
Foto’s Janet de Graas,
tekst meester Dennis

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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IJspret in Oudewater
Er komt weer een ijsbaan in 
Oudewater! Vanaf 14 december kunt 
u maar liefst drie weken lang elke 
dag - behalve eerste kerstdag - 
schaatsen. En opgelet: zaterdag 
16 november gaat de website live en 
start de inschrijving voor de Curling 
competitie!
“Zo houdt de jeugd ook nog een beetje 
contact met het schaatsen en we vinden 
het gewoon mooi om te doen. Je krijgt 
hier zoveel energie van”, vertelt Jan van 
Dam, één van de initiatiefnemers, 
enthousiast over ‘het waarom’ van de 
derde ijsbaan. Na de ijsbaan tijdens 
Oudewater 750 jaar en de tweede baan 
ter ere van de 75e verjaardag van André 
Groen, komt deze ijsbaan er ‘gewoon 
omdat we dat leuk vinden’.

Vrijwilligers
Jan: “Twee jaar geleden kwam een 
aantal mensen naar me toe: Jan, als je 
dit nog eens wilt doen, dan lever ik een 
fi nanciële bijdrage. Dat heb ik goed in 
mijn oren geknoopt.” Het fi nanciële 
gedeelte was dan ook zo rond. En wie 
geen zak met geld heeft liggen, draagt 
bij in tijd of materialen. “Het is 
hartverwarmend om te zien hoeveel 
mensen een bijdrage leveren. Er werken 
ruim honderdvijftig vrijwilligers mee!”
De ijsbaan is open vanaf zaterdag 
14 december. In de drie dagen 
voorafgaand wordt de ijsbaan aangelegd 
en de huisvesting voor horeca en 
schaatsenverhuur opgebouwd. Voor het 
aanbrengen van de versiering op en 
rondom de ijsbaan zijn dit jaar bewoners 
van De Wulverhorst en medewerkers 
van Abrona gevraagd. Coördinator John 
Raemakers: “Zo willen we ook deze 
mensen erbij betrekken.”

Vol programma
Net als voorgaande jaren staat er een 

heel programma op stapel. 
De leerlingen van de bassischolen 
krijgen in de eerste week schaatsles van 
trainers van SVO en voor de aller-
kleinsten is er weer kabouterschaatsen. 
De theepotten worden weer van stal 
gehaald voor de curlingcompetitie. Aan 
deze competitie kunnen iets meer dan 
zestig teams deelnemen. Inschrijven kan 
vanaf 16 november via de website www.
ijsbaanoudewater.nl. Vol is vol. 
Op vrijdagavond 20 en 27 december 
wordt er een muziekavond georganiseerd 
door Muziekhuis Oudewater. Rondom 
deze activiteiten is de baan voor 
iedereen (gratis) open om een rondje te 
komen schaatsen. Laat uw eigen 
schaatsen thuis, deze leent u bij de 
ijsbaan.
De schaatsbaan wordt zaterdag 
14 december feestelijk geopend met een 
lampionnenoptocht (start bij 
De Wulverhorst), georganiseerd door 
De Vrienden van Oudewater.

Reacties op vertrek wethouder
Wethouder Jocko Rensen van 
Progressief Akkoord (PAK) heeft met 
onmiddellijke ingang zijn werkzaam-
heden als wethouder neergelegd.
Was de steen des aanstoots de 
aangekondigde sluiting van Vlinderhof 
en Bloesemhof, of is zijn besluit het 
gevolg van onverenigbaarheid van 
karakters tussen de wethouder en 
enkele raadsleden.
In de wandelgangen en op social media 
was zijn ontslag het voorbije weekeinde 
onderwerp van gesprek.
Een woordvoerder van de werkgroep 
Behoud Ouderenzorg Montfoort (BOM) 
brengt zijn vertrek in verband met het 
voornemen van de stichting De Rijnhoven 
de Bloesemhof en Vlinderhof te sluiten.
(De Rijnhoven stelde vast dat beide 
Montfoortse instellingen voor ouderenzorg 
niet kostendekkend geëxploiteerd kunnen 
worden, red.)
De actiegroep BOM betreurt het dat de 
wethouder het raadsdebat over Vlinderhof 

wethouder een fout gemaakt hebt, zorg 
je dat dat hersteld wordt. Nu gaat hij snel 
weg, en laat dingen onbeantwoord. 
Dat doe je niet te goeder trouw van je 
inwoners.”
Menigeen reageert op facebook in 
dezelfde zin: wethouder weg, probleem 
blijft achter. Toch zijn er ook Montfoor-
tenaren die menen dat de ex-wethouder 
het hart op de goede plek heeft zitten: 
“Jocko Rensen is een zeer integer man 
die veel voor Montfoort gedaan heeft”, 
schrijft Paulien Goedvolk. “Droevig dat 
er onwaarheden over hem en zijn inzet 
verspreid worden en dat die geloofd 
worden.”

Spoedoverleg
Uit het bestuurlijk spoedoverleg dat 
vorige week plaatsvond tussen 
De Rijnhoven en de gemeente is nog 
geen nieuws: de woordvoerder van de 
gemeente laat weten dat eerst het verslag 
gemaakt moet worden. Het opzetten van 
de actiegroep heeft volgens de woord- 
voerder geen invloed op de verdere 
besluitvorming rondom de kwestie 
De Rijnhoven. Vanzelfsprekend is de 
gemeente Montfoort nog op zoek naar 
een oplossing.

Verhelderend
De actiegroep in kwestie heeft op 
Facebook inmiddels een openbare groep 
aangemaakt, die in een paar dagen tijd al 
meer dan 500 volgers heeft getrokken. 
Deze week zal BOM - zo laat BOM 
maandag weten - met heel veel 
Montfoortenaren groots actievoeren. 
Leden inmiddels spandoeken gemaakt, 
die bij de molen in Montfoort komen te 
hangen, waarop teksten staan als: 
‘Onze ouderen horen hier!!!’
Ook aan het artikel, dat vorige week in 
deze krant verscheen, bleken 
Montfoortenaren veel te hebben: 
“Veel ouderen hebben geen internet, laat 
staan Facebook. Dan is zo’n artikel in de 
krant heel verhelderend.”

Sint komt ook aan in Haastrecht

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Ellen van Leeuwen

door Sjoukje Dijkstra

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Sinterklaas is afgelopen zaterdag met 
de boot aangekomen in Haastrecht. 
Samen met zijn Pieten hadden ze een 
grote verrassing voor de kinderen. 
Ze hadden een baby Piet meegenomen 
uit Spanje, maar hier moet natuurlijk 
wel een oppas voor gezocht worden.
Een piet probeerde de baby een fl esje te 
geven, een andere Piet een boekje te 
lezen, te spelen met de baby of een liedje 
te zingen. Maar alles bleek niet te werken 
en uiteindelijk zal baby Piet gaan slapen 
in de winkel van Bakker.
De Pieten werden tijdens het binnenvaren 
in Haastrecht toegezongen door de vele 
kinderen en ouders en juf Liäne en 

meester Dennis verwelkomden 
Sinterklaas in Haastrecht. Eenmaal op het 
podium werd de Sint nog verwelkomd 
door burgemeester Cazemier. Meneer 
Cazemier zong met de kinderen liedjes 
voor de Sint en was erg blij dat hij ook 
dit jaar weer in Haastrecht aanwezig was.
De kinderen konden daarna nog een 
handje geven aan de Sint, hun tekening 
geven of een wortel voor het paard. 
Ze kregen allemaal een kleine cadeautje 
en konden blij weer naar huis. Verder 
was er nog warme chocolademelk van de 
ijsclub uit Haastrecht en een speculaasje 
van Echte bakker Van der Eijk.

en Bloesemhof niet afgewacht heeft; het 
was de gelegenheid om raad en inwoners 
antwoord te geven op de vele vragen die 
de voorgenomen sluiting oproept.
Rensen zelf laat op Linkedin weten op 
zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. 
“Niet gepast”, vinden BOM-leden, terwijl 
wij met zovéél vragen blijven zitten.”

Onbeantwoord
Fractievoorzitter Rob Jonkers van 
Lokaal Montfoort verwijt Rensen dat hij 
de raad onvoldoende ingelicht heeft over 
de fi nanciële situatie van Bloesemhof en 
Vlinderhof. Jonkers tegen RTV Utrecht: 
“Het college weet al een jaar hoe erg het 
is. Nu kunnen we bijna niets meer doen 
om de situatie op te lossen.” 
Een BOM-woordvoerder reageert: 
“In een persverklaring heeft Rensen 
aangegeven dat hij nergens vanaf wist, 
waarom daarover jokken Als je als 

Actiegroep BOM gaat deze week groots actie voeren

Wethouder Rensen legt werkzaamheden neer
De Montfoortse wethouder 
Jocko Rensen heeft afgelopen 
vrijdag 15 november zijn 
werkzaamheden als wethouder met 
onmiddellijke ingang neergelegd. 
Sinds 31 mei 2018 was hij 
wethouder van Montfoort namens de 
partij Progressief Akkoord (PAK).
Rensen houdt de eer aan zichzelf, 
en verklaart: “Ik kan mijn werk als 
wethouder niet uitvoeren volgens mijn 

Burgemeester Van Hartskamp zwaait de 
scheidende wethouder alle lof toe voor 
al hetgeen hij in korte tijd op het gebied 
van met name het sociaal domein heeft 
tot stand gebracht. Zij spreekt van een 
uitermate betrokken wethouder die zich 
Met hart en ziel heeft ingezet voor de 
bewoners van Montfoort en Linschoten. 
Het Montfoortse college respecteert zijn 
besluit, maar vindt het tegelijkertijd 
“enorm jammer”.

eigen waarden. Ik zie voor mijzelf geen 
verbetering in de mogelijkheden om een 
verdere constructieve bijdrage te kunnen 
leveren.”
Rensen zag voor zichzelf een rol als 
verbinder binnen de gemeenteraad 
weggelegd, maar stelt met spijt vast dat 
hij de energie niet meer kan opbrengen 
om die rol verder invulling te geven en 
merkt dat er onoverbrugbare verschillen 
van inzicht zijn.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 24: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Dr. A.J. Kunz
‘T KRUISPUNT
Za 23: 19.00 uur Pastor van der Vegt

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 24: 10.00 uur Joke den Hollander
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. J. Lohuis
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 24: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 24: 10.00 uur Pater Hermand Wijtten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 24: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 24: 10.00 uur Mw N. Rijneveld-Schep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 23: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 24: 10.00 uur Woord en Communie
Di 26: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 24: 10.00 uur Gabor Locht

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 24: 09.30 uur Ds. F. Maaijen
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

GEBOREN

Op vrijdag 25 oktober 2019
DAX
zoon van 
Jerry en Chantal Verdouw
broertje van Joy
Kloosterstraat 11
3421 CS Oudewater
Op dinsdag 5 november 2019
TESS
dochter van 
Nico en Marieke van der Eijk
zusje van Sanne en Lotte
Noord-Linschoterzandweg 23
3425 EK Snelrewaard

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Wereldwinkel Linschoten houdt vol

Ze genoten er zichtbaar van. “Het was 
vandaag lekker druk tijdens de open 
dag” zei Gusta. Toen ik in de beginjaren 
nog in Rappijnen woonde was het Open 
Huis echt hectisch. Toen hadden we 
nog geen winkel en was er alleen een 
open dag bij mij in de woonkamer. 
Nu kunnen de mensen de hele week bij 
ons terecht in de Wereldwinkel aan de 
Nieuwe Zandweg”.
“Het gaat best goed” volgens Wim van 
der Graaf. De ‘Fairtrade’ en ‘duurzame’ 
producten worden goed verkocht. 
We krijgen ook steeds meer klanten uit 
Montfoort die ons weten te vinden. 
De sluiting van de Wereldwinkel in 

De komende tijd verwachten we weer 
veel drukte. Voor de feestdagen 
verkopen we veel ‘Fairtrade’ cadeautjes 
en levensmiddelen, zoals feestelijke 
Zuid-Afrikaanse wijnen. We hopen dat 
mensen de weg naar ons blijven vinden. 
Wij houden in ieder geval vol en gaan 
enthousiast door”.
Wereldwinkel Linschoten is ook op de 
Kerstmarkt in de Katholieke Kerk in 
Montfoort met een kraam aanwezig. 
De Kerstmarkt wordt gehouden op 
vrijdag 13 december (van 14.00 tot 
19.00 uur) en zaterdag 14 december 
(van 10.30 tot 16.00 uur).
De Wereldwinkel is te vinden aan de 
Nieuwe Zandweg 5, 0348-416265, 
wereldwinkel.linschoten@gmail.com) en 
is open van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Montfoort heeft nieuwe klanten naar ons 
toe geleid. Pas kwam er nog iemand uit 
Montfoort die kerstpakketten kocht. 
We verkopen trouwens steeds meer 
geschenkpakketjes. Klanten stellen die in 
de winkel zelf samen. We leveren op die 
manier het gewenste maatwerk.
Onze klanten zorgen er daarnaast 
uiteraard voor dat producenten en 
boeren in ‘Derde Wereldlanden’ een 
faire, eerlijke prijs krijgen voor hun 
producten. Daar is het ons uiteindelijk 
om te doen.

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 4 t/m 9 november heeft in de 
gemeente Oudewater € 2.946,55 opgebracht en in Haastrecht € 1.255,69. 
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen?
Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de bus van Alzheimer Nederland.

Crea Plus in 
Haastrecht
Op dinsdagmiddag 26 november is 
de verkoop van de Crea-plus in het 
Hof van Stein, De Ruyterstraat 24
in Haastrecht. U bent van 14.00 tot 
16.00 uur van harte welkom.

Deze week in Concordia

Woensdag 27 november om 14.30 uur

Familie� lm ‘Superjuf� e’ in 
Theater Concordia
Juf Josje lijkt een heel gewone juf. Maar 
als er iemand in gevaar is, dan neemt ze 
een hap van een schoolbordkrijtje en 
verandert ze in Superjuffi e. Ze schiet als 
een groene tornado door de lucht, redt 
de dieren en kan ook nog met ze 
praten. Van de makers van de fi lms van 
Meester Kees. Superjuffi e heeft haar 
krachten gekregen van een mysterieus 
beeldje in een geheime kamer in haar 
nieuwe huis. Maar zijn deze nieuwe 
krachten wel handig?

De fi lm draait in Theater Concordia 
op groot scherm. Kaarten zijn te 
bestellen via www.theaterconcordia.nl, 
te koop in Grand Café Concordia en 
voor de voorstelling aan de kassa 
indien de voorstelling nog niet is 
uitverkocht (check hiervoor de website). 
Op vertoon van je jeugdpaspoort 
Krimpenerwaard krijg je 10% korting! 

door Siem van der Burg

Rolling Dinner bij LINN
Ontmoet LINN jou op haar Rolling Dinner op vrijdagavond 29 november
tussen  18.00 tot 22.00 uur?
Er wordt gestart en geëindigd in ‘t Kruispunt. Tussendoor gaan de vrouwen
op de fi ets van huis naar huis voor een voorgerecht en hoofdgerecht! 
LINN heeft plek voor 35 vrouwen! Opgeven kan tot vrijdag 22 november. 
Vol is vol! Om boodschappen te doen, vragen zij je de entree van 15 euro 
alvast te betalen. Dit kan via de website www.linnontmoet.nl
De inloop is vanaf 17.45 uur in ‘t Kruispunt Nieuwe Zandweg 16 in Linschoten.
Neem wel je fi ets mee!

Vogeltentoonstelling
Vogelvereniging Montfoort zal weer zijn jaarlijkse tentoonstelling houden. Van 
donderdag tot zaterdag worden circa 200 vogels, waaronder parkieten, tropen, 
Europese cultuurvogels, kleur- en postuurkanaries tentoongesteld in het 
St. Josephgebouw, Heiliglevenstraat.
De entree is gratis. Tevens zal er een verkoopklasse aanwezig zijn. De openingstijden 
zijn op donderdag 21 november van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag 22 november van 
10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 23 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
Meer info: www.vogelverenigingmontfoort.nl

Vermiste dieren
MONTFOORT
Tiendweg - Kater, 2-5-2018. Cypers 
zwart/bruin met witte bef en zwarte 
staartpunt. Halsband: blauw met belletje 
en adreskokertje.
Odiliastraat - Kater, 01-06-2016. Zwart 
met een wit achterpootje en beetje wit bij 
de hals. Halsband: rode vlooienband.
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Kater, 
6 maanden. Rood gestreept, witte sokjes, 
witte snuit.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Cattenbroekerdijk - Kater. Rug en staart 
grijs-cypers. Kop: witte neus en 
voorhoofd, oren en zijkant kop cypers.
MONTFOORT
Willeskop - Poes, Jong. Rood met wit.
Oeverweg - Poes. Zwart.
Oeverweg - Kater. Lapjeskleuren, zwart/
wit/oranje. Wit tussen voorhoofd, witte 
snuit, voorkant, voorpoten en buik. 
Donkere vlek rondom neus. Ook wit over 
de bovenrug. Achterkant zwart met 
oranje vlek links. Zwarte staart.
Oeverweg - Kater. Zwart met wit. Wit 
befje, ook wit onder de buik voor. Witte 
voortenen, witte kniekousen achter. 
Tussen ogen en op de neus een smalle 
witte streep.
Oeverweg - Kater. Zwart/wit. Wit befje. 
Voor witte kniekousen, achter witte 
voeten.
Mastwijkerdijk - Kater. Wit, gevlekt met 
zwart en bruin.

Dit najaar bestaat Wereldwinkel Linschoten 45 jaar!
Op vrijdag 15 november was het voor de veertigste keer ‘Open Huis’.
Gusta de Jong-Bakker en Wim van der Graaf zijn helemaal in hun element. 
‘Maatschappelijk verantwoord’ en ‘duurzaam’ zijn helemaal ‘hot’. 
Het assortiment van de Wereldwinkel voldoet daar volledig aan.

Zaterdag 23 november om 20.15 uur

Freek de Jonge: 
De Lachgasfabriek (Try Out)
Voor het eerst sinds Lone Wolf in 2011 
gaat Freek de Jonge weer een eindejaar 
conference houden: het midden tussen 
een oudejaars- en een nieuwjaar 
conference. Dus terugkijken en 
vooruitzien. In voorbereiding op een 
televisie-uitzending op 1 januari leest 
Freek zijn invallen en uitvallen voor over 
de hel die we het afgelopen jaar 
doorstaan hebben en het paradijs dat 
ons het komend jaar te wachten staat.
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DAGACTIVITEITEN
Woensdag 20 november
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Lenie v/d Brink muziekoptreden Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 21 november
10.00  Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO / PCOB Tuinzaal
Vrijdag 22 november
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Tap schoenenverkoop Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 23 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 24 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 25 november
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
14.45 Bijbelkring Bestuurskamer
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 26 november
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Stress of  
overspannenheid? 

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

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

BEN JIJ ONZE NIEUWE SECRETARESSE? 
Ter vervanging van zwangerschapsverlof

WAT VRAGEN WIJ?
• Je hebt ervaring in het uitvoeren van           

secretariële werkzaamheden
• Je bent 24-32 uur per week beschikbaar in 

de periode februari – juli 2020
• Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal, in woord en geschrift

• Je houdt van aanpakken en je bent enthou-
siast en creatief

• Je kunt goed overweg met het Office 
pakket

• Affiniteit met de makelaardij is fijn

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?
• Je bent de rechterhand van Niek Doelman 

en ondersteunt hem in zijn werk als agra-
risch makelaar en onteigeningsdeskundige

• Je handelt correspondentie af en beheert 
de agenda

• Als klanten naar De Koning & Witzier      
bellen, hebben zij grote kans dat zij jou aan 
de telefoon krijgen

• Je verwelkomt onze klanten op het kantoor

Ben jij er klaar voor om jouw steentje bij te dragen om onze klanten verder te helpen? Dan 
maken we graag kennis met jou. Stuur vóór 27 november een sollicitatiebrief met CV naar Niek 
Doelman, n.doelman@koningwitzier.nl

Meer informatie over deze vacature is te vinden op onze website!

WAARDER • OOSTEINDE 32 • KONINGWITZIER.NL

BLACK 
FRIDAY

Locatie: Industrieweg 6, IJsselstein
Datum: Vrijdag 29-11-2019

Tijd: 10:00 tot 18:00

Tot wel 75% korting op: Servies, kerstdecoratie, 
wandelschoenen, sandalen, kampeeraccessoires, 

tuinbenodigdheden, barbecue onderdelen en nog veel meer!

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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De afgelopen week was vrijwel dagelijks op het journaal te zien hoe 
de stad Venetië te maken had met hoog water. En hoe dat hoge water 
niet éénmalig was, maar met elk hoog tij, twee maal per etmaal, 
opnieuw tot halverwege de muren van de begane grond kwam. Met 
beelden van een boekwinkel waar ze hun tonnen kostbaar papier niet 
snel genoeg naar de zolder of in een bootje hadden kunnen krijgen. 
En, vertelde de nieuwslezer erbij, zulk hoog water had Venetië sinds 
mensenheugenis nog maar zes keer meegemaakt, waarvan drie keer in 
de laatste tien jaren. 
Tien jaar geleden hadden de Italiaanse waterstaatkundige ingenieurs 
een rijtje beweegbare golfbrekers bedacht: bij hoog water moesten die 
geheel automatisch rechtop gaan staan en de golven tegenhouden. 
Maar als ze al effect hadden als golfbrekers, de kleppen sluiten de 
lagune waar Venetië in ligt niet waterdicht af. Dat mocht ook niet, 
want dan konden de cruiseschepen met toeristen er niet meer komen, 
en het toerisme is de kurk waar Venetië op drijft. En de vloed trekt 
zich van golfbrekers niets aan. 
De Italiaanse regering heeft er tot nu toe nooit een afdoende 
deltaplan voor ontwikkeld, zoals Nederland na de watersnood: een 
nationale inspanning, met robuuste dammen, gemalen en 
stormvloedkeringen. ‘t Zou ook het best verdedigbare argument zijn 
om die vermaledijde schepen buitengaats te laten afmeren, maar ja, 
er zijn zoals zo vaak meer anonieme krachten dan valide argumenten. 
Venetië ziet ondertussen lijdzaam toe hoe het overvloedige regenwater 
en smeltwater uit de Dolomieten de stadsvijver vult vanuit het 
noorden, en de stijgende zeespiegel uit het zuiden onweerstaanbaar 
oprukt. 
Als de straten en pleinen van Venetië over 25 jaar permanent onder 
water staan, zal het toerisme niet lang meer duren. Hotels sluiten, 
AirB&B alleen nog op zolders, draagbare kunst wordt weggehaald en 
het gemeentebestuur verhuist naar hoger oorden. Venetië, momenteel 
goed voor 30 miljoen toeristen per jaar (dat is drie keer meer dan 
Amsterdam en Oudewater samen), biedt dus nog mogelijkheden voor 
bezoek aan maximaal 750 miljoen wereldbewoners. Dat lijkt nog heel 
wat, maar is ook niet zo heel veel: als alleen de helft van alle 
Chinezen er nog heen wil, dan wordt het al krap. Dus als u Venetië 
nog niet gezien hebt: een paar laarzen en een zwemvest kopen, en nu 
boeken!
Otto Beaujon

ColumnNu boeken!

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.

Zwembadperikelen
Met stijgende verbazing heb ik het stuk in De IJsselbode van afgelopen week 
gelezen, waarin de opmerking stond, dat zoveel mensen op Facebook tegen het 
overdekte zwembad zijn.
Als men de commentaren goed gelezen had, was duidelijk geweest dat niemand 
tegen de overdekte zwembad plannen is.
Wat al die mensen wel zorgen baart is hoe alles gefi nancierd gaat worden, want 
dat wordt nergens uit de doeken gedaan.
De potentiele ‘nee’-stemmers zijn bang dat:
- De Oudewaterse gemeenschap nog jaren opgezadeld wordt met de 

exploitatiekosten.
- Het geld ergens anders aan onttrokken wordt. Hoe kan de bevolking daarover 

dan meebeslissen?
Daarom zou ik willen voorstellen: Geef openheid van zaken en geef precies aan 
hoe jullie denken alles te kunnen fi nancieren, zodat je alle onrust wegneemt.
Als je niets te verbergen hebt kan je de plannen van het nieuw te bouwen 
zwembad gewoon publiceren.
Met vriendelijke groet,
Kees Duits

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Afgelopen vrijdag 15 november werd 
in Oudewater voor ‘t eerst RecycleSint 
georganiseerd. De deelnemers hadden 
‘s ochtends hun speelgoed ingeleverd 
bij het Cultuurhuis, waarna Yvonne 
Verbeij (organisator van het 
evenement) met hulp van enkele 
deelnemers, het speelgoed op 
categorie gelegd had. Hierdoor 
ontstond een duidelijk overzicht, van 
heel veel speelgoed.
‘s Avonds liep de hal van het Cultuurhuis 
al snel vol en rond 20.10 uur hield 
Yvonne een welkomstwoordje en gaf ze 
de spelregels nog even aan. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
bigshopper om daarna heerlijk gratis 
speelgoed uit te zoeken. Wanneer nodig 
mochten de deelnemers een extra tas of 
twee erbij pakken. Met als resultaat dat 
iedereen met gevulde tas(sen) naar huis 
toe ging en sommigen zelfs twee keer 
moesten rijden om het speelgoed thuis te 
krijgen.
Yvonne had in samenwerking met de 
voedselbank een afspraak gemaakt om 
ook die doelgroep de kans te bieden wat 
leuks uit te zoeken voor de december-
maand. Daar is goed gebruik van 
gemaakt.

Rond 21.15 waren de laatste deelnemers 
vertrokken en kon het laatste beetje 
speelgoed weer ingepakt worden. Nog 
wat uitzoekwerk volgde, want er 
vertrokken nog twee dozen naar de 
Yellowbellies voor de Peutergroep, de 
overgebleven boeken gingen naar de 
boekenverkoop van de kerk en al het 
overige werd opgehaald door Stichting 
Linquenda.
Yvonne kijkt met een overweldigend 

gelukkig gevoel terug op de organisatie 
van de RecycleSint. De blije reacties van 
alle deelnemers (bij elkaar waren dat er 
45!) aan het einde van de beurs maar 
ook later via persoonlijke bedankjes 
zeggen haar genoeg. Volgend jaar weer!
Maar dan hopelijk in een grotere zaal om 
nog meer deelnemers uit te kunnen 
nodigen en nog meer kinderen een 
duurzame Decembermaand te gunnen.

Dag van de mantelzorg
‘Mantelzorg is alle hulp aan een 
hulpbehoevende door iemand uit 
diens directe sociale omgeving’, zo 
staat te lezen op een toonaangevende 
website. Het CBS geeft aan dat 
ongeveer één op de drie 
Nederlanders mantelzorg geeft; dat 
zijn dus circa 4,4 miljoen (!) 
mantelzorgers. En 750.000 daarvan 
geven langdurige intensieve hulp. 
Bijna 400.000 van de mantelzorgers 
voelt zich zwaar belast, maar 
gelukkig ook genieten zo’n vijf op de 
zes mantelzorgers van de leuke 
momenten van het zorgen. Zo’n 40% 
van de mantelzorgers zijn zelf 
ouderen, maar er zijn ook heel wat 
jonge mantelzorgers.
Wethouder Walther Kok vertelde in zijn 
toespraakje dat hij geschrokken was 
toen hij hoorde dat er heel wat jonge 
mensen hun studie afbraken om te gaan 
zorgen voor familieleden. En de laatste 
berichten geven aan dat het aantal 
mantelzorgers terugloopt. Wellicht gaat 
dat problemen geven, dus lijkt koesteren 
van die behulpzame groep mensen zeer 
gewenst. Offi cieel is 10 november de 
‘Dag van de mantelzorg’, maar afgelopen 
donderdag werd in Oudewater even 
stilgestaan bij de mantelzorg in onze stad.

Oudewater houdt mantelzorger 
in ere
Sommige gemeenten betalen 
mantelzorgers een beperkt bedrag uit, 
terwijl andere gemeenten helemaal niets 
doen. Oudewater heeft gelukkig wel 
aandacht voor de mantelzorgers. Eens 
per jaar nodigt de gemeente de 
mantelzorgers die ze kennen uit in een 
steeds weer andere accommodatie en 
dan krijgen zij daar koffi e of thee met 
iets lekkers en soms wat meer, maar 
altijd een presentje. Dit maal waren de 
Oudewaterse mantelzorgers uitgenodigd 
in de Ontmoetingskerk en kregen ze een 
vrij uitgebreide lunch aangeboden. 
In Oudewater zijn 170 mantelzorgers 
bekend bij de gemeente, bij, met name, 
het Stadsteam. Zij waren allemaal 
uitgenodigd en er waren maar liefst 125 
mantelzorgers, soms met degene waar 
ze voor zorgden, naar het Zalencentrum 
gekomen. Dat geeft wel aan dat een 
dergelijke uitnodiging op prijs gesteld 
wordt.
Na een warm welkom van Karin Faber 
van het Stadsteam volgde een minstens 
net zo hartverwarmend verhaal van 
Walther Kok: “Ik ben niet alleen de 
wethouder die dit soort zaken in zijn 
portefeuille heeft, maar ook ervarings-
deskundige. Ik heb lang voor mijn 

schoonmoeder, die bij ons in huis 
woonde, gezorgd. Wij zijn blij met het 
Stadsteam; zij doen goed werk. Daar 
kunt u terecht met vragen en 
problemen. Zij hebben daar begrip voor 
en zullen u terzijde staan. En natuurlijk 
zijn we heel blij met u! U spant zich 
regelmatig in voor een ander. 
Ongetwijfeld krijgt u waardering van die 
ander waar u voor zorgt. Maar wij willen 
onze waardering zeker ook laten blijken, 
en wel met een tasje met inhoud dat u 
zo dadelijk krijgt.”
“Maar voor u aan de soep kunt 
beginnen nog even dit: denk behalve 
aan zorg voor de ander ook aan de zorg 
voor jezelf! Vraag zo nodig hulp; het 
Stadsteam staat voor u klaar. En ten 
slotte wens ik u heel veel energie en 
liefde!”

Mooi werk
Terwijl alle genodigden aan de soep 
zitten, onder de warme muzikale 
paraplu die verzorgd wordt door een 
bijzondere man, Edward Tuhuteru, zie je 
in de Ontmoetingskerk dus heel veel 
mensen die een directe naaste helpen, 
en weet je ook dat enkele mensen die 
voor een ander zorgen, er niet zijn. 
Bijvoorbeeld mensen die bijna dagelijks 
kilometers afl eggen om iemand die ze 
na is, ter zijde te staan, of iemand die 
iedere avond een naaste gaat bezoeken. 
Mooi werk wat al die mantelzorgers 
doen.
Karin Faber vermoedt dat veel mensen 
bij mantelzorgers vooral denken aan 
zorg voor mensen met dementie: “Maar 
vergeet niet dat er ook heel veel mensen 
zijn met de een of andere vorm van 
hersenletsel, met diabetes, met een 
verstandelijke beperking of mensen in 
de laatste levensfase en dan zijn er ook 
nog heel wat zorgintensieve kinderen.” 
Karin liet weten dat het tasje met de 
tekst ‘Jij bent beezonder’ aan het slot 
van deze bijeenkomst zou worden 
uitgereikt. Wethouder Kok had al 
aangekondigd dat er iets groens in zou 
zitten, vandaar het woord ‘beezonder’: 
potgrond met anemonen. 
Maar daarnaast ook een aardig bedrag 
aan cadeaubonnen en uiteraard een 
paar Oudewaterse kussen. Die laatste 
zijn in een dergelijk pakket onmisbaar. 
Natuurlijk zitten er ook wat fl yers bij met 
de meest recente informatie van het 
Stadsteam, want mantelzorgers kunnen 
wellicht ook nog wel wat steun 
gebruiken. En dat spreekt voor zich.

Pieter Verhoeve geïnstalleerd als 
burgemeester van Gouda
Onder grote belangstelling is Pieter 
Verhoeve (38) op woensdag 
13 november geïnstalleerd als 
burgemeester van Gouda. Hierbij 
sprak de nieuwe burgemeester de 
eed uit en ondertekende de akte van 
benoeming. Zijn dochter Charlène 
hielp hem de ambtsketen om te 
hangen.
De buitengewone raadsvergadering in 
de raadzaal van het Huis van de Stad, 
stond onder leiding van 
plaatsvervangend raadsvoorzitter Theo 
Krins. De heer Verhoeve werd 
toegesproken door Liesbeth Spies, 
collega-burgemeester van Alphen aan 
den Rijn, Thierry van Vugt 
(locoburgemeester), voorzitter van de 
vertrouwenscommissie Jan de Koning, 
kinderburgemeester Talitha Schaddelee 
en Jaap Smit, Commissaris van de 
Koning in Zuid-Holland. Stadsdichter 
Pieter Stroop van Renen droeg een 

speciaal voor de gelegenheid geschreven 
gedicht voor.
Burgemeester Pieter Verhoeve: “Gouda 
heeft mij met open armen ontvangen en 
ik en mijn gezin voelen ons erg welkom. 
Gouda is een stad met internationale 
allure en het is een geweldige eer dat ik 
deze mooie stad als burgemeester mag 
dienen. Als zestienjarige student reed ik 
ruim twintig jaar geleden iedere 
schooldag op mijn oude rode brommer 
naar Gouda. Wie had kunnen denken 
dat ik als oud-student vandaag in mijn 
studentenstad van weleer burgemeester 
word? Op dit moment wonen wij nog in 
Oudewater maar natuurlijk staat binnen 
een mooie termijn een verhuizing naar 
Gouda in de planning. Ik ga in Gouda 
graag aan de slag waarbij meer trots, 
meer samenwerking en meer regio voor 
mij belangrijke uitgangspunten zijn. 
Ik kijk er erg naar uit om Gouwenaars te 
ontmoeten en beter te leren kennen.”

Adieu
‘Het missen wordt het grootst, in de 
allerkleinste dingen’. Kinga Ban 
maakte een ontroerend lied over 
afscheid nemen.
Het gaat sinds 1 oktober vaak door 
mijn hoofd en hart. Die avond hoorde 
ik dat de gemeenteraad van Gouda 
mij had aanbevolen bij kabinet en 
koning.
Een grote eer en verantwoordelijk- 
heid. Bovendien: wat heb ik, dat ik 
niet heb ontvangen?
Bij het ‘verlossende telefoontje’ 
realiseer je jezelf indringend dat het 
onomkeerbaar wordt. Afscheid 
nemen van het goede Oudewater. 
We gaan als gezin uw gemeenschap 
missen.
Tot in de allerkleinste dingen. 
Het klokgelui van de Sint Michiel, 
een zwaaiende gids op de Geelbuik, 
Oudewaters meergranen van bakker 
Treur. Of de allervriendelijkste
Hester Stijnman als ik er mijn broodje 
tonijnsalade haalde. Het missen 
wordt het grootst in de allerkleinste 
dingen.
Iemand vroeg me. Waren het zeven 
vette of zeven magere jaren? 
Het antwoord is ogenschijnlijk 
simpel. Allebei.
In het burgemeestersambt wisselen 
hoogtepunten en dieptepunten 
elkaar razendsnel af. Dat maakt het 
werk boeiend. In tijden van ernst en 
in tijden van luim.
De gesprekken met de nabestaanden 
bij een onverwacht overlijden. 
De talloze visites aan jubilerende 
echtparen. Koninklijk bezoek. 
De energie aan tafel bij het TCPO.
De hartelijke samenwerking met ons 
brandweerkorps, de wijkagenten en 
de BOA’s. Onvergetelijk.
U bent gezegend met een 
beeldschone binnenstad en een 
beeldschoon buitengebied. 
De gemeenschap is hecht en trots. 
Terecht. Eveneens is herkenbaar 
hetgeen premier Rutte voor heel 
Nederland sprak toen hij zei: 
‘mopperend zorgen we voor elkaar.’ 
Ik hoop dat u als samenleving, met 
name bij de grote projecten, er in 
slaagt voorbij het welbegrepen 
eigenbelang te komen. Raadsleden 
en collegeleden zullen zich immers 
afvragen: wat is goed voor heel 
Oudewater?
Ik wens u alle gezondheid, geluk en 
zegen toe voor het toekomende. Of 
zoals Franciscus al zei: “vrede, en 
alle goeds.”

Sint recyclet speelgoed
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

“ Het is mooi geweest”

Gert Pauw
Woerden, 1 juli 1934  Montfoort, 13 november 2019

Sien Pauw - Kurver

Peter en Tony

Annemieke en Gert
    Jesse
    Ezra

Lida en Lennart
Gerard in liefdevolle herinnering
    Nina en Lars
    Evie
    Romy
    Yara

Gert-Jan en Margriet
    Twyla
    Vaynn

Mastwijkerdijk 70
3417 BT  Montfoort

De crematieplechtigheid heeft vandaag, 
dinsdag 19 november, plaatsgevonden 
in Crematorium Domstede te Utrecht.

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden.

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van onze 
lieve vader, grootvader en overgrootvader

Johannes Cornelis Gerardus van Niel
Hans

weduwnaar van Carolina van Niel - van Dam

* Den Haag,  † Linschoten,
 20 oktober 1927 14 november 2019

Hans
Anne en Thijs
Paul
Phons en Elona
Emile en Ans
Jef

Klein - en achterkleinkinderen

Het afscheid van onze vader vindt plaats op vrijdag 22 
november om 10.30 uur in kerkgebouw ‘t Kruispunt, 
Nieuwe Zandweg 16 te Linschoten.
Aansluitend is gelegenheid tot condoleren en om 
elkaar te ontmoeten bij Het Wapen van Linschoten, 
Dorpstraat 34 te Linschoten.
Rond 13.15 uur begeleiden we onze vader in 
besloten kring naar crematorium IJsselhof te Gouda.

~
Correspondentieadres: 

Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Van Niel, 
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie 
hij voor ons was, moeten wij met verdriet afscheid 

nemen van mijn vriend, onze vader, 
schoonvader en opa

Martinus Bernardus 
Maria Steenbergen

- Ties -
Sinds 2016 weduwnaar van 
Adri Steenbergen -Straver

“De Stroopwafelkoning”

* Haastrecht,  † Haastrecht, 
2 augustus 1941  17 november 2019

Elly Gunst

Erik en Gemma
    Michael, Femke, Daan

Edwin en Jacqueline
    Liz, Syd

Zwarteweg 23, 2851 VG  Haastrecht

Ties ligt opgebaard in rouwkamer De Buitenhof op de 
Algemene Begraafplaats te Haastrecht. Voor bezoek 
kunt u contact opnemen met Elly (06-12103381).

Op vrijdag 22 november tussen 19.00 - 20.00 uur is 
er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in 
Theater Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 
23 november om 11.00 uur in de aula van crema-
torium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na de plechtigheid bent u welkom in de ontvangst-
ruimte van het crematorium waar tevens gelegenheid 
is de familie te condoleren.

Liever geen bloemen.

          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.  
  
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle warmte 
en hartelijkheid waarmee zij ons heeft omringd, geven wij u 
kennis dat is overleden mijn moeder, schoonmoeder, oma, 
zus, schoonzus en tante

Jacoba Elizabeth van Duuren
- Cobi -

Weduwe van Jan Reichard

* Haastrecht, 27 april 1953  † Haastrecht, 16 november 2019

       
    Michel en Jaline
                    Michael 
    Wil en Robert
    Jan †
    Jaap en Joke
    Aadje en Jan

         
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Verkleij
t.a.v. Familie van Duuren
Zinkeling 77
2771 NZ Boskoop

Vrijdag 22 november zal om 16.00 uur de 
crematieplechtigheid plaatsvinden in Crematorium 

IJsselhof, Goejanverwelledijk 6, 
2806 NZ Gouda.

Hierna komen wij samen in de ontvangstruimte 
van het crematorium, waar nog gelegenheid is tot 

condoleren en samenzijn.

Cobi zou het waarderen als iedereen één bloem meeneemt.       

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 
Tel. 0182-342050
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 Dinsdag 19 november 2019

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

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt 
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten 
kantooruren: 14 0348

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

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
Hèt 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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Forum Samenleving 
maandag 2 december om 20.00 uur

• Forum Ruimte 
dinsdag 3 december om 20.00 uur

• Gemeenteraadsvergadering 
donderdag 12 december om 20.00 uur

• Jongerensportverkiezingen 
donderdag 19 december van 16.00 tot 17.30 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

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Willeskop 160B in Oudewater 

- het plaatsen van een 
mansardekap op een 
bestaande berging, ingediend 
op: 05-11-2019, dossiernummer: 
OLO4758051

APV / Bijzondere wetten
• A.C. van Aelststraat 13 

in Oudewater 
het plaatsen van een container 
vanaf 12 november tot 
3 december 2019,

 ingediend op: 11-11-2019, 
dossiernummer: 1922778

• Noorder-Kerkstraat 8 
in Oudewater 
het plaatsen van een container 
vanaf 11 november tot 
10 december 2019,

 ingediend op: 11-11-2019, 
dossiernummer: 1922783

• Evenemententerrein  
in Oudewater

 het organiseren van een ijsbaan 
vanaf 14 december 2019  
tot en met 5 januari 2020,

 ingediend op: 06-11-2019, 
dossiernummer: 1922760

• Markt in Oudewater 
het verlengen van de standplaats-
vergunning voor de verkoop van 
verse en gebakken vis,

 ingediend op: 06-11-2019, 
dossiernummer: 1922771

“Ik maak schoon in het centrum van 
Oudewater, rond de Grote Gracht 
en het fietspad onder de Hoenkoopse 
brug door. We wonen in zo’n mooie 
stad en we hebben zoveel mooie 
stukjes natuur hebben in Oudewater. 
Het is zo zonde als dat wordt 
verpest door het zwerfafval.
Maar nog belangrijker; het milieu. 
De slogan ‘Plastic soep begint op 
de stoep’ spreekt mij echt aan.”

“Ik loop een keer per maand echt 
met de prikstok en de vuilniszak, 
vaak samen met de kinderen. 
Maar ik wandel vrijwel dagelijks 
een rondje en raap dan ook losse 
spullen op die op straat liggen.
‘Pick one piece a day’ mag wat mij 

Zwerfafvalambassadeurs in the picture
U heeft ze vast al eens zien lopen en zwerfafval zien rapen: 
De Zwerfvuilambassadeurs. Periodiek vertellen ze over hun 
motivatie. Dit keer Danny Bras uit Oudewater.

betreft wijd verspreid worden; als 
iedereen elke dag een stuk zwerf-
afval opraapt, hebben we binnen 
no-time een schonere wereld.”

“Ik wil vooral ook andere ouders 
aanraden om bij de gemeente een 
prikstok te gaan halen. Lekker met 
je kinderen samen naar buiten, 
zorgen voor een schone omgeving 
en de kinderen al vroeg bewust 
maken van al het afval dat op straat 
ligt, is wat mij betreft drie vliegen in 
één klap.”

Open Tafel
Dit jaar zijn we gestart met de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties 
voor zorg en welzijn in Oudewater. Donderdag 4 juli was de eerste keer. 
We spraken af dat het platform twee per keer jaar bij elkaar komt telkens 
op een andere plek in Oudewater. Elkaar beter leren kennen en per keer 
dieper op een onderwerp ingaan vormen de hoofdonderdelen van de 
bijeenkomsten. 

De volgende Open Tafel komt er aan en wel op 
21 november van 19.30 tot 21.30 uur in De Wulverhorst. 
Deze avond staan we stil bij eenzaamheid. 
Wethouder Kok zal erbij aanwezig zijn.

Bent u actief in Oudewater en wilt u meedenken en -praten?
U bent van harte welkom!

Kom naar de inloopdag en praat mee
Heeft u vragen over afval scheiden? Wilt u meer informatie over het nieuwe 
afvalinzamelsysteem? Loop dan even binnen tijdens de informele inloopdag 
voor een kop koffie en een praatje over alles wat met afval te maken heeft.
Welkom! Datum: woensdag 27 november
 Tijd: 16.00 - 19.30 uur
 Locatie: Stadskantoor, Waardsedijk 219

Werkzaamheden aan Joh. J. Vierbergenweg
In de avond/nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 november 
wordt tussen 19.00-05.00 uur klein asfaltonderhoud 
uitgevoerd aan de Joh. J. Vierbergenweg. Verkeers-
begeleiders helpen automobilisten hun weg te vervolgen.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

• Diverse straten in Oudewater 
het organiseren van de 
Carnavalsoptocht Uivergein  
op 22 februari 2020,

 ingediend op: 12-11-2019, 
dossiernummer: 1922788

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Leeuweringerstraat 15 

in Oudewater 
het realiseren van een  
tijdelijke bouwbrug,

 besluit: verleend op 07-11-2019, 
dossiernummer: OLO4665791

• Vliet 43 in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel 
in het voor- en achterdakvlak,

 beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4669253

APV / Bijzondere wetten
• Binnenstad in Oudewater 

het organiseren van de intocht 
van Sinterklaas Oudewater  
op 23 november 2019,

 besluit: verleend op 11-11-2019, 
dossiernummer: 1922539

• Diverse wegen binnenstad 
in Oudewater

 het afsluiten van de weg tijdens 
de intocht van Sinterklaas  
op 23 november 2019,

 besluit: verleend op 11-11-2019, 
dossiernummer: 1922540

• Korte Havenstraat 2 
in Oudewater

 het exploiteren van een café-bar,
 besluit: verleend op 08-11-2019, 

dossiernummer: 1922690

Genoeg parkeerplekken én ruimte voor fietsers
Parkeren op de Lange Burchwal én de 
Wijngaardstraat blijft mogelijk, maar het 
aantal parkeerplaatsen gaat omlaag. 
Er worden maatregelen getroffen zodat 
nood- en hulpdiensten goed kunnen 
passeren. De Lange Burchwal wordt ingericht 
met brede fietsstroken. Om ervoor te zorgen 
dat de huizen naast de Lange Burchwal zo 
min mogelijk last hebben van trillingen, 
worden klinkers vervangen. En in de 
toekomst wordt zwaar verkeer er zoveel 
mogelijk teruggedrongen. Bewoners die zes 
woonlagen te veel vonden voor de 
Schuylenburcht, hebben de toezegging 
gekregen dat er rekening wordt gehouden 
met omwonenden.

Nergens ontstaat in een raadsvergadering meer 
discussie dan over parkeren en parkeerruimte voor de 
auto. Ruim twee uur bogen raadsleden zich over 
verschillende voorstellen om parkeren en verkeer op 
de Lange Burchwal en de Wijngaardstraat in goede 
banen te leiden. De alternatieven die de wethouders 
Kok en Duindam aandroegen voor bijvoorbeeld meer 
parkeerplekken in een groenstrook werden niet 
geaccepteerd.

Zorgwoningen
Ook de visie wat er met de Schuylenburcht moet gaan 
gebeuren, kon rekenen op kritische vragen. 
De aandacht ging hierbij naar de toekomstige 
bewoners, maar ook naar de hoogte van het gebouw. 
Het toewijzen van zorgwoningen en het behoud van 

sociale huurwoningen riep vragen op. Wethouder Kok 
verzekerde dat het de bedoeling is om te komen tot 
een mix van zorgwoningen en ‘gewone’ huurwo-
ningen. Hij liet weten niet specifiek ruimte voor bijvoor-
beeld ouderen te willen reserveren, omdat er dan 
risico ontstaat voor leegstand. Daar moet flexibel mee 
worden omgegaan. De Wakkere Geelbuik 
waarschuwde voor het ‘weglekken’ van woningen 
naar het algemene woningnet. De wethouders 
Duindam en Kok meenden dat dit niet aan de orde is, 
omdat de woningcorporatie een maatschappelijke 
opgave heeft. Het CDA vroeg in een motie om extra 
aandacht voor kwetsbare jongeren van Onderling 
Sterk. Die motie is aangenomen.

Bedrijventerrein
Ander punt op de agenda was de ontwikkeling van  
de Tappersheul III als bedrijventerrein. Daarbij is 
kritisch gekeken naar de eventuele gevolgen voor 
aanwonenden. De Onafhankelijken vroegen om nog 
een gespreksronde met de omwonenden en dat kon de 
wethouder garanderen.
VVD/D66 wees op de beperking van voorschriften 
voor daken en voor afscheidingen van de terreinen. 
De CU/SGP had bovendien aandacht voor de 
verkeersafwikkeling.
Wethouder Duindam lichtte hierop toe dat het beeld-
kwaliteitsplan waarover de gemeenteraad zich 
donderdag boog een stap is in de ontwikkeling. 
Nadere uitwerking volgt nog.
Wie meer wil weten over deze onderwerpen kan alles 
teruglezen en luisteren via de site van de gemeen-
teraad: gemeenteraad.oudewater.nl

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oudewater maken 
bekend dat zij, ingevolge artikel 29 
van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend 
aan:
• Primagaz Nederland B.V., 

Boreelplein 40,  
7411 EH Deventer

 t.b.v. het vervoer van propaan - 
UN 1965 naar diverse locaties 
in de gemeente Oudewater.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffing liggen ter inzage van 
20 november 2019 tot en met 
2 januari 2020.

Belanghebbenden kunnen tegen het 
besluit schriftelijk bezwaar indienen 
bij de gemeente Oudewater, 
Postbus 100, 3420 DC Oudewater. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekend-
making (datum van publicatie) bij 
de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:
- het stadskantoor van gemeente 

Oudewater, Waardsedijk 219 te 
Oudewater, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de 
verleende ontheffing wilt inzien, 
kunt u hiervoor (ook) een afspraak 
maken met de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, de heer H. Baijense, 
tel 088-0225000 of per e-mail  
h.baijense@odru.nl.

Meer info of ook meehelpen?
Meld je aan via z.ambassadeurs@gmail.com 
of 06-19468944.
Samen houden we Oudewater, Hekendorp, 
Papekop en Snelrewaard schoon!
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Leuk om weg te geven, nog leuker om te krijgen!

Korte Havenstraat 6  |  Oudewater  |  0348-561279

DIT ALLES VAN € 16,75

VOOR € 12,95!
SinterPiet-
Aanbieding!

Wij bestaan 95 jaar
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Stijnman
DE SINT IS WEER IN HET LAND,

DUS WIJ BAKKEN WEER SPECULAAS 
AAN DE LOPENDE BAND

Deze weekDeze week

Een lekker pakket

GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN. 

met daarin

speculaastaartje
speculaasbrok

½ speculaasstaaf
pak speculaasjes

3 1+
GELDIG VAN 15 

NOVEMBER T/M 15 
DECEMBER 2019.

1
NOVEMBER T/M 15 

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.  
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA. 

LEEUWERINGERSTRAAT 32
3421 AC OUDEWATER

0348-567400

LINGERIE LINGERIE
LINGERIE LINGERIE

Geopend: wo t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur
za van 10.00 tot 16.00 uur
ma di gesloten Peperstraat 14, Oudewater

1 december 
sluiten wij onze deuren

70% KORTING
M.U.V. 

DE NIEUWE COLLECTIE

30% KORTING 
OP DE NIEUWE COLLECTIE

kyona’s boutique
FASHION FOR WOMEN

www.hetkaasmeisje.nl
Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Bestel nu je sint- en kerstgeschenken!

Kom .. proef .. 
en word verrast!

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 18 november t/m 24 november 2019. Week 47. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 6 
PER 
KLANT

Chocomel
  2 pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

 3.18

 1.59

_

_
 3.70

1.85

1+1 GRATIS*

  Maaslander 
gesneden kaas

 2 pakjes à 140/175 gram 
 combineren mogelijk 

4.90

6.18 3.50
2 STUKS 

Mandarijnen
net 1 kilo

2.49 1.49
2

  Optimel 
drinkyoghurt 

 pak 1000 ml 

1.29 0.99

Snackgroenten
tomatenmix, tomaat, paprika, komkommer
2 emmers à 300-500 gram
 combineren mogelijk 5.98 3.79

2 STUKS 

 6.38 3.19

 Verse 
rookworst

fi jn of grof 
2 pakken 

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 Diverse Coop 
vleeswaren

 3 pakjes à 100/150 gram 
 combineren mogelijk 

5.67

9.21 5.-
3 STUKS 

Coop bosvruchten-bes, 
Belgische room of abrikozen 
slagroomvlaai 
 halve vlaai, ca. 5/6 personen 6.994.99Coop bosvruchten-bes, 
Belgische room of abrikozen 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Gratis second 
opinion voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

ZATERDAG
23 NOVEMBER

OPENING VAN ONZE 
NIEUWE SALON!

15:00 - 18:00 UUR

www.lesalonoudewater.nl

WIJDSTRAAT 7, OUDEWATER

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP
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Mobiele bieb voor gratis boeken 
bij de TIP
Dankzij de Rotary, die, alweer jaren, een inmiddels redelijk populair Oudewaters 
dictee organiseert, en dankzij de mensen die zich voor het dictee in 2018 
inschreven - want dat kost een paar euro - bestaat er sinds augustus nu ook een 
verrijdbare kast waaruit boeken gehaald en waarin boeken geplaatst mogen 
worden. Zomaar, om niet; omdat er mensen zijn die graag lezen en net zo graag 
boeken doorgeven, zodat een ander ze kan lezen. Deze ‘mobiele bieb’ staat in 
de gang bij de TIP.

uithalers of anderen aangevuld. 
Het loopt echt goed. Het was een goed 
idee. Er staan nu al heel veel andere 
boeken in, dan in het begin. Een enkel 
boek blijft ook liggen; daar heeft 
kennelijk tot nu toe niemand interesse 
in.” Christine glimlacht erbij, maar 
besluit met een warme aanbeveling: 
“Kom gerust even kijken, neem mee 
wat je wil lezen en/of doneer een of 
meer boeken waarvan je denkt dat een 
ander dat wel wil lezen. Tot 1 november 
zijn we, behalve op de maandag, nog 
open van tien tot vier. Maar buiten het 
hoogseizoen zijn we op woensdag (let 
op; marktdag!) en zaterdag open van elf 
tot drie. Iedereen is welkom.”

Het inschrijfgeld wordt jaarlijks besteed 
aan ‘iets dat met taal te maken heeft’. 
In 2018 was dat geld bestemd voor een 
mobiele bibliotheek. “Kees Benschop, 
timmerman-meubelmaker”, vertelde 
Christine Splinter (die zowel iets met de 
Rotary als met de TIP heeft) “maakte de 
kast. Er staan al heel wat boeken in en er 
zijn er inmiddels ook heel wat uitgehaald, 
maar dat werd dan later weer door 

door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

Hekendorp, oktober 2019
Hallo allemaal,
Sinterklaas en zijn Pieten hebben laten 
weten dat zij vanuit Madrid via Barcelona, 
Lyon, Parijs, andere steden en dorpen ook 
dit jaar weer in Hekendorp aan zullen 
komen. En wel op zaterdag 23 november. 
Komen jullie ook?
Om 10.45 uur zal de boerenkapel Zwup 
muzikaal van start gaan met een 
feestelijke optocht. Deze zal beginnen bij de 
Boezem en het dorp doorgaan. Iedereen kan 
aansluiten en om 11.00 uur zal de stoet 
arriveren bij het Jaagpad ter hoogte van 
Goejanverwelle 34.
Hier zal de plaatsvervanger, na 
burgemeester van Oudewater de Sint en 
zijn Pieten verwelkomen.
Na aankomst wandelen we gezamenlijk naar ‘De Boezem’, waar we een gezellig 
Sinterklaasfeest zullen vieren. Om 13.00 uur eindigt het Sinterklaasfeest.
In verband met de drukte en de brandveiligheid willen wij iedereen met een 
kinderwagen en/of buggy verzoeken om deze thuis te laten of anders buiten  
De Boezem’ te plaatsen.
‘De Boezem’ is alleen toegankelijk voor kinderen (t/m groep 8) met een 
toegangsbewijs. Ouders/begeleiders zijn uiteraard zonder toegangsbewijs 
welkom.
U kunt een toegangsbewijs bestellen door een e-mail te sturen naar sinterklaas.
hekendorp@gmail.com. Bestellen kan t/m woensdag 20 november. U kunt ook 
een toegangsbewijs kopen op de dag zelf bij ‘De Boezem’.
We hopen jullie allen op zaterdag 23 november te zien. Tot dan!
Met vriendelijke groet, 
Sinterklaasvereniging Hekendorp, 
Esther Kortland - Ria Haakman - Patty Peek - Tamara Hesseling -  
Carla van Rossum - Mariëlle Verweij
Let op! Wij doen er alles aan om ieders veiligheid te waarborgen, maar wij 
verzoeken u om ook zelf voor de veiligheid van uw eigen kind(eren) te zorgen!

Marja Verhoeve en ‘Stel’

Dit is een journalistiek verslag van de gemeenteraadsvergadering van 14 november 
in Oudewater, geschreven door de redacteur van De IJsselbode.
Op pagina 6 (de gemeentevoorlichtingspagina) van deze krant kunt u de weergave 
lezen van de gemeenteredacteur (Genoeg parkeerplaatsen én ruimte voor fietsers). 
Het gaat over dezelfde bijeenkomst.

Extra raadsvergadering

De nu nog, Oudewaterse Marja 
Verhoeve was al jong maatschappelijk 
actief. Als 23-jarige zat ze al bij 
Barend en Van Dorp aan tafel om te 
debatteren over de positie van 
vrouwen binnen de SGP. Ze deed dat 
kennelijk goed, want ze werd voor 
meer interviews gevraagd. Het op een 
heldere manier communiceren zit 
haar kennelijk in het bloed. Voor de 
school waar ze lesgeeft, maakte ze 
met (oud-)leerlingen en collega’s een 
tweetal glossy’s. En nu is ze, samen 
met uitgever Jan Jaap Karsten, 
aanjager van een nieuw initiatief: een 
magazine voor dertigers en veertigers.
Marja: “Het tijdschrift heet Stel, en heeft 
een open christelijke achtergrond. Geloof 
is een rode draad, maar ook voor 
niet-christenen kan het interessant zijn 
om te lezen hoe bijvoorbeeld mensen uit 
een gelovig milieu keuzes maken die 
hierbij passen of er juist van afwijken. 
Zingeving houdt veel mensen bezig en 
dertigersdilemma’s heeft iedereen. 
De titel is de opening van een hypothese: 
stel dat… De komma in het logo is 
symbolisch. Dertigers en veertigers 
hebben al veel levenskeuzes gemaakt: 
voor een woonplaats, een baan, een 
partner… Hoe houd je balans tussen die 
aangegane verplichtingen en een stukje 
vrijheid?” Voor de doelgroep van dit, als 
het aanslaat, halfjaarlijkse blad, vast een 
zinvolle toevoeging aan het bladen- 
assortiment. En wellicht ook voor oudere 
jongeren en jongere ouderen het 
proberen waard.
Geboren is Marja in Rotterdam, maar 
met een predikant als vader woonde ze 
op verschillende plekken in ons land. 
Tijdens haar studie Nederlands gaf ze, in 
verband met het toen (ook) bestaande 
lerarentekort, als 18-, 19-jarige al les op 
een middelbare school. Inmiddels werkt 
ze al vijftien jaar op het Wartburg College 
in Rotterdam. Ze was eerder al actief in 
de redactie van een tijdschrift. Samen 
met Geertje Bikker heeft ze in 2015 het 
periodiek Zin, maandblad van de 
hervormde gemeente Oudewater-
Hekendorp, op poten gezet. Het tweetal 
glossy’s voor de leerlingen (en wellicht 
nog een veel ruimer publiek, want het 
bleek aantrekkelijk en boeiend) van het 
Wartburg College kwam al ter sprake. 
Een daarvan, Hervst (ja, Hervst!) ging 
over 500 jaar reformatie. Een zowel 
uiterlijk als inhoudelijk boeiend magazine.
“Niet alleen het schrijven vind ik leuk”, 
vertelt Marja Verhoeve, “maar ook het 
concept bedenken. Iets leuks maken, iets 
nieuws, iets waar mensen wat aan 
hebben. Heel veel bladen zijn thematisch. 
Stel, het blad dat we nu maakten, is veel 
breder. Het gaat echt over de vragen van 
mijn generatie zelf, wat voor baan je ook 

hebt en of je nu wel of geen relatie of 
gezin hebt. We richten ons daarbij op 
mannen en vrouwen.”
Het blad doorbladerend en af en toe een 
stukje lezend word je inderdaad getroffen 
door de veelzijdige inhoud. Zo lees je 
naast een interview met Anna Yilmaz 
(Heel Holland bakt), dat veel verder gaat 
dan alleen een recept, ook een verhaal 
over seks, getiteld ‘Een heel gedoe’. 
En hoe ga je om met de opvoeding die je 
eens genoten hebt in een volgend artikel 
en dan weer een dubbelportret van een 
broer en zus: Harmen (boer, Meliskerke) 
en Franca (schrijfster, Amsterdam) Treur. 
Zij groeiden op in hetzelfde bevindelijk 
gereformeerde gezin. Zij gelooft niet 
meer, hij juist wel.
En in de buurt van het relativerende 
artikel ‘Neem jezelf vooral niet te serieus’ 
tref je de zin ‘Het leven moet niet 
begrepen, maar geleefd worden.’ Had ik 
dat maar eerder geweten …

Verdiepend en ontspannen
“Het blad bevat allerlei artikelen over 
thema’s die het leven van dertigers en 
veertigers raken: hoe verweven je bent 
met je baan, hoe je tevreden wordt en 
blijft met jezelf, met al je twijfels en over 
wat geloof voor je kan betekenen. 
Op zo’n manier is het ook boeiend voor 
mensen die niet geloven, of misschien 
geloven of het even niet weten. Er staan 
heel wisselende artikelen in; over 
psychologie, over kunst, human-
interestverhalen, een bijzondere sport, 
over bezinning. Maar het is zeker niet 
steeds alleen maar serieus; het is 
enerzijds verdiepend en anderzijds 
ontspannend. Zo staan er bijvoorbeeld 
ook leestips en een filmbespreking in die 

aansluiten bij het thema van het blad: 
zelf.”
Terwijl Eloïse, het jongste dochtertje van 
Marja en Pieter Verhoeve voortdurend 
om haar moeder heen scharrelt en haar 
aandacht probeert te trekken, hetgeen 
Marja op een rustige wijze in acceptabele 
banen weet te leiden, voegt zij nog een 
en ander aan informatie toe over het 
nulnummer van het blad ‘Stel’ en het 
vervolg: “Met Jan Jaap Karsten van 
uitgeverij Royal Jongbloed heb ik het 
idee voor dit blad uitgewerkt. Daarna 
hebben we andere redactieleden gezocht. 
Geertje Bikker kende ik natuurlijk uit 
Oudewater en we hebben samengewerkt 
in het opzetten van het magazine voor 
de hervormde gemeente; zij heeft een 
tekstbureau. Daarnaast hebben we 
kunstdocent Hermen Dekker gevraagd 
als beeldredacteur en Willem Maarten 
Dekker, een frisse theoloog. 
De vormgever van ‘Stel’ is dezelfde als 
die van Hervst; leuk dat de komma uit 
het logo in de vormgeving steeds 
terugkomt. De media-aandacht is nu 
behoorlijk groot en we zijn te volgen via 
Instagram, Twitter en Facebook. 
Dat moet ook wel, want het blad is alleen 
verkrijgbaar in de losse verkoop. Je kunt 
je er niet op abonneren. ‘Stel’ verschijnt 
deze keer in een oplage van 10.000 
exemplaren en is niet alleen in christelijke 
boekwinkels te koop, maar ook bij ketens 
als AKO, Bruna en de Readshop. 
In Oudewater is het blad verkrijgbaar bij 
de Bijbelshop en de Readshop. Daar zijn 
we heel blij mee, want we proberen een 
vorm van openheid te creëren; mensen 
buiten hun eigen kaders te laten kijken 
en begrip voor anderen te 
bewerkstelligen.”

De extra raadsvergadering van 
donderdag 14 november ging om 
zeven uur van start met een overladen 
agenda. Nadat René van de Hoogen 
zijn tijdens de Begrotingsraad van de 
vorige burgemeester ontvangen 
voorzittershamer aan de waarnemend 
burgemeester had overhandigd volgde 
de installatie van Leendert Oosterom 
(CDA) als raadslid. Hij nam die functie 
al enige tijd waar, maar ook tijdens de 
Begrotingsraad had zijn voorganger 
Jeroen Wijtenburg officieel zijn functie 
ter beschikking gesteld, daarmee de 
weg vrijmakend.

Masterplan binnenstad
Als eerste werd de financiering van het 
masterplan behandeld, inclusief de 
toekenning van budget voor dit jaar. 
Het gaat om een totale investering van 
ruim 6 miljoen over een periode van 
15 jaar. Die lange periode wordt 
veroorzaakt door het feit dat niet de hele 
binnenstad in één keer op de schop kan. 

Het stadsleven moet tenslotte ook 
doorgaan. De tweede reden ligt in de 
financiën. De raad besluit in de komende 
jaren telkens over deelplannen en het 
daarbij behorende budget. Er was nog 
kritiek op de VAT-kosten (voorbereiding, 
administratie en toezicht) van 10 % en de 
afschrijvingstermijn van 40 jaar maar de 
raad stemde in met het voorstel, met 
uitzondering van de stem van de 
Wakkere Geelbuik.

Wijngaardstraat/Lange Burchwal
Het tweede voorstel dat met het 
masterplan te maken heeft is de 
herinrichting van de Wijngaardstraat en 
de Lange Burchwal. Dit voorstel leidde 
nog tot een inspreker, één amendement 
en twee subamendementen en vijf 
moties. Mevrouw Faaij sprak namens de 
omwonenden nog in over het behoud 
van de speeltuin (waarover ook het CDA 
een motie indiende, die unaniem werd 
aanvaard. De speeltuin blijft). Verder ging 
het vooral nog over parkeren, bestrating 

van de Lange Burchwal. De discussie 
verliep wat rommelig vanwege de vele 
varianten die werden gepresenteerd. 
Het college had een soort keuzemenu 
voorgesteld met voorkeursvarianten. 
Uiteindelijk werd, na een discussie van 
meer dan twee uur het voorstel van het 
college aangenomen met de stemmen 
van het CDA en de Wakkere Geelbuik 
tegen. Een motie van de Onafhankelijken 
voor het instellen van een blauwe zone 
werd verworpen en hetzelfde lot trof een 
voorstel, eveneens van de Onafhankelij- 
ken, om de Lange Burchwal in te richten 
als een fietsstraat. Een motie van het 
CDA om te onderzoeken hoe dat de 
nieuwe inrichting en bestrating kunnen 
worden beschermd tegen de effecten van 
zwaar bouwverkeer (Oranje Bolwerk en 
St. Jansstraat) werd unaniem 
aangenomen, evenals een motie van 
CU/SGP om te gaan overleggen met de 
winkeliers die hun bevoorrading regelen 
via de Wijngaardstraat.
 
P.S: verslaglegging over het 
beeldkwaliteitsplan Tappersheul III  
en de Schuylenburcht volgt in 
De IJsselbode van volgende week.

door Aad Kuiper

Toekomstig aantal 
leerlingen naar 
verwachting gelijkblijvend
In Oudewater blijft aantal basis-
schoolleerlingen de komende zestien 
jaar nagenoeg gelijk. Dat leert de 
meest recente leerlingenprognose. 
Die laat de gemeente iedere drie jaar 
actualiseren.
Naar verwachting telt Oudewater in 
2036 ongeveer 862 kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Dit schooljaar 
krijgen 878 leerlingen les.

Schoollokalen
De stabiele ontwikkeling van het aantal 
leerlingen betekent tegelijkertijd dat het 
aantal benodigde schoollokalen de 
komende zestien jaar niet verandert: 
veertig in 2019, veertig in 2036. 
Dat houdt in dat de scholen gezamenlijk 
zes lokalen ‘over’ hebben.
“Deze lokalen hebben inmiddels een 

andere bestemming gekregen voor 
bijvoorbeeld les aan kleine groepen en 
kinderopvang. Mocht het onverwacht 
komen tot een groei van het aantal 
leerlingen, dan kan Oudewater die 
eenvoudig opvangen zonder dat we te 
hoeven investeren in nieuwe lokalen”, 
laat wethouder Bob Duindam weten.

Lichte krimp aantal inwoners
Het aantal te verwachten leerlingen 
strookt ook met de prognose van het 
aantal inwoners. Dat beweegt zich in 
2020 rond de 10.100. In 2027 daalt 
dat aantal volgens het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS) vermoedelijk naar 
10.000 en in 2040 naar 9.900. 
Een krimp van circa 3% ten opzichte 
van het huidige aantal inwoners.

En er wordt al behoorlijk druk gebruik 
van gemaakt. Tot nu vooral door 
toeristen die bij de TIP naar binnen 
wandelen, maar ook ontdekken steeds 
meer Oudewaternaren deze bieb op 
wielen.
Sinds vijf jaar nu zorgt de Rotary ervoor 
dat er een dictee voor liefhebbers wordt 
georganiseerd. Het is er altijd redelijk 
druk en zeker altijd gezellig. 
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69 jaar getrouwd, ook heel bijzonder!
Op 15 november waren meneer en 
mevrouw Mook-van der Neut (beide 
91 jaar) 69 jaar getrouwd. Geen 
kroonjaar, wel bijzonder, vindt trotse 
kleinzoon Lowie. “Elk jaar na een 
65-jarig huwelijk is dat!” Daarom nu 
een eerbetoon.
Negen jaar geleden kwam de 
burgemeester op bezoek. Net als Lia de 
Vries, namens deze krant. In 2015 
kregen ze een felicitatiebrief van de 
Koning. Vele feesten hebben ze gevierd 
rondom hun huwelijksjubilea. Samen 
met kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Trots bekijken ze 
samen de feestelijke fotoboeken en 
krantenknipsels.

Klein behuisd
Op de ijsbaan aan de Oude Singel in 
Oudewater vroeg mevrouw aan meneer 
een pepermuntje. In 1950 trouwden ze. 
Het was die dag prachtig weer. “En dat 
voor 15 november”. Meneer droeg een 
mooi bruin pak, mevrouw een 
lichtgroene trouwjurk. Ze móesten 
trouwen. Een geluk volgens mevrouw: 
de foto is in zwart-wit, dan zie je mooi 
niet dat de jurk niet wit is. De eerste 6,5 
jaar van hun huwelijk woonden ze op 
het Helletje. Als mevrouw nog zou 
kunnen, had ze me meegenomen om te 
laten zien hoe klein hun huis daar was. 
Twee kamertjes en een zolder. Daar 
sliepen ze samen met de twee oudste 
kinderen die op het Helletje werden 
geboren. Een buitenruimte was er niet. 
De was droogden ze aan een lijn 

Eerst een tijd zelfstandig op een 
appartement. Uitgerekend op hun 
trouwdag verhuist mevrouw naar een 
verpleegkamer. Vanwege haar 
afnemende gezondheid heeft zij extra 
zorg nodig. Na 69 jaar voor het eerst 
apart van elkaar. 69 jaar waarin ze alles 
samen deden. En dan te bedenken dat 
de ouders van mevrouw niet wilden dat 
er werd getrouwd. “Ze zeiden: als het 
gaat dooien, is het afgelopen met jullie. 
Ze hebben mooi ongelijk gehad, het is 
nooit gaan dooien”, aldus mevrouw 
Mook-van der Neut. 69 jaar, ook heel 
bijzonder!

gespannen tussen bomen aan de IJssel. 
“Er zijn zoveel mensen bang geweest dat 
de was in de IJssel zou vallen, maar dat is 
nooit gebeurd.”

Dooien
In 1956 verhuist het gezin naar een 
woning aan de Brede Dijk. Dat voelt aan 
als een paleis, zo groot is het. Ze hebben 
daar mooie jaren. Zoon Ronnie wordt 
geboren. Tot groot verdriet van de 
familie overlijdt hij wanneer hij tien is. 
Het gemis is nog altijd groot. Hij wordt 
tijdens ons gesprek een aantal keer 
genoemd. Inmiddels woont het echtpaar 
Mook-van der Neut in De Wulverhorst. 

Wie kent het niet? De dierenweide in 
het Mooijmans Martensparkje bij 
De Wulverhorst. De Wulverhorst kan 
de kosten voor het beheer van de 
kinderboerderij niet langer 
opbrengen. Harry van de Voort vindt 
dat de kinderboerderij niet mag 
verdwijnen. Hij heeft wel hulp nodig! 
En geld.
Harry: “Het is voor het woonzorg-
centrum niet meer te verantwoorden dat 
zij geld dat voor zorg bedoeld is, besteden 
aan de dierenweide. Wel willen ze graag 
dat die behouden blijft, ook omdat de 
bewoners er veel plezier aan beleven. 
Daarom heeft bestuurder Joyce Jacobs 
mij aan de jas getrokken om na te 
denken over een oplossing.”

Sjoerd Kranenburg uit Papekop, 
baankampioen 2019 in Kollum

door Ellen van Leeuwen

Onderstaand artikel is vorige week per abuis niet geplaatst.
Toch willen wij u dit interview niet onthouden.
Met excuses naar de schrijfster en de geïnterviewden.

Hart voor onderwijs 
in Oudewater
Op woensdag 6 november was de 
landelijke onderwijsstaking. 
Veel docenten legden hun werk neer 
om zich hard te maken voor 
wezenlijke veranderingen in het 
primair onderwijs. De docenten van 
de Immanuelschool en OBS 
De Schakels in Oudewater vroegen 
met ludieke acties aandacht voor het 
onderwijs.
Dat er structureel meer geld nodig is voor 
onderwijs, daar zijn de docenten van 
beide scholen het over eens. Toch 
besloten zij om dit keer niet te 
demonstreren, maar de school open te 
houden voor de leerlingen. Op OBS 
De Schakels namen ouders en 
gastdocenten voor een dag de lessen 
over. Docenten, leerlingen en ouders van 
de Immanuelschool maakten samen ‘De 
grootste stoepkrijttekening van 
Oudewater’.

Positief geluid
Hanneke van der Snoek, schoolleider 
van de Immanuelschool legt de actie uit: 
“We wilden de school niet sluiten 
vandaag. Uiteindelijk verhoog je daar de 
werkdruk mee, morgen wacht er alleen 
maar meer werk. Daarnaast wilden we 
nu eens een positief geluid laten horen.” 
Leerlingen, docenten en ouders werden 
door Hanneke uitgenodigd om een 
aantal tegeltjes van het schoolplein in te 
kleuren met stoepkrijt. Samen maakten 
ze een enorme stoepkrijttekening, met in 
het midden de woorden: Hart voor 
onderwijs. Hanneke vertelt dat veel 
ouders de actie fanatiek steunden. “Ze 
zijn blij dat ze ook eindelijk wat kunnen 
doen.”

Want dat er wat moet gebeuren dat staat 
voor Hanneke als een paal boven water. 
“Door de enorme tekorten aan geld en 
leraren doen we het onderwijs tekort en 
daarmee de toekomst van onze 
kinderen.” De hoge werkdruk, de 
administratieve lasten en de - in 
verhouding - lage salarissen, maken 
werken in het onderwijs zwaar volgens 
Hanneke. “Het is een prachtig vak, maar 
er is echt meer geld nodig én vooral 
meer docenten!”

Docenten gevraagd
Ook directrice Dionne Tieman van OBS 
De Schakels hamert op het grote tekort 
aan docenten. “De rek is eruit. Als er 
iemand ziek is, dan moeten we dat met 
elkaar oplossen, er is geen invalpoule 
waaruit ik docenten kan vragen. 
De belasting op medewerkers is enorm.” 
Op de school stonden deze dag ouders 
voor de klas. De kinderen leerden (o.a) 
klei maken, luisterden naar een 
verhalenverteller en volgden een les over 
politieke invloed. Dionne: “We hebben 
ouders van onze leerlingen én de 
bestuurder van de stichting gevraagd 
gastlessen te geven over hun passie, 
talent of andere kennis. Zo blijft de 
school open, terwijl de docenten hun 
taken neerleggen.” Dionne hoopt ook 
dat de actie nieuwe - broodnodige - 
collega’s oplevert. Ze heeft de eerste 
ouders al gesproken die enthousiast 
werden van het lesgeven. “Wie weet 
maken zij wel de switch naar het 
onderwijs. Iedere nieuwe docent is er 
één.”

door Ellen van Leeuwendoor Ellen van Leeuwen

Harry van der Voort 
vraagt hulp: Laat dierenwei 
De Wulverhorst niet 
verdwijnen!

Oudewaterse schrijft 
prentenboek met thema 
doof en slechthorend
Bernadette Vermeij uit Oudewater 
miste in haar werk als behandelaar 
van dove en slechthorende kinderen 
een prentenboek voor haar doelgroep. 
Ze kroop in de pen en schreef er zelf 
een. In De hut van Haasje ontdekken 
kinderen - en ook volwassen - hoe 
slechthorende Haasje toch kan 
communiceren met zijn vriendjes.
Haasje heeft bijzondere oren: ze zijn 
mooi, lang en lekker zacht. Hij kan er 
alleen niet zo goed mee horen. Hij wil 
graag een hut bouwen in het bos, samen 
met zijn vriendjes. Wanneer hij ze vraagt 
hem te helpen zeggen de dieren stuk 
voor stuk ‘Ja’ en gaan op pad om hun 
zaag of hamer te halen. Haasje denkt 
dat de dieren niet willen helpen en is 
verdrietig. De dieren denken na hoe ze 
Haasje op een andere manier kunnen 
laten weten dat ze willen helpen.

Mimiek
Bernadette heeft het verhaal zelf 
bedacht. Bernadette: “In mijn werk 
miste ik een prentenboek met dit thema. 
Het is een verhaal om slechthorendheid 
bespreekbaar te maken, maar ook 
gewoon een mooi prentenboek voor 
iedereen.” Bij communicatie met dove 
of slechthorende kinderen denk je 
misschien snel aan gebaren. Met het 
boek wil Bernadette laten zien dat je 
naast gebaren ook nog een ander 
communicatiemiddel hebt. “Mimiek is 
heel belangrijk. Een groot deel van onze 
taal brengen we over door lichaamstaal. 
Ben je blij, verbaasd of boos?”
Gitte Spee heeft de illustraties bij het 
verhaal gemaakt. Bernadette was 
gecharmeerd van eerder werk, van de 
illustratrice (o.a.) Dierendorpje en Aap 
en Mol in het Rijksmuseum, en wilde 
per se dat zij de tekeningen zou maken. 
“Gitte kan met kleine details emoties 
overbrengen, dat vind ik heel mooi en 
past perfect bij mijn verhaal!” Gitte: “Ik 
vind het zo’n geweldig project. Het is 
goed om te laten zien dat je ook op een 

andere manier met elkaar kunt 
communiceren.”

Herkenning
In het boek hebben dieren de hoofdrol. 
Volgens Gitte een goede keus van 
Bernadette. “Hierdoor kan iedereen zich 
ermee identifi ceren. Bernadette hoopt 
dat met haar boek het onderwerp 
gemakkelijk ter tafel komt. “Door het 
boek voor te lezen aan je kinderen of als 
docent in de klas maak je het onderwerp 
bespreekbaar.” Zelf heeft ze onlangs het 
boek voorgelezen aan de klas van haar 
zoon. “Dit leidde tot prachtige 
gesprekken. Meerder kinderen kenden 
wel iemand die doof of slechthorend is 
en daar kan je gewoon samen over 
praten.”
Het boek De hut van Haasje is 
verkrijgbaar bij The Read Shop in 
Oudewater, bij Mado in Montfoorrt en 
bij andere plaatselijke boekhandels. 
Ook is het te bestellen via bol.com.

Gitte (l) en Bernadette.

door Ellen van Leeuwen

Konijntje voeren
Hij ziet het helemaal voor zich. Een mooi 
opgeknapte kinderboerderij waar je naar 
binnen - in plaats van alleen langs - kunt 
lopen. “Het moet een toegankelijke 
ontmoetingsplek worden voor ouders 
met jonge kinderen. En dat de kinderen 
dan ook een konijntje kunnen voeren.” 
De kinderboerderij opdoeken is ook wat 
Harry betreft geen optie. “Ik vind dat in 
een stad als Oudewater gewoon een 
kinderboerderij hoort. Als het eenmaal 
weg is, komt het nooit meer terug!”
De kinderboerderij wordt op dit moment 
zo goed en zo kwaad als het gaat in 
stand gehouden. Er staat een schuurtje 
voor de dieren en kapot hekwerk wordt 
vervangen. De dieren worden met liefde 

verzorgd door een groep vrijwilligers. 
Maar het is duidelijk dat het geheel een 
opknapbeurt verdient. “Als ik een 
vluchtige inschatting maak denk ik dat er 
een investering van minimaal 100.000 
euro nodig is om het op te knappen tot 
een moderne en diervriendelijke 
kinderboerderij.” Zo’n bedrag leg je niet 
zomaar op tafel.

Wie helpt?
Harry heeft het college van Burgemeester 
en Wethouders om hulp gevraagd. 
“Wethouder Walther Kok heeft serieus 
navraag gedaan, maar met een gat in de 
begroting kunnen ze hiervoor geen geld 
vrijmaken.” De dierenweide gaat Harry 
aan het hart en daarom vraagt hij de 
inwoners van Oudewater om hulp. “We 
hebben geld en hulp nodig. Denk aan 
een architect voor het ontwerp van de 
verblijven, professionele bouwers, 
vrijwilligers die helpen bij de bouw. 
Sponsors voor materieel en uitvoering 
van het werk. Er is veel geld nog en veel 
werk te doen. Maar alles voor een 
moderne en diervriendelijke kinder-
boerderij in Oudewater!” Iedereen die 
een goed idee heeft wordt uitgenodigd 
een mailtje te sturen naar 
harryvandervoort@gmail.com.

Als je met Sjoerd Kranenburg (25) en 
zijn vader Johan praat, kom je ineens 
in een heel andere wereld. Het gaat 
over stockcarraces en zelfbouwauto’s, 
over voorwaarden en eisen wat betreft 
de auto’s, over een sport die niet heel 
wijd en zijd bekend is en waarvan 
wellicht velen nauwelijks weten dat 
die bestaat, maar dankzij het 
enthousiasme waarmee zij vertellen, 
gaat zo’n sport wel meer voor je 
leven.
Stockcars zijn zelfbouwauto’s. 
Ze worden, hoewel sommigen ze ook 
helemaal zelf bouwen, meestal uit 
Engeland geïmporteerd - de sport wordt 
overigens alleen in Engeland en 
Nederland beoefend. Vervolgens blijkt 
dat je stockcar F1 en stockcar F2 hebt. 
De eerste groep bestaat vooral uit 
Chevrolets en nog een paar andere 
Amerikaanse automerken en de tweede 
uit eigenlijk alleen maar op Ford 
gebaseerde auto’s. Sjoerd Kranenburg 
vertelt: “Zo’n F2 mag een motor hebben 
van maximaal 2 liter, 155 pk; hij heeft 
maar één carburateur, de banden moeten 
aan bepaalde eisen voldoen en er zijn 
nog veel en veel meer regels waaraan je 
je met je auto moet houden. Ook het 
geluid moet beperkt zijn: maximaal 96 
decibel. Eigenlijk zijn alle auto’s 
gelijkwaardig; de een heeft zijn vering 
wat anders afgesteld dan de ander, maar 
daar blijft het zo ongeveer bij. Het gaat 
dus echt om het rijden. Je moet behoorlijk 
constant goed en geconcentreerd kunnen 
rijden. En blijven rijden. De hele 
wedstrijd. Vier manches lang.”

Op z’n twaalfde begonnen
Het blijkt dat in Nederland zo’n 150 
mensen zich met deze sport 

bezighouden. In Engeland zijn dat er 
meer. Daar is deze sport ook ontstaan. 
Volgend jaar precies zestig jaar geleden. 
Sjoerd: “Elk jaar worden er wereld-
kampioenschappen gehouden. Het ene 
jaar voor de gravelrijders en het andere 
voor de asfaltrijders. En volgend jaar 
wordt dat WK natuurlijk extra groots 
gevierd. Dat WK is altijd in Engeland.”
Vader Johan ging als jonge knul met een 
buurjongen mee die aan autospeedway 
deed. Hij is met dat racen doorgegaan 
maar dan met stockcarraces F1 en, met 
een korte onderbreking, heeft hij daar tot 
een jaar of zes geleden aan meegedaan. 
Nu gaat hij met Sjoerd mee, als zijn 
monteur. Het blijkt dat de meeste 
deelnemers jong beginnen. Sjoerd zelf 
rijdt al vanaf zijn twaalfde; in het begin bij 
de junioren. Nu draait hij, op z’n 
vijfentwintigste goed mee: “ Je moet 
fysiek en mentaal in goede conditie zijn. 
Ik ga twee keer per week naar de 
sportschool.”

Contactsport
“In Nederland zijn drie banen: in 
Blauwhuis, Kollum en Emmen. Dat zijn 
gravelbanen; daar rijd ik op. Je hebt ook 
asfaltbanen, maar dan moet je je auto 
net iets anders verbouwen. Er zijn mensen 
die rijden op alle twee de banen, maar 
dan moet je vaak kiezen, want de 
wedstrijden vinden tegelijkertijd plaats. 
Ik heb voor gravel gekozen.”
Het blijkt niet, zoals bij andere races dat 
het meestal dezelfde zijn die winnen: 
“Meestal zijn er zo’n vijftig, zestig 
deelnemers. Die rijden allemaal drie 
manches met ongeveer dertig rijders. 
En wie zich gekwalifi ceerd heeft rijdt in 
de fi nale. Daarin gaan rond de 36 
deelnemers van start.”
“Dat starten doen we trouwens op 
dakkleuren.” Dakkleuren? “Je hebt wit, 
geel, blauw, rood, superstar (zilver) en de 
wereldkampioen heeft goud. De witte 
dakkleuren starten 30 meter voor de gele 
en die weer 30 meter voor de blauwe, 
enzovoort. Dus als je een rooddakker 
bent (prachtig woord trouwens, 
rooddakker, red.) moet je tijdens de 
wedstrijd bijna een halve baan 
goedmaken. We draaien dan zestien 
rondjes van 350 meter. En we rijden 
voor een puntenklassement, dat eens per 
drie maanden wordt bijgesteld en soms 
moet je dan je dak weer in een andere 
kleur spuiten.” Johan vult aan: “Weet je 
dat dit een contactsport is; je mag elkaar 
douwen. En als monteur let ik heel goed 
op, want soms moet er dan bijvoorbeeld 
een veer wat bijgesteld worden.” Samen 
vormen ze kennelijk een goed team, 
want Sjoerd werd dit jaar baankampioen 
in Kollum. Hij mocht in Engeland naar 
de wereldkampioenschappen, maar die 
was dit jaar voor de asfaltrijders, dus 
sloeg hij het aanbod af. Naast allerlei 
andere topsporters in Oudewater hebben 
we nu dus ook Sjoerd Kranenburg, de 
baankampioen 2019 in Kollum.
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Afvalkalender november 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Forum Ruimte 25 november 2019 en 
forum Samenleving 26 november 2019
Op maandag 25 november vergadert het forum 
Ruimte en op dinsdag 26 november vergadert het 
forum Samenleving. Beide fora beginnen om 
20.00 uur en vinden plaats in het Huis van Montfoort.
Agenda forum Ruimte 25 november 2019
20.25 uur Sluiting Bloesem- en Vlinderhof
 Naar aanleiding van vragen gesteld in de raad 

van 4 november en de door D66, CDA en SGP 
ingediende schriftelijke vragen, is het verzoek 
gedaan dit onderwerp te agenderen. Doel van 
agendering is het bespreken van de 
mogelijkheden en middelen om deze 
voorzieningen in stand te houden.

21.25 uur Ontwerp kadernota 2021 ODRU
 De raad wordt voorgesteld in te stemmen met 

het indienen van een zienswijze op de 
Kadernota 2021 van de ODRU. Als gevolg van 
nieuwe taken en invoering van de 
Omgevingswet heeft de ODRU 
begrotingswijzigingen aangekondigd.

22.10 uur Belastingverordeningen 2020 Montfoort
 Elk jaar moeten de belastingverordeningen en 

tarieventabel leges opnieuw door de 
gemeenteraad worden vastgesteld voor het 
daaropvolgende jaar.

 De uitgangspunten voor 2020 staan in de 
Programmabegroting 2020.

Agenda forum Samenleving 26 november 2019
20.25 uur Aanpak zelfwerkzaamheid (sport)

voorzieningen n.a.v. initiatiefvoorstel 
Rekenkameronderzoek

 De raad heeft het college op 27 mei 2019 
verzocht om de aanbevelingen uit het 
Rekenkameronderzoek van april 2018 op te 
volgen en uit te werken. Centraal in de 
aanbevelingen staat de wens tot kaderstelling 
rondom zelfwerkzaamheid en harmonisering 
van afspraken. De raad wordt nu voorgesteld 
in te stemmen met de voorgestelde aanpak om 
tot kaderstelling over te gaan en de lasten van 
deze aanpak te dekken uit het huidige 
sportbudget.

21.10 uur Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
 Voor de komende drie jaar gaat het Integraal 

Veiligheidsplan 2019-2022 (IvP) de basis 
vormen van onze aanpak om de veiligheid in 
Montfoort op het gewenste niveau te houden. 
De raad wordt voorgesteld het IvP vast te stellen.

21.55 uur Jongerenlintje
 Op dit moment is het niet mogelijk om aan 

jongeren een gemeentelijke onderscheiding 
toe te kennen. Voorgesteld wordt om een 
verordening vast te stellen die het toekennen 
van een jongerenlintje bij bijzondere activiteiten 
mogelijk maakt. Met het jongerenlintje kan de 
gemeente laten zien dat zij veel belang hecht 
aan vrijwilligerswerk en het investeren in de 
jeugd.

22.15 uur Begrotingssubsidie 2020 De Thuisbasis
 De raad wordt voorgesteld € 432.604,- 

(€ 425.994,- voor het jeugdteam en € 6.610,- 
voor voor- en vroegschoolse educatie) op te 
nemen in de voorjaarsrapportage 2020 voor 
een begrotingssubsidie aan De Thuisbasis 
(organisatie van het jeugdteam) en met dit 
bedrag het subsidieplafond te verhogen.

De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl > 
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda forum Ruimte
Spreektijd aanvragen
Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur 
op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker 
bij de griffi e, e-mail griffi e@montfoort.nl of telefoon 
0348-476413. Bij aanmelding dient u te vermelden: 
uw naam, (email)adres en telefoonnummer en het 
onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad & fora > Veel gestelde vragen > 
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad& fora > Veel gestelde vragen > 
Wat doen de fora.

Gewijzigde 
openingstijden 
stadskantoor
Vanwege een personeelsbijeenkomst en de komende 
feestdagen heeft het stadskantoor op de volgende 
dagen gewijzigde openingstijden:
• Donderdag 12 december vanaf 14.45 uur

gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst
• Dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur

gesloten i.v.m. kerstavond
• Woensdag 25 december

gesloten i.v.m. eerste kerstdag
• Donderdag 26 december

gesloten i.v.m. tweede kerstdag
• Vrijdag 27 december

gesloten i.v.m. een brugdag
• Dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur

gesloten i.v.m. oudjaarsavond
• Woensdag 1 januari

gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding 
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij 
het Klant Contact Centrum.
Met uitzondering van de offi ciële feestdagen is het 
Huis van Montfoort van 09.00 tot 17:00 uur wel open 
voor SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie, 
Careyn en GGDrU.

Getuigenoproep 
Politie Montfoort
Maandag 14 oktober omstreeks 13.45 uur
heeft er een vernieling plaatsgevonden aan het 
bushokje tegenover het gemeentehuis aan het 
Kasteelplein te Montfoort.
De politie Montfoort wil graag in contact komen met 
mensen die wat gezien of gehoord hebben.
Kunt u de politie helpen, neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie 
willen geven, dan kan dat via meld misdaad anoniem 
0800-7000.

Week tegen 
Kindermishandeling
Leren van elkaar
Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen 
Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden dat het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind is aangenomen door de Verenigde Naties.
In Nederland groeien ruim 119.00 kinderen onveilig op. 
Samen zijn we verantwoordelijk om de veiligheid van 
deze kinderen te vergroten. Tijdens de Week tegen de 
Kindermishandeling vragen we hier aandacht voor. 
Misschien vang je signalen op die kunnen wijzen op 
kindermishandeling. Bijvoorbeeld stil en teruggetrokken 
gedrag, of juist heel druk gedrag.
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in 
een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan 
een groot verschil maken. In Nederland wordt gemiddeld 
één kind per schoolklas mishandeld.

Wat kunt u doen?
Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen. 
Maar iedereen kan het verschil maken door een eerste 
stap te zetten. Een vriend met een luisterend oor, 
een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, 
een leerkracht die begrijpt wat het betekent, 
of een hulpverlener die een collega coacht.
Twijfel niet en ben er voor een kind dat wordt mishandeld. 
Maakt u het verschil?
Vermoedens van kindermishandeling?
Neem dan contact op met Veilig Thuis via telefoon-
nummer 0800 - 2000 of via veiligthuis@samen-veilig.nl.

Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren of later terug luisteren? Dat kan.
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad > 
Meer informatie over de raad & fora > LIVE Uitzendingen (https://channel.royalcast.com/montfoort)

‘Maak armoede bespreekbaar’
Over armoede praat je niet makkelijk. Je zit er middenin, maar wil er graag uit. Daarbij komt nog de schaamte om toe 
te geven dat je in armoede leeft. De gemeente Montfoort vindt het belangrijk dat iedereen in de maatschappij moet 
kunnen meedoen, ongeacht je inkomen. Maar lukt dat wel? Om dat in kaart te brengen gaat de Adviesraad Sociaal 
Domein Montfoort graag met je in gesprek. Zodat de Adviesraad een juist beeld krijgt van wat armoede met je doet. 
De insteek hierbij is in te haken op ‘iedereen doet mee,’ maar dan vooral vanuit jouw ervaring. De input van de 
gesprekken gebruikt de Adviesraad om de gemeenteadvies te geven hoe zij bepaalde zaken die met armoede te 
maken hebben, voor betrokkenen kan verbeteren.
Wil je jouw ervaring delen en jezelf én anderen helpen? Neem dan contact op met Judy Alkema, tel. 06-54207207.
Jouw medewerking stellen we zéér op prijs en uiteraard gaan we hier discreet mee om.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
woensdag 21 november 2019 
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie 
(overleg met de rayonarchitect) 
is op woensdag 27 november 2019 
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 7-11-2019 Z/19/154284
 Waardsedijk 3A in Montfoort 

Omzetten van Bedrijfsperceel in 
drie vrijstaande woningen.

• 07-11-2019 Z/19/154324
 Vrouwenhuisstraat 18, Montfoort 

Bouw overkapping aan schuur, start 
werkzaamheden.

• 12-11-2019 Z/19/154508
 Veldzichtlaan 18 in Linschoten 

Het plaatsen van een dakkapel.
• 12-11-2019 Z/19/154522
 Achthoven-Oost 4 in Montfoort 

Het realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning.

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
• 14-11-2019 Z/19/148064
 Heulestein 47 in Linschoten 

Uitbreiden woonhuis.
Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. 
Dat is pas mogelijk nadat er een 
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  

zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 14-11-2019 Z/19/151729
 Stadhouderslaan 85 in Montfoort 

Plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde op de tweede bouwlaag 
van de woning.

• 13-11-2019 Z/19/141916
 Wulverhorst 103 in Montfoort 

Plaatsen van een erker aan de 
voorkant.

OVERIG
Voorontwerp bestemmingsplan 
‘Liefhoven’
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken bekend dat 
bovengenoemd voorontwerp- 
bestemmingsplan met ingang van 
20 november 2019 voor iedereen ter 
inzage ligt in het kader van inspraak.

Voorontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Liefhoven’ 
voorziet in een planologische regeling 
voor de percelen gelegen tussen de 
M.A. Reinaldaweg (N204) en de 
Liefhovendijk. Dit perceel wordt in de 
Dorpsvisie Linschoten 2030 aangeduid 
als het Land van Cromwijk.
Doelstelling van dit bestemmingsplan 
is om, in vervolg op het eerdere 
voorbereidingsbesluit, de cultuur-
historisch-landschappelijke kwaliteit 
van het gebied te beschermen. 

Dit bestemmingsplan is dan ook 
voornamelijk conserverend van aard.

Woningen Liefhovendijk nr 2 en nr 4
Binnen het plangebied is het 
voormalig agrarisch erf gelegen. 
Dit erf inclusief bebouwing kent in dit 
bestemmingsplan de bestemming 
wonen ten behoeve van de woningen 
nr. 2 en nr. 4. Dit conform de verleende 
vergunning voor nr. 2 en conform de 
lopende vergunningsprocedure voor 
nr. 4.

Reacties
Met ingang van 20 november 2019 
ligt het voorontwerp bestemmingsplan 
inclusief bijbehorende stukken 
gedurende zes weken (tot en met 
1 januari 2020) ter inzage bij de 
publieksbalie van het stadskantoor 
Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend 
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tevens is het plan digitaal 
raadpleegbaar via de nationale 
website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IDN: NL.IMRO.0335.BpLiefhoven-VO01).
Tijdens deze termijn kan iedereen 
een reactie indienen ten aanzien van 
dit plan. Deze schriftelijke reacties 
(geen e-mail) kunnen worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Montfoort, 
p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, 
postbus 13101, 3507 LC Utrecht,  
onder vermelding van ‘Reactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
‘Liefhoven’.
Voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie kunt u 
contact opnemen met de heer  
Y. Smeets van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht via 088-0225000.

Vervolg
Na afloop van de termijn zullen de 
reacties samengevat en gezamenlijk 
beantwoord worden in een nota. 
Deze zal, na bestuurlijke instemming 
toegezonden worden aan de 
indieners van een reactie.

Tevens zal er een ontwerp-
bestemmingsplan worden opgesteld 
en deze zal voor een termijn van zes 
weken ter inzage worden gelegd. 
Daarop kan gereageerd worden met 
een zienswijze.

Inloopavond
Er zal tevens tijdens de periode dat 
de plannen ter inzage liggen een 
inloopavond georganiseerd worden. 
Tijdens de inloopavond zijn 
medewerkers van de gemeente en 
opstellers van het bestemmingsplan 
aanwezig om vragen over het 
bestemmingsplan te beantwoorden. 
Zodra de locatie, datum en tijdstip 
bekend zijn wordt u via publicatie op 
de hoogte gesteld.

Anterieure overeenkomst inzake 
grondexploitatie Engherzandweg 
13 te Linschoten
De gemeente Montfoort heeft op  
12 november 2019 een anterieure 
overeenkomst ingevolge art. 6.24 lid 1 
Wet ruimtelijke ordening gesloten 
voor het perceel kadastraal bekend 
gemeente Linschoten, sectie A,  
nr 1164 en sectie A, nr 1338, gelegen 
aan de Engherzandweg 13 te 
Linschoten.
Een zakelijke beschrijving van de 
anterieure overeenkomst ligt per 
18 november 2019 voor een periode 
van twee weken ter inzage op de 
publieksbalie van het stadskantoor 
Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend 
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tegen de gesloten anterieure 
overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving van de inhoud daarvan 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

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

Melding APV
• Privé parkeerplaats op eigen terrein 

aanleggen, Hofdijk 59 Montfoort, 
verzonden 12 november 2019

Verklaring geen bezwaar
• Vreedzame demonstratie, 

Slachthuis van Kooten,  
The save movement , 27-11-2019, 
verzonden 11-11-2019

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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, 19 november 2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN 
BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
Afspraken met collegeleden: via het 
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort

Algemene informatie

Werkzaamheden
Onder het asfalt van de weg Mastwijkerdijk, tegenover 
huisnummer 23, ligt een waterleiding die al lange tijd voor 
overlast zorgt. Er zit een brandkraan midden in de weg 
en de waterleiding heeft de afgelopen jaren al meerdere 
reparaties nodig gehad. Ter hoogte van Mastwijkerdijk 23 
wordt de weg over de gehele breedte opengebroken. 
Er wordt een gat gemaakt van ongeveer 1 meter diep om 
bij de waterleiding te kunnen komen. Door middel van 
een boring wordt een nieuw stuk waterleiding aangelegd. 

Vervolgens wordt de nieuwe waterleiding schoongemaakt 
en gekoppeld aan de bestaande leiding. Als laatste stap 
wordt op meerdere plekken het asfalt vernieuwd. Naar 
verwachting starten de werkzaamheden op 28 november 
en zijn de werkzaamheden op 20 december afgerond.

Wegafsluiting
Van 28 november t/m 20 december is er geen doorgaand 
verkeer mogelijk op de Mastwijkerdijk. Het verkeer wordt 
met borden omgeleid. Tijdens de werkzaamheden kunnen 
fietsers gebruik maken van een tijdelijke rijplatenbaan. 

Gaat een aannemer aan de slag in uw huis? Om u te 
helpen heeft energieloket Jouw Huis Slimmer handige 
checklisten gemaakt, zodat u goede vragen kunt stellen. 
Op deze manier krijgt u een goed gevoel bij de uitvoering 
en kunt u beginnen met energie besparen. Eenmaal een 
offerte in huis en hulp nodig bij het beoordelen? 
Ook daarvoor kunt u terecht op Jouw Huis Slimmer.
Checklisten: jouwhuisslimmer.nl/dienst/checklist/
Hulp bij offertes: https://jouwhuisslimmer.nl/dienst/

checklist-offertes/.

Wegwerkzaamheden Mastwijkerdijk
Van donderdag 28 november t/m vrijdag 20 december voert de gemeente Montfoort in samenwerking met 
Vitens grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de Mastwijkerdijk in Montfoort.
Onder het asfalt van de weg Mastwijkerdijk, tegenover huisnummer 23, ligt een waterleiding die al lange tijd voor 
overlast zorgt. In samenwerking tussen Vitens en de gemeente Montfoort wordt daarom de waterleiding 
gedeeltelijk vervangen en op meerdere plekken het asfalt vernieuwd.

Naast de weg wordt een rijplatenbaan ingericht waar 
wandelaars overheen kunnen. Fietsers kunnen daar met 
de fiets aan de hand het werkvak passeren.

Overlast
Wij zullen er alles aan doen om de overlast voor zoveel 
mogelijk te beperken. Tegelijkertijd kunnen we niet 
uitsluiten dat u toch enige hinder van de werkzaamheden 
zult ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het 
werk moet worden uitgesteld naar een later moment.

Meer informatie
Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd. 
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente 
via info@montfoort.nl of 0348-476400

Hulp bij klussen in huis
Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke energieplatform 
van gemeente Montfoort waar u stap voor stap kunt 
beginnen met energie.
De site komt voort uit een samenwerking vanuit vijftien 
gemeenten in de regio Utrecht. U vindt dan ook 
informatie, inspiratie en activiteiten in de regio.
Zo leest u op de pagina Maatregelen alles over 
zonnepanelen, isolatie en verlichting. Ook kunt u met de 
energiecheck uw energieverbruik controleren.  
Of neem uw hele huis onder de loep met de quickscan.
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Samenwerkingsconcert 
Ons Genoegen en KNA
Voor de vierde keer organiseerde 
muziekvereniging “Ons Genoegen” 
een samenwerkingsconcert met een 
buurvereniging. Deze keer was KNA 
uit Nieuwpoort uitgenodigd. 
Ze verzorgden samen een concert in 
het Atrium van het Antoniushof in 
Montfoort.
De samenwerking met KNA kwam 
eenvoudig tot stand. Beide orkesten 
staan namelijk onder leiding van dirigent 
Harry Tazelaar. Hij kent beide orkesten 
door en door en de muzikanten kennen 
hem en zijn manier van dirigeren.
Beide orkesten speelden een aantal 
stukken alleen en een aantal gezamenlijk. 
In de mix stond er een orkest van zestig 
muzikanten. Harry Tazelaar vond het 
“magisch om voor zo’n groot orkest te 
mogen staan”. Het was een muzikaal 
feest voor de fans van de beide muziek-
verenigingen en de muzikanten. 
En natuurlijk voor de bewoners van het 
Antoniushof. Behalve dan voor die ene 
bewoner die op de balustrade aan het 

discussiëren was over de werking van 
zijn hoorapparaat.
Uiteindelijk is alles goed gekomen. KNA 
speelde stukken waarmee ze enige tijd 
geleden de eerste prijs haalden op een 
landelijk muziekconcours. 
Ons Genoegen vervolgde onder anderen 
met ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘The 
Wind Beneath my Wings’. Samen 
speelden ze ‘When the rain begins to 
fall’, ‘Sway’ en als slot het opzwepende 
‘River deep mountain High’.
De muzikanten en dirigent waren trots 
op wat er ten gehore was gebracht. 
Het Atrium zorgde ervoor dat het heel 
goed klonk. Eigenlijk verdienden ze op 
basis van hun kwaliteiten meer publiek. 
Maar ze hadden plezier gehad, het was 
gezellig en geweldig om samen muziek 
te maken. Het was het laatste concert 
als 99 jarige. In 2020 bestaat ‘Ons 
Genoegen’ 100 jaar.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

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 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

‘Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen blijven 
wonen en een groter beroep moeten doen op 
intensieve zorg, is de behoefte aan opvang in de 
‘eigen’ omgeving groter dan ooit.’ 
Zo sprak wethouder Vlaar in 2015. 
Die behoefte is onveranderd in 2020.

Toch ziet de Rijnhoven zich nu gedwongen te 
vertrekken uit Montfoort door de weinig 
coöperatieve houding van de gemeente. 
In augustus 2017 nog feestelijk geopend 
en nu na ruim 2 jaar gaat het dicht! 
Weg voorzieningen voor kwetsbare ouderen.

Demente ouderen die hun hele leven 
In Montfoort gewoond hebben moeten weg uit 

SAMEN HOUDEN WIJ MONTFOORTERS 
DE BLOESEMHOF EN DE VLINDERHOF OPEN!

hun eigen vertrouwde omgeving en hun laatste 
dagen elders slijten zonder de nabijheid van hun 
naasten en bekenden. Dat is onverteerbaar!

Rijnhoven heeft, geholpen door de gemeente, de 
afgelopen jaren veel geld en energie gestoken in 
de realisatie van de Bloesemhof en de Vlinderhof. 
Alles loopt nu stuk op een gebrek aan 
communicatie.

‘Communicatie is cruciaal. Rijnhoven bevindt zich 
in een nieuwe wereld’. 
Zo sprak wethouder Rensen afgelopen maandag. 
Ook de wethouder leeft in die nieuwe wereld, 
waarin wij, de inwoners, de volgende opdracht 
voor hem hebben:

Hij zorgt ervoor met het college dat:

• Vlinderhof en Bloesemhof open blijven.

• De SWOM en de Rijnhoven houden op met 
elkaar te benaderen als concurrenten.

• SWOM en Rijnhoven stellen het welzijn van 
onze meest kwetsbare inwoners voorop en 
daarbij komt het financieel belang op de 
tweede plaats. Er wordt samengewerkt om te 
komen tot een acceptabele financiële 
exploitatie van de Bloesemhof en Vlinderhof

• SWOM en Rijnhoven werken daarbij actief  
aan warm doorverwijzen en onderling begrip 
zodat de Vlinderhof voldoende cliënten voor 
dagbesteding heeft en open kan blijven  
ook na 1 januari 2020.

Wij vinden het van groot belang dat het 
voorzieningenniveau binnen de gemeente  
voor beschermd wonen en dagbesteding 
behouden blijft.

Wij willen het sociale gezicht 
van Montfoort terug.

Houd de Vlinderhof en de 
Bloesemhof open!

Deze advertentie wordt u aangeboden door: 
CDA, ChristenUnie, SGP en Lokaal Montfoort 
ter ondersteuning van de actiegroep BOM

‘Behoudt Ouderenzorg Montfoort’

“Dag lieve kindertjes. Dag lieve opa’s, 
oma’s, papa’s en mamma’s. Dag 
allemaal”. De Sint is weer in 
Montfoort en er zijn héél, héél veel 
zwarte Pieten. Geen gedoe over de 
kleur van de zwarte Pieten of pro- en 
contra uitingen. Gewoon een geweldig 
kinderfeest!
Heel Montfoort leek zaterdag 
16 november uitgelopen te zijn. 
De kades waren bomvol en de sfeer zat 
er al goed in, tijdens het wachten op de 
kades van de IJssel en op de brug. Eerst 
kwamen er zeven boten vol met Pieten 
soepeltjes onder de brug door. “Het zijn 
er wel honderd” riep een meisje vol 
bewondering. Ze zal er niet ver naast 
gezeten hebben. De Sint zelf liet nog wel 

even op zich wachten. Die bleek 
opgehaald te worden vanuit de richting 
Oudewater. Dat voorkwam problemen bij 
het passeren van de brug.
Toen de Sint even na tweeën aankwam 
waren de kinderen al fl ink opgezweept 
en helemaal in de stemming gebracht 
door Vincent Kemp. De bekende 
Sinterklaasliedjes en het Sinterklaaslied 
van Montfoort werden uit volle borst 
meegezongen. Vincent bleek op dat 
laatste lied trouwens nog wel wat te 
moeten oefenen. De kinderen waren 
gelukkig wel tekstvast.
Na aankomst werd de Sint begroet op de 
trappen van het Oude Stadhuis door 

Waterschap verbetert kade langs 
oostkant Montfoortse Vaart
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden gaat de kade aan de 
oostkant van de Montfoortse Vaart 
versterken. De kade ligt langs de 
Cattenbroekerdijk, vanaf de 
Lindeboomsweg in Montfoort tot aan 
de kruising Weidepad-
Cattenbroekerdijk.

De werkzaamheden zijn nodig, omdat de 
kade niet voldoet aan door de provincie 
opgestelde veiligheidseisen. De kade is te 
laag en niet stabiel genoeg is. Aannemer 
Ploegam uit Oss voert de 
werkzaamheden uit. Het werk duurt tot 
april 2020.

Werken vanaf het water
De Cattenbroekerdijk is een belangrijke 
ontsluitingsweg voor bewoners, 
landbouwverkeer en fi etsende 
schooljeugd. De inzet is om de weg 

maximaal open te houden tijdens de 
werkzaamheden. De aannemer verwijdert 
de oude beschoeiing vanaf een ponton 
op het water en trilt een nieuwe stalen 
damwand de grond in. Er kan dan enige 
geluidshinder ontstaan, door het trillen 
van de damwand. Geprobeerd wordt de 
hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
kadeverbetering kunt u contact opnemen 
met omgevingsmanager Hans Verkerk 
van het waterschap, tel 030-63457 00, 
e-mail: hans.verkerk@hdsr.nl
Op de website van het waterschap is 
meer informatie te vinden: www.
destichtserijnlanden.nl/projecten, 
onderdeel projecten per gemeente.

burgemeester van Hartskamp. Daarna 
besteeg de Sint zijn paard ‘O Zo Snel’ 
(de vervanger van de zieke ‘Amerigo’). 
Vervolgens ging het gezelschap onder 
aanvoering van de ZWUP door de 
binnenstad richting het Sint Joseph. 
Vanaf 15.00 uur was het daar nog een 
uurtje feest bij de ‘Pietenmiddag’ voor de 
kinderen tot en met groep 5 van de 
basisschool.
Sinterklaas heeft aangegeven op 
vrijdagavond 29 november aanwezig te 
zijn in de binnenstad van Montfoort. 
Meer informatie verschijnt binnenkort op 
de Facebook pagina van de Organisatie 
Intocht Sinterklaas. Facebook: 
Sinterklaas Intocht Montfoort

Sinterklaas in Montfoort



Cursus Historisch wonen in de 
Krimpenerwaard afgerond
Dertien cursisten ontvingen vrijdag in het historische stadhuis in Schoonhoven 
uit handen van wethouder Leon de Wit hun certifi caat voor het volgen van de 
cursus Wonen in Historisch Krimpenerwaard.
Sinds begin oktober volgden ze op vrijdagochtend of -middag interessante lessen met 
excursies onder leiding van diverse historici, archeologen en bouwkundigen. 
Ze gingen daarvoor de hele gemeente door. Een stadswandeling door Haastrecht was 
onderdeel van het programma. Maar ook een aantal nog niet zo bekende, maar wel 
erg unieke plekken werden bezocht, zoals de Zaag in Krimpen aan de Lek en de 
Graanmaalderij in Gouderak.
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Miraculous Gardener

(foto: Adri Verhoeven)

Vriend en vijand De Oranjekreeft

door Cees Reichard

Oude Hollandse waterlinie
Veteranen uit de Lopikerwaard 
ontmoeten elkaar weer
Vijf keer per jaar op de laatste zaterdag van de maanden januari/maart/mei/
sept en november organiseert de Stichting Veteranen Lopikerwaard een 
veteranen-ontmoetingsborrel in een lokaal café wisselend in een van de vijf 
Lopikerwaard gemeenten. Op 30 november is Montfoort weer aan de beurt.
Deze keer wordt de ontmoetingsborrel gehouden in Café Bolle Harry, Plaats 5.
Vanaf 16.00 uur zijn de veteranen welkom. De bedoeling van dit soort bijeenkomsten 
is dat veteranen de gelegenheid hebben om met elkaar ervaringen uit te wisselen over 
hun missies. Veel veteranen komen na een missie met onuitwisbare en soms 
traumatische ervaringen terug. Het ontmoeten van collega veteranen en om lief en 
leed met elkaar te delen helpt vaak om de ervaringen een plaats te geven. Het zijn 
vaak boeiende verhalen, zij het soms met een deuk en een kras. In de samenleving 
worden veteranen na thuiskomst van een missie vaak niet begrepen.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert diverse activiteiten waar naast de 
veteranen vaak ook geïnteresseerde niet-veteranen hun gezicht laten zien, zoals 
onlangs nog bij de lezing over de val van de enclave Srebrenica. De Stichting probeert 
zo de maatschappelijke waardering van de samenleving voor onze veteranen te 
bewerkstellingen. Wilt u weleens met een veteraan praten en naar hem/haar 
luisteren, bezoek dan eens een van onze activiteiten voor veteranen.

Vervoer
De Stichting Veteranen Lopikerwaard werkt samen met de SWOM om veteranen die 
graag naar de Veteranen ontmoetingsborrel in Montfoort bij Bolle Harry willen maar 
slecht ter been zijn, te vervoeren. U wordt opgehaald en weer thuis gebracht, waar u 
ook woont in de Lopikerwaard. Wilt u van deze gratis service gebruik maken meldt u 
dan aan via info@veteranen-lopikerwaard.nl of bel met 06-11834054. De vrijwillige 
chauffeurs doen het met veel plezier.
Het bestuur van de Stichting Veteranen Lopikerwaard hoopt u op zaterdag 
30 november in Montfoort bij Bolle Harry te mogen verwelkomen.
De ontmoetings-borrel duurt tot ongeveer 18.00 uur.

HAASTRECHT            VLIST Coöperatie Waardstroom wil groene stroom uit Krimpenerwaard

Zon-op-dakproject 
gaat van start
De Coöperatie Waardstroom is dit 
jaar opgericht door en voor inwoners 
uit de gemeente Krimpenerwaard. 
Zij is voortgekomen uit de Vereniging 
Waardstroom die al jaren voor 
duurzame energie actief is binnen de 
gemeente. Zij vraagt meer aandacht 
voor de gevolgen - positief en 
negatief - van energie en door het 
oprichten van de coöperatie draagt 
zij concreet bij aan oplossingen voor 
dringende vragen van nu. Zij zet zich 
in voor groene stroom uit de buurt.

Zij stelt dat we niet zonder energie 
kunnen. Energie maakt veel moois 
mogelijk. Zij beseft dat energie ergens 
vandaan moet komen en het maakt 
terdege uit waar deze vandaan komt. 
Door te kiezen voor stroom uit zonlicht, 
en wellicht later ook uit wind, kiest 
zij voor energie die telkens weer 
beschikbaar is met een minimale impact 
op het klimaat.
De energie van Waardstroom komt uit 
de buurt. Zij is van mening dat er in de 
Krimpenerwaard veel stallen zijn die 
geschikt zijn voor het leveren van 
stroom. Die ruimte wil zij benutten ten 
gunste van de lokale gemeenschap en 
het wereldwijde klimaat.

Zonnepanelen op daken
In de Coöperatie Waardstroom werken 
dakeigenaren samen met stroom-
gebruikers. Er zij nu twee concrete 
projecten gepland, waarbij staldaken 
vol gelegd worden met zonnepanelen, 
het zon-op-dakproject. Door gebruik te 
maken van de ‘postcoderoosregeling’ 
hoeft er minder energiebelasting 
betaald te worden. Men krijgt namelijk 
korting op de energiebelasting. 
Inwoners en kleine bedrijven die in 
oostelijk deel van de Krimpenerwaard 
wonen of gevestigd zijn, kunnen 
hieraan deelnemen. Zij krijgen dan 

gegarandeerd groene stroom uit de 
buurt. Bij succes wordt het naar het 
westen uitgebreid, zodat uiteindelijk de 
hele gemeente mee kan doen.
Het zon-op-dakproject wordt mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van de 
Provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Krimpenerwaard.

Informatieavond
Op vrijdag 29 november is er in 
De Schakel, Schoolstraat 24 in 
Bergambacht om 20.00 uur een 
informatieavond. Op deze avond licht 
de coöperatie de plannen toe op het 
zonnestroomproject en wordt uitgelegd 
hoe inwoners uit Krimpenerwaard mee 
kunnen doen. De kern van een 
coöperatie is immers het ‘samen 
aanpakken’
De toegang is gratis. Bekijk voor meer 
informatie op de website: 
waardstroom.nl.

Gemeentesecretaris Marjolein Plantinga 
verlaat gemeente Krimpenerwaard

Over twee jaar, zomer 2022, zal het 
350 jaar geleden zijn dat de Oude 
Hollandse Waterlinie werd aangelegd, 
en zijn nut bewees door de Franse 
legers tegen te houden. Toen nog de 
Waterlinie, terwijl honderd jaar later 
de waterlinie verplaatst werd naar het 
oosten, en vanaf dat moment was dat 
de (nieuwe) Hollandse waterlinie, en 
de oorspronkelijke de ‘oude’.

Voor de herdenking in 2022 worden 
kosten nog moeite gespaard, en is er 
onder andere een wedstrijd voor 
kunstenaars uitgeschreven met de 
opdracht een kunstwerk te maken dat 
een ‘verbeelding van de waterlinie’ is. 
De tien kunstwerken die voor de eerste 
ronde ingeleverd zijn, kunnen bezichtigd 
worden bij galerie Rijlaarsdam in 
Nieuwkoop, waar elke bezoeker tot 

zaterdag 30 november een publieksstem 
kan uitbrengen. Daarna bepaalt een 
vakjury wie de uiteindelijke winnaar 
wordt. Het beeld ‘Miraculous Gardener’ 
(een kop als een gieter) van kunstenares 
Elly de Jong kreeg tot nu toe de meeste 
publieksstemmen en won daarmee een 
aanmoedigingsprijs van 500 euro.
Het is de bedoeling dat het winnende 
kunstwerk in 2022 in verschillende 
vestingsteden (waaronder Oudewater) 
langs de Oude Hollandse Waterlinie een 
plek krijgt om de linie een herkenbare 
uitstraling te geven.

Gemeentesecretaris Marjolein 
Plantinga vertrekt per 15 januari 
2020 naar de gemeente Emmen. Zij is 
in 2014 als kwartiermaker voor de 
nieuwe gemeente Krimpenerwaard 
gestart en sinds 1 januari 2015 
werkzaam als gemeentesecretaris/
algemeen directeur van Krimpener-
waard. Als hoogste ambtenaar was zij 
eerste adviseur van het college van 
burgemeester en wethouders. Ook gaf 
ze leiding aan de ambtelijke 
organisatie.
Onder haar leiding is de samenvoeging 
van vijf gemeenten tot de nieuwe 
gemeente Krimpenerwaard tot stand 
gebracht. Door deze herindeling is de 
bestuurskracht aanzienlijk versterkt. 
Daarnaast is de gemeentelijke organisatie 
verder geprofessionaliseerd en de 
dienstverlening op een hoger plan 
gebracht.

Burgemeester Cazemier
Burgemeester Roel Cazemier vindt dat 
mevrouw Plantinga een heel belangrijke 

rol heeft gespeeld in de vorming van de 
gemeente tot wat deze nu is. “Zij heeft 
veel betekend voor het college, de 
ambtelijke organisatie. Ze is een goede 
strateeg en weet mensen en partijen bij 
elkaar te brengen. Het college van B&W 
betreurt het vertrek van Marjolein 
Plantinga, maar gunt haar deze mooie 
kans om in een grotere gemeente in een 
heel andere regio nieuwe uitdagingen 
aan te gaan.”

Veel ambitie en 
ontwikkelingskracht
Marjolein Plantinga: “Toen ik in 2014 
begon stonden we aan de vooravond van 
de samenvoeging van vijf gemeenten en 
de K5-organisatie. Er was enorm veel te 
doen. Samen met alle medewerkers en 
het bestuur is er keihard gewerkt om te 
bereiken waar we nu staan. Ik heb hier in 
Krimpenerwaard met heel veel plezier 
gewerkt. Ik ben er trots op dat ik met 
zoveel zeer betrokken en deskundige 
medewerkers en collegeleden heb mogen 
samenwerken.
Er is een hoop ambitie en ontwikkelkracht 
in de organisatie en bij het gemeente- 
bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de ambities voor de inwoners en 
ondernemers in onze mooie gemeente 
Krimpenerwaard tot uitstekende 
resultaten leiden. 
Dat is namelijk de kracht van 
Krimpenerwaard.”

door Cees Reichard

Teus Stouthart nieuwe polderdichter Krimpenerwaard
Op 14 november werd in een gezellig 
vol Concordia in Haastrecht de 
nieuwe polderdichter gekozen voor 
gemeentes Krimpenerwaard en 
Krimpen aan den IJssel.

Daarna was het de beurt aan de drie 
kandidaten.
Daniel van Strij de Regt las 
prozagedichten waarbij vooral 1964 
opviel; een gedicht waarin hij beschreef 
hoe hij opgroeide in ‘t Beijerse in de 
jaren 60 en 70. 
Frank Jan Kat was een goede 
entertainer, die het publiek aansprak 
en de ukelele erbij pakte.
De jury koos uiteindelijk voor de 
ontroerende poëzie van Teus Stouthart. 
Hij mag zich de komende twee jaar 
polderdichter van de Krimpenerwaard 
noemen.
Alle gedichten worden gepubliceerd op 
de facebookpagina Polderdichter 
Krimpenerwaard en op 
www.kunstwaard.nl

Week vol winst dames Jupiter
Afgelopen week stond er voor de 
dames van Jupiter 1 veel volleybal 
op het programma. Waar we 
normaal op de dinsdagen trainen, 
stond er nu een videotraining in 
gepland. In deze videotraining 
kwamen een aantal punten naar 
voren die meegenomen werden als 
doel voor de wedstrijd van 
woensdag. Majella stond op het 
programma.
Omdat de wedstrijd al snel na etenstijd 
gespeeld moest worden, heeft het team 
een gezellige maaltijd bij de McDonalds 
verorberd. Dit zorgde voor een 
superstart in de eerste set. Jupiter startte 
sterk, maar kreeg een kleine dip, 
waardoor Majella dichterbij kon 
kruipen. Uiteindelijk resulteerde de 
eerste set in een mooie 22-25. 
De tweede set was erg spannend. 
Met een achterstand die steeds bij twee 
punten bleef, kreeg Jupiter het even 
lastig. Door rust te bewaren, de juiste 
aanvallers te kiezen en door een sterke 
serviceserie van Celine Vergeer, kreeg 
Jupiter Majella onder controle en wint 
Jupiter de set met 24-26. Deze euforie 
zorgde voor een ontzettend sterke 
derde set. De rust werd doorgezet en 
door een sterke serviceserie van Nika 
Morsink eindigde deze set in 15-25. 

schouderblessure) en Sabine Slootweg 
als passer-lopers, Iris de Gier en Djouke 
Deutekom als midden speelsters, Celine 
Vergeer als diagonaal, Nika Morsink als 
spelverdeelster en Melissa Klarenbeek 
als libero. Met deze opstelling is eigenlijk 
de hele wedstrijd gespeeld. De dames 
hadden de focus van woensdag en de 
doelen van dinsdag meegenomen in hun 
achterhoofd en dat was duidelijk te zien. 
De eerste set wordt gewonnen met 
25-16 door een ijzersterke verdediging. 
In de tweede set wordt de servicedruk 
mooi opgepakt, wat zorgt voor nog een 
setwinst met 25-21. In de derde en 
vierde set wordt de rust mooi bewaard 
en worden sterke serviceseries neergezet. 
De aanval loopt en Marion schittert met 
haar hoge sprongen en rechtdoor-
aanval, ondanks haar schouderblessure. 
Dit maakt ook dat zij verkozen wordt tot 
‘Meid van de Wedstrijd’. VVU wordt 
moe en kan de derde (25-15) en vierde 
set (25-16) het niet meer opbrengen om 
de wedstrijd te keren. Er wordt door 
Jupiter gewonnen met een dikke 4-0.
Aanstaande dinsdag staat er een 
bekerwedstrijd op het programma. 
Op vrijdag zullen de dames schitteren in 
het altijd mooie IJsselstein. Voorlopig 
heeft Jupiter in de competitiestand een 
vijfde plek te pakken.

De laatste set hadden de dames van 
Jupiter praktisch in hun broekzak! Helaas 
zorgde deze mentaliteit, en een beetje 
geluk bij de tegenstander, voor een 
verlies van de vierde set met een stand 
van 25-11. Er was een overconcentratie, 
waardoor er teveel voor elkaar opgelost 
werd. Een totale tegenstelling in 
vergelijking met de andere drie sets. 
Deze wedstrijd is Nika Morsink verkozen 
tot ‘Meid van de Wedstrijd’, wegens 
goede serviceseries, de focus in de 
verdediging en het maken van de juiste 
keuzes, wat leidde tot het vrijspelen van 
haar aanvallers.

Competitie
Zaterdag stond de volgende competitie-
wedstrijd weer gepland. Dit keer tegen 
VVU DS6. VVU stond iets boven 
Jupiter, wat maakte dat de Jupiterdames 
gebrand waren te winnen. Jupiter kan 
namelijk nog een heel eind klimmen in 
de uiteindelijke stand. De wedstrijd startte 
iets later dan gepland, omdat de vorige 
wedstrijd, gefl oten door onze midden-
speelster Djouke Deutekom, toch langer 
duurde dan verwacht. Dit maakte voor de 
focus en wil om te winnen niets uit bij de 
dames van Jupiter. De basisopstelling 
voor deze wedstrijd was als volgt: Marion 
van den Hoogen (eerder geveld door een 

Drie dichters wilden daarvoor in 
aanmerking komen: Frank Jan Kat 
(Krimpen aan den IJssel, Teus Stouthart 
(Bergambacht) en Daniel van Strij de 
Regt (Berkenwoude).
De jury werd gevormd door Ella van Vliet 
( eerste polderdichter Krimpenerwaard), 
Hanneke Leroux (oud stadsdichter 
Gouda), Roel Cazemier (burgemeester 
gemeente Krimpenerwaard) en 
Kirsten Jaarsma (wethouder cultuur 
gemeente Krimpen aan den IJssel)
Vooraf aan de verkiezing werd eerst 
afscheid genomen van de oude 
polderdichter Julia van Ipenburg. 
Zij kreeg mooie gebundelde gedichten 
aangeboden en Zangeres Ingrid 
Vliegenthart verraste haar met twee 
liederen op tekst van haar gedichten. 
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Montfoort bekert verder
Montfoort S.V. - AFC Quick 1890 3-1

SPV doorstaat Stolwijks kwartiertje 
en wint  SPV - Stolwijk 2-1

In de tweede ronde van de KNVB 
Beker Amateurs kreeg Montfoort 
S.V.’19 afgelopen zaterdag AFC 
Quick 1890 op bezoek. 
Trainer-coach Bart Schreuder gaf 
enkele andere talentvolle spelers van 
het team de gelegenheid om te 
voetballen, en liet daarom zeven 
vaste basisspelers uit de ploeg die 
een weekend rust kregen. De 3e 
Klasser Zondag uit Amersfoort 
speelde met veel opportunisme en 
kreeg zelfs twee 100% kansen om 
een mogelijke voorsprong op te 
eisen. Montfoort had daarbij veel 
geluk want beide mogelijkheden 
alleen voor keeper Vianen werden 
niet binnen geschoten. Binnen zeven 
minuten stond het 1-1 en het duurde 
tot zelfs in de slotfase voordat 
Montfoort het duel uiteindelijk met 
een 3-1 winst kon afronden.
Ondanks af en toe veel commentaar 
van vooral AFC-spelers, leidde 
scheidsrechter de heer Tony van 
Waveren een prima wedstrijd en had het 
duel uitstekend onder controle. 
Mede daarom werd het ondanks enkele 
woordenwisselingen een sportieve 
wedstrijd.

Veel wedstrijden zullen er in het 
verleden niet zijn gespeeld tussen 
het Polsbroekse SPV’81 en Stolwijk. 
De verhuizing van de Stolkers naar 
de zaterdagafdeling maakte dit 
mogelijk. De eerste wedstrijd sinds 
tijden werd begonnen na een 
indrukwekkende minuut stilte 
vanwege het overlijden van 
Femke Zijderlaan die bij beide 
verenigingen bekend was.
Om die reden speelde Stolwijk 
vorige week zaterdag al om kwart 
over twaalf en speelde SPV op een 
donderdag uit bij Moerkapelle nadat 
eerder deze ontmoeting de zaterdag 
ervoor tegen Stolwijk was uitgesteld.
De wedstrijd was nog geen negen 
minuten oud of Sander Koolwijk opende 
de score. Hij deed dat koppend uit een 
hoekschop die in eerste instantie werd 
weggewerkt maar daarna opnieuw werd 
ingebracht, Doelman Angenent had 
geen antwoord; 1-0. Aansluitend had 
Koolwijk bij de poging de stand meteen 
maar te verdubbelen geen geluk aan zijn 
zijde, zag hij een schotpoging gesmoord 
en haalde de thuisclub de eerste 
hoekschop binnen. Koolwijk was ook de 
eerste die de op afstand leidende 
scheidsrechter Schuitemaker de hand 
naar het borstzakje liet brengen om er 
een gele kaart uit te vissen wegens 
aanmerkingen op diens leiding.

Recht toe, recht aan
Het spelletje dat beide ploegen op de 
mat trachtten te leggen was verschillend 
van karakter. Waar SPV koos voor 
recht-toe-recht-aan-voetbal op basis van 
lange ballen achter de Stolwijkse 
verdediging, leken de roodzwarten 
pogingen te doen tot combinatievoetbal 
te komen. Dat ging hen, met 
uitzondering van de laatste linie, niet 

The Blue Lions
Voor aanvang van de wedstrijd was er 
ook nog een offi cieel moment. Het door 
de A-selectie gesponsorde fraaie 
spandoek met daarop de nieuwe naam 
The Blue Lions in de kleur oranje op een 
donkerblauwe achtergrond, werd zoals 
gebruikelijk voor het eerst achter het 
vijandig doel opgehangen. Deze kleuren 
zullen ook in het nieuwe tenue 
terugkomen, dat binnenkort aan de 
selectiespelers wordt uitgereikt.

Bart Roelofs
Na het eerste fl uitsignaal namen de jonge 
gretige spelers van de thuisploeg direct 
het initiatief en trokken ten aanval. In de 
6e minuut al werd Darnell Spann binnen 
de zestien onreglementair gestopt en 
wees Van Waveren resoluut naar de witte 

geweldig af. De Polsbroekse doelman 
Jeroen Both had het in het begin dan 
ook rustig, maar gaandeweg verschenen 
er meer Stolwijkers in zijn 
strafschopgebied. Het zag er naar uit dat 
de gastheren de 1-0 voorsprong over de 
rust heen zouden tillen en Thomas Spelt 
had na 36 minuten spelen zelfs de 
mogelijkheid de voorsprong te 
verdubbelen. Hij had de benodigde lob 
echter niet in zijn arsenaal. De wil om de 
gelijkmaker te produceren kwam steeds 
nadrukkelijker aan de orde en na nog 
een gele kaart voor Stolwijker Niels 
Verkade gelukte dat op slag van rust. Tot 
driemaal toe kregen de bezoekers de 
gelegenheid de bal in te schieten. 
Tweemaal werd dat met man en macht 
voorkomen, maar de derde poging -met 
acht Polsbroekers in de buurt van de 
doellijn gelukte dat aan de jeugdige Nick 
Teeuwen; 1-1.

stip. Niet Denny van Loen die ook een 
rustweekend had, maar Bart Roelofs 
schoot vanaf 11 meter de bal binnen, 
1-0. Nog geen minuut later een counter 
over rechts waarbij Pim Kers de bal fraai 
langs doelman Vianen schoot en AFC 
weer op gelijke hoogte bracht, 1-1. 
In de 15e minuut leverde Jort van 
Geffen een goed schot dat slechts een 
corner opleverde.

Twee megakansen
In de 26e minuut ging er van alles mis 
in de communicatie en kon AFC 
doorbreken, waarna Tom Byrman alleen 
voor doelman Vianen kwam te staan. 
Zijn afwerking was echter dramatisch 
want hij schoot de bal hard langs het 
raamwerk. Drie minuten later werd er 
weer geblunderd op het middenveld en 
kon de achterhoede de volgende 
uitbraak van AFC niet voorkomen. 
Ook Pim Kers kwam toen alleen voor 
Vianen te staan, die zijn doel goed 
verkleinde en daardoor de bal uit de 
touwen wist te houden.

Tim de Graauw
In de tweede helft werd Montfoort de 
bovenliggende partij en al vroeg kreeg 
Junior Kolfschoten een goede 
mogelijkheid maar doelman Bohus 
pareerde zijn inzet. Na een reeks van 
aanvallen kon Daan van de Pol in de 
78e minuut het laatste zetje geven na 
het schot van Tim de Graauw en zette 
de 2-1 op het scorebord. In de 86e 
minuut gooide De Graauw het duel op 
slot door uit de corner de bal beheerst 
langs de goalie binnen te tikken, 3-1. 
De ploeg vierde blij en trots de 
overwinning en bekert gewoon verder.

door Joop Kurver

door Gerard van Hooff

Zaterdag 23 november
Montfoort S.V. ‘19 - GRC 14.30
FC Oudewater - TAVV 14.30
Sportief - Linschoten 14.30
Haastrecht - Moerkapelle 14.30
SPV ‘81 - WDS 14.30
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Tim de Graauw in actie. Niet veel later 
scoort hij de derde treffer en zet zijn ploeg 
op een 3-1 overwinning.

Leuke oefenwedstrijd van 
Oudewater
FC Oudewater - SVS 2 - 1
SVS is een in de middenmoot van de tweede klasse spelende tegenstander. De strijd kende 
twee gezichten. Oudewater was in de eerste helft aanvallend de betere ploeg en in de tweede 
helft speelden ze meer verdedigend tegen de toen wat beter spelende bezoekers uit Capelle. 
Hoopgevend was het feit dat er ondanks het gemis van een aantal sterkhouders bij FCO toch 
prima gevoetbald werd.
Het begon ook allemaal heel veelbelovend met in de eerste tien minuten een serie aan 
mogelijkhden voor de ploeg van trainer Akkermans. Sven Rietveld drukte vooral in de 
beginfase zijn stempel op de wedstrijd. Een schot op de lat van Bart Griffi oen en een op de 
vuisten van de doelman van SVS werden voorbereid door Rietveld die zelf een keer rakelings 
naast schoot. Slecht een keer moest de Oudewaterse verdediging toen alle zeilen bijzetten 
om een tegendoelpunt te voorkomen. Mike Rijsbergen haalde de bal van de doellijn bij een 
scrimmage voor het doel. Een assist van diezelfde speler bood Rietveld een kans die hij ook 
verzilverde! Tweemaal kappen en schieten, de doelman verbouwereerd achterlatend; 1-0 
(20ste min.). Na een paar pogingen van SVS, schoten voorlangs het domein van Arnold de 
Ruyter, was het weer raak. Uit een hoekschop produceerde centrale verdediger Job 
Anbergen een ‘hakkie achterlangs’ waar hij zelf van schrok en de 2-0 was een feit (32ste 
min.). Vlak voor rust werd het toch nog 2-1. Na eerst een redding van de Oudewaterse 
keeper moest hij toch buigen voor een schot vanaf rechts (44ste min.)
Nick van den IJssel had inmiddels de in de kleedkamer achtergebleven en goed spelende 
Sjoerd Wiltenburg vervangen. Veel aanvallender was de instelling van de Capelse ploeg in de 
tweede helft. Een mooi schot belandde op de paal en diverse keren moesten de 
Oudewaternaren in defensief opzicht handelend optreden om erger te voorkomen. Met nog 
een half uurtje te gaan verving A-junior Kel Morsink Bart Griffi oen en een paar minuutjes 
later kwamen ook zijn leeftijdgenoten Fons ter Burg en Lars Janmaat in het veld voor 
respectievelijk Job en Ivo Anbergen. Het optreden van genoemde ‘jonkies’ was overigens 
heel verdienstelijk.

Winterzwemmers bij OZV
Ons Statenbad in Oudewater is alweer twee maanden dicht. Toch weerhoudt dat 
lang niet iedereen ervan om te stoppen met zwemmen.
Juist in de wintermaanden is wat beweging van harte welkom. Daarom geeft 
OZV iedereen, waaronder de trouwe zomerse banenzwemmers sinds eind 
september de gelegenheid om ook tijdens de wintermaanden de nodige banen te 
blijven zwemmen, onder toezicht van badmeester Bas van Zuilen.
Een groepje Oudewateraren maakt hier wekelijks gebruik van.
“Naast het zwemmen en de nodige rek- en strekoefeningen staan gezelligheid en het 
sociale contact hoog in het vaandel. Onlangs kwamen we op het idee om ook eens een 
bewegingstherapeut uit te nodigen. Gelukkig hebben we iemand hiertoe bereid 
gevonden,” aldus mede-initiatiefnemer Jan Hoogenboom.
Het winterzwemmen is iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in 
recreatiecentrum H2O te Harmelen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Jan Hoogenboom (06-53543411) of via info@ozvoudewater.nl

De Stolwijkse gelijkmaker viel op slag 
van rust door Nick Teeuwen. Zijn inzet 
was acht Polsbroekers te machtig.

Smaak te pakken
De gevolgen van deze stand lieten zich in 
het eerste kwartier danig voelen. 
De Stolwijkers waren een kwartier lang 
onherkenbaar. En in die periode wisten 
ze grote druk uit de oefenen op de 
defensie van SPV waarin Martijn 
Hakkenberg een hoofdrol opeiste. In de 
46e minuut al kwam Rowan Sloof in 
kansrijke positie bij de linkerpaal. Daarna 
werden liefst vier hoekschoppen 
binnengesleept en kwam Sloof tot een 
gevaarlijk ogend schot. Van mooi voetbal 
was ook in deze fase weinig te beleven, 
het was vooral de strijdlust en de inzet 
die tot de verbeelding spraken. En op 
basis daarvan overleefde SPV de Stolkse 
‘furie’. Net na de wissel Niek de Wit voor 
Ivo Sluijs leken de Stolwijkers enigszins 
uitgeraasd en dat bood ondermeer 
Thomas Spelt een kans bij de tweede 
paal. Hij kon zijn voet echter net niet 
tegen de bal krijgen.

Strafschop
Bij de bezoekers moest Nick 
Stoppelenburg geblesseerd naar de kant 
(vervanger Remon Anker) net nadat 
Simon Bos (Stolwijk) een mooie 
schietkans aan zich voorbij had laten 
gaan. Het laatste kwartier gaf een open 
strijd te zien, waarin Martijn de Heer 
-vooral met succes druk met 
verdedigende activiteiten- ver naast 
schoot en een vrije trap van de 
thuisploeg en ook een corner tekenen 
waren dat SPV geen genoegen wenste te 
nemen met een gelijkspel. Die wens 
werd uiteindelijk in de 80e minuut 
vervuld, zij het uit een strafschop. Martijn 
de Heer mocht de bal op de stip leggen, 
na een overtreding op de zwoegende 
Koolwijk, en deponeerde hem keurig 
achter Martin Angenent; 2-1. In de 
slotfase kwam deze stand niet meer in 
gevaar. Met 10 punten bezet SPV’81 
door dit resultaat de 7e plaats.

Sander Koolwijk in duel.
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TAFELTENNIS

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

commerciële 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.

Woensdag 27 november om 18.00 uur

organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater
HET MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER 

in De Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat 

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 25 november - 12.00 uur.

Het Menu:
• Kalfssoep

• Stamppot Boerenkool en 
Stamppot Zuurkool

 • Rookworst met vleesjus • Piccalilly
• Kaneelbavarois met slagroom

De kosten bedragen e 10,75 p.p.

Op dinsdag 26 november 

is de verkoop van Crea-plus 

in Het Hof van Stein
Ingang De Ruyterstraat 24, Haastrecht van 14.00 - 16.00 uur 

Kom gerust even kijken, u bent welkom.
Er zijn o.a. sokken, borduurwerk, truien, mutsen en sjaals.

Sinds 1969 zijn jullie een paar,  
even rekenen.... dat is al 50 jaar!!! 

Gefeliciteerd lieve opa Theo en oma Ria  
Dikke knuffel van ons en ook van onze papa’s en mama’s

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

www.vlistbrocante.com

A N T I E K
Grenen-

& India-meubelen
 B R O C A N T E

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later

wellantvmbo.nl/montfoort

Hier vind je alles over onze school

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

Open Avond Donderdag
21 november 2019
van 19.00 tot 21.00 uur

Ouders en peuters zijn van harte welkom tijdens 
de open ochtend om een kijkje te nemen op de 
huiselijke en kleinschalige peutergroep St. Jozef. 
De peuters kunnen spelen en knutselen, terwijl u 
informatie ontvangt. De peutergroep werkt intensief 
samen met Basisschool St. Jozef, waardoor er een 
doorgaande leerlijn ontstaat. U kunt deze ochtend 
ook een kijkje op de school nemen. U kunt kennis 
maken met het onderwijs, waarbij toekomstgerichte 
vernieuwingen (o.a. ICT en Engels) een prachtige 
mix vormt met alles wat de school al te bieden had.

We zien u graag tijdens de open ochtend!

OPEN OCHTEND PEUTERGROEP 
EN BASISSCHOOL ST. JOZEF

Datum: Woensdag 27 november
Tijd: 08.30 uur tot 11.00 uur
Locatie: De Cope 28, 3421 XL, Oudewater 
Tel. peutergroep:  06 - 220 622 85
Tel. school:  0348 - 56 12 09

Bestbouw Haastrecht BV    www.bestbouw.nl    info@bestbouw.nl    T 0182 - 502522

Calculator (32 á 40 uur per week)

Wil jij met ons
‘Bouwen aan kwaliteit’?
Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf en op zoek naar enthousiaste 
medewerker voor de functie:

Wij vragen:
 Ervaring bij middelgroot aannemingsbedrijf (minimaal 2 jaar)
 Opleiding minimaal MBO niveau
 Ervaring met begrotingprogramma(s)
 Ervaring met AutoCad is een pre
 Zelfstandig projecten kunnen uitwerken en begroten
 Goede communicatieve vaardigheden
 Flexibele instelling
 Verantwoordelijkheidsgevoel

Wij bieden:
 Goede werksfeer in een enthousiast team
 Goede arbeidsvoorwaarden
 Mogelijkheid tot volgen van cursussen/scholing

Interesse in deze functie?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar info@bestbouw.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan van den Berg of 
Wim van Straaten 0182-502522 of kijk op www.bestbouw.nl

De Vaart 
bijna 
kampioen
De Vaart- WIK2 7-3
Na de 7-3 winst op WIK 
2 hebben de tafeltennissers van 
De Vaart genoeg aan drie 
punten om kampioen te 
worden van de 4e klasse A. 
Theo van Diepen won 
gemakkelijk zonder gameverlies 
zijn partijen en ook Edwin de 
Waard won driemaal. 
Uitstekend in vorm en zonder 
onnodige fouten won hij 
tweemaal in drie games. In zijn 
tweede partij liet hij na een 2-0 
voorsprong zijn tegenstander 
toch nog langszij komen. 
Maar in de vijfde game nam hij 
meteen een flinke voorsprong 
en won hij overtuigend met 
11-6. Via Wim van Kesteren 
kon WIK tweemaal scoren. 
In zijn eerste partij ging een 9-7 
voorsprong met wat pech 
verloren en in zijn laatste partij 
had Van Kesteren geen kans. 
Het dubbel met Van Diepen en 
Richard Aantjes nam een 2-1 
voorsprong, maar ging toch 
met 13-11 in de vijfde game 
verloren. De Vaart heeft nu 61 
punten uit 9 wedstrijden en 
VTV 7 volgt met 54 punten. 
Volgende week vrijdag speelt 
De Vaart thuis de laatste 
wedstrijd tegen Veenland.

Wisselende resultaten judoka’s Proost
Op zondag 17 november namen vier judoka’s 
van Proost Sport uit Oudewater deel aan het 
Open Waterlandse Judotoernooi in Purmerend. 
Het toernooi werd georganiseerd in sporthal 
De Beuk.
Valerius van der Haven (-12) mocht in de ochtend 
het spits afbijten. Hij moest eerst in een poule 
strijden om door te kunnen gaan in de kruisfinales. 
Helaas werd hij derde in de poule en kon niet 
verder. Hierna kwam Merel van Rossum (-12) in 
actie in een poule van zes judoka’s, dat betekende 
vijfmaal de mat op. Het eerste gevecht verloor zij 
maar won daarna tweemaal zeer sterk met ippon. 
De vierde wedstrijd kwam ze wel op voorsprong 
maar kwam in een houdgreep terecht. De laatste 

wedstrijd wist ze weer met ippon te winnen 
waardoor zij knap derde werd in deze poule.
Daarna was het de beurt aan Sjors Hendriks (-15), 
ook zij kwam uit in een poule van 6 deelnemers. 
Ze begon zeer sterk en won haar eerste wedstrijd. 
Daarna judode zij erg sterk maar werd te vaak 
overgenomen en verloor de wedstrijden.

In het laatste blok kwam haar broertje Boris 
Hendriks (-12) op de mat. Boris zat in een poule 
van drie, hier moesten zij eerst tweemaal tegen 
elkaar. Hij won viermaal met snelle en schitterende 
ippons. In de kruisfinale won Boris zijn eerste 
wedstrijd tegen de nummer twee uit de andere 
poule. In de finale wierp hij zijn tegenstander in een 
mooie offerworp en werd kampioen.
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CONTACTGEGEVENS
Telefoon (0182) 39 65 71
info@hoogendoornhout.nl
www.hoogendoornhout.nl

ONZE ADRESGEGEVENS
Hoogendoorn Hout
Pascalstraat 4
2811 EL Reeuwijk

VOLG ONS VIA
 Facebook/hoogendoornhout
 @hoogendoornhout
 Hoogendoorn Hout

Maak kennis met Hoogendoorn Hout!

Onze klanten zijn onder andere:
- Grond-, weg- en waterbouwbedrijven
- Aannemingsbedrijven
- Loonbedrijven
- Hoveniers
- Waterschappen
- Overheden
- Particulieren

Wij beschikken over:
- Breed & diep assortiment hout
- Binnen- en buitenopslag
- Productiewerkplaatsen
- Houtbewerking machines
- Geoutilleerde winkel
- Mogelijkheid in maatwerk (prefab)

Hoogendoorn Hout is een leverancier van (hard)hout, houtproducten en hieraan gerelateerde artikelen. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door deskundig advies, ongekend veel mogelijkheden in maatwerk en een 
snelle levering van grote en kleine hoeveelheden kwaliteitsproducten.

Omdat wij zelf beschoeiingschotten maken, hout schaven, eigen transport hebben en beschikken over grote voorraden, kunnen wij snel leveren.
Ons hout is onder andere verwerkt in bovenstaande projecten. 

Interesse? Neem contact op met onze verkoop. 

www.fcoudewater.nl

B O U W -  E N  A A N N E M I N G S B E D R I J F

T R A N S P O RT        O U D E W AT E R

R. de Jong
Schoonmaakservice

v.o.f.

R. de Jong
Schoonmaakservice

v.o.f.

jaar

Hoofdsponsor JEUGd

Wij doen alles voor uw auto
Autobedrijf Van Dam

U I T N O D I G I N G

25 JAAR

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W. · CULTUURTECHNIEK · MACHINEVERHUUR

Schimmel_Adv_kopLogo.indd   1 01-08-16   15:06
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UW MAAT IN AFVAL

UMIA
TOM BODE  FOTOGRAAF
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