Oudewaterse
organisaties op af. Die maakten
kennis met elkaar, wisselden ideeën

• Evenemententerrein, Oudewater
het organiseren van het Herfstfest
op 18 en 19 oktober 2019,

• Visbrug 1 in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
een culinair evenement op
24 augustus 2019,

• Ruige Weide 43 in Oudewater
het plaatsen van twee kleine
windmolens bij het agrarisch
bedrijf op het adres,

• Visbrug 1 in Oudewater
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens een
culinair evenement op
24 en 25 augustus 2019,

• Goudse straatweg 49
in Oudewater
het nieuwplaatsen van het
voorste deel van een loods,

ingediend op: 26-06-2019,
dossiernummer: 1922120

• Evenemententerrein, Oudewater
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
Herfstfest op 18 en 19 oktober,
ingediend op: 26-06-2019,
dossiernummer: 1922121

• Visbrug 1 in Oudewater
het organiseren van Lange
tafels en vis op de brug op 24
en 25 augustus 2019,
ingediend op: 26-06-2019,
dossiernummer: 1922094

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

ingediend op: 26-06-2019,
dossiernummer: 1922095

ingediend op: 26-06-2019,
dossiernummer: 1922096

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Dijkgraaﬂaan 47 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
besluit: verleend op 25-06-2019,
dossiernummer: OLO4382449

uit en bespraken de samenwerkingsmogelijkheden.
“De energie was geweldig”, kijkt
wethouder Walther Kok tevreden
terug op de geslaagde avond die
op donderdag 21 november een
vervolg krijgt.

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4307797

besluit: aanvraag onvolledig en
buiten behandeling gesteld op
01-07-2019, dossiernummer:
OLO4368843

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 18A
in Oudewater
het plaatsen van een steiger
van 9 tot en met 19 juli 2019,

besluit: verleend op 27-06-2019,
dossiernummer: 1922055

Agenda
• Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 9 juli 2019

Van mens tot mens

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

Staalkracht
Een onverwoestbaar bedrijf.
Gegrondvest op mensen met een
stalen karakter. Daar lijkt het wel een
beetje op bij Goudriaan
Staalconstructies.
De mensen werken er lang en graag.
Dienstverbanden van meer dan
twintig jaar zijn eerder regel dan
uitzondering. Al sinds de oprichting,
in 1969, is Goudriaan een vertrouwd
adres voor allerlei soorten
staalconstructiewerk. Vijftig jaar jong
dus en daarom hoog tijd voor een
feestelijk collegebezoek.
“Mijn vader is voor zichzelf begonnen,
toen hij terug kwam uit militaire
dienst”, vertelt Johan. Hij is inmiddels
de huidige eigenaar van het
familiebedrijf. “Hoewel de term niet

bestond, was hij een soort ZZP’er.
Een eenmanszaak. Met een Opel
Kadett bezocht hij zijn klanten. Zo zijn
de balkonhekjes van de nieuwbouw
van de Schuylenburcht door hem
gemaakt.”
Goudriaan senior bouwde het bedrijf
uit tot een stabiele en betrouwbare
partner in de staalbranche. Er werken
35 mensen aan producten die in heel
Nederland terecht komen. Of het nu
gaat om een trap, een rvs brug of een
zwembadconstructie; hier kan het.
“Bijna alles wordt gemaakt in
Oudewater in onze hal. We ontwerpen
zelf in 3D; we stralen en spuiten het
ook hier. Staal moet immers goed
geconserveerd blijven.”
Denken over de langere termijn zit in
het DNA van het bedrijf. Duurzaamheid
staat hoog in hun vaandel. “We hebben

ons dak vol liggen met zonnepanelen.
Je bent eigenlijk gek als je het niet
doet, zo’n goed rendement hebben
we er van. Inmiddels hebben we staal
dat 100 procent gerecycled is. Er kan
schroot verhit worden in een
elektrische oven. Mooi dat deze
ontwikkelingen steeds harder gaan”,
aldus Johan. Gelijk heeft hij.

Ouderbedankochtend
Immanuëlschool
Elk jaar bedenken de leerkrachten van de
Immanuëlschool in Oudewater een
activiteit om ouders te bedanken voor de
hulp in het afgelopen schooljaar. Dit jaar
kwam het ludieke idee omhoog borrelen
om wat verkoeling en ontspanning aan
te bieden in deze warmere periode.
De hal van school werd op vrijdag 5 juli

veranderd in een heuse spa. Vele moeders
en een enkele vader maakten van het
aanbod gebruik. Er was verkoeling voor
de voeten, nagels en haren konden door
diverse leerlingen worden gedaan.
Een geslaagde ochtend waarbij de
bezoekers van Immanuëlspa ontspannen
de vakantie tegemoet kunnen gaan.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

PAGINA 7

Evaluatie samenwerking met Woerden
In 2013 is het besluit genomen dat de gemeenten Oudewater
en Woerden gaan samenwerken. Met ingang van 1 januari
2015 verzorgt de gemeente Woerden diensten voor de
gemeente Oudewater. Dit is geregeld met een dienstverleningsovereenkomst. In die overeenkomst is afgesproken dat de
overeenkomst uiterlijk in juli 2019 wordt geëvalueerd. Bureau
Common Eye heeft in opdracht van de gemeenteraad van

Oudewater een evaluatieonderzoek gedaan, waarin staat
wat goed ging en wat minder goed ging.
Aanstaande donderdag bespreekt de gemeenteraad de
conclusies van het onderzoek en hoe verder om te gaan met
de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Woerden.
Hieronder geven de vijf fracties vanuit de gemeenteraad
alvast hun standpunt weer.

Judith de Vor

Elly van Wijk

René van den Hoogen

Jan Broere

Wim Knol

Toekomstbestendige én
zelfstandige gemeente

Ambtelijke samenwerking

Nog veel te verbeteren

Verliefd, verloofd, getrouwd?

Oudewoerden

Een veel besproken en belangrijk
onderwerp: de ambtelijke samenwerking tussen Woerden en
Oudewater, ofwel het ambtenarenapparaat voor Woerden wordt ook
ingezet voor Oudewater.

De Onafhankelijken hebben destijds
tegen het besluit gestemd om de
ambtelijke organisatie over te
dragen aan de gemeente Woerden.
Belangrijke
redenen
hiervoor
waren, dat de zelfstandigheid van
Oudewater gevaar liep en de afstand
tussen het ambtelijk apparaat en de
Oudewaterse inwoners te groot werd.

Na vier jaar ambtelijke samenwerking met Woerden zijn we aan
het evalueren.
De belangrijkste feiten op een rij:
Kwaliteit is onmiskenbaar verbeterd.
En op sociaal domein zijn we nog
steeds trendsetter in de goede zin
van het woord.

Het besluit om de Oudewaterse
werkorganisatie op te heffen en de
dienstverlening aan de inwoners en
de ondersteuning van het gemeentebestuur voortaan in te kopen bij de
gemeente Woerden deed flink wat
stof opwaaien eind 2013. Niet
zozeer omdat men gehecht was
aan het behoud van ‘eigen’ ambtenaren, maar vooral vanwege het
dreigende verlies van de gemeentelijke zelfstandigheid.

Na een politiek wat roerig begin
van de ambtelijke samenwerking
met Woerden, kunnen wij al met al
tevreden terugkijken op wat deze
samenwerking ons gebracht heeft.
Vanaf het begin af aan is het voor
het CDA duidelijk geweest: willen
we als kleine gemeente zelfstandig
blijven, dan zullen we moeten gaan
samenwerken. En als we samenwerken, dan ook graag met
minimaal hetzelfde niveau van
dienstverlening aan de inwoners
van de gemeente Oudewater.
Het stadskantoor is open gebleven,
u kunt nog steeds uw rijbewijs in
Oudewater ophalen, mocht u zorg
nodig hebben dan is het Stadsteam
dichtbij. En natuurlijk hebben we
gezien dat er dingen verbeterd
kunnen worden. Bijvoorbeeld hoe
klachten van inwoners opgepakt
worden. Of hoe het groen wordt
onderhouden. En gelukkig gaat het
steeds beter. Kortom, blijven luisteren
naar inwoners!
Ook nu kiest het CDA voor samenwerking met Woerden, zodat u als
inwoner alle zaken in Oudewater
kunt blijven regelen die nodig zijn.
Niet alleen nu, maar ook in de
toekomst. Voor een toekomstbestendige én zelfstandige gemeente.

Wil Oudewater een zelfstandige
gemeente zijn en blijven dan moet
er een goed ambtenarenapparaat
opgesteld staan; alleen zo kan
goede dienstverlening aan burgers
en bedrijven gegarandeerd worden.
En natuurlijk was het voor iedereen
(burgers, ambtenaren, college, raad)
wennen en zoeken in het begin.
VVDenD66 heeft in deze altijd een
constructief kritische houding gehad;
we zagen het nut, maar de uitvoering
was in eerste instantie lastig.
Onderzoek wijst uit dat de
ambtelijke samenwerking inmiddels
geland is. Partijen zijn tevreden en
de gemeente Woerden heeft uitgesproken onder voorwaarden verder
te willen.
Ook VVDenD66 wil de ambtelijke
samenwerking voortzetten. De trein
rijdt, de rails liggen er. We moeten
nog wel over de voorwaarden van
het treinkaartje onderhandelen.
Partnership. Wellicht dat de rails
dan ook verder in de Lopikerwaard
aangelegd kunnen worden.

Na de overdracht zijn wij zeer
kritisch gebleven over de kwaliteit
van de dienstverlening en is onze
drang naar een zelfstandig functionerend bestuur alleen maar groter
geworden. Wij hechten zeer sterk
aan de ‘Oudewaterse maat’.
Na een aantal jaren is de dienstverlening weliswaar verbeterd, maar
ons bereiken nog bijna dagelijks
signalen dat de ‘Oudewaterse’
maat nog steeds geen vanzelfsprekendheid is in de ‘Woerdense’
organisatie.
Twee bureaus zijn tot de conclusie
gekomen dat de huidige overeenkomst tussen beide gemeenten niet
meer voldoet, maar het advies is
wel om de samenwerking voort te
zetten. Een nieuwe overeenkomst
zal wat ons betreft dan ook gericht
moeten zijn op behoud van de
zelfstandigheid en verbetering van
de dienstverlening.

Waar we geen goed woord voor
over hebben is de financiële kant.
Begonnen met een business case
van Berenschot, die nooit is uitgewerkt, laat staan teruggekomen is in
de jaarcijfers, aldus accountant.
Cijfers over wat we krijgen voor
welke prijs zijn er gewoon niet.
Zelfs geen onderbouwing.
Daarnaast liggen onze Oudewaterse
ambtenaren ons na aan het hart.
Over de wisselwerking binnen de
nieuwe organisatie zijn de meningen
verdeeld.
Hoe nu verder. Zijn we nu verliefd,
verloofd of getrouwd?
Point of no return is gepasseerd.
We gaan verder, maar wel onder
huwelijkse voorwaarden.
En dat klinkt u vreemd in de oren uit
de mond van een ChristenUnieSGP’er die zelf in gemeenschap van
goederen is getrouwd.

Of de indertijd gestelde doelen
behaald zijn, is moeilijk vast te
stellen. Sommige zaken gaan beter,
andere slechter. De colleges van
Woerden en Oudewater kunnen
goed met elkaar opschieten en de
ambtenaren met zichzelf. En de
boel terugdraaien is lastig en duur.
Daar heeft vrijwel niemand meer
zin in en de puf voor. Dus komt er
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, met nobele uitgangspunten
over partnerschap en harmonisatie.
Daarmee komt het einde van de
zelfstandigheid weer een stapje
dichterbij, temeer omdat het college
meer geïnteresseerd lijkt in grootse
en meeslepende vraagstukken als
regionale omgevingsvisies dan in
het oplossen van alledaagse plaatselijke zaken zoals wegenonderhoud en welzijn en zorg voor
Oudewaternaren.
Dinsdag 9 juli 2019

Een nieuwe mijlpaal voor De Wulverhorst
De Wulverhorst heeft inmiddels 180 vrijwilligers die komen helpen om het leven
van onze oudere inwoners in Oudewater een stuk aangenamer te maken.
Tijdens de jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers van De Wulverhorst 3 juli
jongstleden maakte Joyce Jacobs, bestuurder van De Wulverhorst, dit bekend
tijdens haar welkomstwoord. Ze prees de inzet en flexibiliteit van de vrijwilligers
waarvan sommigen zich al meer als twintig jaar inzetten voor hun medemens.
Een vrijwilliger vertelde hoe veel
voldoening het vrijwilligerswerk geeft en
dat het fijn is dat de tijden in overleg
kunnen worden afgesproken. Ook is er
veel saamhorigheid onder de vrijwilligers
en er is een prettige samenwerking met
het personeel van De Wulverhorst, die
deze avond, als blijk van waardering, de
vrijwilligers bedienden met lekker eten,
drinken en een lekker ijsje van Roberto.
180 vrijwilligers is heel veel, maar toch
zoekt De Wulverhorst nog meer
vrijwilligers. Het streven is om nog meer
persoonlijke aandacht te geven aan onze
ouderen, niet alleen in De Wulverhorst
zelf, maar ook aan de ouderen die nog

thuis wonen. Te denken valt dan aan
wandelen, een spelletje doen, helpen met
de activiteiten, koken op de woonkamers
met meer demente ouderen,
een fietstochtje met de duo-fiets… of
heeft u een leuke hobby zoals muziek,
schilderen of knutselen en deelt u deze
graag met een ander.
U kunt dan contact opnemen met
de vrijwilligerscoördinator van
De Wulverhorst: Wilbert van Straaten
w.van.straaten@wulverhorst.nl
of 0348-562214 en doe volgend jaar
ook mee met de gezellige BBQ van
De Wulverhorst.

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter
kijkopijsselstreek.nl
@ijsselstreek

en via de

KijkOp App
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De Open Dag van Zorgboerderij Vlist
heel goed bezocht

VLIST

Integrale aanpak maakt N228 veiliger

Provincie, gemeenten en
bewoners werken samen aan
verbeteren veiligheid
De N228 moet veiliger worden.
Om dit te bereiken krijgt het
Zuid-Hollandse deel van de weg in
2020 een aangepaste inrichting,
zoals herkenbare overgangen van
binnen naar buiten de bebouwde kom,
veilige oversteekplaatsen en snelheidsremmende voorzieningen.
Dat gebeurt in combinatie met een
verlaging van de maximumsnelheid
naar 60 km/uur én handhaving
daarvan. Daarnaast is het belangrijk
dat weggebruikers zich bewuster
worden van verkeersveilig gedrag.
Voor deze integrale aanpak hebben de
provincie Zuid-Holland, omwonenden,
vertegenwoordigd in het comité N228
Veilig! en de gemeenten Krimpenerwaard
en Gouda de handen ineen geslagen.
Vandaag tekenden de partijen een

convenant om de samenwerkingsafspraken en de gezamenlijke doelen te
bekrachtigen. Aansluitend onthulden zij
in Haastrecht de eerste van vier
snelheidsmeters met smiley. De plaatsing
hiervan op vier plekken langs de weg
vormt de eerste concrete maatregel.
De N228 is de provinciale weg tussen
Gouda en de A12 bij De Meern.
De provincie Zuid-Holland beheert het
westelijke deel van de weg tussen Gouda
en Oudewater. De weg wordt gebruikt
door regionaal verkeer waaronder
OV-bussen en de vuilophaaldienst.
In de spits weten filemijders van de A12
de weg ook te vinden. Van ruim
tweehonderd woningen langs de weg
komt de uitrit direct op de weg uit.
Deze combinatie van een regionale route
met een sterke lokale functie en een
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Burgemeester Roel Cazemier bracht
ook een bezoek. Deze dag heeft
afgezien van veel gezelligheid en
rondleidingen door bewoners ook vier
vrijwilligers opgeleverd. Vrijwilligers
gaan bijvoorbeeld een dagje uit met
cliënten, samen wandelen, fietsen,

zwemmen, naar de kerk en zorgen voor
persoonlijke aandacht en gezelligheid.
Heeft u ook zin om vrijwilliger te
worden, neem contact op met
Zorgboerderij Vlist, telefoon
0182-501723.

maximumsnelheid van 80 km/uur
leidt vaak tot gevaarlijke situaties en
ongevallen.
Een groot aantal aan- en omwonenden,
de gemeenten Krimpenerwaard en
Gouda, het comité N228 Veilig!
en enkele bedrijven drongen bij de
provincie Zuid-Holland al langere tijd aan
op het veiliger maken van de N228.
De gemeenteraden van zowel
Krimpenerwaard als Gouda namen
daarnaast eind 2017 een raadsbrede
motie aan waarin ze de provincie
opriepen om de maximumsnelheid te
verlagen en de weg veiliger te maken.
Deze vasthoudendheid heeft er mede toe
geleid dat de provincie Zuid-Holland
samen met alle betrokkenen aan de slag
gaat met een integrale aanpak voor meer
veiligheid op de N228.

Presentatie van politie in
Haastrecht

Foutje

Bij de Coop Haastrecht weten ze
blijkbaar nog niet waar ze gevestigd zijn.
Deze foto zou een goede zijn voor het
tv-programma ‘Kanniewaarzijn’
(foto Bep Kalmeijer).

Petrouchka den Dunnen (provincie Zuid-Holland), Bert Bening (wethouder gemeente Krimpenerwaard), Hilde Niezen
(wethouder gemeente Gouda) en Gerard Harleman (voorzitter bewonerscomité N228 Veilig!) ondertekenen het convenant
en onthullen de snelheidsmeter.

Haastrechtse ondernemers en Lions Domaine des Dames

Lief met lef voor KWF
Op 29 juni ging de SamenLoop
voor Hoop Krimpenerwaard van
start in Sportpark Weydehoeck in
Lekkerkerk. Het is niet gek dat
Haastrecht e.o. warm is gelopen
voor acties vooruitlopend op de
SLvH KWF; het doel is meer dan
aansprekend en er was aandacht in
overvloed.
Het was begonnen met de Strik Paars!
Veteractie, die fantastisch liep.
Zelfs de Roparun en Alpe d'Huzes zijn
via de locale deelnemers bereikt.
Voetbalvereniging Haastrecht heeft
tijdens de eindseizoen-wedstrijden ook
paars gestrikt, mooi initiatief! Kort voor
de start van de SLvH KWF in Lekkerkerk
is de Roze Buttonactie van Emmy van
Harskamp van Dotter Design en de
Lionsclub DdD begonnen. Koop een

button en geef aan wat voor een
boodschap je erop wil zetten, een
sympathieke en simpele manier om een
blijk van medeleven te kunnen geven.
De dames van de Lionsclub Team 23
hebben de buttons gedurende de 24-uurs
wandelestafette met trots gedragen. Deze
actie heeft in anderhalve week 443 euro
opgebracht voor KWF, geweldig!
Dat Haastrecht niet een, maar twee keer
kleur heeft bekend is bijzonder te noemen.
Eerst Paars en toen Roze. Een warme
dank aan alle inwoners die een button
hebben gekocht!
Zoals met de meeste goede doelen
acties, was het zonder de steun van de
lokale ondernemers niet gelukt om
zoveel te kunnen bijdragen aan KWF.
Met dank aan Emmy, Miranda, Dave,
Henriëtte, Ursula en Annette voor jullie

support en samenwerking.
En de grootste winst voor de
saamhorigheid binnen en buiten de
Krimpenerwaard, voor het geloof in het
feit dat samenwerking tussen alle lagen
van de bevolking (jong en oud) werkt,
is het totaalbedrag van de SamenLoop
voor Hoop Krimpenerwaard KWF:
107.490 euro.

Op vrijdag 12 juli geeft de politie
Krimpenerwaard van 10.00 tot 11.30
uur een korte presentatie in de Amaliahof.
Het thema is ‘Veiligheid in en om het
huis’. Hierna wordt er afgesloten met
een speciale Bingo. De toegang is gratis
en opgeven is niet nodig.

Zomersport in Haastrecht en Vlist
Activiteitenstop in de zomer?
Niets te doen? Iedereen weg?
De SWOB/V is er nog!
Vanaf vrijdag 5 juli kun je weer elke
week van 09.00 tot 10.00 uur buiten
bewegen op het grasveld van het
Zwembad De Loete.
Heerlijk bewegen op een groot veld
onder begeleiding van fysiotherapeut
Marije Bosboom, die er voor zorgt
ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau
kan meedoen! Deelname in juli en
augustus voor slechts 2 euro! Na afloop
kun je nog een kopje koffie drinken!
In Vlist wordt er elke donderdagochtend bewogen van 09.00 tot
10.00 uur op het veld achter
Ons Honk, Julianaplein.
Deelname 1 euro (incl. koffie of thee)

Geslaagd voor dans
Op 28 en 29 juni stond de 17-jarige
Emma den Ambtman uit Haastrecht
drie keer op het podium van het Isala
Theater in Capelle aan den IJssel met
de voorstelling 'Talent On The Move'
van de HAVO/VWO voor Muziek en
Dans uit Rotterdam.
De eindexamenleerlingen voerden
nummers uit van choreografen Neel
Verboom en Ivgi & Greben. Emma deed
in groep 7 van de St. Catharinaschool in
Haastrecht auditie voor de vooropleiding
(de A-klas). Aansluitend volgde ze ook de
HAVO-opleiding voor moderne dans in
Rotterdam. Behalve de gebruikelijke
HAVO-vakken volgde ze in hetzelfde
gebouw dagelijks dansonderwijs in
diverse stijlen. Haar dansexamens sloot
ze succesvol af met een zelf gecreëerde
solo (foto). Afgelopen week mocht ze
haar gecombineerde HAVO en
Dans-diploma ophalen. Inmiddels is
Emma toegelaten tot de hbo-opleiding
voor Docent Dans aan Codarts (Hoge
School voor de Kunsten) in Rotterdam.

Haastrechtse Polder Wandel Virus
Elke morgen hang ik na mijn ochtendwandeling mijn Bamboo wandelsokken
maat 47 aan het bankje voor ons huis
aan de Hoogstraat 88 in Haastrecht.
U begrijpt vast waarom. Zo ook
woensdag 3 juli . Toen ik in de avond
thuis kwam waren zij verdwenen, zélf
uit wandelen gegaan?, weggewaaid bij
stil weer?...... óf geadopteerd?
Let op!, deze sokken zijn doordrenkt
met het HPWV (Haastrechtse Polder
Wandel Virus), uiterst besmettelijk én
met hele bijzondere gezondheidsgevolgen. Mocht u iemand in uw omgeving zien met bijzonder afwijkend
wandelgedrag én andere sokken, denk dan aan mijn oproep en geniet van de
glimlach.
(foto Emmy van Harskamp)

Marinus van der Wijden
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Kinderboerderij Montfoort ontvangt donatie
Hij was blij verrast toen hij 'zomaar' verheugend
nieuws kreeg van de Rabobank. Dirk de Jong
van de kinderboerderij in Montfoort ontving
eind juni uit handen van Rabobank medewerker
Cris Post een cheque van 500 euro.
Hij is er flink mee in zijn sas. Hiermee kan de
Jong eindelijk de plannen voor de nieuwe
konijnenhokken uitvoeren. Die zijn hoognodig
aan vervanging toe, laat hij weten.
"Met het extra geld dat we nu hebben, gaan ze
er echt komen en kunnen we ze ook nog groter
maken", aldus een enthousiaste De Jong.
Rabobankmedewerkers krijgen van de Rabobank de
mogelijkheid om zelf een goed doel uit te kiezen,
waaraan zij een bedrag mogen schenken. "Toevallig
hadden ze gelezen in de krant over de Vrienden van
de Kinderboerderij. Toen waren wij direct aan de
beurt." Post die net als Dirk de Jong uit IJsselstein
komt zegt: "Wij lazen dat ze hier wel wat konden
gebruiken." Hoe het werkt, bij de Rabobank licht hij
graag toe: "Iedere medewerker mag een bedrag
uitdelen aan de gemeenschap voor het goede doel.
Dit leek me een heel mooi doel. Hier komen
kinderen, oude mensen, iedereen eigenlijk.
Echt mooi wat de kinderboerderij toevoegt aan de
lokale gemeenschap."
Dat de Rabobank met zo'n geldbedrag op de
proppen komt, is heel waardevol, maar ook vooral
nodig volgens De Jong. "We krijgen wel subsidie van
gemeente, maar zijn verplicht zelf geld te genereren.
Dat doen we onder andere door eieren te verkopen.
Verder zijn er allerlei acties, waar wij aan mee doen.
Van de Rabobank club campagne tot de jaarlijks
terugkerende actie van De Goeij, waarbij per
tankbeurt een bedrag richting een goed doel gaat
dat de klanten zelf mogen uitkiezen."

Rekenwerk

Voor de konijnenhokken is hij nu al ontwerpen aan
het maken. Daarbij benadrukt hij dat het zo
economisch mogelijk moet. "Elke cent wordt
omgekeerd. Ik kan natuurlijk platen halen en daar
stukken uit halen, maar dat kan niet. Ik wil alle
materiaal benutten." Dat dit hem best wat rekenwerk
en hoofdbrekens bezorgt heeft hij er wel voor over.
Het liefst zouden hij en penningmeester Cassandra
de Boer willen zien dat er meer mensen lid werden
van Vrienden van de Kinderboerderij. Tot nu toe zijn
er twee leden, van wie Patricia den Boer er een is.
"Zij doneert zelfs maandelijks aan ons", zegt
De Jong. "Normaliter kun je al Vriend zijn voor
30 euro per jaar. Eens per jaar worden de Vrienden
ook uitgenodigd. Dan krijgen ze koffie, een stukje
koek of taart en zal ik een verhaal vertellen.
Vervolgens krijgen ze een rondleiding door het park.
Er groeit zoveel. De meeste mensen kennen het
niet. Mensen die mee hebben gelopen, zeggen later
ook: 'Als ik nu door een park loop, kijk ik met
andere ogen'".
Patricia den Boer beaamt dat: "Door zijn leuke
manier van vertellen, steek je echt veel op."
Zelf is ze Vriend geworden van de Kinderboerderij,
omdat ze er heel vaak komt. "Dirk is eigenlijk een
vriend geworden van ons. De kinderen zijn ook gek
op zijn natuurverhalen." De Jong lacht. "Ik ben nu
eenmaal een verhalenverteller. Ik kan wel gewoon
tegen mensen namen van plantjes zeggen,
maar dat blijft nooit hangen. Als ik dan vertel dat
bijvoorbeeld hondsdraf een heel nuttig plantje is en
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Openlucht concert
Onderling Genoegen
Vrijdag 12 juli sluit het leerlingenorkest van Ons Genoegen het seizoen af met
een optreden op het Pastoor Spaanplein in Montfoort. Het openlucht concert
begint om 18.30 uur.
De leerlingen van Ons Genoegen
spelen al geruime tijd samen en
kunnen een gevarieerd programma
laten horen, zo spelen ze o.a.
het bekende 'La Cucaracha' en
de misschien nog wel bekendere
'Three classics for youth'.
Daarnaast zal Robin een
prachtige solo ten gehore brengen
'Carolina in the Morning'.
Kom kijken en luisteren naar
deze talenten van de toekomst!

Dirk de Jong krijgt een cheque overhandigt
van Cris Post van de Rabobank
door Sjoukje Dijkstra

dat het vroeger gebruikt werd - voordat men hop
kende - om een bittertje aan het bier toe te voegen,
dan onthouden ze dat. Dat is ook het leuke."

Ondernemers uit de regio

Goed nieuws

Een voorbijganger met hond komt even binnen
lopen. Hij vraagt naar de kuikens. "Heb je het niet
op Facebook gelezen?", vraagt De Jong met een
lach. "Kom maar kijken. We hebben goed nieuws.
De Toulouse ganzen hebben zowaar een jong
gekregen." Eigenlijk had hij het al niet meer voor
mogelijk gehouden, vertelt hij. "De eieren waren
altijd onbevrucht. Dat komt omdat die meneer gans
een beetje bijzonder is. Hij heeft twee vrouwtjes die
in het voorjaar wel wat willen. Normaal als ganzen
paren, laat het vrouwtje zich zakken in het water,
zodat het mannetje er bovenop kan. Deze meneer
had dat niet zo door en deed alleen maar zijn kop
op de rug van de vrouwtjes. Daarna zwom hij trots
rond alsof hij een werelddaad verricht had.
Nu waren de ganzen de laatste tijd weer aan het
broeden. Dat doen ze ook op onbevruchte eieren.
Alleen nu echt met resultaat."
Hij schudt zijn hoofd. "Het is wonderlijk.
Kijk zelf maar. Dit zijn de kinderen van het eendje
Mini Mini, en die grote is de gans." Onder een
schot om ze te beschermen tegen de zon, lopen
kuikentjes in een hok rond te scharrelen.
De Jong moest het gansje wel bij de familie
weghalen, om het te beschermen tegen de kraaien
die hier rondvliegen. Hij heeft het wel eens
meegemaakt, zegt hij, dat kraaien jongen dood
pikten en meenamen.

Sociale factor

Cris Post luistert aandacht naar de verhalen van
De Jong. "Precies dit - deze sociale factor die zo'n
kinderboerderij heeft - is voor mij de reden om deze
cheque te overhandigen." Trots overhandigt hij de
cheque aan De Jong, die hem dankbaar in
ontvangst neemt. "Wat ik hiermee kan doen…
Kijk daar zit ook een gat in het gaas. Dat hebben
vandalen een paar jaar geleden gedaan. Nu kan ik
de konijnenhokken net wat groter maken, zodat ze
voor dat gat langslopen. Dan hoef ik dat hek niet te
repareren."

Vis Henk Kok & Zoon bij finalisten
‘Lekkerste haring van Nederland’
Tijdens de tweede editie van de Nationale Haringtest, een initiatief van de Stichting
Promotie Visdetailhandel, heeft Henk Kok & Zoon Molenhoek- Rosmalen in de
provincie Noord-Brabant een finaleplaats weten te behalen! De provinciewinnaars
worden bekendgemaakt op de Landelijke Visbeurs in Spakenburg op 7 oktober a.s.
“Super trots zijn wij op onze prestatie! Met veel online stemmen door onze klanten en een
gemiddeld cijfer 9,53 hebben wij de volgende ronde behaald. Wij vinden het geweldig dat er zo
veel klanten op ons gestemd hebben en onze haring zo goed waarderen. Ook op onze
standplaatsen wordt onze haring gewaardeerd en komen klanten speciaal voor onze haring die
altijd vers van het mes is”, aldus eigenaar Giliam Kok.

HARING een Uniek Natuurproduct

“Elk jaar is het weer een zoektocht om de juiste partij haring te bemachtigen die aansluit op de
smaak van de klanten. In 6 weken wordt de haring gevangen in o.a. Denemarken en daar direct
gekaakt, gezouten en ingevroren.
De haring is alleen gedurende dit
tijdvak geschikt door een uniek
vetgehalte en het is elk jaar weer
spannend of de juiste partij
bemachtigd kan worden.”
Giel Kok was ook al eens in
Skagen om de vangst te
beoordelen en proeven.
In Skagen wordt de haring
verwerkt volgens Nederlands
procedé.
Dit jaar is het vetgehalte van de
haring heel goed en de smaak
romig en zilt.

Giliam Kok staat met zijn
verkoopwagen elke dinsdagen donderdagochtend op de
markt in Oudewater.
U bent hartelijke welkom om
zijn klasse haring te proeven!

www.vishenkkok.nl

Rien Regelt
Rien regelt verzekeringen en hypotheken. Dat doet Rien vanuit Waarder met
behulp van een jong team, bestaande uit Corrie, Geertje en natuurlijk Rien,
die jou graag persoonlijk te woord staat en op weg helpt.
Rien is altijd betrokken en kijkt en luistert eerst goed naar jouw situatie. Wat zijn jouw
wensen en wat heb jij nodig? Rien denkt vervolgens mee en biedt oplossingen waar je
wat aan hebt. Rien regelt het zodat jij onbezorgd kunt reizen, rijden, wonen en werken.

Rien is bovendien te allen tijde makkelijk bereikbaar.
Telefonisch, online of op kantoor, Rien reageert rap.

Nog even de voordelen van Rien op een rijtje:
- Jaarlijkse check op je premie en dekkingen. Rien voorkomt dat je te veel betaalt;
- Toegang tot je eigen digitale Polismap (Mijn rien);
- Altijd & overal inzicht in je persoonlijke gegevens en polissen;
- Online schades melden en wijzigingen doorgeven;
- Persoonlijk contact bij schade of vragen;
- Rien voorkomt dubbel verzekeren, oververzekeren en overbodige producten;
- Alles op één plek, bij een bekend gezicht.

Verzekerd van Risico

Wie kiest voor een leven met Rien kiest voor een zorgeloos leven. Rien zorgt ervoor dat
jouw verzekeringen en jouw hypotheek goed geregeld zijn, zodat jij ontspannen door
het leven kunt gaan.
Sterker nog: Rien geeft jou de vrijheid om bewust het risico op te zoeken. Daarom
organiseert Rien de Rien-riskeert-challenge! Zoek samen met Rien het risico op. Of je nu
wilt racen, skydiven of raften, niets is Rien te gek. Dien jouw risicovolle idee in en wie
weet spring jij binnenkort samen met Rien uit het vliegtuig (met parachute).
Rien zien? Kom eens langs bij ons op kantoor op de Prinses Maximalaan 4a in Waarder.
Bellen (0348 501 633) of mailen (info@rienregelt.nl) kan ook.

WIL gunt aanbesteding
eenzame uitvaarten aan
Uitvaartverzorging Midland
De eenzame uitvaart… zo noemt men de uitvaart als er geen nabestaanden
zijn of als er geen geldelijke middelen aanwezig zijn om de crematie of de
begrafenis te verzorgen. Op dat ogenblik heeft de gemeente waar de overledene
zich bevindt de verplichting om volgens de Wet op de Lijkbezorging voor de
uitvaart te zorgen.
Uitvaartverzorging Midland
verzorgt al sinds december
2013 alle eenzame
uitvaarten voor Werk
Inkomen Lekstroom, een
samenwerkingsverband
tussen de gemeenten Lopik,
IJsselstein, Nieuwegein,
Houten en Vianen.
Onlangs is er een nieuwe
aanbesteding geweest
waarvoor een aantal
uitvaartbedrijven kon
inschrijven.
Op basis van de beoordelingen is wederom Uitvaartverzorging Midland uit Benschop als
beste tevoorschijn gekomen en dus zullen zij alle uitvaarten die onder de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeenten vallen, voor de komende 4 jaar
gaan verzorgen.
“Wij als Uitvaartverzorging Midland zijn bijzonder dankbaar dat wij ook déze uitvaarten
mogen begeleiden. Het past binnen onze aanpak als het om verzorgen van uitvaarten
gaat. Waardig en betrokken, met zorg en aandacht uitgevoerd. Dus ook bij de eenzame
uitvaart, omdat iedereen een waardig afscheid verdient”, aldus René Verweij.

Voor meer informatie www.uitvaartverzorgingmidland.nl of bel 06-53536888
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We hebben een nieuw jasje!
Alles wat je moet weten op één website
De website van gemeente Montfoort heeft een nieuw jasje. Of anders gezegd: er zit een nieuwe portal omheen.
Want wie nu naar de website www.montfoort.nl gaat, komt terecht op www.inmontfoort.nl. Deze portal is hét
nieuwe platform voor alles wat inwoners én bezoekers moeten weten over de gemeente en dingen die er te
doen zijn. Van horeca en werken tot actief en trouwen. Er is ook een link naar de gemeentelijke website.

Montfoort op de kaart

De ontwikkeling is onderdeel van ‘Montfoort en
Linschoten op de kaart’. Montfoort en Linschoten zijn het
beleven waard en dat delen we graag met onze inwoners
en bezoekers. Aanleiding was een rake opmerking van
Peter Versloot: “Als ik op de website zoek op wat ik kan
doen in gemeente Montfoort, vind ik alleen wanneer de
raad vergadert en dat is precies wat ik niet zoek.”
Die opmerking gaf de koersgroep richting in wat nodig
was: een platform.

Promo-tour: InMontfoort volgens…

De komende maanden gaat de heuse InMontfoort
promo-tour van start: wat vinden inwoners van Montfoort
en Linschoten? De eerste twee inwoners zijn al
bevraagd: InMontfoort volgens Erik Jan Hagoort en
Ad Spruit lees je hieronder. Hou voor de volgende edities
van InMontfoort volgens… de website, social media en
onze pagina in de krant in de gaten.

Bundelen

Met het platform geven we deels antwoord op de vraag:
hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bezoekers en
inwoners Montfoort vinden en zij in Montfoort willen zijn
en blijven? Op het nieuwe platform worden nieuwe én
bestaande initiatieven gebundeld.
Heeft u een mooie toevoeging of mist u iets op de site?
Meld het via www.inmontfoort.nl/aanmelden.

Koersgroep

Gewijzigde
openingstijden
In verband met een personeelsbijeenkomst is de
gemeente Montfoort in het Huis van Montfoort op
donderdag 11 juli vanaf 13.30 uur gesloten.
Op deze dag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.
Het Huis van Montfoort is van 09:00 uur tot 17:00 uur
open voor SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam,
Politie, Careyn en GGDrU.

InMontfoort volgens:
Ad Spruit

InMontfoort.nl is opgezet in samenwerking met lokale
ondernemers en organisaties. Leden van de koersgroep
(Arie Spruit van Het Oude stadhuis, Peter van
Wijngaarden van Trouwstad Montfoort) hebben een
belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming.
Aangevuld met de inzet DM Interactive, die de portal
vervolgens heeft ontworpen en gebouwd.

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!

Wat heb je met Montfoort?
Ik ben opgegroeid in de polder Blokland net buiten
Montfoort en woon nu alweer 25 jaar in de binnenstad.
Ik hou er wel van om wat leven in de brouwerij te
brengen. Met hulp van vele sponsoren en vrijwilligers
van Stichting Tent Activiteiten Montfoort (STAM) lukt
dat goed met onder meer de Pret in het Park edities in
mei, juli en oktober.
Waar ontspan je in Montfoort?
Ik ontspan het meest tijdens inspanning. Dat kan op
het voetbalveld zijn, maar ook door wandelen of ﬁetsen
rondom Montfoort.
Waar maak je plezier in Montfoort?
Er liggen heel wat tranen van het lachen in de diverse
Montfoortse horecagelegenheden, maar we maken
met de STAM gasten en veel andere verenigingen ook
veel Pret in het park.
Waar winkel je in Montfoort?
Voor Valentijnsdag en Moederdag kom ik graag bij de
dames van DA drogisterij Wensing.
Altijd vrolijk en goed advies.
Waar ben je trots op?
Het Montfoortse verenigingsleven en vele activiteiten
van, voor en door inwoners. Dat kan alleen dankzij al
die vrijwilligers én ondernemers die dit allemaal
ondersteunen. Van beachvolleybal tot biljarten en van
Pret in het park tot avondvierdaagse. Je kan het zo
gek niet bedenken of Montfoort heeft het.

Ad Spruit (links op de foto) en Eric Jan Hagoort.

InMontfoort volgens: Erik Jan Hagoort
Wat heb je met Montfoort of Linschoten?
Ik woon sinds 2001 met veel plezier in Linschoten en
ben vanaf 2012 betrokken bij LiBel.
Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Ik vind het heerlijk om samen met mijn vrouw en onze
hond op zondagochtend het Weidepad af te lopen
richting Cattenbroek en dan via het wandelpad op de
dijk terug te lopen. Je hoort de vogels ﬂuiten, ziet de
hazen door het weiland springen en ziet mooie
vergezichten.
Waar maak je plezier?
Er wordt op heel veel plekken in Linschoten wat
georganiseerd, dus is er geen speciﬁeke plek. Als ik er
dan toch één zou moeten kiezen, dan kies ik voor het
Dorpshuis. Dit gaat steeds meer bruisen!
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
We proberen als het mogelijk is om lokaal te kopen,
helaas is niet alles te koop in Linschoten. Dan wijken we
meestal uit naar Woerden, maar tegenwoordig ook
steeds vaker naar Montfoort.

Waar ben je trots op?
Wat we met LiBel de afgelopen jaren hebben neergezet.
In 2012 is door Frans van Petegem het bestuur vergroot
en hierdoor zijn er meer activiteiten ontstaan. Zo maken
we elk jaar in aanloop naar de intocht van Sinterklaas
elke dag een ﬁlmpje waarin de pieten van alles beleven.
Gelukkig is er altijd weer de burgemeester die raad weet
en de pieten uit de brand helpt. In december zetten we
een dorpskerstboom neer. Deze wordt versierd met
ballen gemaakt door de schoolkinderen, we organiseren
paaseieren zoeken, zes pubquizen per jaar,
stamppottenmaaltijden, we hebben twee jeu de
boulesbanen aangelegd en we hebben ons dorpshuis na
zeven jaar eindelijk terug. Er zijn vanuit de inwoners
nieuwe werkgroepen ontstaan: Linschoten Natuurlijk en
Gezond Linschoten. Linschoten Natuurlijk timmert ﬂink
aan de weg met het vergroenen en het bij- en
insectvriendelijker maken van het dorp. We hebben een
aantal bijenkasten staan, waar één keer per maand uitleg
gegeven wordt door een imker. Er zijn ook een aantal
pluktuintjes gemaakt waar iedereen kan oogsten. Gezond
Linschoten heeft inmiddels meer dan 100 inwoners

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Wat is jouw parel in de gemeente?
Dat zijn er veel, maar ik noem er twee:
het Sint Joseph gebouw (Soos) en het Knopenbad.
De Soos is essentieel voor ons rijke verenigingsleven.
Zonder Soos zouden veel kleinere verenigingen en
gezelschappen geen onderdak hebben.
Zonder Knopenbad zouden de zomermaanden voor
veel inwoners er heel anders uit zien. Mooi dat dit
destijds is behouden door de inzet van velen.

opgeleid om een AED te kunnen gebruiken. En zij
hebben ook gerealiseerd dat er AED’s naar buiten zijn
geplaatst en dat er door crowdfunding nieuwe bij zijn
gekomen, zodat de dekking steeds beter wordt. Al deze
mensen bij elkaar zorgen ieder op hun eigen manier dat
Linschoten is wat het is: de parel van het Groene Hart.
Wat is jouw parel in de gemeente?
Het ligt eigenlijk te voor de hand, maar ik noem toch
maar het dorpshuis, omdat veel mensen (ook
Linschotenaren) die er afgelopen tijd binnenliepen niet
wisten dat er zoveel ruimtes waren en dat er zoveel
mogelijkheden zijn om het te gebruiken. De komende tijd
gaan we hier hard aan het werk om alles spik en span te
krijgen en het te maken waar het voor bedoeld is: een
ontmoetingsplek voor mensen.

vervolg op pagina 11
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Jaarrekening 2018
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Reserves

in één overzicht

hoe worden onze risio's afgedekt?

Wij presenteren u met trots onze jaarrekening 2018 in één
overzicht. De jaarrekening geeft u inzicht in de inkomsten
en uitgaven van het afgelopen jaar.

1,3

4,3

Het College van burgemeester en wethouders

miljoen

miljoen

gemeente
Montfoort

BESCHIKBARE
WEERSTANDSCAPACITEIT

RISICO'S

Inkomsten

waar komt het geld vandaan?

Lokale heffingen en
andere inkomstenbronnen
Belastingen (oa OZB)

15,9

miljoen

 4,6 miljoen

Ruimtelijke ontwikkeling

 3,7

Heffingen en leges

 2,1

Huren en pachten

 0,6

Overige inkomsten

29,0

miljoen

Het grootste deel krijgen
we van het Rijk

Inzet reserves+voorzieningen  1,8

=

13,1

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en andere inkomstenbronnen

miljoen
De totale inkomsten voor
2018 zijn  28.963.981,00

Uitgaven

 0,3

waar wordt het geld aan besteed?

BESTUUR EN BURGERZAKEN

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Oa bestuur, burgerzaken en vastgoedbeheer

1,7

miljoen

WONEN EN RUIMTE

+

Afval en riolering
 2,4 miljoen
Ruimtelijke ontwikkeling  3,0
10,5 vergunningverlening, milieu  1,8
miljoen Groen
 1,8
Verkeer en vervoer
 1,3
Economische zaken
 0,3

INKOMEN JEUGD EN WMO

Zorg en welzijn
Werk en inkomen

=

28,1

 3,1 miljoen
 5,3

+

8,4

+

1,0

miljoen

ONDERWIJS SPORT CULTUUR
2,4

Onderwijs
Sport
miljoen Kunst en cultuur

 1,3 miljoen
 1,0
 0,1

ORGANISATIE EN OVERIGE UITGAVEN

Oa huisvesting, salarissen, facilitaire dienst
en automatisering
 0,24
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De gemeente Montfoort sluit 2018 af met een financieel voordeel van  0,9 miljoen

U vindt de volledige jaarrekening 2018 ter inzage op www.montfoort.nl
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Afvalkalender juli 2019

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

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

Warme dagen?
Waterbesparen nog belangrijker
Op warme dagen verbruiken we met z’n allen miljoenen liters drinkwater extra.
Om de tuin te sproeien, badjes te vullen en een keer extra te douchen.
Duurt dat dagen achter elkaar, dan kan het zo zijn dat onze dagelijkse voorraad heel
hard gaat en er minder water uit de kraan komt. Vandaar de oproep van Vitens:
probeer op warme dagen extra zuinig te zijn met water.

Water besparen: de quick wins bij warm weer

Normaal verbruikt de gemiddelde Nederlander 120 liter drinkwater per dag. In de zomer
loopt dat op warme dagen soms op tot 150 liter. Slechts een paar liter daarvan gebruiken
we om op te drinken. En dat is heel goed, want kraanwater is en blijft de allerbeste
dorstlesser. Het drinkwaterverbruik kan op andere vlakken wel wat minder.
Met de onderstaande tips kunt u heel makkelijk waterbesparen.
1. Douche een minuutje korter
We snappen het: een lekkere verfrissende douche is juist bij warm weer een verademing.
Maar gemiddeld staan we ruim 8 minuten onder de douche en verbruiken we 70 liter
drinkwater. Dat kan (veel) korter! Elke minuut minder scheelt bijna 2.200 liter per jaar.
2. Sproei slim
Als u midden op de dag gaat sproeien, verdampt bijna al het water meteen weer.
De beste tijd om te sproeien is daarom heel vroeg in de ochtend (voor 07.00 uur) of
‘s avonds (na 22.00 uur), zodat het water de tijd heeft om in te trekken. Een beetje droogte
is trouwens helemaal niet zo verkeerd voor veel planten. Het stimuleert wortelgroei.
3. Vermijd het waterspitsuur
Tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur is het op warme dagen
waterspitsuur. Omdat er dan veel water tegelijk wordt gevraagd, kan de waterdruk
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Oud papier
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Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

wegvallen. Douche daarom kort en stel minder belangrijke zaken uit, zoals autowassen,
sproeien en het gebruik van de wasmachine en vaatwasser.
4. Laat het water niet weglopen
Vult u een badje in de tuin (of de badkuip) met kraanwater? Laat het daarna dan niet
zomaar weglopen. U kunt dat water namelijk heel makkelijk hergebruiken om je planten
in de tuin mee water te geven. Dat geldt ook voor water uit de condens droger.

Noodzaak

Met elkaar verbruiken we steeds meer water. Als die trend zich doorzet, verbruiken we in
Nederland in 2050 30% meer water. Waterbesparen wordt dan ook steeds belangrijker.
Bovenstaande tips zijn er slechts vier van
de tien die te vinden zijn op www.vitens.nl/
waterbesparen. Met de zomer nu echt op
komst is elke vorm van besparen meer
dan welkom. Helpt u mee?

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

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op 17 juli
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 19 augustus
2019 in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 26-06-2019
Z/19/143006
Jacob Barneveldstraat 68,
Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel.
• 28-06-2019
Z/19/143129
In Montfoort
Het plaatsen van een windmolen.
• 28-06-2019
Z/19/143093
Noord-Linschoterdijk 6, Linschoten
functiewijziging monumentale
agrarische bedrijfswoning naar
burgerwoning.
• 01-07-2019
Z/19/143196
Tijmhof 4, Montfoort
Het realiseren van een dakopbouw
• 01-07-2019
Z/19/143198
Anne Franklaan 48, Montfoort
Het kappen van een dode boom in tuin.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
• 27-6-2019
Z/19/139501
Johannes Postplantsoen 11, Montfoort
Het verbouwen van een schuur.

• 01-07-2019
Z/19/137885
Engherzandweg 13, Linschoten
Het verbouwen van een showroom
naar horeca.
• 04-07-2019
Z/19/140549
Julianalaan 2, Montfoort
Reclame en plaatsen winkelwagenopvang nieuwe Jumbo.
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
• 03-07-2019
Z/19/140581
Bovenkerkweg nabij 35a en 37,
Montfoort
Het plaatsen van beschoeiing
en een damwand.
• 08-07-2019
Z/19/138758
Keizerstraat 29, Montfoort
Handelen in strijd met regels
Ruimtelijke ordening.
• 05-07-2019
Z/18/122059
Hoogstraat 20, Montfoort
Vergroten en vernieuwen van de
kap, het verbouwen van de woning
en het wijzigen van de voorgevel.

• 05-07-2019
Z/18/122060
Hoogstraat 18-18A, Montfoort
Het aanbrengen van een kap met
dakterras, het verbouwen van de
woning naar twee appartementen
en het wijzigen van de voorgevel.
• 09-07-2019
Z/19/139501
Johannes Postplantsoen 11,
Montfoort
Het verbouwen en vergroten
van de schuur.

Overig
Besluit hogere waarden Wet
geluidhinder, Liefhovendijk 4
Linschoten.
De gemeente Montfoort heeft een
aanvraag om omgevingsvergunning
ontvangen voor de sloop van de
twee bestaande gebouwen, en de
nieuwbouw van een woonhuis, op het
perceel aan de Liefhovendijk 4 in
Linschoten. De aanvraag om
omgevingsvergunning is getoetst aan
de Wet geluidhinder.
Uit het bijbehorend akoestisch
onderzoek blijkt dat het geluidsniveau
op de gevels van het nieuwe woonhuis,
vanwege het wegverkeer op de
M.A. Reinaldaweg (N204), hoger is
dan de wettelijke voorkeurswaarde die
genoemd is in de Wet geluidhinder.
De Wet geluidhinder biedt de
mogelijkheid om, onder voorwaarden,
ontheffing te verlenen van deze
voorkeurswaarde. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
voor het plan gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid en heeft op 25 juni
2019 het besluit hogere waarden
vastgesteld.
Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan, binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter
inzage is gelegd, tegen dit besluit tot

vaststelling van hogere waarden, door
degene(n) wiens belang rechtstreeks
bij dit besluit is betrokken en primair
degenen die zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit hogere waarden
hebben ingebracht, beroep worden
ingesteld bij de Raad van State.
Uw bezwaar kunt u richten aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ‘s Gravenhage,
onder duidelijke vermelding van uw
naam en adres alsmede het kenmerk
van het betreffende besluit hogere
waarden. Voor het instellen van
beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Hierover ontvangt de indiener nader
bericht van de Raad van State.
Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere
waarden heeft van 17 april 2019 tot
en met 28 mei 2019 ter inzage
gelegen. Het besluit is in essentie
niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit. U kunt het definitieve
besluit hogere waarden met
bijbehorende stukken van 10 juli 2019
tot en met 14 augustus 2019 inzien bij
het stadskantoor in Montfoort of op de
website van gemeente Montfoort via
www.montfoort.nl.
Voor informatie: Omgevingsdienst
regio Utrecht, telefoon 088-0225000.
Wegafsluiting
Op maandag 15 juli 2019 is vanwege
het Galafeest op het Wellantcollege,
de Doeldijk tussen het IJsselplein en
de IJsselplein, tussen 18.00 tot 21.00
uur afgesloten voor het autoverkeer.

OPENBARE ORDE

De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende

vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Slotfeest MSV ‘19, 19 juli 2019,
Bovenkerkweg 76, Montfoort,
verzonden 3 juli 2019.
• Pret in het park, 5,6 en 7 juli 2019,
Stadspark Montfoort,
verzonden 3 juli 2019.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
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, 9 juli 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Wederom een geslaagde editie van Zomer Pret in het Park

Al rond half tien druppelden de jongste deelnemers aan de Zeskamp zaterdag
het Stadspark van Montfoort binnen. Na aanmelding kon de Zomer Pret in het
Park beginnen. Er werd gegleden, gestreden en vooral veel pret gemaakt.

De Howiblo is een 'Gezonde School'

De stormbaan was bij velen favoriet,
maar ook de "grappige octopus"
megaglider was populair. Hiervoor
moesten kinderen 12 meter de lucht in
om 46 meter te kunnen glijden. "Hij gaat
super hard hoor", aldus een enthousiast
deelnemertje tegen zijn teamgenoot.
Hoewel het niet om het winnen ging,
waren de kinderen ook in de ochtend al
competitief bezig. Maar zodra ze werd
verteld dat ze zich vrij mochten uitleven
op een onderdeel, deden ze dat maar
wat graag. Zo vloog de ochtend om,
en was het in de middag tijd voor de

Het predicaat 'Verkeersveilig',
'Gecertificeerde opleidingsschool' had
Kbs 'De Howiblo' in Montfoort al.
Sinds vrijdag 5 juli mogen ze nu ook
trots zijn op het feit dat ze een
'Gezonde School' zijn.
Het vignet 'Gezonde School' werd,
onder grote belangstelling van leerlingen,
leerkrachten en ouders, onthuld door
drie kleuters. Wethouder Jocko Rensen
fungeerde als enthousiaste assistent.
Als je een 'Gezonde School' bent dan
heb je landelijke erkenning voor het feit
dat de school zich structureel inspant
om de gezondheid van leerlingen te
verbeteren. Daar zijn we intensief mee
bezig zegt locatie-directeur Frans van
Vliet. Binnen de ' gezonde school-aanpak
' zijn er diverse themacertificaten te
behalen: op het gebied van 'bewegen en
sport', 'voeding', 'milieu en natuur',
'genotmiddelen, 'relaties en seksualiteit',
'welbevinden' of 'veiligheid'. Het eerste
certificaat 'relaties en seksualiteit' is nu
gehaald. Dit betekent dat de school
structureel aandacht heeft voor een
gezonde relationele en seksuele
ontwikkeling van kinderen, seksuele
weerbaarheid en diversiteit. We waren al
bezig met het thema 'lentekriebels' van
de Rutgersstichting. Daarom hebben we
eerst het thema 'relaties en seksualiteit'
opgepakt. Daar zal het overigens niet bij
blijven. We zijn de voorbereidingen aan
het treffen voor 'bewegen en sport' en
'welbevinden'.
"Wij willen dat kinderen bij ons op
school lekker in hun vel zitten, het op
school naar hun zin hebben en gezond
zijn. We willen ons op die manier
profileren en onderscheiden.
Enthousiaste 'aanjagers' in ons
docententeam zorgen dat onze ambities
omgezet worden in aktie. Zo hebben we
docenten die de kar trekken op het
terrein van cultuur (middels de muziek-,
kunst- en creatieve ateliers) en docenten

door Sjoukje Dijkstra

oudere kinderen en senioren.
De deelnemers aan Zomer Pret in het
Park waren enthousiast. De zon liet zich
regelmatig zien, en ondanks een buitje
aan het einde van de dag, bleef het druk
tot in de late uurtjes. Kinderen genoten
van een pannenkoek en een ijsje, terwijl
de ouders zich de stadspark BBQ en het
bier goed lieten smaken.
Veel gezelligheid, live muziek en
wederom een geslaagde editie van
Zomer Pret in het Park.

vervolg van de voorpagina
De kerkdienst in de open tent werd
besloten met een kindermoment, waarbij
de kinderen mochten delen wat voor
boodschap zij op hun geknutselde werkje
hadden geschreven.
Tijdens de dienst werd gecollecteerd,
gedeeltelijk om de onkosten te dekken en
voor STAM. Daarnaast voor het grootste

deel voor Vluchtelingenwerk. De dienst
werd besloten met koffie van Smullies,
stroopwafels van Interbanket, en
krentenbrood van Brood- en banketbakkerij van Rooijen. Het koffiemoment ging
al snel over in een picknickmoment,
waarbij kerkgangers zelf meegebrachte
lekkernijen nuttigden. Er werd zelfs

De pannenkoeken van Smullies vonden
gretig aftrek bij de kinderen.
uitgebreid met elkaar gedeeld, en de ijsjes
van Smullies gingen er goed in bij de
kinderen, die zich na de dienst uitleefden
op een springkussen en glijbaan.

Slotconcert van Carolus in het teken van de jeugd
Muziekvereniging St. Carolus sloot op
donderdag 4 juli het seizoen af met
een buitenconcert op het plein van de
Heeswijkschool in Montfoort.
Een seizoen waarin weer
honderdtwintig kinderen van de
basisscholen kennis maakten met
muziek, er twintig nieuwe leerlingen
aan de muziekschool instroomden,
gestart werd met gitaarlessen en de
eerste kinderen van het MuzieKids
jeugdorkest doorstroomden naar de
harmonie en slagwerkgroep
Slagkragt.

Het vierde seizoen van het MuzieKids
Montfoort project van de vereniging zit
er op. Kinderen van groep 5 van de
basisscholen maken gedurende het
schooljaar kennis met muziek.
De aanwas van jeugd zit stevig in de lift.
De eerste leerlingen stromen inmiddels
door naar Slagkragt en de Harmonie.
Nienke Sodaar trad toe tot Slagkragt.
Syenna van de Water en Liza Stomphorst
haalden recent het HaFaBra A-diploma
en mogen na de vakantie aansluiten bij
de Harmonie. Julia Terpstra deed dat al
eerder als eerste.

Montfoortenaar wil bootcamps geven
in Stadspark in Montfoort
Hij wil anderen inspireren om 'een
betere versie van zichzelf te worden'.
Luc Ludkiewicz heeft sinds vorig jaar
een onderneming in de fitnessbranche
in Montfoort. Hij geeft al trainingen
bij sportscholen elders en nu wil hij
bootcamps organiseren in het
Stadspark. Zijn vergunningaanvraag is
er net doorheen, zo laat hij weten.
Dat wil zeggen dat hij kan beginnen,
en hij staat te popelen. Nu de
aanmeldingen nog. Op Facebook
roept hij mensen op: ‘Bootcamp
Montfoort is er vanaf volgende week.
Ik mag officieel in het Montfoortse
Stadspark beginnen! Interesse? Stuur
mij een bericht.’
Continu blijven bewegen is enorm
belangrijk, dat weet hij ook uit eigen
ervaring. Hij is een aantal jaar geleden
tot het inzicht gekomen dat hij meer uit
zijn lichaam wil en kan halen. Dit heeft
geresulteerd in een gezondere levensstijl
en de innerlijke motivatie om steeds het

beste uit zichzelf te halen.
Precies daarbij wil hij straks mensen uit
Montfoort en omgeving gaan helpen.
Zijn bootcamps (of die nu in het
Stadspark of elders gehouden zullen
worden) moeten vijf euro per persoon
gaan kosten, en er mogen maximaal
14 mensen per groep meedoen.
Hij denkt eraan om de bootcamps op
dinsdagen, donderdagen en in het
weekend te gaan geven. De tijdstippen
zal hij laten afhangen van wat de klanten
willen. Minstens drie keer per week wil
hij bootcamps geven. In de ochtend,
middag of avond. "Het lijkt me een fijne
uitdaging om in mijn eigen woonplaats
aan de slag te kunnen gaan!"

Onderscheiden

In Montfoort worden nu ook al
bootcamps gegeven, onder andere door
Helmes Sport uit IJsselstein op het
voetbalveld bij MSV. Die bootcamps
worden doorgaans goed bezocht.

Montfoortenaar Luc - hier links in actie - wil graag bootcamps geven in het Stadspark
van Montfoort.

door Siem van der Burg

Het programma van Slagkragt, de
Harmonie en het MuzieKids Montfoort
jeugdorkest was als vanouds zeer
gevarieerd en eigentijds. De Kids stalen
de show. Vooral het nummer 'My little
clarinet' werd door het publiek enthousiast
ontvangen. Tijdens het nummer steelt
een dief steeds een stukje van de klarinet
van de solisten. Aan het eind wordt
alleen nog op het mondstuk gespeeld.
Hoe leuk het is om samen muziek te
maken wordt bij dit soort nummers wel
heel erg duidelijk.
Op de muziekschool van Carolus wordt
naast les op blaasinstrumenten en
slagwerk sinds vorig jaar ook les gegeven
op gitaar. "We willen uiteindelijk lesgeven
in alle instrumenten die in 'bands'
voorkomen. Daar een platform voor
bieden. Om ons er niet aan te vertillen
voeren we de lessen gefaseerd in.
De volgende stap is het bieden van
keyboard/piano lessen. Daar starten we
volgend seizoen mee. Uiteraard weer
gegeven door professionals. Als je
interesse hebt kan je mailen naar
opleiding@sintcarolus.nl en we regelen
een kennismaking".

door Siem van der Burg

die zich hebben ingezet voor de
'Gezonde School'-projecten. Daarnaast
helpt het dat we voor de 'Gezonde
School'-projecten steun krijgen vanuit de
Gemeente Montfoort en de GGD regio
Utrecht. Onze plannen zijn op die
manier geen papieren tijgers. Ons team
zet ze echt om in daden".
In de landelijke pers en het nieuws gaat
het vaak alleen over de werkdruk en
slechte betaling van het onderwijs.
"Maar er gaat ook heel veel goed en er
wordt heel veel gerealiseerd" zegt
wethouder Rensen. Hij steekt zijn
enthousiasme en waardering voor het
werk van alle betrokkenen niet onder
stoelen of banken. "Ik houd van het
partnerschap van de gemeente
Montfoort met de GGD Utrecht en de
scholen in Montfoort. En van het feit dat
de ouders er steeds meer bij betrokken
worden. We kunnen samen mooie
zaken realiseren die bijdragen aan betere
schoolprestaties, minder schooluitval en
een gezondere leefstijl". In dat kader is
Rensen ook heel blij met de
samenwerking tussen de scholen in
Montfoort. "Ervaringen worden
uitgewisseld en er wordt samengewerkt
op meerdere terreinen". Frans van Vliet
vult aan: "Ik zeg altijd maar zo, als je als
ouder in Montfoort een school zoekt
heb je een luxe probleem. Er zijn
gewoon vijf goede scholen waar je uit
kunt kiezen". Om er direct achteraan
met een lach te laten volgen: "Natuurlijk
vind ik dat de kinderen daarna gewoon
bij ons moeten komen".
Meer informatie over de Howiblo is te
vinden op www.howiblo.nl Meer over
het 'Gezonde School' programma via de
site van de GGD www.ggdru.nl of bel
Pieter Vlooswijk of Odette Houweling
(coördinatoren Gezonde School van de
Howiblo) 0348-472963.

door Sjoukje Dijkstra

Ludkiewicz meent dat hij zich zal
onderscheiden, alleen al vanwege het feit
dat hij zelf uit Montfoort komt. "Dat is
doorgaans wel aansprekend voor de
mensen." Daarnaast denkt hij dat zijn
persoonlijke aanpak ook zal aanspreken.
"Elk lichaam is anders en vereist een
andere manier van trainen. Er is geen
'one fits all' aanpak. Daarom zal er
aandacht besteed worden aan de
oefeningen en hoe deze specifiek per
persoon werken. Fitness komt in
verschillende soorten en maten. Net als
mensen!"

Voedingsadviezen

De bootcamps, die zullen bestaan uit
zowel een stukje cardio als krachttraining
en leuke spellen, moeten volgens hem
vooral ook gezellig worden. "Een plek
voor ontmoeting." Daarbij kan hij
deelnemers die dat wensen ook voorzien
van voedingsadviezen. Bijvoorbeeld als ze
willen afvallen. "Sporten is mijn leven",
aldus Ludkiewicz. "Wij zijn gemaakt om
te bewegen. Het maakt niet uit of je elke
dag 10 kilometer loopt of een
kantoorbaan hebt en amper aan
voldoende beweging toekomt. Het is
nooit te laat om te beginnen om het
beste uit jezelf te halen!"
"Sporten biedt de mogelijkheid om een
deur te openen die veel verbeteringen in
ons dagelijks leven biedt. Denk aan meer
zelfverzekerdheid, een fitter lichaam,
verbeterde gezondheid, meer motivatie
om zaken voor elkaar te krijgen.
Het enige dat je moet doen is de eerste
stap durven te zetten en volhouden.
Als je aan die eerste stap terug zal
denken, zal je jezelf dankbaar zijn."
Op Facebook kun je Luc's sportonderneming vinden onder:
www.facebook.com/futureu.biz
Voor bootcamps mag hij ook gebeld
worden: 06-15637766 of gemaild:
info@futureu.biz

Glasvezelnetwerk in Montfoort
Afgelopen donderdagavond, 4 juli jl.
werd er door E-Fiber -de leverancier
van het glasvezelnetwerk in Montfoort
en Linschoten- tezamen met de
diverse providers wederom een informatieavond in het Sint Joseph
gebouw gehouden voor de bewoners
die vallen onder 'aanlegfase 2'.
Ook ditmaal was de belangstelling groot.
Meer dan veertig mensen bezochten de
stands van de aanwezige providers en
stelden gerichte vragen met als doel om
over te stappen op glasvezel. Indien men

dit doet voor 2 september a.s. wordt
iedereen in 'aanlegfase 2' immers nog
gratis aangesloten op het netwerk.
Nagenoeg alle vragen en wensen met
betrekking tot het zenderaanbod inclusief
ZiggoSport en faciliteiten als onder
andere interactieve TV, uitzending gemist
konden positief worden beantwoord.
De meeste providers bieden zelfs bij
aangaan van een jaarabonnement gratis
FOX 1,2 en 3 voor een jaar aan.
Maar men kan ook besluiten om alleen
een internet-only abonnement af te
sluiten en voor het TV-pakket gewoon bij
Ziggo te blijven. Maar zelfs dan heeft
men recht op een gratis aansluiting!

Inloopspreekuren

Voor gerichte en persoonlijke vragen
worden de komende weken nog twee
informatieavonden gehouden.
Op donderdagavond 11 juli in de
Heeswijkschool en op dinsdagavond
16 juli in café De Posthoorn in
Achthoven. Men is daar welkom tussen
18.30 en 21.00 uur. Neem vooral uw
lijstje met vragen en wensen mee!
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Op de Oudewaterse piste hebben grootheden als Michel Mulder, de Olympisch schaatskampioen van 2014,
en Elma de Vries, inmiddels gestopt maar voorheen alleskunner op schaatsen en skates, baanrecords staan.
De thuisbaan van SVO, berucht en door velen gevreesd om zijn krappe bochten, heeft dan ook een zeker
prestige onder de skaters. Als jouw naam wordt bijgeschreven op het baanrecordlijstje betekent dat tevens
dat jouw skate-CV weer iets aan glans heeft gewonnen.

Twee SVO-overwinningen
bij Dave van Dam Inline Cup
Het lijstje baanrecords kreeg zaterdag, bij de vijfde wedstrijd van de
Dave van Dam Inline Cup, tweemaal een update op de 500 meter.
Fernández Lommers, in zijn prachtige Colombiaanse shirt en rijdend op skates
met slechts twee wieltjes, verbeterde het baanrecord bij de pupillen 4 en bij de
dames kadetten was het Elanne de Vries, die de vorig jaar door Randi Dekker
geskatete tijd verbeterde. De namen van Lommers en De Vries pronken nu dus
te midden van die van Mulder en De Vries.
De omstandigheden waren zaterdag
vrijwel ideaal op het Statenland.
Het weer was zonnig en er stond slechts
een lichte wind. Voor deelnemers en
toeschouwers was het dus goed toeven
op en rondom de Oudewaterse piste.
Dat er onmiddellijk na de middagprijs
uitreiking een wel heel verkoelende
regenbui boven het inmiddels vrijwel
verlaten wedstrijdterrein losbarstte
deerde vrijwel niemand, want alle
opruimwerkzaamheden waren toen al
verricht door de wedstrijdleiding en
spontaan toegesnelde SVO-vrijwilligers.
Weinig problemen dus voor de
wedstrijdorganisatie onder leiding van
scheidsrechter Anouschka van den
Hoek, die zich na een onlangs in Rome
afgenomen examen ook internationaal

scheidsrechter mag noemen. Wel moest
de in smetteloos jury-wit geklede Lopikse
na de series even in overleg met de
coaches van de dames junioren en
senioren, nadat de computer in het
juryhuis te kampen had gehad met een
tijdelijke crash en de rangschikking niet
uit de printer rolde. Van den Hoek loste
het probleem in snel overleg op.

Deelnemers versus vrijwilligers

In de ochtenduren was er maar een klein
aantal deelnemers afgekomen op de
strijd bij de pupillen 2, 3 en 4.
Dat is overigens meer regel dan
uitzondering bij de Dave van Damwedstrijden. De SVO-parkeerregelaar
wist zelfs te melden dat er meer
vrijwilligers waren dan deelnemers en

een gedegen uitgevoerde telling leverde
diens gelijk op.
Bij de meisjes pupillen 2 heerste
Bo Hoogvorst. Op de tijdrit kon
thuisrijdster Daphne van Kooten haar de
meeste tegenstand bieden en werd kort
achter de Leiderdorpse tweede.
Op de andere onderdelen was de
Goudse Sarah Stolwijk, vorige week
ook al in Oudewater actief bij Skate4,
de runner-up.
Bij de jongens eindigde Lars Oosterlaken
als zesde in het klassement. Hij kon als
excuus aanvoeren dat hij de hele week
niet fit was geweest, maar hij verschuilde
zich daar niet achter. Noah Epping uit
Gouda won en etaleerde zijn absolute
klasse met spectaculaire, maar onnodige
spagaatfinishes. De overwinningen bij de
pupillen 3 en 4 gingen naar Fernández
Lommers, Tinne Bolsius, Ruan Olden en
Evi de Vries. Het betrof steeds een
tweestrijd en dat is toch enigszins
zorgelijk, omdat vanuit deze categorieën
de doorstroom naar de pupillen 2 moet
plaatsvinden. Gelukkig weten we in
Oudewater dat er bij de wedstrijd om de
Jumbo Blankestijn Cup veel talentjes
rondskaten bij de jongste kinderen.
Onder hen Rosan Oosterlaken, die nu
tweede werd bij de pupillen 4.

Winst voor
Cas en Vita van Deuren

Na een korte lunchpauze werd de
wedstrijd vervolgd met de pupillen 1,
kadetten, junioren en senioren.
Onder hen ook de masters Ad Kemp uit
Montfoort en Yvonne Kuin uit Zaandam.
Ze kwamen duidelijk tekort om het jonge
grut enige tegenstand te bieden.

Marieke de Kruijff.
Op de tijdrit over een ronde waren
Milou de Lange uit Boskoop en Aalster
Richard Oomen de snelsten. Oomen
cirkelde rond in 17.664 en is absolute
klasse op dit onderdeel.
Bij de jongens kadetten maakte
thuisrijder Cas van Deuren een duik in de
grasberm en hij was daarmee een van de
zeldzame vallers van de dag. De EHBO
hoefde de EHBO-koffer na afloop dan
ook niet bij te vullen. Van Deuren won
wel de series over vijf ronden en de
puntenkoers en kon zich bij het
afsluitende wedstrijdonderdeel zelfs een
te vroege finish veroorloven. Ooit zagen
we dat ook schaatser Hilbert van der
Duim in het befaamde Bislett-stadion
Oslo doen. Was het toen
TV-commentator Leen Pfrommer die
Van der Duim toeschreeuwde: ‘Hilbert,
rijden jongen.’, nu was het een van de
attente juryleden die Van Deuren tot
doorrijden maande. Het was voldoende
voor het Montfoortse talent om toch de
eindoverwinning te pakken voor zijn
ploeggenoten Niels Ott en Mike Houdijk.
Bij de meisjes eindigde Anne Murk op
een vierde plaats. Ze hield daarmee haar
teamploeggenoten Fleur Visser en Isa

van Beek achter zich, maar was zelf wel
enigszins teleurgesteld over het resultaat.
Meike van Straalen en Onne van
Miltenburg vielen bij de pupillen 1 op
door een indrukwekkende puntenkoers
te rijden. Van Miltenburg liet zich kort
voor de finish nog verrassen door zijn
eigenlijk al verslagen ploeggenoot Sem
van Beek. Deze supersprinter eindigde in
het eindklassement als tweede achter
Mateo Niesink.
Bij de meisjes won Vita van Deuren van
SVO het klassement door alle afstanden
te winnen.
Nienke Oosterlaken werd vierde voor
Meike van Straalen.
Marieke de Kruijff en Rianne Coljé
stonden na afloop op het podium bij de
huldiging van de wedstrijd voor junioren
en senioren, maar zagen Loes Busser uit
Diepenveen, de Nederlands kampioene
op de marathon, op de hoogste trede
staan. Denise van Vuuren bekeek dit
tafereel van afstand. De Benschopse
werd negende, maar reed een
uitstekende wedstrijd en behaalde op de
puntenkoers haar beste resultaat.

Huldiging jongens kadetten v.l.n.r. Niels Ott, Cas van Deuren en Mike Houdijk.

TURNEN

Geslaagde springwedstrijden
Afgelopen zaterdag heeft de springgroep van Turn2gether meegedaan aan een
leuke individuele springwedstrijd bij vereniging Levitas in Wijk bij Duurstede en
sloten daarmee het turnseizoen af. Verdeeld over tien verschillende niveaus
streden zowel jongens als meisjes tegen elkaar op vier verschillende onderdelen
(mini-trampoline, springtoestel, vloer en air-tumbling).
Frauke Doop jureerden namens Turn2gether alle oefeningen.
Marieke van Vliet, Rhodé Boere, Romee Dijkman en Anna Rutten (niveau S5) streden
in een sterk deelnemersveld en deden op veel onderdelen al mee met de moeilijkste
varianten. De verschillen onderling waren minimaal en daarmee eindigde de meiden
knap tussen de 7e en 11e plaats.

Druk en pittig vliegweekend
Tirza Ricken, Lisa Vergouwen en Siebe Doop (niveau S3) deden mee in de categorie
met vrije oefenstof en konden daarom hun oefeningen zelf samenstellen.
Voor alle drie verliep de wedstrijd erg goed. Lisa en Tirza haalden het podium net niet
en werden beiden 4e. Siebe was zelfs goed voor een bronzen plak.
Alle springers kijken er naar uit om na de vakantie verder te trainen op nog meer
moeilijke oefeningen en deze bij wedstrijden zo netjes mogelijk uit te voeren.

Medailleregen voor turnsters GV TOOS
Op zaterdag 6 juli 2019 werd de laatste wedstrijd van het turnseizoen geturnd,
de toestelfinales. Met 33 toestelfinales was GV TOOS goed vertegenwoordigd
in Amersfoort.
In de eerste wedstrijdronde turnden Tess van den Bosch (tweede op balk), Lieke van
Ringelensteijn, Iris Baars (derde op sprong en brug, eerste op balk) en Nienke Bremer
naar hun kunnen in een sterk deelnemersveld.
In de daaropvolgende ronde scoorden Chelsey van Dam, Lotte Bakker (tweede op
sprong en derde op brug), Marit de Vries (tweede op sprong en eerste op balk en
vloer) en Gerrinda de Ruijter goed in de top drie per toestel.
De lange, gezellig en drukke dag werd afgesloten door Lisa de Haan (eerste op vloer),
Britt Bremer (derde op balk en vloer), Julia Dening (eesrte op vloer), Famke van der
Meer (tweede op balk) en Sara Bakker (tweede op brug). Met vijftien medailles wordt
er een succesvol seizoen afgesloten.

Een druk en pittig weekend voor
coaches en duiven, met lastige
omstandigheden voor de duiven
onderweg, vooral op de langere
afstanden. Warmte en de laatste
kilometers regen onderweg, en dan
krijg je wisselende uitslagen, op het
ene hok komen ze vanzelf lijkt het,
terwijl op een ander hok ze echt te
laat komen.
Allereerst kwamen oud en jong
zaterdag vanuit Lennik, zo’n 144 km
tot Oudewater, met een snelheid van wel
95 km/u naar huis.
Cees Spelt uit Vlist kreeg ze als een trein
gezien de uitslag, gevolgd door de
Houdijker & Zn en Paul Houdijk.
Bij de oude duiven was het De Waard,
gevolgd door Oudewater.

Overnachtvlucht

Dan de overnachtvlucht vanuit Agen
circa 925 km tot Oudewater. 46 duiven
werden vrijdag om 11.30 uur gelost.
Dit werd een ander verhaal, door de
wisselende omstandigheden duurde het
tot zondagmorgen half negen voor de
prijzen verdiend waren.
De winnaar was Peter van Schaik met
zijn ‘368’ met maar twee duiven mee.

Lennik - Jonge duiven
C. Spelt
Houdijker & Zn
P. Houdijk
Comb. Wouters
Chr. Busscher

1, 2, 4 t/m 8
3, 10, 11, 12, 18
3, 10, 11, 12, 18
13, 14, 17, 27, 28
16, 23, 28, 30, 31

Lennik - Ladies League
Anne den Houdijker
Carla Overbeek
Sascha Wouters
Ingeborg Houdijk
Yvonne Maria Rijsbergen

1
2
3
4
5 en 6

Lennik - Oude duiven
Ook is Peter de specialist op de vlucht
vanuit Barcelona, 1.200 km tot
Oudewater. Hij werd ook daar de
winnaar onder de inkorvende liefhebbers
van de P.V. de Zwaluw in Woerden.

Zondagvlucht

In Argenton op circa 650 km van
Oudewater werd op zondagmorgen om
8 uur gelost en er waren 80 duiven mee.
Er was dit keer toch wel een verrassende
winnaar namelijk André Houdijk uit
Haastrecht. Deze agrariër heeft duiven
die onder zware omstandigheden goed
presteren. Ook Leon en Stef deden weer
goed mee, en hun favoriet de ‘165’ was
nu de tweede duif op het hok.

Comb. Wouters
Houdijker & Zn
Overbeek - Rijsbergen
W. Groen
C. Spelt
G. Broekhuizen

Agen

P. van Schaik
H. van Zuylen
K. Cluistra
H. Slagt
R. Groen

Argenton

A. Houdijk
Houdijker & Zn
A. Borst
H. Slagt
A. Buijs

1, 4, 12, 13, 22
2, 7, 8, 14, 15
3, 16, 17, 18, 28
5, 6, 23
9, 21, 47, 58, 59
10, 53
1
2
3, 6, 7, 10
8
12
1, 9
2, 3, 6, 19, 22
4, 5, 7, 8, 15
10, 24, 29
11, 14, 16, 17
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Friesland troeft Hollandse springers af in Tweekamp
Afgelopen zaterdag vond in IJlst
(Friesland) de Tweekamp plaats,
waarbij de beste springers van het
Hollandse kamp het opnemen tegen
de beste springers van het Friese
kamp. Hierbij mag er een bepaald
aantal springers in elke categorie
meedoen en worden de afstanden
uiteindelijk bij elkaar opgeteld.
De Hollandse selectie was dit seizoen
al erg goed in vorm en leek favoriet
voor de wedstrijd, maar uiteindelijk
konden de Friese springers beter
omgaan met de omstandigheden en
won het Friese kamp met een
verschil van 1.74 meter.
De senioren van Holland lieten dit
seizoen al een goede indruk achter met
meerdere springers die de 21-meter
grens passeerden, terwijl de Friese
springers hier nog niet in de buurt
kwamen. Echter was het Nard
Brandsma (Workum) die al in de eerste
ronde indruk maakte. Hij kon de stok
uitklimmen en belandde op 20.54, wat
uiteindelijk ook de verste afstand van de
dag bleek te zijn. Benschopper Wilco
van Amerongen kwam nog dichtbij,
maar met 20.49 was hij de beste
Hollander van de dag. Kopman Jaco de
Groot (Kamerik) liet het afweten en
bleef steken op 19.45. Thomas van
Midden (Vlist) deed het iets beter en
behaalde met zijn 19.49 de derde plek.
In totaal presteerde de Friese
seniorengroep iets beter met een
verschil van 87 centimeter.
Nog spannender was het bij de dames.
Wendy Helmes (IJsselstein) opende het
bal met 14.96 en Fabienne Overbeek
(Benschop) deed het even later zelfs nog

iets beter. Ze had de tijd om te klimmen
en landde op 15.05, waarmee ze de
andere dames te sterk af was. De beste
Friese dame was Anna-Jet Leyenaar
(IJlst), die haar rentree maakte op één
van de grootste wedstrijden van het
seizoen. Met 14.89 liet zij zien het
kunstje nog niet verleerd te zijn.
Het verschil viel ook in de damescategorie uit in het voordeel van Friesland,
echter was de 0.29 geen reden tot
paniek bij het Hollandse kamp.
Er werd in slechts één categorie
gewonnen door Holland en dat was bij
de jongens. Leider van het
De Samenwerking-Klassement Guus
Hoogland (Montfoort) kwam in zijn
laatste sprong tot 16.97, maar de
smaakmaker was Roy Velis (Benschop).
Met technisch mooi verzorgde sprongen
wist hij het publiek meermaals op de
banken te krijgen. Uiteindelijk kwam hij
in zijn beste sprong tot 16.74. De twee
moesten hun meerdere erkennen aan
Rutger Haanstra (It Heidenskip), die tot
een afstand kwam van 17.36.
Het verschil was uiteindelijk 1.35 in het
voordeel van Holland.
Femke Rispens (Niehove) was bij de
meisjes verreweg de sterkste en zorgde
met haar 14.13 voor het verschil in de
categorie. Laura Maaijen (Haastrecht)
kwam met 13.40 als enige meisje in de
buurt en liet zien over prima zenuwen te
beschikken. De andere meisjes zaten
verder dicht bij elkaar, waardoor het
verschil ook hier in het voordeel van
Friesland uit viel (0.39).
Het grootste verschil werd gemaakt in de
junioren categorie. De Friese junioren
leverden hier prima prestaties.

Thuisspringers Wietse Nauta en Jos
Bethlehem wisten afstanden neer te
zetten dicht bij hun persoonlijke records.
Hier tegenover stond een prima 18.80
van Reinier Overbeek (Benschop), echter
lieten de andere Hollandse junioren het
wat afweten. In de laatste sprong van de
wedstrijd kon Overbeek het verschil
goedmaken, wanneer hij dik over de
20-meter zou springen, maar dit lukte
hem niet, waardoor de Tweekamp winst
naar Friesland ging.
In de komende week wordt er weer
gesprongen om het ‘De Samenwerking’klassement en zullen de wedstrijden
plaats vinden in Zegveld, waar
zaterdag om 18.30 uur wordt
gestreden om de ‘Boer Bert’-Bokaal.
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BAANT VOOR U DE WEG!
:
Van studie
geswitcht? tussenjaar?
Brink Licht zoekt

saLes suPPOrt MedewerKer
Functie taken:
• Ondersteunen van verkoop binnendienst
• Aanmaken van artikelen in computersysteem
• Artikelonderhoud en prijzen aanpassen
• Communicatie met leveranciers
• Ondersteunen van logistiek

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER BINNENDIENST (M/V)

Profiel:
• Zorgvuldig en secuur werken is een must
• Ervaring met computers
• Goede kennis van Engelse taal
• Ervaring met een fotobewerkingsprogramma is een pre
Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring en opleiding.

Geïnteresseerd?
Stuur je reactie met CV naar: info@brinklicht.nl t.a.v. Eduard Brink
www..brinklicht.nl: het adres voor design lampen & verlichting
Veldzigt 30a, 3454 PW De Meern
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Op zoek naar
een leuke
bijbaan?

Heb jij een commercieel dienstverlenende instelling? Word jij
blij als de orderadministratie volledig op orde is en daarbij de
klant uiterst tevreden is? Dan zoeken wij jou!

startpremie
€ 200,na drie maanden
goed bezorgen

Ga aan de slag in Driebruggen
Oudewater of Haastrecht
• Verdienste € 150,- tot € 310,- per 4 weken*
• Startpremie € 200,- • Gratis de krant lezen
• Diverse ochtendwijken beschikbaar
*Afhankelijk van de wijkgrootte

WAT GA JE DOEN?
Westag is leverancier van binnendeuren
en kozijnen voor de utiliteitsbouw. Nadat
je alle ins en outs hiervan hebt leren
kennen, ben je vanuit de binnendienst
verantwoordelijk voor (klant)ondersteuning
in de breedste zin van het woord. Je hebt
oog voor processen en structuren binnen
de organisatie. Jouw verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit
orderadministratie, calculeren en volgen
van offertes, inplannen van transport.
Kortom de spil van de commerciële
organisatie binnen het team en voor de
klant.
WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Een leuke afwisselende baan in een
informele, no-nonsens organisatie met
korte communicatielijnen en een grote
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Je kunt rekenen op veel kennis van de
producten, een open cultuur en aanmoediging tot ontwikkeling.
De baan is fulltime of parttime in te vullen
met voorkeur voor 5 dagen per week.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• MBO werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar ervaring in een
vergelijkbare rol
• Gestructureerd en accuraat
• Ervaring met computerprogramma’s
als Excel en ERP

Heb je interesse?
Of wil je meer informatie over de
functie, kun je contact opnemen
met Arno de Haan:
Tel.nr.: 0348 - 558181
E-mail: ahaan@westag.nl.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WESTAG.NL

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

n met:
Wij werke oferm,
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,
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Interesse of aanmelden?

krantenbezorgen.nl
Minimumleeftijd 15 jaar

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

Vraag vrijblijvend advies en wij
helpen u aan een passende deur!
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1.

Galia meloen per stuk
Cantaloupe meloen per stuk
Jimbee meloen per stuk
combineren mogelijk

Galia meloen
Cantaloupe meloen
Jimbee meloen

Waarom Yellowbellies?
 (ONHGDJHHQOHXNHEHZHHJDFWLYLWHLW
 (QWKRXVLDVWHQIULVWHDP
 3HUIHFWHFRPELQDWLHWXVVHQVSRUWLHYHHQ
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Almhof
yoghurt
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1.59

3.beker

1.19
1.59

beker 500 ml
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De eerste inschrijvin
gen
krijgen een gratis
trainingsjack,
bedrukt met
ons logo en
jouw naam!
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Galia meloen per stuk
Cantaloupe meloen per stuk
Jimbee meloen per stuk

heel brood

1.09
99
1.43
Komkommer per stukTUKS
Kropsla per stuk 238S
1. stuk 25
Paprika rood per
98

2.69 _ 6.79
2.01 _ 5.09

5.98

heel brood

Coop tijgerof sesam
boerenbrood

3.per pak

2.69 _ 6.79
2.01 _ 5.09Alle

Coop tijgerof sesam
boerenbrood

1.09
1.43

98

KOSRTUKS
25%2

Galia meloen per stuk
Cantaloupe meloen per stuk
Witte druiven
Jimbee meloen
2.19 per stuk
bak 500 gram

heel brood
ook in Haastrecht! Onze sport BSO staat voor plezier in
bewegen, het liefst buiten! Kinderen doen niets liever dan
lekker spelen en bewegen. Wij begeleiden en stimuleren ze hier
per stuk
vol passie en enthousiasme in. Het maakt niet uit of uw kind sportief
per weten
stuk we ieder kind
is of niet, met onze kennis en jarenlange ervaring
per stukis spelend leren in onze
uit te dagen op zijn of haar niveau. Bovendien
combineren
mogelijk
ogen de ultieme
leervorm.

0.
combineren mogelijk

9.99

heel brood

NU OOK IN HAASTRECHT

Coop tijger2.69 _ 6.79of sesam
2.01 _ 5.09
Wegens enthousiasme in Oudewater en Montfoort
boerenbrood
Alle
start onze sportieve buitenschoolse opvang na de zomer

MAX. 4
Grolsch
pils
STUKS
PER KLANT

Coop tijgerof sesam
boerenbrood
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YELLOWBELLIES
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Velen gingen u voor!
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Tvoorbehouden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Sverschillen,
beker 500 ml
2de prijs
Geldig van 15 juli t/m 21 juli 2019. Week 29. *per product kan
de korting wordt aan de kassa verrekend.
'DJHOLMNVKDOHQZHLQ2XGHZDWHUHQ0RQWIRRUWPHHUGDQNLQGHUHQXLW
19
38
Komkommer per stuk
Kropsla
stuk assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle
Prijs-peren
aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
VFKRROHQZHNXQQHQQLHWZDFKWHQRPRRNLQ+DDVWUHFKWWHVWDUWHQ
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Heijmans
Paprika
rood
per stuk
59
98
Geldig
van
combineren
mogelijk
Joostenplein
35 15 juli t/m 21 juli 2019. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Komkommer per stuk
Kropsla per stuk
Paprika rood per stuk
combineren mogelijk

1.
1.

1.25

1.19
1.59

e artikelen voorbehouden.
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
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2019. de
Weekkassa
29. *per product
kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Yellow
bellies

Coop Heijmans

Coop Heijmans

Joostenplein 35

Joostenplein 35

9ULMEOLMYHQGHURQGOHLGLQJNRVWHQEHUHNHQHQ
LQVFKULMYHQ"'LWUHJHOWXHHQYRXGLJYLDRQ]HZHEVLWH
%HORQVJHUXVWYRRUPHHULQIRUPDWLH

www.yellowbellies.nl

SummerSale
vanDyck - Essenza - Beddingshouse
House in Style - Snurk - Oilily - Auping

Tot

50 %

korting

Diverse showroommodellen
Tot

Boxspring Special

40 %

korting

Vlak € 1.498,Elektrisch verstelbaar € 2.498,-

Hoofdkussen
Optisleep
2 voor € 39,95

Vanaf

Diverse
dekbedden

40%

korting

Papenhoeflaan 3
3421 XM Oudewater
T 0348-562011
www.faaywonen.nl
info@faaywonen.nl
di t/m vr 09.30 tot 18.00 uur
za 09.30 tot 17.00 uur

Matras Margriet 90 x 2.00
Pocketvering
€
,
Div. maten verkrijgbaar

339

Papenhoeflaan 3 3421 XM Oudewater
0348 - 56 20 11
www.faaywonen.nl
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