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InmMemoriam Theo Pollemans
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Insectenhotel bij Immanuelschool
ff Z@ppen - Dienstweigeraars
Zomeravondwandeling 1672
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
De zomervakantie is begonnen

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

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

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
gratis spreekuur
door advocaten

Winnend logo
bekendgemaakt

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Stichting Oud Montfoort (SOM) heeft een nieuw logo. SOM had een wedstrijd
uitgeschreven voor ontwerp van een nieuw logo. Halverwege juli maakte de
stichting het winnende logo bekend. Angelique Falkmann van
Artistique Grafisch Ontwerp mag zich de trotse winnares noemen.
Falkmann is erg blij met het feit dat haar logo gekozen werd. “Door mijn
schoonmoeder werd ik geattendeerd op een oproep in de krant voor de ontwerpwedstrijd voor een logo van Stichting Oud Montfoort. Nu ben ik van beroep grafisch
vormgever en is beeldend denken mij dus niet vreemd. Al gauw zag ik in de letter
‘O’ van SOM een loep voor me, wat ‘de oudheid onder de loep nemen’, uitbeeldt.”
Uiteindelijk verwerkte ze in het logo drie karakteristieke speerpunten in de skyline van
Montfoort. Zo is het ontwerp geboren,
vervolg op pagina 13
laat ze weten.

Topdrukte in Zwembad de Loete
door Cees Reichard

Vanwege het tropische weer zoeken veel
mensen de verkoeling van het zwembad
op. Heerlijk om een verkwikkende duik
in het water te nemen, van de hoge
duikplank te gaan, gebruik te maken van
de glijbaan of zomaar wat lekker
badderen.

Zwembad de Loete in Haastrecht
beleefde op woensdag 24 juli een
topdrukte en bereikte een record in het
aantal bezoekers. De teller stond op die
dag op bijna 2.200 bezoekers.
Een ongekend hoog getal. “Problemen
levert de drukte niet op, we kunnen het

goed aan”, zegt één van de
badmeesters. Het betekent wel extra
scherp toezicht. Hij zegt dat er
voldoende personeel is en hij ervaart
deze drukte als gezellig. Na deze topdag
waren er wat minder bezoekers, maar het
bad was nog goed vol.

“Mensen komen vooral met vragen over basale dingen. Zoals foto’s sturen van hun kleinkinderen…”

Digi-café in het DoeMeeHuis

voor ALLE vragen over digitale zaken én een kopje leut
Vanaf 27 februari wordt het al elke woensdag gehouden: Het Digi-café in het
SWOM DoeMeeHuis. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen binnenlopen
met vragen over hun smartphone, tablet of computer.
Paul Koster loopt net weg bij het
DoeMeeHuis. Hij is bij het Digi-café
geweest en heeft weer wat opgestoken,
zo zegt hij. Het heeft hem echt
geholpen om te leren hoe je met die
“digitale dingen” om moet gaan, en hij
blijft komen tot hij alles onder de knie
heeft. Initiatiefnemers John Verhoeven
en Kees Orij menen dat er veel behoefte
is, maar tot nu toe vertellen zij, is de
inloop niet heel groot.
Gemiddeld komen er drie deelnemers
per keer binnen. Beiden denken dat dit
komt doordat het onbekend is,
maar ook door het imago van SWOM.
“Mensen denken dat dit alleen is voor
mensen die hulp nodig hebben,
en ze willen niet in die categorie vallen.

Dat willen we doorbreken”, aldus Orij.
Terwijl ze dat vertellen, komt er een
mevrouw binnen die ergens heeft gelezen
over het Digi-café. Zij vraagt hoe het
Digi-café nu eigenlijk werkt. Ze vertelt:
“Ik kan best met een tablet uit de voeten,
maar heb wat vragen. Zoals foto’s
versturen, hoe dat moet. Dat wil ik wel
leren.”
Verhoeven vertelt haar dat ze gewoon
kan binnenlopen. “Er zit geen
programma achter. Er zijn zes stoelen.
Dus er kunnen zes mensen tegelijk aan
de bak”, zegt hij met een lach,
“de meeste mensen komen een of twee
keer, soms vaker. Zodra ze er mee
hebben leren omgaan, zien we ze niet
meer terug.”

door Sjoukje Dijkstra

Behoefte van mensen

“Sinds april 2018 wonen wij in
Montfoort op Achthoven”, zegt Orij.
In mijn voormalige woonplaats werden
dit soort activiteiten georganiseerd door
de Bibliotheek. Die heb je hier niet.
Toen ik aanklopte bij SWOM om
vrijwilligerswerk te gaan doen, gaf ik aan
dat ik dit eventueel op mij zou kunnen
nemen.” Daar maakte SWOM dankbaar
gebruik van.
Verhoeven vertelt dat hij al geregeld bij
de mensen thuis kwam. Ook om te
helpen met computers en tablets.
“Zo zijn wij bij elkaar gebracht om deze
kar te gaan trekken. Dit is ook iets wat
je niet alleen kunt doen. Als hier
toevallig zes mensen tegelijk binnen
komen, moeten we het echt met z’n
tweeën doen.”

Parkeren in de binnenstad
van Oudewater
door Aad Kuiper

Je maintiendrai, is de wapenspreuk van Nederland sinds 1815.
Maar jJe maintiendrai betekent: ik zal handhaven. En dat deed de gemeente
Oudewater met mensen die hun auto niet juist geparkeerd hadden.
De winkeliers in de binnenstad zijn het af en toe niet helemaal met elkaar eens
wat het parkeren betreft. Dat is logisch, want de ene winkel heeft een andere
klandizie dan de andere. Enerzijds was er de roep om te mogen parkeren - dat
was makkelijk voor de klanten - en anderzijds de vraag om de binnenstad leeg
te houden - dat is vriendelijker en veel aangenamer voor voetganger en fietser.
Met parkeren, en die situatie was er nu, moet je wel handhaven, maar toen er
gehandhaafd werd, was er weer de roep om niet zo streng te handhaven:
of ‘t wat minder kon. Het blijft een probleem, hoewel er een leuke oplossing kwam.
Van wie het idee kwam, is even aan ons
voorbijgegaan, maar zowel de NOVO
als de gemeente zijn erbij betrokken.
Wethouder Bob Duindam deelde laatst
echte Oudewaterse parkeerkaarten uit
aan leden van de NOVO met de tekst:
Parkeren in Oudewater is gratis.
De wethouder liet weten dat hij liever
had gelezen: Parkeren in Oudewater

kán gratis, want het gaat er om dat je de
parkeerschijf even instelt en neerlegt,
15 seconden werk, aldus Duindam en je
kunt rustig gaan winkelen. De wethouder
ging langs bij Adriaan Reyersen, die het
eerste stapeltje kreeg en voor een van de
kaarten direct een bestemming wist; de
auto stond voor zijn pand.

vervolg op pagina 4

Gezelligheid

John Verhoeven en Kees Orij helpen deelnemer Paul van den Berg met zijn tablet.

Natuurlijk is het Digi-café er ook voor de
gezelligheid. “Onder het genot van een
bakje koffie leren mensen meer over
hun tablet of computer.” Zo ook
deelnemer Paul van den Berg.
Hij is hier vandaag alweer voor de derde
keer. “Ik had een aantal specifieke
vragen. Bijvoorbeeld, waar je in Google
kunt inloggen als je op een andere
locatie bent. Ook wilde ik weten hoe ik
bij mijn energieleverancier kon inloggen
om mijn gegevens in te zien.”
Verhoeven licht toe: “Hij heeft
zonnecellen, en er klopten dingen niet
in de afrekening. Nu kan hij die
gegevens inzien.” “Alles wat Paul nog
nodig heeft, is een stukje zelfvertrouwen
krijgen”, zegt Verhoeven, “want hij kan
het best.”
Aanmelden voor het Digi-café is niet
nodig. Voor meer informatie of meedoen,
kun je gewoon binnenlopen op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP
DINSDAG 6 EN 20 AUGUSTUS
WIJ WENSEN OOK U EEN ZONNIGE ZOMER!
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Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts
is in verband met vakantie gesloten
van maandag 19 augustus t/m
maandag 2 september
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
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

gev

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

o

n

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens
te Oudewater is gesloten van maandag
5 augustus t/m vrijdag 16 augustus 2019
vOOr spOedgevallen Kunt u cOntact Opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:
Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:
Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
De praktijkverpleegkundigen zijn voor hun spreekuur wel aanwezig.
Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!
Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

OPEN OCHTEND HOSPICE
WOERDEN

KERKDIENSTEN
WEEKEND VAN 3/4 AUGUSTUS
HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 4: 10.00 uur Kand. J.J. de Haan
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 4: 09.30 uur Ds. R.W. van Mourik
18.30 uur Ds. L. Schaap

0348-563940
0182-502986

d en

dieren

0348-414242

LINSCHOTEN
Accacialaan - Kruimeltje; Grasparkiet, Man,
3 jaar. Blauw met zwart en geel. Gedeeltelijk
geel hoofdje en een blauwe borst en een
blauwe kruin.
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Dorus; Kater,
1 jaar 17-04-2018. Wit/grijs cypers, bruine
vlek rond de neus.

Gevonden dieren

MONTFOORT
Mastwijkerdijk - Poes. Grijs cypers, geen wit.
Truus Oversteegestraat - Kanarie. Geel
schimmel, is geringd met oranje knijpring.

Evenementenkalender

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 4: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Prop. J.A. de Kruijf
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 4: 10.00 uur Ds. C. Schakel

1
VRIJDAG
2

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 4: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 4: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Prop. v. Mourik

3

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 2: 19.00 uur Wulverhorst
Za 3: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 4: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 4: 10.00 uur Piet v.d. Lugt

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 4: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Gielen

WEEKEND VAN 10/11 AUGUSTUS
HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 11: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J. Tadema

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 11: 09.30 uur Dr. M. van Campen
18.30 uur Ds. F. Wijnhorst
‘T KRUISPUNT
Za 10: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 11: 10.00 uur Kees Sybrandi
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 11: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 11: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 11: 09.30 uur Kand. A. Schouten
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 11: 10.00 uur Piet Stolk

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 11: 09.30 uur Ds. A.W.J. Theunisse
18.30 uur Ds. J. Westland

OUDEWATER

3

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

3
3

OUDEWATER

Lunchconcert met Marius Smits op orgel.
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

en zondag 4 - Stadsmuseum open met o.a. de
tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

ZONDAG

4

Stadswandeling met een bezichtiging en bezoek
Stadhuis. Het Toeristisch Informatie Punt organiseert
vanaf 14.00 uur een stadswandeling o.l.v. een gids
met aansluitend een bezoek aan het oude stadhuis
inclusief het Stadsmuseum.
In het combiticket is een drankje in één van de
Oudewaterse horecagelegenheden inbegrepen.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

DINSDAG

6
WOENSDAG
7

t/m zondag 11 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

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

OUDEWATER

en vrijdag 9 t/m zondag 11 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

VRIJDAG

9

en zaterdag 10 - PJGU Truck- en tractorpulling.
Het terrein van Scholman aan de M.A. Reinaldaweg is
weer omgebouwd tot een evenemententerrein voor
de wedstrijden en tentfeesten. Vrijdagavond vanaf
19.00 uur de Trucks. Afsluiting met Mooiwark in de
tent. Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur starten de
wedstrijden van de tractoren in tien verschillende
klassen. Voor de kinderen is er een kinderarena met
onder andere een stormbaan, bungee trampoline,
schminkers en een kinderboerderij! Als afsluiting
spelen The Euro’s en de Party Animals in de feesttent.

MONTFOORT

ZATERDAG

10

10
10

Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten.
Start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk Reinaldaweg); duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het
koetshuis koffie of thee aangeboden. Kinderen vanaf
12 jaar mogen mee, maar honden niet.
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma,
0348-432823 / yvonnepostma45@gmail.com

LINSCHOTEN

Lunchconcert met Peter de Jong op orgel.
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

Zaterdagmiddagconcert door Wouter Harbers op
koororgel en vleugel.
Vanaf 15.00 uur in de Grote Kerk. Gratis toegang.

OUDEWATER

ZONDAG

11

Herdenking Oudewaterse Moord. Vanaf 12.00 uur in
het Stadhuis Oudewater herdenkt de Oudewaterse
Moord en deze geldt als één van de oudste
herdenkingen van Nederland. Tijdens de herdenking
is er aandacht voor de gebeurtenissen aan het begin
van de Tachtigjarige oorlog. Veel inwoners van
Oudewater kwamen om toen de stad in brand werd
gestoken als vergelding voor de verkiezing van
Willem van Oranje. Alle gebeurtenissen worden
besproken aan de hand van een uitleg bij het
schilderij van Dirck Stoop. Aansluitend is het
stadsmuseum open.

OUDEWATER

DINSDAG

13
WOENSDAG
14

t/m zondag 18 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

en vrijdag 16 t/m zondag 18 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

DONDERDAG

DRUKKERIJ

15

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 11: 09.30 uur Mw. Sippy Klercq-Hofstra
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 11: 10.00 uur Woord en Communie

t/m zondag 4 - Touwtrein rondrit.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

FINN

zoon van Ronald en Iris Verkaik
Tol 4,
3421 KV Oudewater
Op dinsdag 23 juli 2019
MAARTEN Sjoerd
zoon van Marijn en
Ellen van Leeuwen
broertje van Fien
Leeuweringerstraat 50
3421 AD Oudewater

OUDEWATER

Gerard David Stadswandeling. Een rondwandeling
van één uur door de binnenstad van Oudewater
langs schilderijen van Gerard David.
Het startpunt is om 12.00 uur vanaf het Tip kantoor.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op vrijdag 28 juni 2019
FLORIAN Theodoor
zoon van Jan Willem en
Evelien van Welzenis - van der Zon
broertje van Samuel en Willem
Grotekerksbuurt 72
3311 CB Dordrecht
Op vrijdag 12 juli 2019
MAX Rederis
zoon van Hendrik Verdouw en
Marlies Plomp
broertje van Bo en Len
Provincialeweg Oost 41
2851 AA Haastrecht
Op zaterdag 13 juli 2019
WOUT Johannes
zoon van Michiel en Linda Markus
broertje van Jurre
Papekopperdijk 23
3464 HT Papekop
Op donderdag 18 juli 2019
LUCAS Noah
zoon van Remco en Merel de Kruijf
broertje van Anouk
Kardeel 1
3421 KX Oudewater
Op zaterdag 20 juli 2019

t/m zondag 4 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

ZATERDAG

7
GEBOREN

Augustus

DONDERDAG

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 4: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 11: 10.00 uur Ds. R.J. Blokland

Vermiste dieren

Op zaterdag 3 augustus is er van
10.00 tot 12.00 uur een open
ochtend bij hospice
De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan
14 te Woerden. Iedereen die
belangstelling heeft voor het
vrijwilligerswerk in het hospice en/
of bij terminaal zieke mensen in
de thuissituatie, of die zich wil
laten informeren over de
zorgmogelijkheden is van harte
welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig. Meer
info zie www.demantelmeeuw.nl

MONTFOORT

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 4: 09.30 uur Ds. R.P. van der Plicht

HUISARTSEN

DIERENARTSEN

Waarnemers uitsluitend voor spoedgevallen:
voor de letters A t/m M:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
voor de letters N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
De praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.
De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

30 JULI 2019

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Open eettafel Vlist. Vanaf 18.00 uur gezellig
aanschuiven in de Vlisterstee. Je hoeft niet zelf te
koken en je kan zo wel andere mensen ontmoeten.
Je kan je hiervoor opgeven tot woensdag 12.00 uur
bij De Vlisterstee via Rober, 0182-501918 of
06-51872773.

VLIST

ZATERDAG

17

Lunchconcert met solozang en Peter de Jong op
orgel. Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk.

MONTFOORT

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Waarom al dat vechten,
Waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
En geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
Maar verloor dit gevecht.
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze trotse vader en schoonvader

Het uur is aangebroken om te gaan.
Ieder van ons volgt zijn eigen weg:
Ik om te sterven, jullie om te leven.
Wat beter is, dat weet God alleen.

Utrecht, 16 juli 2019
Wesley en Lotte
Mike en Lia

* Amsterdam,
31 mei 1932

Jeroen Hof
voor altijd in ons hart
Els
Pepijn en Monique
Mariken en Tijn
Sanne en Marianne

06 53 53 68 88

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

Montfoort,
25 juli 2019
Wil de Langen - Verheij
Mariëlle en Sander
Larissa, Rosanne

† Oudewater,
25 juli 2019
Gerda en Nico
Corry en Rob
Kimberly en Jairo
Jayden, Mexx
Audrey en Bart
Rosalie, Dominique
Fina en Pim
Ginny en Andries
Jopie †
Barbara † en John
Stefan en Rianne
Noa, Sem, Liv
Tamara en Roy
Joop en Ingrid
Rik
Tim en Linda
Wil
Roby
Sten

Wij hebben onze lieve Jeroen in liefde losgelaten.
Wat zullen we hem verschrikkelijk missen.....

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Harmelen,
6 oktober 1949

weduwe van Evert Oskam
eerder weduwe van Joop Snel

Let it go, let it flow

De crematie heeft dinsdag 30 juli plaatsgevonden.

Jan de Langen

Henny

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

23 juli 2019
Julianalaan 26
2851 XK HAASTRECHT

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve Jan,
onze trotse vader, schoonvader en allerliefste opa

Hendrikje Oskam - van Reenen

Correspondentieadres:
Koningin Julianasingel 5 A, 3405 XA Benschop

Sjarrel

Je wereld werd een kamer.
Je bank werd een bed.
Je geest nog zo sterk als een beer,
maar je lichaam kon niet meer.

Op vleugels gedragen
gedragen door de wind
mag zij gaan..

Teus Lekkerkerker
Benschop, 3 januari 1957
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Miranda en Frank
Britt, Tess
Burggraaf Zwederlaan 6
3417 AK Montfoort
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag
1 augustus om 19.00 uur in de R.K. kerk Geboorte
Johannes de Doper, Pastoor Spaanplein te Montfoort.
Aansluitend is er gelegenheid om ons te condoleren
in Restaurant De Heeren van Montfoort, Hoogstraat 41
te Montfoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 2
augustus om 14.00 uur in de aula van Crematorium
Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht. Hierna is er de
gelegenheid voor een samenzijn in het restaurant van
het crematorium.

J. de Kat Begrafenisverzorging

Dinsdag 30 juli is er van 19.00 tot 19.45 uur
gelegenheid tot condoleren in de
Tuinzaal van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst,
Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats
woensdag 31 juli om 14.00 uur in
‘t Waerdsche Hof, Waardsedijk 106 te Oudewater.

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Aansluitend begeleiden we Henny naar haar laatste
rustplaats op de R.K. Begraafplaats
aan de Waardsedijk te Oudewater.
Na afloop bent u welkom in ‘t Waerdsche Hof
voor een informeel samenzijn.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
De Wulverhorst
voor de liefdevolle verzorging van Henny.

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Correspondentieadres: Joop Oskam,
Hoenkoopse Buurtweg 16, 3421 GD Oudewater

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Aangepaste openingstijden
zomervakantieperiode
Deze zomer zijn onze openingstijden gedurende 3 weken aangepast.
Vanaf maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus.
In Benschop is het servicepunt op dinsdagmiddag dicht.
Het servicepunt in Lopik is in deze periode op vrijdagochtend gesloten.
In Oudewater zijn wij op vrijdagmiddag gesloten. Dit betekent dat wij
dan ook op vrijdagmiddag telefonisch niet bereikbaar zijn.

Heeft u een spoedeisend reparatie verzoek?

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

Voor spoedeisende reparatieverzoeken zijn wij natuurlijk wel altijd
bereikbaar. Een spoedeisend reparatieverzoek kunt u melden door te
bellen naar het algemene nummer van De Woningraat 085-210 1910.

06 22 97 16 92
Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
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Opening nieuwe werkkledingafdeling bij Discus Fauna Plaza

door Gerard van Hooff

In memoriam

Theo Pollemans

(1 april 1930 - 23 juli 2019)

Vanaf deze maand heeft Discus Fauna Plaza een grote collectie exclusieve
bedrijfskleding in huis. Op de bovenverdieping konden klanten al jaren terecht voor
allerlei soorten (werk)kleding, maar door toenemende vraag wil Discus Fauna Plaza
meer gaan inspelen op het aanbieden van een totaalpakket op het gebied van
werkkleding.

Meer dan drie talenten

Op 4 mei jongstleden wachtte hij nog rustig zijn beurt af om de
bloemen neer te kunnen leggen bij het oorlogsmonument aan de
Waardsedijk. Ik keek en vroeg me af hoe hij de plechtigheid zou
ervaren. Een groot deel van het monument -de drie panelen met de
namen van alle uit Oudewater afkomstige oorlogsslachtoffers- is er
vooral door zijn toedoen gekomen. Hij richtte er de stichting voor op,
deed onderzoek bij het NIOD, sprak met nabestaanden en legde alles
vast in een boekwerk getiteld ‘Een Ereschuld’. Dat het monument nog
tijdig werd gerealiseerd moge een wonder heten. Het beroep op het
verstrekken van financiële middelen door de instanties die in de ogen
van Theo daartoe het meest voor de hand lagen, leverde niet de
beoogde reacties op. Terwijl de panelen al onderweg waren van India naar Antwerpen, ‘ging Theo de boer op’
met als resultaat net genoeg gelden om de rekeningen te voldoen. Hij was teleurgesteld, vooral over de houding
van overheidsdienaren en stichtingsbestuurders, maar zijn missie -een eervolle herinnering aan inwoners van
Oudewater ongeacht rang of stand- was geslaagd. Het monument stond er immers.

Vanaf nu kunnen wij elke ZZP'er, tuinier of timmerman voorzien van een complete outfit. Het laten
bedrukken van jouw werkkleding is ook gewoon mogelijk bij ons', vertelt bedrijfsleider Jurriaan
Kogelman.
Bij Discus Fauna Plaza hebben ze ervoor gekozen om de complete exclusieve collectie van 'Engel
Workwear' aan te bieden. Yannick Six is verantwoordelijk geweest voor de invulling van deze
nieuwe collectie. De hele Engel X-treme-collectie heeft een modern tintje en veel mooie details.
De werkbroeken zijn slank en het hoofdmateriaal heeft mechanische stretch. Comfort,
functionaliteit en design staan voorop.
'Klanten kunnen op onze bovenverdieping voor meerdere collecties terecht, waardoor een ieder
binnen elk budget een mooie (werk)kledingoutfit kan samenstellen', vertelt Yannick.
Uiteraard moet de nieuwe collectie getest worden. Speciaal hiervoor is André Mulder van André
Mulder Timmerwerken bereid geweest deze nieuwe outfits te 'testen'. Dagelijks is hij bezig in de
bouw en hier is comfortabele, functionele werkkleding erg belangrijk. 'Mooi is dat het er nog
goed uit ziet ook' zegt André.
Benieuwd naar de vernieuwde afdeling
werkkleding? Kom gerust eens langs in de
winkel en laat je informeren over alle
mogelijkheden.

De Onafhankelijken

De leden van het school- annex kerkbestuur van de Sint Franciscusparochie waren anno 1965 op zoek naar een onderwijzer
die als hoofd der school zou kunnen functioneren aan de Sint Jozefschool aan de Waardsedijk. Naast deze invulling van de
vacature werd het wel zinvol geacht wanneer betrokkene belangstelling zou hebben voor Gregoriaanse muziek en een rol
zou willen spelen bij de grootste partij ter plaatse; de KVP. Op die manier zou de vacature van koordirigent voor een prikkie
kunnen worden vervuld en zou een nieuw gezicht misschien orde en rust kunnen brengen binnen het op verschillende
leesten geschoeide sextet dat de Oudewaterse politiek beheerste. Binnen de laatste opdracht gelukte het Theo de richtingenstrijd voor de verkiezingen van 1966 te temperen en ging Antoon van den Hoogen als lijstrekker de verkiezingen in.
Zijn pogingen om tijdens de daaropvolgende raadsperiode de partij te herstructureren en de openheid van de jaren zestig
mondjesmaat te introduceren leden echter aansluitend schipbreuk. Geen nood. In een poging de politieke gang van zaken te
veranderen werd een plaatselijke politieke partij opgericht. Onder de noemer ‘Werkgroep om te komen tot een
Onafhankelijke fractie in de gemeenteraad van Oudewater’ werden de eerste stappen gezet die uiteindelijk leidden tot de
oprichting van De Onafhankelijken waarin jeugdige ‘wijsneuzen’ en ‘betweters’ uit de nieuwbouw participeerden.
De nieuwe plaatselijke politieke partij die niet gebonden was aan kerk of dogma behaalde in september 70 een heuse zetel;
Jan Stoop -23 jaar oud- werd raadslid en interpelleerde over het onderwerp woningbouw.

Jozefschool

‘In dit wit gebouw waar jong en oud tezamen huist’, was een frase uit het schoollied dat leerlingen van de Sint Jozefschool
zongen bij bijzondere gebeurtenissen. Het duurde een aantal jaren alvorens de school met de witte kleuren het
noodgebouwtje aan de Waardsedijk kon vervangen. Theo moest er voor vechten, met name omdat hij een schoolgebouw
wilde dat afweek van de geldende norm op dat moment. Hij zocht ruimte en vond die bij het ontwerp van De Groot uit
Vroomshoop. Het tekende de aard van Theo die ‘de school van Pollemans’ een eigen gezicht wilde geven.
Van ‘boerenschool’ naar nieuwbouwwijkschool was niettemin een flinke omschakeling. Na 22 jaar lagere school en
basisschool neemt Theo in 1988 afscheid van het onderwijs. Tijd voor achter de geraniums te over. Maar niet voor hem als
maatschappelijk betrokken burger. Hij gaat een drukke periode tegemoet.

Sint Caecilia

De zondagse hoogmissen werden het tweede podium waarop Theo zijn entree maakte. Uiteraard na de donderdagse koorrepetities waarbij Theo zijn voorliefde voor Gregoriaanse muziek uitdroeg. Thuis combineerde hij dat met het beluisteren van
Mozart, een bezigheid waarin hij alle rust vond. Terugblikkend voldeed Theo aan de profielen die het kerkbestuur had
gesteld. Maar Theo had veel meer in huis. Hij was erudiet en schroomde niet het hoofd boven het maaiveld uit te steken.
‘Een mens leeft niet bij school alleen’, gold voor hem. Geraakte hij in de ban van een onderwerp, dan ging hij er ook vol
voor. De mogelijke ruiming van het graf van de schrijver Herman de Man zette een beweging in gang die zijn weerga niet
kende. Niet alleen werden familieleden opgespoord en het graf ‘gered’, maar ook tentoonstellingen, lezingen, herdrukken,
aandacht van de televisie en een heus monument zagen het levenslicht. Alles omgeven door de nodige strubbelingen.
Het doel ‘Herman de Man weer op de kaart’ werd zonder twijfel bereikt.

Vaardige pen

De jongste telg van een gezin uit het Zeeuwse Oude-Tonge, dat bij het begin van de tweede wereldoorlog gedwongen wordt
te verhuizen naar Breda, heeft voor zijn komst naar Oudewater al een jeugdboek op zijn naam, een verhaal dat handelt over
de watersnood van 1953. In Oudewater wonend wordt hij correspondent van Het Centrum en vinden zijn schrijfsels onder
de naam ‘Weerszij de IJssel’ een plek in De IJsselbode. Schrijfsels is in dit verband een foutieve benaming, want hoewel er
over de inhoud nog al eens verschil van mening ontstaat, is er waardering alom over de stijl en de correcte weergave van het
geschrevene. Daarop zijn geen aanmerkingen mogelijk. De Oudewaterse jeugd werd -in samenwerking met meester
Deurwaarder van de Immanuëlschool- voorzien van ter zake doende informatie over de Tweede Wereldoorlog.
Na zijn vroegpensioen en de oprichting van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater regen de titels waarover hij schreef
zich aaneen. Nu eens solo, dan weer in samenwerking met andere leden verschenen boekwerkjes die een reeks van
geschiedkundige verhalen over Oudewater en Oudewaterse personages vormen. Bij menigeen liggen ze thuis bij eerdere
uitgaven als ‘Ach ja, zo was Oudewater’ en ‘Oudewater In Touw’. De grootste aandacht besteedde hij aan ‘Een Ereschuld’,
dat in 2007 verscheen. Daarvoor was geen inspanning hem te veel.

Samenwerken

Het samenwerken met erudiete mensen is niet ieder gegeven. Van nature zijn ze een tikkeltje eigenwijs. Dat was ook een
eigenschap die bij Theo was waar te nemen. Hij had zelf echter het vermogen zaken van mensen te scheiden.
Meningsverschillen leidden slechts zelden -op een enkele uitzondering na dus- tot verstoring in de onderlinge relaties. Altijd
ging het om de zaak en kon wie met hem in zee ging ervan op aan dat afspraken werden nagekomen. Soms wat vertraagd.
Maar toch.
Met wellevendheid en distantie -nooit enig schandaal- en wars van baatzuchtigheid was Theo een voorbeeldig en verdienstelijk medeburger die een vaste plaats verdient in de eregalerij van onze herinnering. De talenten die hij -naast het door het
schoolbestuur gezochte drietal- bezat, hield hij niet onder de korenmaat. Oudewater mocht er op tal van vlakken van
profiteren.

vervolg van de voorpagina
Onderweg sprak de wethouder verschillende mensen aan, stopte hier en daar een parkeerkaart
achter de ruitenwisser, en dat allemaal in de hoop dat het beter zal gaan. Wie weet; zijn actie werd in
ieder geval positief ontvangen. Maar ook groenteboer Jan van Dijk, Bianca Tettero (Readshop) en
NOVO-voorzitter Joost Middelman kregen een stapeltje. Bij de laatste liet de wethouder een flinke
doos achter om te verspreiden onder andere NOVO-leden. Ze waren er stuk voor stuk blij mee.
Aangezien de drie andere NOVO-leden regelmatig de pers halen, werd dit maal de eer gegund aan
Jan van Dijk om met
foto in de krant te
staan. En wethouder
Duindam toonde
zich verheugd mee te
kunnen werken aan
een goed bereikbare
en aantrekkelijke
binnenstad die
gelukkig maar weinig
leegstand kent.

Bedankt, Theo.

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.

Transportfamilie
Stoere vrachtwagens. Daar heeft transportbedrijf G. De Bruyn BV er veel van.
Robuuste trucks die asfalt, zout of bagger vervoeren. Joeri (40) en Tirza (38) de Bruyn
vormen samen de directie van dit familiebedrijf. “Wij hebben momenteel 82
voertuigen en zijn voornamelijk gericht op grond-, weg- en waterbouw.”
Beiden zijn jong begonnen in de firma. “Opa en oma zaten vroeger aan de
Waardsedijk met hun bedrijf, we zitten nu ruim vijftien jaar aan de Tappersheul.
Als jonge knul begon ik op mijn veertiende al met auto’s wassen. Later werd ik ook
betrokken bij repareren en het rijden” zegt Joeri. Zus Tirza begon op jonge leeftijd op
de administratie.
Inmiddels verschaft de onderneming aan ongeveer honderd personeelsleden werk.
Op het eigen terrein is er een eigen vrachtwagenonderhouds- en wasplaats. Het werk
is heel divers. Het bedrijf is een belangrijke partner van Rijkswaterstaat in de
gladheidsbestrijding. In heel Nederland transporteert men zand, grind en slib bij grote
projecten.
Rustig en alert blijven is het devies van Joeri en Tirza. “Voor de komende jaren willen
we stabiliseren, automatiseren en investeren.” Beiden weten zich verbonden aan
Oudewater. “Een kwart van ons personeel komt hier vandaan.
Via onder meer sponsoring doen we graag wat terug voor de stad.”

Extreem

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

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

www.vlistbrocante.com

Column

Drie weken lang hebben we van de Tour de France kunnen genieten,
spannender dan het jaren lang geweest is, en uiteindelijk een winnaar
waar 47 miljoen Colombianen apentrots op zijn terwijl het ventje over
een Tour van 3371,5 km (na correctie) het slechts 33 km, inclusief
tijdrit, zelf heeft moeten doen. Het deed denken aan een verhaaltje
uit de Donald Duck, van lang geleden: Donald daagt oom Dagobert
uit om de Mount McKinley (hoogste berg van de USA) te beklimmen,
“dat lukt u nooit, (ouwe dikzak)!” Als Donald zelf zwoegend aan de
touwen eindelijk boven aan de top over het randje kijkt, zit Oom
Dagobert daar prinsheerlijk in een tuinstoel: hij heeft van een deel
van zijn goudstukken een trap gestapeld. Maar kom, het is hem
gegund (Egon Bernal bedoel ik).
Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben: Max Verstappen won de
Grote Prijs van Duitsland, en in België werd de 24 uursrace van
Francorchamps stilgelegd: de Tour, Hockenheim èn Francorchamps
werden de afgelopen week c.q. dit weekend geteisterd door extreme
weersomstandigheden, temperaturen die ook in Nederland nog nooit
vertoond waren, modderstromen, hagelstenen als duiveneieren,
tropische regenbuien waardoor het wegdek spekglad werd, en dan
hebben we het alleen nog maar over een week en een weekend in
Europa. En viel het u ook op, dat al die bergen die ze tussen de
verslagen van de Tourritten door laten zien allemaal zo groen waren?
Waar was die eeuwige sneeuw die vroeger ook in juli als een dikke
gewatteerde deken over de bergtoppen hing? De eeuwige sneeuw is er
voor eeuwig weggesmolten! Als straks alles elektrisch is kan het
klimaat wel weer met een paar graadjes omlaag, maken wij onszelf
wijs. Mispoes!, het wordt alleen maar extremer. En voordat alle 7,55
miljard aardbewoners (er komen er jaarlijks nog eens 90 miljoen bij)
allemaal een elektrische auto, airco en koelkast hebben, is het te laat.
Otto Beaujon
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Met droefheid hebben we kennisgenomen van het
overlijden van

Theo Pollemans

Theo was van 1966 tot 1989 directeur van de Sint
Jozefschool. Al die jaren zette hij zich met hart en
ziel in voor zijn school en voor het welzijn van zijn
leerlingen, want naast ‘hoofd der school’ was hij
ook altijd meester van de zesde klas.
Theo was in veel opzichten zijn tijd ver vooruit,
maar stond ook voor de
traditionele waarden en normen.
Het maakte hem tot een markante persoonlijkheid.
Wij wensen Ria, zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe met het verlies van Theo.

PAGINA 5

Op 88-jarige leeftijd is overleden mijn man,
onze (schoon)vader en opa

Wil van Breukelen
Willem Philippus Antonius
Montfoort,
27 september 1930

Hij was een man van weinig woorden,
genietend van de kleine dingen in het leven
en met een scherp gevoel voor humor.
We zijn dankbaar voor alle mooie
herinneringen die hij achterlaat.
Fien van Breukelen - van Rossum

Namens collega’s en oud-collega’s
van Basisschool St. Jozef,
Tom Streng
Directeur Basisschool St. Jozef

Tom & Ginger
Margriet
Marieke & Tom
David & Eline
Thomas

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven.
Na een lang en actief leven is na een korte periode
van afnemende energie en gezondheid thuis - in het
midden van zijn gezin - overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

Er is gelegenheid om te condoleren op dinsdag
30 juli tussen 19.30 en 20.30 uur in De Heeren
van Montfoort, Hoogstraat 41 te Montfoort.
De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag
31 juli om 10.30 uur in de Rooms-Katholieke
kerk Geboorte Johannes de Doper,
Pastoor Spaanplein 2 te Montfoort.

Theodorus Adrianus Pollemans

Theo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
* Oude-Tonge, 1 april 1930
† Oudewater, 23 juli 2019

Aansluitend begeleiden wij Wil naar zijn
laatste rustplaats op Begraafplaats Stuivenberg,
Bovenkerkweg / Blokland te Montfoort.
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen geven
wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame en
lieve vader, schoonvader en opa

Na de begrafenis is er een samenzijn
in De Heeren van Montfoort.

Gert Brand

Correspondentieadres:
Antoniushof 61, 3417 JM Montfoort

Ria Pollemans - Spitters
Johan en Ingrid
Robine en Adam
Amber en Andrew
Kawian
Joël
Lucas en Linda
Maren
en Co
Joe

Gerardus Johannes

Oudewater, 6 augustus 1933

Harmelen, 26 juli 2019

sinds 1993 weduwnaar van Riet Brand - Schalkwijk
Erna en Eelco
Oberon
Ben en Leendert

Het afscheid en de crematie hebben inmiddels
plaatsgevonden.

Joost en Babs
Olivier †
Pepijn
Fabiënne

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

Met veel respect en dankbaarheid gedenken wij

Theo Pollemans

1930 - 2019
Theo Pollemans nam een halve eeuw geleden het
initiatief voor de oprichting van onze partij, de
Onafhankelijken. Het was een radicale verandering
in het toen overwegend behoudende Oudewater.
Theo was eigenzinnig, creatief, had een sociaal
bewogen hart en leefde mee bij al wat leeft op
aarde, de zwerfkatten in de buurt inbegrepen.
En nooit te bang om op te komen voor een
afwijkende mening.
Wij zijn hem heel veel verschuldigd.
Onze gedachten gaan uit naar Ria, zoons,
schoondochters en kleinkinderen, die wij sterkte
wensen in deze moeilijke tijd.
De Onafhankelijken
René van den Hoogen, fractievoorzitter
Adrie van den Hoogen, secretaris

Met grote dankbaarheid gedenken wij

Theo Pollemans

overleden op 23 juli j.l.
Theo was medeoprichter en erelid van onze
vereniging en bekleedde met grote inzet
verschillende bestuurlijke functies.
Zijn grote betrokkenheid bij de historie en cultuur
van Oudewater en het uitdragen daarvan in woord
en geschrift zal altijd in onze herinnering blijven.
Wij wensen Ria, zijn zonen Johan, Joël en Lucas en
verdere familie sterkte bij het dragen van dit verlies.
De Geschiedkundige Vereniging Oudewater
Nell van Gool, voorzitter

Montfoort,
25 juli 2019

Op hoge leeftijd en helder van geest is na een
kortstondig ziekbed zacht en kalm van ons
heengegaan onze vader, opa en super-opa

Ernst Dorrestijn
* 16 januari 1929
Sinds 2011 weduwnaar van
Greet Dorrestijn - de Heer

Marianne en Bas
Wessel
Anouk

Jan en Maria
Karin en René
Marieke en Remco
Lieke
Anouk
Karlijn en Inder

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
1 augustus om 14.00 uur in de Sint Franciscuskerk,
Kapellestraat 13 te Oudewater.
Aansluitend begeleiden wij Pa naar zijn laatste rustplaats
op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de
Waardsedijk te Oudewater.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Brasserie Joia, Havenstraat 1-2 te Oudewater.
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
Vijverhof voor de liefdevolle zorg.

† 24 juli 2019

Hans
Correspondentieadres
Heemraadsingel 14
3421 VG Oudewater
De crematie heeft maandag 29 juli plaatsgevonden
in het crematorium Domstede te Utrecht.

Correspondentieadres: Toleind 1, 3421 KE Oudewater

vermey | uitvaartzorg
aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

vermeyuitvaartzorg.nl | T
www.andanteuitvaart.nl

0348 471962
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348-568241

0348 - 56 23 98

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

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

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l
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Glas = 100% recyclebaar!

30 JULI 2019

Geen inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van het Stadsteam Oudewater in het
Medisch Centrum Oudewater komt op de donderdagen 1 en
8 augustus te vervallen in verband met de zomervakantie.

De scherven van lege glazen
flessen en potten worden gebruikt
voor de productie van nieuw glazen
verpakkingsmateriaal.

Het eerstvolgende staat gepland voor
donderdag 15 augustus van 10.00-12.00 uur.

Glas is 100% recyclebaar
zonder verlies van kwaliteit.

Wel of niet in de glasbak?

4 Verpakkingsglas, inclusief
restjes, doppen en deksels.
x Glas van ruiten (Milieustraat).
x Spiegels (restafval).
x Te groot kapot glas
(Milieustraat).

APV / Bijzondere wetten
• De Boezem en Goejanverwelle
Bovendijk in Hekendorp
het organiseren van de
Sinterklaasintocht Hekendorp
op 23 november 2019,
ingediend op: 13-07-2019,
dossiernummer: 1922201

• Hekendorperweg 43
in Oudewater
het organiseren van een Open
dag Dierenkliniek Benschop
Oudewater op 5 oktober 2019,
ingediend op: 21-07-2019,
dossiernummer: 1922245

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
zijn voornemens onderstaand
verzoek om maatwerkvoorschriften
te weigeren aan:
• Boerderijcamping De Mulderije
voor het adres:
Hekendorpse Buurt 33
in Hekendorp.
Betreft: verzoek ontheffing
plaatsen vetafscheider.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt met de
bijbehorende stukken na datum van
verzending gedurende zes weken
ter inzage bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, Utrecht,
elke werkdag van 08.30-12.30
en van 13.30-17.00 uur
(na telefonisch overleg
088-0225000);
• Gemeente Oudewater,
Waardsedijk 219,
3421 NE Oudewater.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oudewater maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een melding op
basis van het Activiteitenbesluit
hebben ontvangen van:
• Boerderijcamping De Mulderije
voor het adres:
Hekendorpse Buurt 33
in Hekendorp.
De melding heeft betrekking op
het uitbreiden van de bestaande
camping met een terras met
kleine vegetarische keuken.
• Maatschap Oosterlaken
voor het adres:
Hoenkoopse Buurtweg 39
in Oudewater.
De melding betreft een
uitbreiding met een windmolen
bij de veehouderij.
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

• Loon- en verhuurbedrijf
Fred Looman V.O.F.
voor het adres:
Hoenkoopse Buurtweg 63
in Oudewater.
De melding heeft betrekking op
het opslaan van Adblue en
afgewerkte olie en het lozen
van afvalwater van de
wasplaats op het vuilwaterriool
(in plaats van lozen op
oppervlaktewater).
• Juffermans Machinebouw B.V.
voor het adres:
Kastanjeweg 4 in Oudewater.
De melding heeft betrekking op
diverse doorgevoerde
(bouwkundige) wijzigingen.
• Firma de With de Jong
voor het adres:
Noord-Linschoterzandweg 44
in Snelrewaard.
De melding heeft betrekking op
nieuwbouw van de jongveestal.
Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen
naar voren te brengen, bezwaar in
te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30-12.30
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de
stukken wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst, telefoon
088-0225000.

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

• Korte Havenstraat in Oudewater
het ophangen van een
spandoek op 5 oktober 2019
voor het aankondigen van de
Open dag van de dierenkliniek
Benschop Oudewater,
ingediend op: 21-07-2019,
dossiernummer: 1922246

• gemeente Oudewater
het houden van een collecte
van het Reumafonds van
15 tot en met 21 maart 2020,
ingediend op: 12-07-2019,
dossiernummer: 1922223

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het verbouwen van een
voormalig agrarisch gebouw
tot 16 zorgwoningen en het
nieuwbouwen van een
opslagloods,

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Kapellestraat 37 in Oudewater
het aanleggen van een tuin aan
de grachtzijde,
ingediend op: 16-07-2019,
dossiernummer: OLO4548245

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4189051

• Jhr A van Swietenstraat 12
in Oudewater
het plaatsen van een dakopbouw
en het wijzigen van de nok,
besluit: verleend op 18-07-2019,
dossiernummer: OLO4272951

• Papekopperstraatweg 28
in Papekop
het graven van een sloot,

besluit: aanvraag onvolledig en
buiten behandeling gesteld op
05-07-2019, dossiernummer:
OLO4309857

• Nieuwstraat 12A in Oudewater
het plaatsen van een
dakopbouw,

• Hekendorpse Buurt 11
in Hekendorp
het nieuw bouwen van een
woning,

• Hoenkoopse Buurtweg 5A
in Oudewater
het onderheien van de vloer
van het voorhuis en het plaatsen
van een deur in de zijgevel,

• Dijkgraaflaan 93 in Oudewater
het vervangen van een schutting
op de erfgrens en het plaatsen
van een veranda met berging in
de achtertuin,

ingediend op: 18-07-2019,
dossiernummer: OLO4545567

ingediend op: 16-07-2019,
dossiernummer: OLO4545267

besluit: verleend op 09-07-2019,
dossiernummer: OLO4252027

besluit: verleend op 22-07-2019,
dossiernummer: OLO4240997

• Burg. Zielhuisstraat 14
in Oudewater
het uitbouwen aan de zijkant en
de achterkant van het huis en het
nieuwbouwen van een veranda,
besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4080433

• Hekendorpse Buurt 1B
in Hekendorp
het bouwen van een nieuwe
woning en het veranderen van
een bestaande inrit,
besluit: verleend op 11-07-2019,
dossiernummer: OLO4162471

• Willeskop 160 in Oudewater
het realiseren van een
bijgebouw met garage en
opslag op de begane grond/
kelder en een bed en breakfast
op de verdieping,
besluit: verleend op 17-07-2019,
dossiernummer: OLO4382147

• Goudse straatweg 49
in Oudewater
het plaatsen van het voorste
gedeelte van een loods,

besluit: verleend op 17-07-2019,
dossiernummer: OLO4513277

• Molenwal 9 in Oudewater /
Molenwal 11 in Oudewater /
Molenwal 13 in Oudewater /
Molenwal 15 in Oudewater
het bouwen van vier woningen,
besluit: verleend op 12-07-2019,
dossiernummer: OLO4267067

APV / Bijzondere wetten
• Goejanverwelle 29A
in Hekendorp
het exploiteren van
café-restaurant Uitspanning
Goejanverwelle,

besluit: verleend op 15-07-2019,
dossiernummer: 1721932

• Goejanverwelle 29A
in Hekendorp
het schenken van alcohol
in een horecabedrijf
‘Uitspanning Goejanverwelle’,

besluit: verleend op 15-07-2019,
dossiernummer: 1716828

• Markt-Westzijde 3
in Oudewater
het organiseren van een
verjaardagsfeest op
6 september 2019,

besluit: verleend op 16-07-2019,
dossiernummer: 1921785

• Statenland 1 in Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor een wagen
voor het bevolkingsonderzoek
van 9 september 2019 tot en
met 1 november 2019,

besluit: verleend op 17-07-2019,
dossiernummer: 1922166

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

Agenda

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

• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur

• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur

• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 30 juli 2019
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ZomerWaterschap: Peilbeheer
openstelling
kerken

OUDEWATER

Iedere woensdag en zaterdag

Insectenhotel op plein
Immanuelschool
Op het plein van de Immanuelschool in Oudewater is behoorlijk veel groen te
vinden en daar komen allerlei beestjes op af. De leerlingen van groep 1 en
2 vonden die beestjes ‘best interessant’ en daarom gingen zij zich er wat meer
in verdiepen. Ze hebben met behulp van de leerkracht een soort van onderzoek
naar allerlei insecten gedaan. Ze weten nu van heel veel van die beestjes: hoe
ze heten, wat ze eten en hoe ze leven.
De leerlingen werden zo enthousiast dat
ze bedachten dat er een insectenhotel
op het plein moest komen, want een
huis maken voor die beestjes zou vast
wel aardig zijn. Ze maakten een lijst met
materialen die nodig zouden zijn en met
behulp van ouders werden al die
spulletjes verzameld. Een vader van een
van de leerlingen zette dat hotel
vervolgens samen met de leerlingen in
elkaar en op donderdag 11 juli zou de
officiële opening verricht worden door
twee leerlingen. Maar toen kwam, heel
toevallig, de burgemeester van
Oudewater voorbij en omdat die wel wat
weet van het verrichten van officiële

door Aad Kuiper

openingen, hielp hij gezellig een handje
mee. Mooier kan het haast niet.
Laat de beestjes nu maar komen naar
het spiksplinternieuwe insectenhotel op
het mooie groene plein van de
Immanuelschool! En, nu de vakantie
begonnen is, kunnen ze in alle rust aan
hun nieuwe onderkomen gaan wennen.
Wij, als lezers, zijn benieuwd hoe het
verder gaat met dit hotel in gastvrij
Oudewater; we horen er vast nog wel
eens iets van.

Mandolineorkest in Oudewater
Zaterdagmiddag 3 augustus geeft het eerste Schiedamse Mandoline Orkest ONI
vanaf 15.00 uur een concert in de grote- of st. Michaëlskerk in Oudewater.
Het eerste Schiedamse Mandoline Orkest ONI werd in 1915 opgericht en is daarmee
het oudste nog spelende mandolineorkest van Nederland. De muzikale leiding is al
meer dan 25 jaar in handen van dirigent Cor Roozendaal. ONI bestaat uit twaalf
leden, verdeeld over 1e mandoline, 2e mandoline, mandola, mandoloncello en gitaar.
Het repertoire van ONI bestaat uit (licht) klassieke en hedendaagse muziek, zowel
oorspronkelijk voor mandolineorkest geschreven als voor mandolineorkest bewerkte
composities. Zaterdagmiddag spelen ze werk van o.a. Erik Statie.
Dit concert begint om 15.00 uur, toegang is gratis, een gift wordt op prijs gesteld.

- Sint Franciscuskerk,
Kapellestraat 13 te Oudewater
Iedere woensdag en zaterdag tussen
11.00 en 16.00 uur. De rooms-katholieke Sint Franciscuskerk in Oudewater is
te herkennen aan de spitse toren en
‘s nachts aan het groen verlichte kruis op
de top van de kerk. Deze prachtige
driebeukige neogotische kruiskerk is in
1881 ontworpen door Evert Margry, die
een leerling was van de beroemde
architect Pierre Cuypers. Margry
ontwierp ook de naastgelegen pastorie.
Kruiswegstatie, communiebanken en
zijkapellen zijn ook afkomstig uit het
atelier van Margry. De kerk is in de derde
fase van de restauratie, maar blijft ook
tijdens die restauratie te bezichtigen en is
zeker de moeite waard.
- Grote of St Janskerk in Montfoort.
Iedere woensdag en zaterdag is de Grote
of St Janskerk van 12.00 tot 16.00 uur
geopend voor bezoekers.
Het monumentale gebouw heeft een
bewogen historie w.o. een grote
kerkbrand waarvan de gevolgen nog
steeds te zien zijn. De inrichting is
protestants en heeft ook een eigen
verhaal met o.a. de koorafscheiding.
Zo is er nog veel meer te zien. Loop
gerust eens naar binnen. De Montfoortse
kerk herbergt twee monumentale orgels.
Het hoofdorgel wordt gedateerd rond
1780 met waarschijnlijke bouwer
Delhaye, en ook een koororgel gedateerd
1840 van onbekende bouwer. Deze
orgels zijn te horen in orgelbespelingen
op zaterdag en soms ook op woensdag.
Aanvang 14.00 uur.
- St. Jans kerk te Linschoten
Van 12.00 tot 16.00 uur heten gidsen u
welkom in het historische gebouw.
Ook is er een gratis boekje aanwezig met
historische gegevens.

Iedere woensdag t/m zaterdag

- Grote- of St. Michaëlskerk
te Oudewater
tussen 11.00 en 16.00 uur.
Gastvrouwen en -heren heten bezoekers
welkom en vertellen desgevraagd allerlei
wetenswaardigheden over o.a. de ramen,
de graven en grafzerken, de preekstoel,
de orgels, de klokken en de kerkdiensten.
Er is een minibibliotheek met boeken
over Oudewater, bordjes met info over
klokken, orgels en grafmonumenten.
Ook staan er consoles met een oude
plattegrond van de grafzerken, alsmede
een plattegrond van de bouwfasen door
de eeuwen heen. Voor kinderen is er een
speurtocht door het kerkgebouw om zo
actief wat te weten te komen over het
kerkgebouw. Achterin het gebouw staan
twee vitrinekasten. Dit jaar heeft één kast
het thema ‘koororgel’, de andere kast
toont de laatste restauratie van het
kerkgebouw van 1959 tot 1968. Tijdens
de zomeropenstelling is er elke zaterdagmiddag om 15.00 uur een concert of
een muzikaal intermezzo.

Grachtenvaert in
combinatie met een
Torenbeklimming

Muzikale reis naar Parijs
Zin in een middagje Parijs? Kom dan
zaterdagmiddag 10 augustus tijdens
de zomeropenstelling naar de Groteof St. Michaëlskerk te Oudewater.
De Zeister pianist en organist Wouter
Harbers neemt u graag mee op
muzikale ontdekkingstocht door
Parijs.

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Het Toeristisch Informatie Punt
Oudewater organiseert zaterdag
3 augustus vanaf 12.00 uur een
Grachtenvaert met aansluitend een
torenbeklimming onder leiding van
een gids.
Vanaf het water kunt u genieten van de
prachtige monumenten die Oudewater
rijk is. Aansluitend wordt u in de
gelegenheid gesteld de toren van de
Grote- of St. Michaëlskerk te
beklimmen om aldaar te genieten van
het prachtige uitzicht over de stad.
Met het combiticket (12,50 euro) is het
mogelijk na afloop een kopje koffie of
thee met een stukje appeltaart te
nuttigen bij Hotel Restaurant Abrona.
Bezoekers worden verzocht zich vooraf
te melden bij het TIP-kantoor,
Leeuweringerstraat 10.
Telefoon 0348-561628.
Info: www.oudewater.net

Sophia de Voogt
Utrechts
kampioen
Waan je in Versailles bij Mozarts variaties
op ‘Ah! Vous dirai-je, Maman’, droom
weg bij de maneschijn met Debussy’s
Clair de lune, en beleef het spektakel van
de Franse orgels met muziek van Widor.
Het concert begint om 15.00 uur in de
koorruimte van het kerkgebouw met
vleugel en koororgel, De toegang is
gratis; u mag uw waardering uitspreken
o.a. door een gift voor Open Kerk.
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Sophia de Voogt rijdend lid voor
Hippisch Centrum De Lange
Linschoten, is afgelopen weekend
met haar pony ‘Appel’ Utrechts
kampioen geworden in de klasse
B-pony’s. De combinatie had maar
liefst 90 stijlpunten. Met haar pony
‘Peer’ werd Sophia tweede en is zij
reserve kampioen. De combinatie
mag nu door naar het NK in
Ermelo op 30 augustus.
Sophia op haar pony Appel.

Het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden herziet eens in de zoveel jaar zijn
eigen beleidsnota peilbeheer, kort samengevat: waar (in het beheersgebied)
staat het water (in de polder) hoe hoog onder het maaiveld, en hoeveel en hoe
lang mag het daar boven of daaronder staan?
Daar zijn, zo schrijft het hoogheemraadschap in een onpeilbaar persbericht, zoveel
nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, bodemdaling, de mogelijkheden van
dynamisch peilbeheer en waterkwaliteit, dat een nieuwe nota geboden is.
Wie daar alles van wil weten, kan op maandag 9 september a.s. naar zalencentrum
St. Jozef in Montfoort, zaal open vanaf 19.45 u. Het waterschap zal daar een
toelichting geven, en u kunt daar vragen stellen.
U kunt de nieuwe nota inzien op www.destichtserijnlanden.nl, u kunt hem ook tijdens
kantooruren gaan inzien bij het waterschap in Houten (Poldermolen 2), en u kunt uw
vragen vast stellen per e-mail aan beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl of per telefoon, maar
de betreffende ambtenaar is wel nog t/m 25 augustus met vakantie. Wilt u een
zienswijze indienen, dan mag dat via Postbus 550, 3990 GJ Houten. Het bureau
Communicatie (030 - 6345964) kan u wellicht vertellen of u een zienswijze ook per
e-mail mag indienen (als zij niet met vakantie zijn). Op uw schriftelijk ingediende
zienswijze (postbus 550...) krijgt u in elk geval antwoord voordat het Algemeen
Bestuur de nieuwe nota vaststelt.

VVD en D66 kiezen voor windmolens
Tussen nu en een jaar moeten alle gemeentes in Nederland aangeven hoe zij
(een deel van) hun eigen energie duurzaam gaan opwekken. De Regionale
Energie Strategie heeft bepaald dat de stad Utrecht onmogelijk de benodigde
energie kan opwekken met zonnepanelen of windmolens, en daarom moeten
de plattelandsgemeentes in de provincie Utrecht een extra inspanning doen om
nog wat meer elektriciteit op te wekken. Elk van die gemeentes krijgt de
gelegenheid om zelf aan te geven hoe ze de gestelde opgave willen invullen; als
ze dat niet doen geeft de RES een bindende aanwijzing.
De fractie van VVD en D66 in de
Oudewaterse gemeenteraad maakt haar
standpunt in deze nu al bekend, er van
uit gaande dat de duurzame- energieverplichting in het najaar op de agenda
van de gemeenteraad komt.
VVD en D66 stellen kort en krachtig,
dat hun voorkeur uitgaat naar (grote)
windmolens, waarvan er naar hun
berekeningen een stuk of zes nodig
zullen zijn op het grondgebied van
Oudewater. De fractie kiest nadrukkelijk
niet voor zonneparken die ten koste
gaan van het eeuwenoude boerenland.
Fraai zijn deze windmolens niet, dat
wordt wennen. Maar de gemeente mag
nu nog zelf bepalen waar wat komt.
En de investeringen worden gedaan
door het bedrijfsleven, de subsidie komt
van de rijksoverheid en de gemeente

ontvangt 50% van de opbrengst,
waarmee de gemeente naar keuze lasten
kan verlichten, voorzieningen betalen en
zorg en welzijn verbeteren. In de dialoog
met de provincie wil de fractie dat het
gemeentebestuur straks wèl de wens om
woningen te mogen bouwen aan de
randen van Oudewater nadrukkelijk bij de
provincie op tafel legt; voor wat hoort
wat.
VVD en D66 willen in de keuze voor
windmolens als op zichzelf staand en
toereikend bod presenteren: niet eerst
alle goedbedoeld kruimelwerk turven om
alvast een fractie van het beoogde doel te
halen. VVD en D66 zijn van mening dat
dure voorzieningen als zonnepanelen op
je huis en een warmtewisselaar behoren
tot het privé domein waar de burger zijn
eigen keuzes mag maken.

Kroos
Een inwoner van Papekop vroeg of de dikke laag kroos die momenteel op het
water ligt niet schadelijk is? En waarom sommig kroos groen is, en ander rood?
De tweede vraag is eenvoudig.
Het groene is eendenkroos, komt
wereldwijd voor in stilstaand zoet water,
er zijn nog een dozijn andere ‘echte’
kroossoorten die heel veel op elkaar
lijken. Het rode kroos is eigenlijk geen
kroos maar een kroosvaren. Als je er een
handvol van uit de sloot haalt, zie je dat
hij blaadjes op steeltjes heeft, en een
kluwen worteltjes (het echte kroos
bestaat uit een drijvend groen schijfje en
één worteldraadje).
Het massaal voorkomen van kroos heeft
alles te maken met de voedingsstoffen in
het water. Sloten in weidegebied bevatten
nu eenmaal meer stikstof en fosfaat dan
een hoogveen-vennetje. Daarvoor moet
je bijvoorbeeld naar België of naar
Ierland: ook daar vind je kroos, al ben je
daar een dag bezig met schepnet en
pincet om een theekopje vol te
verzamelen.

door Aad Kuiper

Waar, zoals bij ons, het kroos volop
voorhanden is, eten watervogels er graag
van. Gedurende de zomer nog zinkt het
kroos naar de bodem om daar te
vergaan. De minieme zaadjes
overwinteren daar. Vroeger was het de
gewoonte dat het kroos na de langste
dag met de baggerbeugel op de kant
getrokken werd (om daar te vergaan, en
het weiland te voorzien van meststoffen,
wat niet verhinderde dat de bouwstoffen
van het kroos uiteindelijk toch weer in de
sloot terecht kwamen).
Aquariumliefhebbers kennen een andere
drijvende varen: Salvinia, een meer
herkenbaar ‘plantje’ dan de bekende
rode kroosvaren met de naam Azolla.

Uitslag NFM finale - Gouden Rige
It Heidenskip 27-07-2019

Senioren
20.49 - Thewis Hobma, Harlingen
20.30 - Sytse Bokma, Hindeloopen
20.20 - Rian Baas, Utrecht
19.92 - Jaco de Groot, Kamerik
19.75 - Erwin Timmerarends,
Montfoort
Dames
16.05 - Dymphie Baas-van Rooijen,
Oudewater
15.33 - Marrit v/d Wal, It Heidenskip
14.84 - Wendy Helmes, IJsselstein
14.24 - Sigrid Bokma, Hindeloopen
13.64 - Anna-Jet Leyenaar, IJlst
Junioren
20.40 - Reinier Overbeek, Benschop

18.88 - Chris Anker, Vlist
18.05 - Jos Bethlehem, IJlst
17.48 - Jesper Demmer, Workum
17.21 - Lucas van Eijk, Haastrecht
Jongens
18.15 - Rutger Haanstra, It Heidenskip
16.98 - Riemer Durk Krol, Heeg
16.43 - Guus Hoogland, Montfoort
15.57 - Mark van der Horst,
Schoonhoven
15.53 - Peter Faber, Oldehove
Meisjes
14.84 - Femke Rispens, Niehove
13.67 - PR - Inger Haanstra, It
Heidenskip
13.56 - Lisse v/d Knaap, IJlst
13.38 - Hanneke Westert, Sneek
12.96 - Suzanne Mulder, Vlist
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Dienstweigeraars
Ongeveer een jaar geleden heb ik een artikel geschreven over de
Militaire Dienstplicht. Stoere verhalen over een tankcommandant en
een vrachtwagenchauffeur, waarop ik vele leuke reacties kreeg.
Militaire Dienstplicht was in de jaren na de oorlog echt belangrijk,
want er was een zorgwekkende dreiging vanuit het oosten.
De oudste drie jongens (later twee) van het gezin moesten zich na
een goedkeuring melden op een kazerne om een militaire opleiding
te gaan volgen om ‘volk en vaderland’ te gaan dienen.
Maar er was ook een groep jongens die dat helemaal niet zagen
zitten. Veel babyboomers zetten zich in de jaren ‘70 en ‘80 juist heel
erg af tegen gezag en geweld. Er was een groot onbehagen tegen
de wapenwedloop tussen Amerika en de Sovjet Unie. Het was de
tijd van ‘Love en Peace’. Zij voelden er niets voor om geweld te
gebruiken tegen anderen en waren ervan overtuigd dat oorlog nooit
tot een oplossing kon leiden. Zij hadden gewetensbezwaren om in
dienst te gaan. Met twee van hen, Wim Knol en Paul Satink, had ik
een gesprek over hun ervaringen als dienstweigeraars.

Wet Gewetensbezwaren
In 1962 werd de ‘Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst’ (G.M.D.)
aangenomen. Wanneer vastgesteld werd dat een dienstplichtige
‘onoverkomelijke gewetensbezwaren had tegen de persoonlijke vervulling
van de militaire dienst, in verband
met het gebruik van middelen van
geweld waarbij men door
dienstvervulling in de Nederlandse
krijgsmacht kan worden betrokken’,
kon deze dienstplichtige ‘erkend
gewetensbezwaarde’ worden.
Om daarvoor in aanmerking te
komen, moest de dienstplichtige een
brief schrijven naar het ministerie met
daarin het beroep op de wet G.M.D.
en de motivatie daarvoor. Vervolgens
werd de dienstplichtige opgeroepen
voor een gesprek met de Commissie
van Advies. Wim Knol moest
daarvoor naar de Wassenaarseweg
in Den Haag, waarvoor hij keurig
reiskostenvergoeding kreeg.
“De confrontatie met die commissie
was best wel indrukwekkend”,
vertelde Wim. “Je kwam binnen in
een zaaltje waar drie heren achter
een grote tafel zaten. Eén daarvan
was psycholoog en er zat ook militair
met een hoge rang: pet op en de
nodige onderscheidingen op de
borst. Op enige afstand daarvan
moest ik op een eenzaam stoeltje
gaan zitten, zodat je wel duidelijk
een intimiderend gevoel kreeg.
Het voelde als een soort tribunaal.
bosjes een Rus met een geweer in de
Ik was best wel strijdbaar en kon
aanslag op ons af kwam.
goed uit mijn woorden komen,
Mijn antwoord was dat ik met hem in
maar je kneep hem toch ook wel.
gesprek wilde gaan en me zeker niet
Het voelde of je examen moest doen
agressief tegen hem zou gedragen.
in je principes. Gelukkig had ik me
Ook de derde wereld kwam ter
goed op het gesprek voorbereid door
sprake. Wat zou ik doen om van een
boeken over het onderwerp te lezen
dictator in zo’n land af te komen.
en advies te vragen bij Pax Christi.
Zou je de gewapende
Bij hen had ik een gesprek gehad
verzetsbeweging in dat land steunen?
met een ervaren dienstweigeraar.
Ook daar kon ik een vredelievend
Ik was me daardoor bewust dat ik
antwoord op geven. Na dit soort
op elke vraag een duidelijk
vragen beantwoord te hebben, kon ik
pacifistisch antwoord moest geven.
weer gaan. Een maand later kreeg ik
Een voorbeeld: ze vroegen aan me
bericht dat mijn bezwaar erkend
wat ik zou doen als ik met mijn meisje
werd en dat ik op zoek moest gaan
door een park liep en er ineens uit de
naar vervangende dienst.”
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(91)

door Wout van Kouwen

Hij was een van de oprichters van de
Wereldwinkel in Oudewater.
Niet in een aangenaam warme
winkel in de Leeuweringerstraat maar,
geheel naar die tijd, op vrijdagavond
en zaterdagmorgen op een
omgebouwde bakfiets in weer en
wind op de Markt.
Zie het krantenartikel uit
De IJsselbode van januari 1976.

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.
hield. Beneden zat Pax Christi en de
bovenverdieping was voor het I.K.V.
gereserveerd. Wim zat daar bijna
twee jaar lang op een zolderkamertje
achter een groot bureau vol papieren,
kranten en folders, zijn werk te doen.
Hij was toen 22 jaar en maakte deel
uit van het secretariaat.
Er werd met volle inzet gewerkt aan
de anti-kernwapencampagne waar
het I.K.V. tijdens de Vredesweek in
1977 mee was begonnen.
Wim hield de administratie van de
220 plaatselijke actiegroepen bij,
organiseerde bijeenkomsten,
bereidde vergaderingen voor, deed
archiefwerk en schreef, nog op zo’n
ouderwetse typemachine, de nodige
brieven en artikelen.
Met de artikeltjes die hij daar voor
het I.K.V. schreef, legde hij de basis
voor zijn latere loopbaan als journalist
bij o.a. Het Utrechts Nieuwblad.

Columnist Hoogland schreef in de
Telegraaf: “We waren zo tegen alles
wat een uniform droeg, dat we het
zelf gingen dragen!”
Zo ook Wim. In Gouda kocht hij bij
de Dump, waar surplus voorraden
van het leger verkocht werden, een
groene pukkel (legerschoudertas),
een parka (legerjas met capuchon),
een pilotenoverhemd en
soldatenkisten (hoge schoenen).
Ondertussen werd er wat af
gediscussieerd tussen de jongeren
onderling in Oudewater o.a. bij Soos
Truus en Seelt. Wim: “Een van mijn
beste vrienden ging naar het K.M.A.

Het Interkerkelijk Vredesberaad
Bij Paul Satink was het een ander
verhaal. Hij was al bijna twee jaar
onderwijzer aan de Jozefschool toen
hij het verzoek kreeg om voor de
Commissie van Advies in Den Haag
te verschijnen. Maar omdat Paul zijn
rekest nog niet had ingeleverd, kon
hij meteen weer vertrekken. Dus toch
maar het rekest geschreven en
opgestuurd. Enkele weken later stond
hij weer voor ‘het tribunaal’ nadat hij
voorafgaand eraan een gesprek had
gehad met een psycholoog. Nu was
Henk Hofland (bekend journalist en
columnist uit die tijd) de voorzitter
van het drietal. Paul verdedigde zijn
standpunt met verve. Hij had zich
niet, zoals Wim, uitgebreid
voorbereid, maar maakte de mannen
achter de tafel duidelijk dat hij niets
zag in het Nederlandse Leger.
Agressie lokt agressie uit, vond Paul.
Hier wilde hij niet aan meedoen.
Enkele weken later kreeg hij bericht
dat zijn bezwaren waren
goedgekeurd en dat hij erkend werd
als gewetensbezwaarde. Hij mocht
het schooljaar in Oudewater
afmaken en moest zich daarna
melden voor vervangende dienst.

Vervangende dienst
Erkend gewetensbezwaarden kregen
namelijk een ‘vervangende dienst’
opgelegd. Deze duurde in principe
even lang als de reguliere dienstplicht
inclusief de herhalingsoefeningen.
Omdat de meeste militairen niet voor
herhalingen werden opgeroepen,
duurde de vervangende dienst in de
praktijk een derde deel langer:
18 maanden en 20 dagen.
De vervangende diensttijd moest
worden vervuld ten gunste van het
algemeen belang. Omdat Wim Knol
nog geen beroep had, mocht hij zelf
solliciteren bij een instelling voor het
algemene belang. En dat werd het
I.K.V. (Interkerkelijk Vredesberaad).
Wim had het daar prima naar zijn
zin met veel dienstweigeraars als
collega. Met de 45 gulden, die hij
elke maand kreeg, had hij nog een
leuk zakcentje ook. Elke dag met de
bus en de trein op en neer naar Den
Haag waar hij op het station een
paars geschilderde, eigentijdse oude
fiets had staan, die hem naar de
Celebesstraat bracht, waar het I.K.V.
in een omgebouwd woonhuis kantoor

Het I.K.V. werd in 1966 opgericht. Negen kerkgenootschappen waren
hier lid van. Men wilde zich wijden aan de vredesvraagstukken in de
wereld. De katholieken hadden al zo’n vredesbeweging in 1945 opgericht:
Pax Christi (Vrede van Christus).
Vanaf 1974 was algemeen secretaris Mient Jan Faber het grote boegbeeld
van het I.KV. Tijdens de Vredesweek van 1977 lanceerde de beweging een
campagne tegen de kernwapens onder het motto ‘Help de kernwapens de
wereld uit, om te beginnen in Nederland’. In alle steden van ons land
werden spandoeken met deze tekst opgehangen. Zo ook in Oudewater:
op de bekende plek tegenover het stadhuis. Er kwam van B&W een verbod.
De Oudewaterse ‘I.K.V. Kern’ was
woedend en ging een proces aan tegen
dit besluit. Zij beriepen zich op artikel 7:
vrijheid van meningsuiting. Na drie jaar
kreeg de Kern van het Amsterdamse
Gerechtshof gelijk en mocht vanaf 1980
het spandoek weer worden opgehangen.
In 1981 en 1983 was het I.K.V. de spil
van de beroemde mega-demonstraties in
Amsterdam en Den Haag tegen de
plaatsing van Kruisraketten in ons land.
Ook uit Oudewater vertrok een grote groep
activisten in VW-busjes richting Amsterdam
om aan de demonstratie deel te nemen.
Paul Satink vond het spandoek van
Gerard Miltenburg met de tekst
‘Alleen zure bommen’ de absolute topper
op het spandoektekstengebied.

Naar Amsterdam
Paul had, in tegenstelling met Wim,
al een beroep. En daar werd (mis-)
bruik van gemaakt. Hij moest zijn
vervangende dienst invullen als
onderwijzer op Openbare Scholen in
Amsterdam. Overal waar problemen
waren met de personeelsbezetting
moest hij bijspringen. Het kwam erop
neer dat hij ‘s morgens om 6 uur
vanuit Oudewater met de bus naar
Utrecht vertrok. Daar nam hij de trein
naar de hoofdstad. Hij kwam ongeveer
om half 8 op het Centraal Station
aan en stapte dan naar een
telefooncel. Vandaaruit belde hij
naar het stadhuis om te horen naar
welke school hij zich moest begeven.
Zodra hij dat wist, zocht hij op welke
bus er genomen moest worden en zo
kwam Paul dan uiteindelijk bij de
desbetreffende school aan. Van een
goede ontvangst was meestal geen
sprake. Ze wezen hem het lokaal aan
(meestal kon hij al op het geluid
afgaan) en ‘zoek het verder maar uit’.
Zo heeft Paul in die ruim 18 maanden
vervangende dienst zo’n 25 scholen
bezocht en kreeg hij de lastigste
klassen toebedeeld. Voorwaar een
pittige klus. Toch vond hij in het
weekend de tijd om zich in te zetten
voor de Derde Wereld.

in Breda voor zijn opleiding als
beroepsmilitair. Eindeloze discussies
hadden we samen, een ander werd
uitgezonden naar Libanon, weer een
ander ging de dienst in om van
binnenuit de boel op te blazen”.
Er werden thema-avonden
georganiseerd en op de forumavonden kon het er best pittig aan
toe gaan. Allen met eigen ideeën en
meningen hoe de wereld veranderd
en verbeterd moest worden.
De jaren ‘70 en ‘80 op z’n best!
Bij die tijd hoort de dienstplicht maar
zeker ook de gewetensbezwaren
daarvoor.
Bronnen:
Wikipedia, Wim Knol, Paul Satink,
Panorama, De IJsselbode.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.
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Nieuwenhuizen
Erkend dealer van o.a.
• Wilier • Giant • Koga • Gazelle
• Cortina • Dutch-id
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Wegens Verhuizing naar Oudewater
alle overgebleven stuks met fikse kortingen!

WIJ GAAN DICHT VAN DINSDAG 30 JULI
T/M ZATERDAG 10 AUGUSTUS.
VANAF DINSDAG 13 AUGUSTUS
ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!
Utrechtse straatweg 41 • 3421 GM Oudewater • Telefoon 0348 - 562317

www.biketotaal-nieuwenhuizen.nl

LINGERIE
Donderdag 1 augustus
Vrijdag
2 augustus
Zaterdag 3 augustus

Nieuwstraat 2A,
3441 EB Woerden
0348-409275

10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 17.00

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

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

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

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
Faac
o
o
Cond r,

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

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

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

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

Joop van Vliet B.V.
e a a n u w a u to .
ic
rv
e
s
o
c
ir
a
r
o
o
V
uwe
O o k v o o r h e t n ie
4yf gas kunt u
'g ro e n e re ' r- 1 2 3
b ij o n s te re c h t!
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

www.b5beveiligingstechniek.nl

prikbord

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

e 22,50 (incl. 21% btw)
OUD IJZER - OUDE METALEN DE IJSSELBODEKosten
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
WITGOED - ELEKTRONICA DAAR GA JE
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

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

VOOR ZITTEN!

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

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg
Zelf inleveren: ma. t/m za. bij fam. Slingerland,
Goudse straatweg 17, Oudewater
Stichting Verenigingsgebouwen Herv. Gem. Oudewater

AHLES

en

Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . ‘08
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Fiat panda 1.2 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘12
Fiat panda (nieuw model) . . . . . . . . . . . . . . ‘12
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Suzuki Alto 1.0 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . . ‘04

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

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

OpHaaldaG Oud-papier
ZaterdaG 10 auGuStuS

in de buitengebieden van Oudewater en Hekendorp.

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

Onterecht beschuldigd?

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Vrijwilligers van
Jeugdvereniging Gabriël

BEDANKT

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

voor de superleuke
kampweek in Someren.
Van harte gefeliciteerd
met het 50 jarig jubileum!!
Fijne vakantieb
b
namens de kinderen
en ouders
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Zomeravondwandeling 1672 langs de Vlist

VLIST

Donderdagavond 8 augustus neemt watergids Marina Perdijk je mee op de wandeling ‘1672’ langs het kronkelende
riviertje de Vlist. De waterwandeling is een ontdekkingstocht langs de overblijfselen van de Oude Hollandse Waterlinie.
Onderweg gaan de wandelaars ook voorbij tientallen monumentale boerderijen en door het prachtige en vogelrijke
natuur-, recreatie- en waterbergingsgebied de Hooge Boezem.

door Cees Reichard

Na een maaltijd bij Café de Vlist krijg je
op de Koeneschans de mogelijkheid
terug in de tijd te kijken. Met je mobiel
in een virtual reality paal zie je hoe het
er in 1672 uitzag. Verderop zijn
bezoeken gepland aan melkvee- en
kaasboerderij Van Eijk met winkel, de
molen met de langste wieken van
Nederland en het Gemaal in
Haastrecht.

Trek je stoute schoenen aan

De 7 km lange wandeling heet 1672
en verwijst daarmee naar het Rampjaar,

toen voor het eerst de Oude Hollandse
Waterlinie werd toegepast. Laaggelegen
land tot kniehoogte onder water zetten
was toen, tot aan de komst van de
vliegtuigen, hét wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden.
De Koeneschans was een strategische
plek, vandaar dat de wandeling hier start.
Onderweg vertelt Perdijk hoe dit
inunderen in de praktijk ging en dank zij
welke maatregelen we nu in dit lage
polderland onder de zeespiegel nog
steeds kunnen blijven wonen, werken en
recreëren.

Handig om te weten

De wandelaars verzamelen om
17.20 uur bij de bushalte in het centrum
van Haastrecht. Het arrangement
incl. verrassingsmaaltijd bij Café de Vlist,
versnaperingen, bezoeken aan
de Koeneschans, boerderij Van Eijk,
de Boezemmolen en het Gemaal, gidsen
en vervoer duurt tot ongeveer
22.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden:
Lyanne de Laat, tel. 06-30013037 of
mail naar ll.merla@planet.nl, www.
gemaalhaastrecht.nl/arrangementen.

Waterfestijn Splash bij ophaalbrug
Bij de ophaalbrug in Haastrecht barstte op woensdag 24 juli om 19.00 uur het
jaarlijkse waterspektakel Splash los. Het werd letterlijk en figuurlijk een spetterend
evenement. Met grote en kleine waterpistolen konden de kinderen elkaar nat spuiten
en hier beleefden ze veel plezier aan. De vrijwillige brandweer Haastrecht hielp ze
hierbij nog een handje. Ook zij had er lol in. Na een snikhete dag was dit een ware
afkoeling. Velen kregen hier niet genoeg van en doken daarna nog de IJssel in.
Na afloop werden de deelnemers nog op een ijsje getrakteerd.
De organisatie was in handen van Stichting Classic Events Krimpenerwaard.

Wandeling 1672 langs de Vlist (foto: Jan Trouwborst).

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Tekening geselecteerd voor tentoonstelling Lang Leve Rembrandt

Portret ‘Pietje’ van Leendert van Kempen
in het Rijksmuseum
De tentoonstelling ´Lang Leve Rembrandt´ in het Rijksmuseum in Amsterdam is een eerbetoon aan deze grote kunstenaar.
Meer dan 8.000 mensen van jong tot oud uit 95 landen gaven aan het begin van dit jaar gehoor aan de oproep een
zelfgemaakt kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt in te sturen. Een deskundige jury heeft voor deze tentoonstelling
575 werken geselecteerd die in totaal door 693 mensen zijn gemaakt. Er hangen verschillende versies van de Nachtwacht,
portretten van Rembrandt zelf, kopieën van bestaande schilderijen of een portret van iemand, geïnspireerd door
Rembrandt.
Oud Vlistenaar Leendert Van Kempen
(86) heeft een getekend portret van
´Pietje in het Labrehuis´ ingezonden en
hij vindt het een hele eer dat zijn
tekening geselecteerd is voor deze
tentoonstelling. “Prachtig dat ik hiermee
in het Rijksmuseum mag exposeren.”
Op 15 juli was de heer van Kempen met
zijn partner Doris aanwezig bij de
feestelijke opening in het Rijksmuseum.
Deze werd verricht door hoofddirecteur
van het Rijksmuseum, Taco Dibbits en
juryvoorzitter Pieter Roelofs. Wel weet
Van Kempen te vertellen dat er duizend
aanwezigen waren met evenzoveel
stoelen en ze zaten in de tuin waar het
nogal frisjes was.
Van Kempen heeft het schilderij zelf naar
Amsterdam gebracht en bij binnenkomst
werd hij kort geïnterviewd door het NOS
journaal. Lachend zegt hij dat er van dat

gesprek slechts een paar woorden over
de naam van zijn werk in het journaal
geweest zijn.
De tentoonstelling duurt t/m
15 september 2019.

Artikel met foto

In 1971 zag Van Kempen een artikel
met een foto in een weekblad over
Pietje. “Het was een boeiend verhaal
over Pietje die dakloos is en ziek was
geworden. In het Labrehuis, een daklozenopvang hadden ze hem in bed
gestopt. Hij vond dat niet leuk en hij ging
zijn bed uit, ging naar buiten en ging
onder de struiken liggen, Dat was hij
gewend, want hij leefde immers buiten
en sliep in hooibergen. De foto van de
tekening van Pietje vond ik zo mooi en
karakteristiek dat ik dit gelijk met potlood
ben gaan tekenen. En nu 38 jaar later is

door Cees Reichard

dit het resultaat en mag ik hiermee in het
Rijksmuseum exposeren. Ik heb Pietje
nooit ontmoet, hij is overleden.”
In 1945 is in Eindhoven een opvanghuis
voor dak- en thuislozen gesticht.
Dit tehuis ging het Labrehuis heten,
genoemd naar Benedictus Joseph Labre
die een zwervend bestaan leidde.
Van Kempen
vertelt dat het oude
DE IJSSELBODE
gebouw afgebroken is om plaats te
maken voor het nieuwe Labrehuis, dat
begin 2020 gereed moet zijn.

Leerdert van Kempen met het portret Pietje in het Labrehuis.

BAANT VOOR U DE WEG!
hij en in 1994 maakte hij zijn eerste
Tekenen en schilderen

De heer Van Kempen heeft 37 jaar in
Vlist gewoond en woont sinds drie jaar in
Schoonhoven. Hij heeft veel getekend en
op zijn zesde jaar heeft hij zijn eerste
tekening gemaakt. Sinds 25 jaar schildert

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Trouwen in
de Overtuin

Vrijdag 19 juli is voor de eerste keer
getrouwd in De Overtuin in
Haastrecht. Lisanne van Velsen en
Bas Gelderblom hadden deze locatie
op het oog en wilden graag het eerste
bruidspaar zijn.
Ze hebben het getroffen met het mooie
weer want dit is het enige dat je niet kunt
plannen.
Na afloop was er een champagnebuffet
en hebben ze schitterende foto’s gemaakt
in De Overtuin.
Lisanne en Bas hebben de tuin verlaten
als familie Gelderblom.

schilderij. Nog steeds doet hij dit met
plezier. Van Kempen heeft van jongs af
aan het werk van Rembrandt altijd
bewonderd. Deze schilder is een
voorbeeld voor hem.
In zijn dagelijks leven was Van Kempen
eerst projectleider van de faciliteit

Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.
Daarna 17 jaar secretaris van de
gezamenlijke universiteiten voor de bouw
en de huisvesting. Op het eind is hij
15 jaar zelfstandig geweest als adviseur
en schrijver voor Elsevier en Misset
Horeca.

Naamswijziging SWOBV in SWOK-midden
Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard-midden ( SWOK-midden)
wordt per 1 augustus de nieuwe naam voor SWOBV. Algemeen manager Gerjo
Goudriaan zegt dat de oude naam SWOBV geen recht meer doet aan de
huidige situatie. “Iedereen dacht bij de naam SWOBV aan een ouderenorganisatie voor de voormalige gemeenten Bergambacht en Vlist. Dat klopt
niet meer. Sinds 2015 zijn we opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard met
11 woonkernen.”
SWOK-midden is er voor iedereen en
voor alle leeftijden in het midden van de
Krimpenerwaard. Hier liggen de
woonkernen Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en
Vlist.

Welzijnspunten

In al deze woonkernen zijn er
Welzijnspunten waar je zonder afspraak
kunt binnenlopen voor informatie over
en ondersteuning bij van alles in het
dagelijks leven, zoals vervoer,
aanpassingen aan je huis, vrijetijdsbesteding, je nuttig maken, eenzaamheid,
vriendschappen, betalingsachterstanden,
een activiteit zelf starten enzovoorts.
Ook om het samen gezellig te maken
heeft men een programma met allerlei
activiteiten.

door Cees Reichard

Voor meer informatie op de website
www.swok-midden.nl of telefonisch
0182-350012.
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Plomp Funderingstechnieken
kijkt terug op een
prachtige jubileumdag!

5 STUK

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

Coop pistolets, kaiserbroodjes,
tijgerbollen of mini ciabatta’s

LOPIKERWAARD

OUDEWATER

combineren mogelijk

GEZOCHT:

BEZORGERs
voor de bezorging van
De IJsselbode op dinsdag op

1

M
S
P

ACTIE

Voor het goede doel Stichting ALS Nederland
hebben we € 17.000,- opgehaald, fantastisch!
Bezoekers en gulle gevers, bedankt!

HEEswIJk In MOnTfOOrT
en voor

1.55
3.05

DOrp En sTEIn In HaasTrECHT

combineren

€ 17.000,voor ALS
Nederland

Heb je interesse in een goede bijverdienste!
Bel dan nu 0348-561478

Alle R

Coca-Cola

S
I
T
A
R
G
1
1+
49
6.
4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

PLOMP
STUKS
4

FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

40

S
K
U
T
S
5
Schilderwerk - Behangen
Hét adres voor:

1.-

1.
3.
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
55

5.98
2.99

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

al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!MAX. 4
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

8.48
8.76

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

Coop pistolets, kaiserbroodjes,
Maken en restaureren van glas-in-lood
tijgerbollen of mini ciabatta’s
05
combineren mogelijk

JAAR

auto’s en tuin- en parkmachines

STUKS
PER KLANT

S
sa
sch

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

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

Alle Robijn

combineren mogelijk

*
S
I
T
A
1+1 GR

3 STUKS

ACTIE 5.
ACTIE

G
N
5.
I
T
R
O
K
25%
70

98 _

5. 17.98
2.99 _ 8.99

11.07

Vivera vleesvervangers
combineren mogelijk

combineren mogelijk

3.05

combineren mogelijk

schaal 180-340 gram

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

4 STUKS

8.768.48

TUKS
1.55
5S
3.5505
1.

pistolets, kaiserbroodjes,
Sla- of Coop
tijgerbollen of mini ciabatta’s
salade-Coop pistolets, kaiserbroodjes,
schotelstijgerbollen of mini ciabatta’s

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

8.U48KS
4 ST

5 STUKS

BRIL
VAN DE MAAND
AUGUSTUS

6. 49

1.-

498.76

6.

1.MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Alle Robijn

combineren mogelijk

IS*
1+1 GRAT *

3 STUKS

Alle Robijn

combineren mogelijk

1.99 _ 3.69
1.49 _ 2.76

IS
T
A
R
G
Aardbeien
1
+
1

5.98 _ 17.98
2.99 _ 8.99
98 _

5. 17.
2.99 _ 8.99

bak 400 gram

98

Vivera vleesvervangers
combineren mogelijk

2.

39

Vivera vleesvervangers
combineren mogelijk

Sla- of
saladeschotels

1. 5.5.99

5.70 TUKS
07 S
11.3
70

5.
11.07

schaal 180-340 gram

ING*
T
R
O
K
%
25

Sla- of
saladeschotels

schaal 180-340 gram

1.99 _ 3.69
1.49 _ 2.76

Aardbeien

1.99 _ 3.69
1.49 _ 2.76

Aardbeien

NG*
I
T
R
O
K
25%

2.

39

bak 400 gram

Dr. Oetker Casa di Mama
2 dozen à 390-435 gram
combineren mogelijk

3.

99

6.
combineren
mogelijk
Dr. Oetker Casa di Mama

18

2 dozen à 390-435 gram
combineren mogelijk

3.99

7.98 UKS
2 ST

K
U
T
S
2
1.

Pitloze witte druiven
bak 500 gram

2.

99

1.1.
2.19

3.99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van 29 juli t/m 04 augustus 2019. Week 31. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2 dozen à 390-435 gram
combineren mogelijk

Joostenplein 35

7.

Coop Heijmans
Joostenplein 35

Joostenplein 35

9

witte druiven
Prijs-Pitloze
en assortimentswijzigingen,
zetfouten en19
uitverkochte artikelen voorbeho
bak 500 gram
6.18
Dr.
Oetker
Casa
di
Mama
Geldig
van 29 juli t/m
2019.
kan de prijs versc
Pitloze
witteWeek
druiven 31. *per product
19
98 04 augustus
Coop Heijmans
bak 500 gram

2.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van 29 juli t/m 04 augustus 2019. Week 31. *per product kan de prijs verschillen, deGeldig
korting
aan2019.
deWeek
kassa
van 29 juliwordt
t/m 04 augustus
31. *perverrekend.
product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans

3.

18
1.99

6.
98
7.75
1.75
2.39

bak 400 gram

Oetker Casa
di Mama
2 STUKS Dr.
2 STUKS
2 dozen à 390-435 gram

6.
7.98

1.9
1.4

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

*
G
N
I
T
R
O
K
25%

18

schaal 180

Coop Heijmans
Joostenplein 35

75
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 30 juli 2019

Opening klompenpad
Wandelen in de natuur, kijken naar waterdiertjes,
oversteken met een trekpontje en ook nog iets leren
over natuur en cultuurhistorie. In de Benschopse
polder opende Landschap Erfgoed Utrecht 12 juli een
Klompenpad Kids, het tweede in de provincie Utrecht
en het eerste in de Lopikerwaard. Platform de
Utrechtse Waarden ondersteunt dit initiatief.
Bij de opening waren de burgemeesters van
Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik en de
bestuurder van het HDSR aanwezig.

Klompenpaden komen voort uit lokaal initiatief, in
overeenstemming met particuliere grondeigenaren en
vrijwilligers. In Benschop zijn twee agrariërs en
Staatsbosbeheer grondeigenaar. De projectsubsidie komt
van de provincie, Nationale Postcode Loterij, diverse
fondsen, het waterschap en Streekfonds De Utrechtse
Waarden. Omdat het pad loopt over grensgebied met
Oudewater en Montfoort zijn ook deze gemeenten
betrokken bij het beheer.

Voor kinderen en volwassenen

De route is bewegwijzerd en sinds 12 juli te vinden op de
website Klompenpaden.nl en de website van Landschap
Erfgoed Utrecht. Er is ook een brochure en een gratis
app. Met de opening wordt gewacht tot het eind van het
broedseizoen van weide- en watervogels. Daarom is het
deel over boerenland tussen half maart en 1 juli gesloten.
In natuurreservaat Willeskop mogen bezoekers wel het

De route, Benedeneindsepad, is voor kinderen vanaf
6 jaar én volwassenen. Het kindertraject van 4,5 km gaat
over boerenland en door natuurgebied en vogelreservaat
Willeskop, met uitkijktoren. Met een lus richting Beloken
Land kan de afstand worden verlengd tot 9 km.
Kinderen kunnen onderweg evenwichtsspelletjes doen,
opdrachtjes uitvoeren en slootjespringen met een stok.
Start- en eindpunt zijn bij pannenkoekenhuis en camping
Midden Op ‘t Landt aan Benedeneind Noordzijde 430.

Voor natuurbeheerders van de toekomst

“Klompenpaden vertellen verhalen over het plaatselijk
agrarisch cultuur- en natuurlandschap’’, zegt projectleider
Eline van de Veen van Landschap Erfgoed Utrecht.
“Een pad voor kinderen stimuleert ze om te wandelen,
buiten te spelen en betrokken te raken bij de natuur.
Zij zijn de natuurbeheerders van de toekomst.’’

Gratis app

hele jaar wandelen, met de hond aan de lijn.
Op boerenland zijn honden niet toegestaan, om vee en
vogels niet te verstoren en verspreiding van dierziekten
te voorkomen.

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!

InMontfoort volgens:
Bonne-René van
Ringelesteijn
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik ben een geboren en getogen Linschotenaar.
Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Naast mijn baan als beroepsbrandweerman in
Rotterdam en ons brandbeveiligingsbedrijf BRN, ben ik
graag buiten. Jagen, in de natuur bezig zijn met
schadebestrijding en weidevogelbescherming rondom
Linschoten geven een ﬁjne ontspanning.
Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Plezier kan ik uit vele dingen halen, maar de wekelijkse
oefenavond van de brandweer in Linschoten is leuk.
Serieus bezig zijn met ons vak, daarna gezellig wat
drinken en de meest sterke verhalen ophalen met
elkaar, is gezellig en schept een band met elkaar. Dat is
voor de brandweer heel belangrijk. We maken wel eens
nare dingen mee en dan is z’n band heel belangrijk.
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Voor de dagelijkse boodschappen bij de bakker, slager
en de Boons. Ik ben wel zo ingesteld dat ik mijn spullen
bij de plaatselijke winkeliers of bedrijven haal. Ik vind
het belangrijk dat er ondernemers zijn in het dorp.
Waar ben je trots op?
Dat ik samen met de gemeente Montfoort en aannemer
De Wit een mooie brandweerkazerne heb kunnen
bouwen. Het was geen gemakkelijke weg, maar er is
wel is heel moois uitgekomen. Een kazerne die voldoet
aan de eisen zodat wij de inwoners van Linschoten nog
lang kunnen helpen.
Wat is jouw parel in de gemeente?
De Dorpstraat vind ik een mooie authentieke straat.
De straat is smal en geeft een karaktervolle aanblik.
De horeca ‘Het Wapen van Linschoten’ en ‘Mette’ maakt
het gezellig. Ik hoop dat er meer ondernemers komen,
dat is belangrijk voor het dorp.

Bonne-René van Ringelesteijn (links op de foto) en Paul Ebskamp.

InMontfoort volgens: Paul Ebskamp
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Montfoort is al 30 jaar met veel plezier mijn woonplaats!
Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Ik wandel graag met onze honden langs de IJssel
en in het park!
Daarnaast ben ik als brandweerman en commandant
natuurlijk regelmatig in de kazerne te vinden.
Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Ik wandel veel in en rond Montfoort. Ook bezoek ik af en
toe een evenement.
Met de brandweer proberen we af en toe iets extra’s te
doen voor inwoners. Zo hebben we vorige week met de
jeugdbrandweer een waterfestijn gehouden voor kinderen
op het Doelenplein en spuiten we het plein ‘s winters als
het vriest onder zodat er al snel geschaatst kan worden.

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort
Op zaterdag 14 september, tijdens Open Monumentendag, is het feest in Linschoten omdat het imposante voormalige
gemeentehuis dit jaar een eeuw geleden in gebruik werd genomen. Het wordt een historische dag, deels gevuld met
plaatselijke folklore. De ‘Vereniging Oud-Linschoten’ is op zoek naar voorwerpen en oud beeldmateriaal voor een expositie.

Een eeuw gemeentehuis Linschoten
met meer dan 100 bruidsparen
Niet alleen bruidsparen uit Linschoten
en Snelrewaard, ook talloze inwoners
uit de buitengebieden Heeswijk,
Mastwijk, Cattenbroek en Kromwijk
werden op dit gemeentehuis in de
echt verbonden. Na de gemeentelijke
herindeling in 1989 wordt er in de
Trouwzaal van dit pand niet meer
getrouwd. Op ‘Open Monumentendag’
houdt de Vereniging Oud-Linschoten
(VOL) er een expositie. Daarvoor is de
VOL op zoek naar verhalen, beeldmateriaal, voorwerpen, documenten.

Tevens doet de VOL een oproep aan
bruidsparen of hun nakomelingen die op
het Linschoter gemeentehuis zijn
getrouwd en daarvan beeldmateriaal
hebben. Van de beelden maakt de VOL
een bruidsparenpresentatie die eveneens
tijdens Open Monumentendag te
aanschouwen zal zijn in de zaal van
koffiehuis ‘Het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard’ aan de Dorpstraat.
Elke foto in of in de omgeving van het
gemeentehuis is welkom. De VOL zou de
beelden graag ontvangen om te

digitaliseren en er een unieke
fotopresentatie van te kunnen maken.
Aanleveren kan tot en met zaterdag
31 augustus via www.oud-linschoten.nl
of bij Pim van ‘t Woud,
tel. 0348 415890.
Toegestroomde dorpsbewoners bij
gemeentehuis Linschoten.
Zij verhoogden
de feestvreugde
(fotoarchief familie De Koning).

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
We proberen onze boodschappen zoveel mogelijk in
Montfoort te doen. In de binnenstad van Montfoort
kunnen we gelukkig voor bijna alles terecht.
Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn manschappen van de
brandweerpost Montfoort, die 365 dagen, 24 uur per
dag klaar staan voor onze inwoners! Naast klaar staan
voor inwoners nemen we ook deel aan evenementen in
Montfoort. Zo stonden er met ‘Techniek in de tent’
jeugdbrandweer-vrijwilligers klaar om kinderen uit te
leggen en te laten zien wat de brandweer allemaal doet.
Wat is jouw parel in de gemeente?
De Molen. Dit mooie monument vormt een mooie entree
van onze gemeente!

vervolg op pagina 13
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Toeristisch Informatie Punt
tijdelijk in DoeMeeHuis
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Afdeling Burgerzaken
en Burgerlijke Stand
gesloten op woensdag
21 augustus

Het DoeMeeHuis in Montfoort (Kasteelplein 7)
gaat voorlopig onderdak bieden aan het
Toeristisch Informatie Punt (TIP).
Tot april was de toeristeninformatie
ondergebracht bij de inmiddels opgeheven
VVV in de Wereldwinkel aan de Keizerstraat in
Montfoort. Twee deelnemers van het
DoeMeeHuis gaan het TIP draaiende houden.
Het TIP sluit goed aan bij de functie van het
DoeMeeHuis. Iedereen kan daar immers
binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie
of een boek uit de boekspot.
Ook zorgt de TIP binnen de muren van het Huis
van Montfoort voor structuur, verantwoordelijkheid
en (vrijwilligers)werk.
Het bestuur van de gemeente Montfoort is
verheugd dat het DoeMeeHuis wil meewerken
aan een tijdelijke oplossing. Montfoort en
Linschoten blijven zo in beeld als fraaie
toeristische trekpleisters.
Overigens brengt de Stichting
Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten
(SWOM), waar het DoeMeeHuis deel van
uitmaakt, ook een ander onderdeel in stelling om
de gemeente toeristisch op de kaart te zetten:
de sluiswachters. Zij gaan toeristen tijdens het
vaarseizoen (april-september) in de vorm van
een klompje voorzien van informatie over
bezienswaardigheden en activiteiten in
Montfoort en Linschoten.

Op woensdag 21 augustus kunnen er in verband
met technische werkzaamheden geen producten
van de afdeling Burgerzaken (zoals
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels)
aangevraagd en opgehaald worden.
Ook kan er die dag geen afspraak gemaakt worden
met de afdeling Burgerlijke Stand.
Vanwege dezelfde technische werkzaamheden kunnen
er op dinsdag 20 augustus geen spoedaanvragen in
behandeling worden genomen.
Gaat u op vakantie naar het buitenland?
Check op tijd de geldigheid van uw paspoort of
identiteitskaart. Verloopt uw reisdocument?
Maak dan een afspraak via 0348-476400
of via onze website www.montfoort.nl.

Afvalkalender augustus 2019

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

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

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Verdroging
van de bodem
Lange perioden van droogte, het is zomers vaak niet
meer zo bijzonder. Hoewel het meestal fijn is om je geen
zorgen te maken over regenkleding, is het voor onze
omgeving niet zo best. De grond droogt uit, planten
verdorren en voedsel en water worden schaars.
Gevolg: oogsten mislukken en prijzen voor groenten en
fruit stijgen.
Door de tuin zoveel mogelijk klimaatklaar te maken,
draagt u bij aan het tegengaan van verdroging van de
bodem. De natuurlijke omgeving blijft daarmee gezond
en daarmee helpt u de biodiversiteit ook nog eens een
handje. Bekijk voor een overzicht van oplossingen die
bijdragen aan het terugdringen van droogte eens de
pagina klimaatklaar.nl > droogte

Snoeiafval
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Nieuwe voorzitter voor stichting LiBel
Sinds 1 juli heeft de stichting
Linschotens Belang (LiBel) een nieuwe
voorzitter. In de vergadering van
afgelopen maandag nam Frans van
Petegem, vanaf 1984 betrokken bij
de stichting, afscheid van LiBel en
droeg hij de voorzittershamer over
aan Eric Jan Hagoort, die sinds 2012
deel uitmaakt van het bestuur.

Frans van Petegem was indertijd
betrokken bij de oprichting van LiBel en
heeft zich de laatste jaren vooral hard
gemaakt voor de terugkeer van het
Dorpshuis in Linschoten. Nu dit laatste
moeizame proces succesvol is afgerond,
vond hij het een goed moment het stokje
over te dragen aan een ander.
Sinds 2012 is LiBel gegroeid naar een

organisatie met vele vrijwilligers en een
breed scala aan activiteiten en heeft de
stichting een belangrijke functie
verworven in de Linschotense
samenleving.
Met deze voorzitterswisseling wordt de
ingeslagen weg voorgezet en wordt er
verder gebouwd aan de herkenbaarheid
van de Parel van het Groene Hart.

Leerlingenvervoer

vervolg van de voorpagina
Falkmann is geen onbekende in
Montfoort. Ook het MSV’19
jubileumboek, MSV’19 voetbalplaatjesboek en nieuwe fusielogo Montfoort
S.V.’19 (fusie tussen vv Montfoort en
MSV’19) zijn producties van haar hand.
Zelfs geeft ze aan bijzonder vereerd te

zijn dat haar logo is gekozen. “Zeker ook
omdat ik als aangetrouwde kleindochter
van de oude molenaar Antoon van der
Horst van molen De Valk in Montfoort,
een bijdrage heb mogen leveren aan een
stukje historisch erfgoed van Montfoort.”

Leerlingen uit de gemeenten
Montfoort en Lopik worden komend
schooljaar 2019/2020 weer
vervoerd door taxibedrijf Noot/
Gomes. Dit taxibedrijf is sinds 2015
uitvoerder van het leerlingenvervoer
in deze gemeenten. Omdat het
contract eindigt per 1 augustus
2019 zijn de gemeenten eind 2018
een nieuw Europees aanbestedingstraject gestart. Noot/Gomes is daar
opnieuw als beste vervoerder uit
gekomen.
In deze aanbesteding is ook de
uitvoering van het jeugdhulpvervoer
meegenomen. Dit is het vervoer van
jongere cliënten van en naar locaties
waar jeugdhulp geboden wordt op
grond van de Jeugdwet. Dit betekent
dat Noot/Gomes naast het leerlingenvervoer ook het jeugdhulpvervoer gaat
uitvoeren vanaf het schooljaar
2019/2020. Taxibedrijf Noot/Gomes
heeft jarenlange ervaring in leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer en is
bekend met de regio en de kinderen uit
de gemeenten.

De scheidend voorzitter Frans van Petegem (links)
en zijn opvolger: Eric Jan Hagoort (rechts).
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 19 augustus
2019 in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 28 augustus 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 11-07-2019
Z/19/143747
Tabakshof 8, Montfoort
bouwen carport.
• 13-07-2019
Z/19/144372
Hoogstraat 18a, Montfoort
renoveren schuur.
• 15-07-2019
Z/19/144480
Willeskop 77, Montfoort
het slopen van een schuur
langs de Provincialeweg.
• 15-07-2019
Z/19/144471
Hofstraat 11, Montfoort
plaatsen dakkapel.
• 23-07-2019
Z/19/144944
Willeskop 85, Montfoort
B&B, gebouwd door aannemer.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
• 23-07-2019
Z/19/140546
Blokland 95, Montfoort
het uitbreiden van de kaasmakerij.
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
• 24-07-2019
Z/19/143277
Willeskop 68b, Montfoort
Het realiseren van een lunchroom
in een tuincentrum.
• 17-07-2019
Z19/141356
Blokland 108, Montfoort
Herbouwen langhuisboerderij en
verlengen van een schuur.

Ontwerp weigering
omgevingsvergunning
naast Willeskop 77 in Montfoort
ter inzage
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat vanaf 23 juli 2019 tot en
met 3 september 2019 gedurende zes
weken het volgende ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken ter inzage
ligt:
• Ontwerp omgevingsvergunning
perceel kadastraal bekend sectie C
nummer 878 gelegen naast
Willeskop 77 in Montfoort, het
realiseren van een bed & breakfast
op een bestaande zolderverdieping.
De aanvraag is in strijd met de regels
van het geldende bestemmingsplan
‘1e herziening bestemmingsplan
Buitengebied 2012’. Het college heeft
het voornemen met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de vergunning te
weigeren, voor wat betreft het
realiseren van een bed & breakfast
op een bestaande zolderverdieping.
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt met de
bijbehorende stukken ter inzage bij
het gemeentehuis in Montfoort.
Zienswijzen
Gedurende genoemde termijn van
zes weken kan iedereen zowel een
schriftelijke als mondelinge zienswijze
indienen op het ontwerpbesluit.
Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Montfoort, p/a Omgevingsdienst
regio Utrecht, Postbus 13101,
3507 LC Utrecht. De zienswijze dient
de volgende informatie te bevatten:
naam en adres van de indiener,
datum, reden van de zienswijze en op
welk ontwerpbesluit de zienswijze
betrekking heeft. Voor het doorgeven
van een mondelinge zienswijze wordt
u verzocht een afspraak te maken
via telefoonnummer 088-0225000.

MILIEU
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een melding op basis
van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Fruit en Loonbedrijf Zwanenburg
voor het adres:
Engherzandweg 36, Linschoten.
De melding heeft betrekking op
diverse wijzigingen (o.a. uitbreiden
met sorteer- en opslagloods t.b.v.
de fruitteelt, oprichten van een
agrarisch loonwerkbedrijf).
• Restaurant/Bistro van Eijk
voor het adres:
Engherzandweg 13, Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
starten van het bedrijf.

Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

Overig
Reminder: concept
subsidieoverzicht 2020 ter inzage
Actueel
Het College heeft het concept
subsidieoverzicht 2020 vastgesteld.
Daarin staat welk subsidiebedrag het
College in 2020 aan de
subsidieaanvragers wil toekennen.
Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2020
ligt van 26 juni t/m 7 augustus 2019
ter inzage. Gedurende die tijd
het concept subsidieoverzicht 2020
inzien via www.montfoort.nl/subsidie
en bij de receptie van het stadhuis.
Zienswijze
Mocht u het niet met het voorlopig
besluit op uw aanvraag eens zijn,
dan kunt u in de periode waarop het
concept subsidieoverzicht 2020 ter
inzage ligt een zienswijze indienen.
Deze kan gericht worden aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG
Montfoort. Uw zienswijze moet zijn
ondertekend en tenminste bevatten:
• Uw naam en adres
• De dagtekening
• Het onderwerp waar u een
zienswijze op indient
• De onderbouwing van de zienswijze
U kunt de ondertekende stukken ook
mailen naar info@montfoort.nl.
Aan de hand van de zienswijze(n)
kan het college het voorlopig besluit
op de aanvraag herzien.
Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze
website ingediend? Dan kunt u uw
zienswijze digitaal indienen. U heeft
bij het indienen van uw aanvraag een
email met het zaaknummer en een
pincode van ons ontvangen. Hiermee
kunt u inloggen in uw aanvraagzaak
en uw zienswijze uploaden.
Heeft u uw subsidieaanvraag op een
andere manier ingediend?
Dan kunt u de ondertekende zienswijze mailen naar info@Montfoort.nl,
onder vermelding van
‘zienswijze subsidieaanvraag 2020’.

Definitief subsidieoverzicht 2020
Het concept subsidieoverzicht
wordt in november 2019 vastgesteld,
als de gemeenteraad de begroting
voor 2020 vaststelt.
De subsidieaanvragers ontvangen in
december 2019 de beschikking met
de subsidietoekenning voor 2020.
Gewijzigd kruimelgevallenbeleid
Burgemeester en wethouders kunnen
met een omgevingsvergunning
buitenplanse afwijking toestaan van
een bestemmingsplan of een
beheersverordening voor
‘kruimelgevallen’. Kruimelgevallen zijn
bouw- en gebruiksactiviteiten met een
beperkte ruimtelijke impact, zoals
opgesomd in het Besluit
omgevingsrecht, bijlage II, artikel 4.
Burgemeester en wethouders hebben
op 9 juli jl. geactualiseerde beleidsregels vastgesteld voor de toepassing
van deze afwijkingsbevoegdheid in de
gemeente Montfoort.
De beleidsregels (‘Beleidsregels voor
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2e van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht’)
zijn bekendgemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven gemeentebladen en treden in werking op 24 juli
2019. Die gemeentebladen zijn te
raadplegen via het volgende
internetadres:
www.officielebekendmakingen.nl.
De beleidsregels zijn ook te
raadplegen via: www.overheid.nl.
Beleidsregels Opiumwet
Op 18 juli 2019 heeft de
burgemeester de beleidsregels
sluiting lokalen en woningen op grond
van artikel 13b van de Opiumwet
vastgesteld. In deze beleidsregels
wordt vastgesteld op welke wijze de
burgemeester invulling geeft aan de
bevoegdheid met toepassing van
bestuursdwang lokalen en woningen
te sluiten als in, bij of vanuit de
woning of het lokaal drugs worden
verkocht, afgeleverd, verstrekt of
daartoe aanwezig zijn.
De beleidsregels treden in werking op
de dag na de bekendmaking.
De beleidsregels zijn elektronisch
bekend gemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven gemeentebladen. De gemeente publiceert al
haar verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl .
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
alleen rechten kunnen worden
ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Truck & Tracktorpulling, 9 en
10 augustus, M.A. Reinaldaweg 70,
verzonden 19 juli 2019
• VOM week, 26 t/m 29 augustus,
stadspark Montfoort,
verzonden 19 juli 2019
• Bloklandfeest, 31 augustus,
Blokland 76, verzonden 19 juli 2019
• Jaarmarkt, 24 augustus, binnenstad
Montfoort, verzonden 19 juli 2019
• 24 uur van Montfoort. 23 en
24 augustus, de Plaats Montfoort,
verzonden 19 juli 2019
Horeca/terrasvergunning
• 08-02-2019
Z/19/129000
Raadhuisstraat 2 in Linschoten
voor het als snackbar mogen
exploiteren van het horecabedrijf
‘Happyfood Linschoten’ en het
plaatsen en exploiteren van een
terras aan de gevel van het
horecabedrijf ‘Happyfood
Linschoten’.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 30 juli 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Afterparty Nijmeegse Vierdaagse
Zaterdag 20 juli waren de Montfoortse vierdaagse
lopers door Ben en Ingrid van Blokland uitgenodigd om
nog even na te praten bij het Oude Stadhuis over hun
ervaringen in Nijmegen en omstreken.
Ben en Ingrid hebben beiden de vierdaagse meerdere malen
gelopen. Zeven lopers gaven gehoor aan de uitnodiging.
Wim Guelen kon niet, want hij ging zaterdagmorgen meteen
weer mee met het scoutingkamp (de bikkel). Misschien
waren er nog wel meer Montfoortse lopers maar zij hadden
waarschijnlijk de uitnodiging niet meegekregen.
Het werd heel gezellig op het terras.

Gratis over glasvezel
Steeds meer huishoudens in Montfoort in gebied 1 en 2 hebben
inmiddels besloten over te stappen op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber. Voor al diegenen, die voor de deadline van
2 september a.s. ook willen overstappen -maar nog met een
aantal specifieke vragen zitten- is er nu een vraagbaakpunt
ingericht gedurende de maanden juli en augustus in het kantoor
van de Montfoortse computerfirma Draads op het industrieterrein IJsselveld, Aardvletterweg 4.
U kunt daar gedurende de periode van 18 juli t/m 29 augustus a.s.
iedere donderdag van 09.00 tot 16.00 uur binnenlopen met uw
vragen. U krijgt daar dan kosteloos onafhankelijk advies over
providers, bekabeling, e-mail overzetten, e.d.
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LINSCHOTEN

MONTFOORT

Basisschoolkinderen Montfoort zwaaien en glijden uit

De zomervakantie is begonnen!
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Truck- en tractorpulling
koorts neem toe
Het terrein aan de Reinaldaweg in Montfoort ligt er nog maagdelijk bij. Dat zal
over anderhalve week wel anders zijn. Dan denderen de tractoren en trucks
weer over twee aangelegde banen. De oordoppen kunnen weer uit de kast.
Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus is er spanning, sensatie en feest op het
terrein van Scholman aan de M.A. Reinaldaweg te Montfoort. Het weiland is
dan weer omgebouwd tot een evenemententerrein voor de wedstrijden en
tentfeesten van de PJGU Pulling Montfoort.
Jiska van der Wel is er helemaal klaar
voor. Sinds december 2018 is ze
bestuurslid van de PJGU (Plattelands
Jongeren Gemeenschap Utrecht) en
regelt ze de PR. Daarvoor was ze
vrijwilliger. “Het is mij met de paplepel
ingegoten”. Moeder Annet zat al jaren
in de organisatie. Broer Joël zit in het
bestuur. Ze wonen niet in Montfoort
maar in Woerden. Vrienden van Jiska
snappen niets van haar enthousiasme.
Maar het feit dat ze eigenlijk geen plattelandsjongere is, vormde geen enkele
belemmering om het “pulling-virus”
op te lopen.
Vrijdagavond om 19.30 uur zullen de
trucks de spits afbijten. Daarna is het de
beurt aan de bakwagenklasse.
Het geweld van de 8,5 ton sport en 8,5
ton supersport klassen zorgen tenslotte
voor de afsluiting van een indrukwekkende avond. Na de wedstrijden wordt
de eerste dag afgesloten met een
tentfeest met ‘Mooiwark’ in de tent.
Op zaterdag starten om 14.00 uur de
eerste wedstrijden van de tractoren.

door Siem van der Burg

Er zullen tien verschillende klassen
voorbijkomen, waaronder supersport en
de standaard klasse. Iedereen kan tot in
de avond genieten van alle wedstrijden.
Uiteraard zijn er voldoende
mogelijkheden voor een hapje en een
drankje.
Om de kinderen te vermaken is er weer
een kinderarena met onder andere een
stormbaan, bungee trampoline,
schminkers en een kinderboerderij.
Als afsluiting van deze zaterdag is er nog
een tentfeest. ‘The Euro’s’ verzorgen
een optreden en tussendoor zullen de
Party Animals langskomen.
Jiska maakt van de gelegenheid gebruik
om nog even een oproep te doen. “
Om het weekend te laten slagen kunnen
wij niet zonder onze vrijwilligers.
Daar kunnen we er nog wel een aantal
van gebruiken. Mocht je interesse
hebben om te komen helpen?
Stuur dan een mailtje naar
pjgupullingmontfoort@gmail.com.

Groep acht van de Howiblo vermaakte zich uitstekend op hun afscheidsfeestje
Zoals traditioneel gebruikelijk is,
gleden de kids van de basisscholen
van Montfoort weer uit. Groep 2 naar
groep 3, groep 8 naar het voortgezet
onderwijs. Er werd stil gestaan bij
mijlpalen, even wennen in een nieuwe
groep, en feest gevierd, want de
zomervakantie is nu echt begonnen!
Dat zal het Knopenbad deze week ook
merken. Met de voorspelde tropische
temperaturen, zal het zwembad naar
verwachting volstromen met kinderen
die (nog) niet op vakantie gaan. Ook in
aanloop naar de zomervakantie toe, kon
er al flink genoten worden van het
zonnetje.
Zo hadden de 38 kids van groep 8 van
de Howiblo er lekker weer bij, toen zij
uitzwaaiden en uitgleden. De ouders die
traditioneel het laatste feestje voor de
kids van groep 8 regelen, hadden
ditmaal huifkarren laten komen.
Die brachten de kinderen naar het
festivalterrein bij een van de ouders
thuis. Alwaar ze naar hartenlust konden
springen op de trampoline, het
springkussen, en waar ze zelf
suikerspinnen mochten maken.
In de tuin was een tent van STAM
aanwezig, die ze even hadden kunnen
lenen. In de tent waren kinderen creatief
bezig met het beschilderen van
aardewerken ketting hangers of
schoteltjes.

maar een week ervoor leek het weer
voor de kleuters aan de frisse kant.
Nu scheen de zon volop, en vermaakten
de kids zich uitstekend in de opgeblazen
badjes. Bij de Graaf Jan werd het
schooljaar op vrijdag besloten met een
traditionele High Tea, waarbij werd
gesmikkeld van door ouders
meegebrachte (zelf gekochte of
gemaakte) hapjes.

door Sjoukje Dijkstra

Verkleed snoep strooien

Op het Kompas mochten de kinderen
verkleed snoep strooien in de groepen
nul tot en met zeven. Op hun laatste
schooldag gingen de leerlingen
poldersporten, waar ze vol enthousiasme
aan meededen. Ook bij de Heeswijk
gleden de kleutertjes een voor een uit
naar groep drie. Voor veel ouders een
mijlpaal. Zeker wanneer het om het
laatste kind ging dat nu kleuter-af was.
“Fijne zomervakantie!” “Ik wil de juf nog
even een knuffel geven.” “Tot na de
zomer!” Na afscheid van juffen,
meesters, was het dan eindelijk tijd voor
de zomervakantie en was dat ook het
onderwerp van gesprek op de
schoolpleinen. “Wanneer ga jij op
vakantie? Ik ga volgende week al.”
“Ik over twee weken” “En jij?”
Bij de Graaf-Jan genoten de kleuters
op het schoolplein alsnog van het
traditionele zwemfestijn

Natte boel

Op de basisschool De Graaf Jan was het
gebruikelijk een natte boel op het
schoolplein, waar de kleuters zich
uitleefden in badjes. Normaliter wordt dit
natte feestje altijd tegelijkertijd gehouden
met het Zwemfestijn in het Knopenbad,

Een kleuter van groep twee van
De Heeswijk glijdt uit

Benedeneindsepad KIDS geopend

Vrijdag 12 juli is het 113de Klompenpad het Benedeneindsepad (9 km) feestelijk geopend in het bijzijn van vele
vrijwilligers, vier burgemeesters, een hoogheemraad en andere betrokkenen. Het startpaneel dat bij het pannenkoekenhuis
Midden op ’t Landt te Benschop staat, werd onthuld door de burgemeesters van Lopik, Montfoort, Oudewater en
IJsselstein. Een aantal kinderen van een lokale school hielpen daarbij.
Met het Benedeneindsepad ontdekt u het mooie buitengebied in het grensgebied van Lopik, Montfoort en Oudewater in het
Groene Hart. Wandelen door een waterrijk natuurgebied en een cultuurhistorisch agrarisch landschap. Geniet van verschillende
vogels, vergezichten en dorpsverhalen. Klompen aan, rugzak op en gaan!
Dit pad is tevens een Klompenpad KIDS waar kinderen van alles kunnen doen, ontdekken en beleven tijdens de wandeling.
Er is een trekpontje, een uitkijktoren en in de Kidsfolder staan allerlei leuke opdrachten. Deze is te downloaden via de website
www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Het Benedeneindsepad is nu te bewandelen voor iedere liefhebber!

Piet de Jong vecht voor een
rolstoeltoegankelijk Montfoort:

“Waarom luistert de gemeente niet?”
Al jaren is hij in gevecht met de gemeente, maar voor hem voelt het alsof hij
tegen windmolens vecht. Piet de Jong maakt zich hard voor een rolstoel(en rollator-) toegankelijk Montfoort. Zijn vrouw die rolstoel afhankelijk is, kan
niet zelfstandig de straat op. Een schande, vindt hij.
Eind juni liet hij voor een zoveelste keer van zich horen tijdens het forum Ruimte.
In zijn inspreekreactie klonk duidelijk zijn teleurstelling door: “Wat een tegenvaller dat
ik hier weer tegenover u zit. Na jaren duwen, trekken en sleuren was er een mooi
project tot stand gekomen: een toegankelijke binnenstad. Het eerste resultaat was de
Lieve Vrouwengracht met een zebrapad, snelheidsbeperking en een toegankelijk
trottoir. Wat was ik blij en trots! Het is nu 2019 en veel straten zijn voor mensen met
hulpmiddelen nog steeds onbegaanbaar. Zij moeten zich midden op de rijbanen
begeven.
Burgemeester & Wethouders willen 20.000 euro beschikbaar stellen om de verkeerscirculatie te verbeteren. Wethouder Ivo ten Hagen laat desgevraagd weten:
“Terecht heeft de heer De Jong een aantal problemen met betrekking tot de
toegankelijkheid van de binnenstad aangekaart. Hij pleit ervoor om sommige trottoirs
te verbreden. Maar meer ruimte voor rollators en rolstoelen, gaat soms ten koste van
het autoverkeer in twee richtingen.”
De Jong reageert: “Het is onzin om voor 20.000 euro het plan verkeerscirculatie van
stal te halen, terwijl alles al op de plank ligt. Er zijn al onderzoeken gedaan.
De resultaten zijn bekend. Twee jaar geleden is op basis hiervan de Lieve
Vrouwengracht opgeknapt. We zijn nu twee jaar verder. Het maken van zo’n
verkeersplan gaat ook weer een jaar kosten. Dan zijn we drie jaar verder. Ouderen
van Montfoort wachten al een generatie lang op een toegankelijke binnenstad. Als we
die 20.000 euro nu eens inzetten voor het verbreden van de trottoirs.”
Wethouder Ivo ten Hagen zegt: “Als we dat niet in samenspraak met alle betrokkenen
doen, zullen automobilisten klagen dat we eenzijdig maatregelen nemen. Daarom
kiezen we ervoor om de voor- en nadelen in overleg met alle betrokkenen - ook de
minder validen - in beeld te krijgen. Rond de jaarwisseling gaan we dan bekijken hoe
invulling kan worden gegeven aan een toegankelijke binnenstad. Overigens heeft de
heer De Jong gelijk dat we al weten hoe we de verkeersproblemen in het centrum
kunnen oplossen. Van ruimte voor doorgaand verkeer tot afsluiten. Verkeerstechnisch
onderzoek is dus niet meer aan de orde, overleg met onze inwoners wél.”
Mevrouw de Jong, de vrouw van Piet de Jong wil graag toelichten wat het voor haar
betekent: “Ik ben de enige niet die problemen ervaart. Mensen met een rollator
klagen ook verschrikkelijk.
Piet de Jong: “Dat mijn vrouw niet
meer zelfstandig op pad kan, komt
ook omdat alle stenen er scheef in
liggen. Het is een kleine moeite om
de stenen recht te leggen. Dat zou
zoveel schelen voor mijn vrouw.
Wij hebben ons er echt in verdiept.
Ik ken heel Montfoort op m’n
duimpje. Als de gemeente slim was,
zouden ze zo iemand als mij in de
armen sluiten, maar dat doen ze niet.
Ze luisteren niet eens. Dat heeft er
volgens mij ook te maken dat we met
drie ‘vreemde wethouders’ te maken
hebben.”

De binnenstad van Montfoort is niet
rolstoelvriendelijk. Piet de Jong
maakte deze foto om zijn punt te
maken.
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KOM LANGS VOOR ADVIES
EN AL JE VRAGEN OVER GLASVEZEL
We zijn druk bezig met de aanleg van glasvezel in Montfoort. Ben je de draad even kwijt over hoe dit allemaal
zit, heb je hulp nodig bij je providerkeuze of wil je meer horen over de glasvezel mogelijkheden als zakelijke
klant? Kom langs bij Draads in Montfoort voor onafhankelijk advies en hulp bij overstappen.

Elke donderdag van 18 juli t/m 29 augustus | 09:00 - 16:00 uur
Draads | Aardvletterweg 4 in Montfoort
Kijk voor meer informatie op e-fiber.nl/montfoort

