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De wereld rond met Studio Max Dance
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Campina Open Boerderijdag in Hekendorp
Heksenfestijn Oudewater
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Fietsgroep Linschoten geeft hoop
Europese journalisten bij De Twee Hoeven

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

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

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
door Sjoukje Dijkstra

Ad Vlooswijk, die als vrijwilliger vanuit de
Zonnebloem Montfoort/ Linschoten
aanwezig is tijdens de opening, heeft al
een paar keer een rondritje gemaakt met
de rolstoelers. "Dat was fantastisch."

Eenzaam

Beloken Land opent huifkarattractie
De huifkar werd op een feestelijke manier geopend met het doorknippen van een lintje

Pieter Verhoeve: "Laat ze maar zien hoe mooi onze achtertuin is"
Het was een koddig gezicht om de burgemeesters van de Utrechtse Waarden,
Oudewater, Lopik en IJsselstein naast elkaar in een huifkar te zien hobbelen.
Afgelopen woensdag knipten ze lintjes door om de nieuwe huifkarattractie van
Beloken Land te openen.

Arminiuskunstwerk
verrijking voor Oudewater
De 'Arminiuswinter' in Oudewater
werd afgesloten met, volgens kenners,
prachtige muzikale bijdragen van
Anneke de Hoop en Bas de Vroome,
een lezing over Arminius door
professor Fred van Lieburg, de
onthulling - het hoogtepunt van die
middag - van een Arminiuskunstwerk
en, voor de liefhebbers, nog een
rondleiding door Oudewaters stadshistorica Nettie Stoppelenburg.
Een mooie middag en de beeltenis
van Arminius, naar een idee en
ontwerp van en realisatie door
Jos Wensing en Els Verseveld, is
beslist een aanwinst voor Oudewater.

Enkele mooie activiteiten rond Jacobus
Arminius, die rond 1559 in Oudewater
werd geboren, hebben reeds plaatsgevonden, waaronder een lezing door
twee gerenommeerde neuropsychologen
en een theologisch debat met
verschillende hoogleraren.
De slot-bijeenkomst op afgelopen
zaterdag in het stadhuis bevatte een
muzikale bijdrage door Bas de Vroome
en Anneke de Hoop; de eerste is
hoofdorganist van de Oude en
Nieuwe Kerk van Delft en bespeelde nu
het klavecimbel en de tweede is een
talentvolle jonge Oudewaterse sopraan
die ook tijdens de afgelopen doden-

De huifkar die op initiatief van het
Beloken Land werd aangeschaft, is in
eerste instantie bedoeld om ouderen en
mensen met een fysieke beperking ritjes
aan te bieden naar de eendenkooi.

door Aad Kuiper

herdenking een indrukwekkende
bijdrage leverde. Het tweetal voerde
werken uit van Constantijn Huygens
en Jan Pieterszoon Sweelinck die uit
dezelfde periode stammen als waarin
Arminius leefde.
Hoogleraar kerkgeschiedenis Fred van
Lieburg verzorgde een lezing met als
titel 'Arminius en Oudewater' waarin
voor de toehoorders een mooi beeld van
de hoogleraar theologie geschetst werd.

Onthulling beeltenis

Na de onthulling van de prachtig roestvrijstalen beeltenis van Arminius op,
waar anders dan op het Arminiusplein,
vertelden Els Verseveld en Jos Wensing
over hun lange zoektocht naar hoe zij
het kunstwerk uiteindelijk vorm wilden
geven en hoe ze dat vervolgens wisten
te realiseren. Wensing: "Het gebruikte
staal is op verschillende wijzen bewerkt
waardoor het er steeds anders uitziet als
je er langs loopt. Dat kun je pas echt
goed zien, als de zon schijnt."
En prompt brak de zon door alsof deze
zijn woorden wilde bevestigen.
Burgemeester Pieter Verhoeve toonde
zich ingenomen met het werk en
benadrukte dat hier geen gemeenschapsgeld voor was gebruikt, maar dat
verschillende sponsoren een bijdrage
hadden geleverd.

Remonstranten en
contraremonstranten

Stadsdichteres Nelleke den Boer
trakteerde de aanwezigen op de
voordracht van haar gedicht over
Arminius dat als titel 'Lege stoel' kreeg.
Zinnen als 'geraamte van je leven', 'de as
van je verbrande thuis' en 'gerechtigheid,
voorbeschikking, vrije wil' gaven een
diepe lading aan dit bijzondere gedicht.
Dr. A.W. Zwiep, lid van het
Arminiuscomité, hield de aanwezigen
voor dat 'er altijd veel gedoe' was rond
Arminius. Hij liet weten dat Gerard
Brandt, schrijver en predikant, in 1674
lovende woorden over Arminius schreef.
Een stukje tekst uit lijvige geschriften is
dan ook afgebeeld op het kunstwerk.

vervolg op pagina 6

"Voor de jeugd wordt alles gerealiseerd,
maar voor deze doelgroep is eigenlijk
geen tijd. Die willen wij graag voor hen
vrijmaken'', laat de familie Verkaik weten.
"Het uitje naar Het Beloken Land haalt
mensen uit hun isolement en biedt een
contactmoment met elkaar."
Joke van Bemmel vertelt in haar
openingswoordje: "Er komen hier af
en toe mensen die zeggen dat ze zo
eenzaam zijn en nergens naar toe
kunnen. Mijn zus en ik dachten:
'Daar moeten we wat mee'. Zo is het idee
uiteindelijk geboren." Leen Verkaik,
eigenaar van het Beloken Land vertelt
daarover: "We hadden daarbij ook
regelmatig ouderen, die vroegen: 'Hoe
ver is het lopen naar de eendenkooi?'

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen 0348-502223
Erkend
cialist
haarwerkspe
ewenst
Verzorgt desg
bij
tie
ra
uw decla
ringen
zorgverzeke

Gespecialiseerd in
haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten!

www.karinshaarboutique.nl
In veel gevallen besloten ze dan niet mee
te gaan, omdat het te ver lopen was voor
ze. Dat vonden we jammer."
De oplossing werd gevonden in een
huifkar uit Limburg, die eerst een
uitgebreide verbouwing moest ondergaan
bij Van Doorn in Woerden.

vervolg op pagina 12

Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen
"Hallo, met Mariska, weten jullie dat
er 'Pasen' op De IJsselbode staat, en
bedoelden jullie soms Pinksteren?"
Heel wat van dergelijke telefoontjes
en ook berichtjes via social media
kreeg de uitgever van De IJsselbode
vorige week over zich heen naar
aanleiding van een haastfout die bij de
correctie over het hoofd gezien was,
sterker: er was vorige week maandag
amper tijd geweest voor eindcorrectie.
's Morgens om half zeven wilde de grote
harde schijf van de server waar hart en
ziel van De IJsselbode op bewaard wordt
niet opstarten. Natuurlijk heeft de krant
voor dergelijke gevallen backups,
waaronder één 'complete' die
ondergebracht is bij een bedrijf in een
ander gebouw, voor het ergste geval
dat er brand of overstroming is.
Dat bedrijf is zeer onlangs in andere
handen over gegaan, en de nieuwe
eigenaar had de autorisaties voor de
backups van De IJsselbode nog niet.
Ondertussen was de opmaakredactie van
de krant koortsachtig bezig alle beeld-

door Otto Beaujon

materiaal opnieuw uit de mail te halen,
advertenties te kopiëren en afspraken te
maken met de krantenfabriek in Gennep
die De IJsselbode drukt: tot hoe laat
kunnen we vanavond nog terecht, er van
uit gaande dat het nog lukt een krant op
te maken? Want de krant één dag
opschuiven, dat betekent van alles voor
de bezorgers, voor de adverteerders, en
niet te vergeten de lezers. Om een lang
verhaal kort te maken: omstreeks drie
uur 's middags kon de backup omgezet
worden, en gaf het scherm aan dat het
36 uur zou kosten om alle bestanden
over te schrijven naar een andere schijf.
Maar met een deel kon alvast begonnen
worden om provisorisch een krant samen
te stellen, wat met koelbloedigheid en
hard doorwerken lukte, een kwartier
voordat de drukkerij echt moest gaan
drukken. Helaas dus met het woord
Pasen in plaats van Pinksteren op de
voorpagina, waarvoor onze excuses.
En met de complimenten voor de
opmaakredactie.

Fusie woningcorporaties
afgeblazen

door Cees Reichard

Huurdersbelang HVS kritisch over Haalbaarheidsonderzoek
Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist is met de andere woningcorporaties
in Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk aan de IJssel tot de conclusie gekomen
dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar
is. Er is onvoldoende vertrouwen dat alle partijen daarmee in zullen stemmen
om deze fusie aan te gaan en ook om te komen tot de gewenste juridische
structuur van de fusiecorporatie.
Er is in dit proces veel energie gestoken
en partijen betreuren dat het fusieproject
voortijdig beëindigd moet worden.
De woningcorporaties blijven van mening
dat de fusie tussen de vier partijen tot
een aantoonbare meerwaarde leidt in
zowel de dienstverlening aan de
huurders, het verstevigen van de
capaciteit en professionaliteit en het

waarborgen van de financiële continuïteit
door lagere bedrijfslasten en een lager
risicoprofiel.

Huurdersbelang HSV

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk,
Vlist was tegenstander van deze fusie.

vervolg op pagina 13
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‘De Banier’
zingt in de
KERKDIENSTEN Franciscuskerk

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P.B. Verspuij
‘T KRUISPUNT
Za 15: 19.00 uur Woord en Communie

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 16: 10.00 uur Pien van der Hoff

gev

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

‘Een kruisje slaan ...’, zo luidt het
thema van de woord en communieviering, die zondag 16 juni om
10.00 uur gehouden wordt in de
Sint Franciscuskerk in Oudewater.
De voorgangers zijn Marieke van
Jaarsveld en Astrid van Jaarsveld en de
muzikale ondersteuning wordt verzorgd
door zangvereniging ‘De Banier’.
Na afloop wordt er een kopje koffie
geserveerd achter in het kerkgebouw.
U bent van harte uitgenodigd.

o

n

d en

dieren

Evenementenkalender
WOENSDAG

19
-

NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Kand. H.B. van der Knijff
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. J.H. Brederoo-Reitsma
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISË
Zo 16: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 16: 10.00 uur David van Wijck

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. W. J. Dekker
18.30 uur Ds. J.P. Ouwehand

20
21

Lijst van gevonden en vermiste dieren
van de Stichting Dierenhulpverlening
Woerden e.o. Telefoondienst van
08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei vragen
/informatie e.d. en vanaf 19.00 tot
08.00 staat er een bandje op met een
06 nummer voor alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

-

Vermiste dieren

WAARDER
Oosteinde - Tommy; Reu (Kruising
Cocker Spaniel / Friese Stabij).
Rood-wit van kleur

Gevonden dieren

PAPEKOP
Hogebrug - Kat. Rood-bruin van kleur,
pootje rechts achter wit sokje, één van
de voorpoten ook wit sokje

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

22
-

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Windkracht 6 bij De Wegwijzer
Muziekvereniging Oefening Baart Kunst is gestart met het project Windkracht 6.
Met dit project verzorgt de muziekvereniging met haar docenten een aantal
muzieklessen om de belangstelling voor muziek van leerlingen aan te wakkeren.
Als de vonk overslaat kunnen de jongeren een blaas- of slagwerkinstrument
leren bespelen bij OBK en later deel uit gaan maken van het fanfare orkest.
De Wegwijzer in Driebruggen is één van
de scholen die belangstelling voor deze
leervorm heeft getoond. In een drietal
lessen maken de leerlingen kennis met
koperinstrumenten, saxofoons en
slagwerk. Zo ook maandag 3 juni. Na
eerder al wat theorie gekregen te hebben
waren er een aantal muzikanten van OBK
op school om Coert Zonneveld
(koperdocent) te assisteren, hetgeen door
de leerlingen van groep 6 met veel
enthousiaste werd ontvangen.
Ook mochten ze zelf even de instrumenten
uitproberen. OBK richt zich prominent op
het muziekonderwijs op de scholen in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Natuurlijk om jong talent aan te trekken
voor de vereniging, maar ook om de
kennis en uitvoering van blaasmuziek te
stimuleren, een prachtige hobby waarvan
je je hele leven plezier kan hebben en
zelfs misschien wel de poorten kan
openen voor professionele uitoefening.
www.facebook.com/OBKDriebruggen

De Share Fair is voor het eerst in 2015 gehouden op de Duurzame Markt Oudewater.
Het was gelijk een succes want veel mensen kwamen er om daar goede, overtollige
spullen heen te brengen en mee te nemen wat ze konden gebruiken.

Share Fair is duurzaam initiatief
Zaterdag 15 juni is er opnieuw een
Share Fair in de kelder van het
Oude Stadhuis aan de Visbrug in
Oudewater. Van 10.00 tot 14.00
uur kan je spullen komen afleveren
en rondkijken of er iets bruikbaars
is om weer mee te nemen.
De Share fair is geopend tot 16.00
uur. Tot die tijd kan je nog
rondsnuffelen in alle spullen die je
gratis mee mag nemen. Een Share fair
wil ons bewust maken van ons
koopgedrag. We weten eigenlijk
allemaal dat we teveel en te snel
nieuwe dingen kopen. Dat is slecht
voor ons milieu. Veel spullen komen na
verloop van tijd op zolder te liggen of
in de schuur en worden dan niet meer
gebruikt. Op de Share fair kan je alle
goede spullen komen brengen, zodat
anderen er nog plezier aan kunnen
beleven en het een tweede of wellicht
derde leven krijgt.

Aanschuifdiner in De Grote Haven.
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om
17.30 uur. Opgeven voor maandag 17 juni bij
Han van Diemen, tel. 0182-501173 / 06-28928818;
hvdiemen@gmail.com

HAASTRECHT

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

Haastrechtloop. Start en finish op het Concordiaplein.
Een prestatieloop van 5 of 10 km dwars door de
polders langs de mooiste plekjes van Haastrecht.
Om 16.00 uur is de start van de meester Dennis
kidsrun (4 t/m 10 jaar). Om 19.30 uur start de 5 km
en om 19.35 uur start de 10 km-lopers.
Inschrijven via www.haastrechtloop.nl

HAASTRECHT

Midzomernachtzwemmen in het Statenbad.
Zie www.sbzo.nl voor de openingstijden van het bad.

OUDEWATER

Midzomer Torenbeklimming St. Michaëlskerk.
In de late avond genieten van de zonsondergang
boven Oudewater door onder leiding van een gids
vanaf 21.30 uur de stadstoren van de N.H. Grote- of
St. Michaëlskerk te beklimmen.
Vooraf aanmelden of reserveren per mail
tip@oudewater.net of bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Zaterdagmiddagconcert. Leendert & Mieke Verduijn
en leerlingen spelen op piano en orgel. Van 15.00 tot
15.45 uur voorafgaand aan de zomeropenstelling van
de Grote- of St. Michaëlskerk.

OUDEWATER

Zomerexpositie en culinair terras.
Zomerexpositie hedendaagse kunst: schilderijen,
sculpturen en fotografie in het thema Delfts blauw,
tevens ook een culinair terras met live muziek
vanaf 14.00 tot 22.00 uur bij Galerie Sille,
Goudse straatweg 8. Info: www.sillekunst.nl

OUDEWATER

en zondag 23 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

WOENSDAG

26

HUISARTSEN

OUDEWATER

ZATERDAG

-

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

WEEKEND
DIENSTEN

t/m zondag 23 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

DONDERDAG

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 10.00 uur Ds. F.C. van Dijke

OUDEWATER

Juni

VRIJDAG

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 16: 10.00 uur Eucharistieviering

12 JUNI 2019

Wat kun je er brengen?

Allerlei klein huishoudelijke apparaten
(wel heel en goed), speelgoed, kleding,
boeken, servies, linnengoed, cd's,
gereedschap en allerhande snuisterijen.
Voor alle spullen die je brengt geldt dat
het netjes en bruikbaar moet zijn.
Oude en versleten schoenen zijn wel
welkom. Er staat namelijk een
container waarin deze gedeponeerd
kunnen worden. Deze schoenen gaan
naar een project in Gouda die oude
schoenen gaat recyclen.

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op maandag 27 mei 2019
SEM Leonard Samuel
zoon van Leonard en
Gerianne Reijsbergen - Treur
broertje van Eva
Sierkersstraat 12
3465 JV Driebruggen
Op zondag 2 juni 2019
LOUA Maria Eva
dochter van Edwin Veldhuyzen en
Miranda Lammerse
zusje van Lev
Titus Brandsmastraat 16
3417 EV Montfoort
Op woensdag 5 juni 2019

TESS

dochter van Dick en Laurie de Vos
zusje van Thijn, Noud en Lynn
Akkermunt 1
3417 RJ Montfoort

DRUKKERIJ

Kom je ook?

Neem je overtollige bruikbare spullen
of versleten schoenen mee en snuffel
eens rond of er iets bruikbaars voor je
is. Want delen en weggeven is fijn.
De Share fair is een initiatief van een
kleine werkgroep die een aantal keer
per jaar de Share Fair organiseert.
Info: sharefairoudewater@gmail.com

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

-

Eettafel Amaliahof. Vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee.
Opgeven en afmelden vóór woensdag 19 juni 12.00
uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

t/m zondag 30 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

DONDERDAG

27

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

OUDEWATER

VRIJDAG

28
-

-

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

HAASTRECHT

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

MONTFOORT

Midzomernachtzwemmen.
Vanaf 20.00 uur een gezellige avond zwemmen in
het Knopenbad met activiteiten zoals de
luchtbeddenrace, de obstacle swim, de glijbaanrace
en veel gezelligheid. Info: www.knopenbad.nl

MONTFOORT

ZATERDAG

29
-

Braderie Heksen in Touw.
Van 10.00 tot 16.00 uur is er in het centrum
een gezellige braderie met entertainment
voor jong en oud.

OUDEWATER

Zaterdagmiddagconcert.
Muzikaal intermezzo door leerlingen van de
Muziekklas van Gera van Heezik-Douw.
Van 15.00 tot 15.45 uur tijdens de zomeropenstelling
van de Grote- of St. Michaëlskerk van woensdag tot
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

OUDEWATER

en zondag 30 - Touwtrein.
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

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

prikbord

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

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.
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Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

www.b5beveiligingstechniek.nl

Vrijdag 14 juni a.s.

Heksensound
met 3 live bands:

Band B

Tommy saves
the day
Jet Papillon

maatwerk van kasten - keukens - meubels

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

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis
€

Kapellestraat 1-3 • Oudewater
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

2,50 korting op
DE DOPPER
Hét ideale flesje
voor kraanwater

Zin om te skaten?

Leeuweringerstraat 11
www.oudewater.wereldwinkels.nl
Geopend: maandagmiddag,
dinsdag t/m zaterdag

Kom naar de

INSTUIFMIDDAGEN BIJ SVO!
Voor wie? Voor kinderen van 7 - 12 jaar
Kosten? Twee euro per keer.
Wanneer? Op 19 en 26 juni en op 3 en 10 juli
van 14.00 tot 15.30 uur

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

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

0348-474024

Burg. Doormanstraat 22,
DrieBruggen
Hét aDres voor ... onDerDelen,
fietsreparaties, elektriscHe, nieuwe
en geBruikte fietsen!

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Keizerstraat 20, Montfoort

www.debruynfietsen.nl

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Loop eens binnen bij

06-38559746

Meer informatie?
Kijk op www.svooudewater.nl
of mail naar jeugdskaten@svooudewater.nl

Joop van Vliet B.V.

Zonnebril op sterkte
al vanaf e 129,-

ma-vrij 18.30-20.00 uur
za 09.00-16.00 uur

Nog geen skates en beschermingsmaterialen?
Die kun je lenen bij SVO

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

Zomeraktie:

Geen vakantievoorpret
door teveel druk?

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

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

Compleet, goed
betaalbaar

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

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Autobedrijf Marcel Eegdeman

ties
Levering, repara
n
en onderhoud va
!
alle automerken
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL
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Gemeenteraad Oudewater
De gemeenteraad van afgelopen
donderdag duurde lang en leverde
(behalve de benoeming van de raad
van toezicht bij de Stichting Onderwijs
Primair) geen besluiten op.
En dat met een forse kanttekening.
Het CDA sprak zijn zorgen uit over
de grote tekorten bij deze stichting,
waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
Eigenlijk wilde het CDA een
'voorwaardelijke' benoeming van de
nieuwe raad van toezicht, maar dat
kan niet. De raad benoemde de
nieuwe RvT uiteindelijk wel, maar met
een verzoek om nader onderzoek naar
het ontstaan van de tekorten.

Masterplan binnenstad.

Het masterplan binnenstad houdt zich
bezig met onder- en bovengrondse
voorzieningen om een aantal problemen
in de binnenstad op te lossen. In het
forum Ruimte, met een bomvolle tribune,
was daarover al uitvoerig gediscussieerd.
Het gaat onder andere over wateroverlast
en parkeerproblemen in de binnenstad
en op de Lange Burgwal. Voor dat
laatste biedt het masterplan tot verdriet
van de inwoners aan de Lange Burchwal
en de Wijngaardstraat, geen oplossing.
In het centrum verdwijnen regelmatig
parkeerplaatsen de laatste jaren, hetgeen
de parkeerdruk op de Lange Burchwal

en in de Wijngaardstraat opvoert. Ook de
toenemende parkeerdruk van toeristen
maakt de situatie voor de aanwonenden
nijpend. Daarnaast gaat het ook over het
verplaatsen van ondergrondse containers
van de parkeerplaats achter de Klepper
naar de Reijersteeg waar bezwaren tegen
waren terwijl de financiering niet duidelijk
was. Aangezien het om forse bedragen
gaat, die niet in de begroting zijn verwerkt
(daarnaar loopt een onderzoek) verzocht
het CDA om het onderwerp als 'niet rijp
voor besluitvorming' van de agenda af te
voeren. Aldus werd besloten.

Energieagenda

De discussie over de energieagenda
spitste zich toe op de vraag of die niet
moet worden verbreed naar duurzaamheid
in het algemeen. Het CDA diende een
amendement in om een voorbeeld te
stellen door het stadhuis zo snel mogelijk
gasvrij te maken en in 2030 de CO2
uitstoot niet te halveren maar 100 %
terug te brengen tot het niveau van 1990
en ook te focussen op nieuwe technieken.
Leendert Oosterom hield een gloedvol
betoog over dit amendement.
De Onafhankelijken pleitten voor meer
aandacht voor 'kleine' initiatieven op het
gebied van duurzaamheid en 'cradle to
cradle' bouwen (huizen die gebouwd
worden van herbruikbare materialen (red)).

door Trudie Scherpenzeel

Namens de VVDenD66 pleitte Ignace
Boreel voor een rationele benadering.
Gedragsverandering is belangrijk in het
kader van duurzaamheid, maar nu moeten
er spijkers met koppen worden geslagen.
De energieagenda is nog te weinig
concreet. Na een lange discussie staakten
de stemmen over dit voorstel, wegens
afwezigheid van een raadslid van de
coalitie. Ook over het amendement van
het CDA staakten de stemmen.

Huisvestingsverordening

CU/SGP dienden hierover een motie in,
die beoogde om 10 % van de vrijkomende
sociale huurwoningen te verloten.
Hoewel de verordening beoogt om de
doorstroming op de sociale huurmarkt te
bevorderen door mensen die een woning
buiten Oudewater accepteren 75 % van
hun inschrijfduur te laten behouden,
zodat men op termijn weer kans maakt
op een woning in Oudewater werkt dat
in het nadeel van starters. De motie van
CU/SGP beoogde door loting starters
meer kans te geven. De raad was het
erover eens dat de problemen vooral
worden veroorzaakt door de schaarste
aan woningen en daarvoor is maar één
oplossing en dat is bouwen. Al dan niet
binnen de rode contouren. Ook over dit
voorstel staakten uiteindelijk de stemmen.

Nieuwe politieroman
van Joost Visbeen
In de Spannende Boekenweken is
de negende thriller van Gouwenaar
Joost Visbeen verschenen. Net als de
andere boeken van Joost speelt
'Van cocaïnehandel tot maffiamoord'
zich deels af in het Groene Hart,
er wordt zelfs een moord gepleegd in
de Krimpenerwaard. "De lezers gaan
de plaats delict zeker herkennen."
Meer dan vijfentwintig jaar werkte Joost
als rechercheur in Rotterdam.
Hij hield zich onder andere bezig met
het bestrijden van de hasjhandel en het
oplossen van moordzaken. Joost: "Een
mooi beroep. Er gebeuren zoveel nare
dingen in de maatschappij. Het is goed
om daar orde in te scheppen, om een
bijdrage te leveren aan een veilig land."

Verhaal vertellen

Wanneer Joost met pensioen gaat zijn
er - tot zijn grote frustratie - nog altijd
een aantal zaken onopgelost.
De oud-rechercheur besluit de
onopgeloste zaken te beschrijven in

De wereld rond met Studio Max Dance
door Ellen van Leeuwen

"Het is geweldig dat er zoveel mensen naar
onze voorstelling willen komen kijken!"
In de voorstelling 'On Tour' nemen de
dansers het publiek mee op wereldreis.
De verschillende dansgroepen met
dansers van 2 tot 60 jaar dansen de hele
wereld over. Ze gaan per vliegtuig en
boot naar landen als China en Afrika,
Turkije en Amerika voordat ze eindigen
op een onbewoond eiland - waar niets is
wat het lijkt…..

Voorbereidingen

Wat doe je aan? En hoe doen we ons
haar? Waar moet je op? En aan welke
zijde moet je dansvloer weer verlaten?
Een paar weken voor de eindshow
van Studio Max Dance is het af en toe
een 'kippenhok' tijdens de dansrepetities van de groep meiden 18+.
Nu de eindshow dichterbij komt,
stijgt de spanning.

In het derde jaar dat Studio Max Dance
in Oudewater is gevestigd is er enorme
belangstelling voor de eindshow op
zaterdag 22 juni. De kaarten voor de
avondvoorstelling gingen als zoete
broodjes en waren in rap tempo
uitverkocht. Voor de middag zijn er nog
enkele kaarten beschikbaar.
Eigenaresse Maxime Jongerius is nog
steeds wat beduusd van de grote interesse.

Ruim een half jaar is Maxime bezig met
het voorbereiden van de eindshow.
Rond de kerstdagen begint ze met het
schrijven van de voorstelling. Ze bedenkt
het verhaal en maakt daar zesentwintig (!)
choreografieën bij. Maxime geniet enorm
van het toewerken naar de eindshow,
maar met nog maar een paar weken te
gaan tot de voorstelling neemt de stress
toe. "Op dit moment is het gekkenhuis,
er moet nog van alles geregeld worden.
Daarnaast kent nog niet iedereen alle
pasjes en er zijn elke les wel zieken of
afwezigen. Maar het komt goed!"

Dromen komen uit

In 2016 opende Maxime haar dansstudio
in een gepimpte squashbaan aan de

Grote interesse voor facebookpagina
Zero Waste Oudewater

door Ellen van Leeuwen

De op 30 mei geopende Facebookpagina Zero Waste Oudewater telde 24 uur
na oprichting meer dan honderd leden. Voorziet de pagina in een behoefte?
Oprichters Annika Huizinga en Wanne Verweij vertellen over het - toch wel
onverwachte - succes.
Een Zero Waste Lifestyle: "Consumeren
zonder afval te produceren", legt Annika
uit. "Bij een Zero Waste Lifestyle zet je
in op het hergebruiken van spullen,
zoals wasbare luiers en katoenen
broodzakken. Maar ook het kopen van
tweedehands producten en zelfs het
geven van tweedehands cadeautjes."
Bij Annika ontstaat de interesse voor de
afvalvrije levenswijze tijdens haar studie
Aardwetenschappen. Voor Wanne
kwam vorig jaar de omslag tijdens het
lezen van het boek 'Het Zero Waste
Project'. Wanne: "Het boek heeft mijn
ogen geopend. Ik ontdekte dat alleen
het recyclen van afval niet voldoende is,
veel plastic kan helemaal niet gerecycled
worden. De plasticvraag van de Westerse
landen neemt alleen maar toe. Ik wilde
hier wat aan doen."

graag laten zien dat het ook anders kan."
Wanne reageert enthousiast op Annika's
idee voor een Facebookpagina. Annika:
"Ik dacht: ik waag een poging, en gooide
de facebookpagina open. De reacties
waren overweldigend. De pagina bleek
dus in een behoefte te voorzien."
Wanne vult aan: "Het is heel leuk om te
zien dat er mensen hetzelfde over
denken. Dat motiveert ook om verder te
gaan met onze leefstijl."

Informatie en tips

Op de pagina worden informatie en tips
over een Zero Waste Lifestyle gedeeld.
Wanne: "We doen het niet om mensen te
overtuigen van ons gelijk, maar wanneer
mensen interesse hebben dan deel ik
graag mijn kennis." De dames willen alle

Gedeelde interesse

Wanneer Wanne en Annika elkaar leren
kennen via het bedrijf in wasbare luiers
van Annika gaat het al snel over hun
gedeelde passie voor een Zero Waste
Lifestyle. Annika: "We merkten dat we
het allebei lastig vonden om met ons
eigen bakje bij de slager te staan, je
weet niet of een ondernemer daarvoor
openstaat. We zijn tips gaan uitwisselen
over bij welke winkels in Oudewater
je gemakkelijk producten zonder
verpakking, zoals losse thee, kan kopen."
Annika speelt al langer met het idee om
een facebookpagina op te richten
waarmee ze inwoners van Oudewater
wil inspireren over en motiveren voor
een Zero Waste Lifestyle. De afvalfolder
van de gemeente Oudewater motiveert
haar hier nog meer in. Annika: "De
gemeente zet nog erg in op het recyclen
in plaats van op het verminderen van
afval, dat vind ik jammer. Ik wil mensen

Wanne en Annika

tips en informatie op de pagina
rubriceren, zodat je als bezoeker
gemakkelijk kunt zien waar je in
Oudewater terecht kunt met je eigen
verpakkingen of hoe je bijvoorbeeld een
afvalvrij kinderfeestje kunt geven of zelf
shampoo maken.
Ze hopen dat een Zero Waste Lifestyle
steeds meer de norm wordt en dat hun
facebookpagina daar een bijdrage aan
heeft.
Annika: "We hopen op een kettingreactie in Oudewater. Ook zou het mooi
zijn als we de hiermee de Oudewaterse
middenstand inspireren, dat ze weten
dat er een doelgroep is die graag hun
eigen verpakkingen mee willen nemen.
Ze zouden hier op in kunnen spelen
door bijvoorbeeld korting te geven
wanneer je je eigen verpakkingen
meeneemt."
Om lid te worden zoekt u op facebook
naar Zero Waste Oudewater.

12 JUNI 2019

door Ellen van Leeuwen

politieromans en hoopt dat er door
reacties van lezers informatie vrijkomt
zodat de zaak heropend kan worden.
"Misschien zijn er na al die jaren
getuigen of verdachten die denken:
nu kan ik mijn verhaal wel vertellen."
Het boek 'Het mysterie van de
verdwenen boerin' heeft in het verleden
inderdaad geleid tot heropening van de
zaak.

Maffia

In 'Van cocaïnehandel tot maffiamoord'
laat de bekende Goudse rechercheur
Rus van Sint Annaland de maffiabaas
Claudio infiltreren in Nederlandse
drugszaken. Er worden met Claudio
plannen gemaakt om de cocaïnehandel
groots aan te pakken en daarbij te
infiltreren in de machtige maffiaclan
die momenteel het meest actief is.
De lezer krijgt een realistisch kijkje in
de wereld van de cocaïne en heroïne in
Nederland. Joost vertelt dat hij de laatste
jaren de drugshandel en de maffiapraktijken die daar bij horen steeds
verder ziet toenemen.
"Bij Maffia denken we snel aan Italië,
maar ook in ons land lopen steeds meer
maffioso rond." Met zijn boek wil Joost
pleiten voor een anti-maffiabrigade, die
zich enkel bezighoudt met het oplossen
van drugshandel. "Als er een partij coke
wordt opgespoord dan wordt er globaal
onderzoek ingezet, maar de echte angel
wordt bijna nooit gevonden. Dat komt
omdat de rechercheurs meer te doen
hebben."
Voor het schrijven van zijn boek
verdiepte Joost zich in de maffia, las er
veel boeken over van Nederlandse en
buitenlandse journalisten en raadpleegde
kenners in het vak. 'Van cocaïnehandel
tot maffiamoord' kunt u kopen bij
boekhandel Verkaaik in Gouda of
bestellen bij het Centraal Boekhuis.

Touwslag in Oudewater. In 2018
verhuisde de studio naar de huidige
locatie aan de Iepenweg. Met deze
verhuizing én het aannemen van een
aantal docenten komt Maxime met grote
stappen bij het toekomstbeeld dat zij
voor ogen had. "Toen ik mijn dansstudio
begon droomde ik van een dansschool
met vijf zalen en vijftien docenten. Ik ben
al aardig op weg!" Maxime had ook voor
ogen om na vijf jaar een eindshow in de
Goudse Schouwburg te geven. Dit staat
nu al voor volgende jaar op de planning.
"In 2020 geven we onze eindshow in een
echt theater. Voor nog meer publiek!"
Kaarten voor de middagshow van
'On Tour' in sporthal Noort Syde zijn - op
moment van schrijven - nog verkrijgbaar
bij Studio Max Dance aan Iepenweg 5 en
kosten 10 euro.

Science Fiction

Column

De afgelopen week las ik een science-fiction boek over de opwarming
van de aarde, en het blijft me bezig houden. Het leven op aarde heeft
er verschrikkelijk lang over gedaan om zijn rijkdom aan soorten
dieren en planten ‘op te bouwen’; de spreekwoordelijke bijbelse zeven
dagen zullen in werkelijkheid zevenhonderd miljoen jaar in beslag
genomen hebben: het resultaat was aan het begin van onze jaartelling
hetzelfde. Twee en een half miljard jaar had de aardkluit nodig om af
te koelen, en daarna dus zo’n driekwart miljard jaar om de mens als
bekroning van de schepping voort te brengen.
Vijf maal eerder stond het leven op aarde op het randje van
uitsterven. Het meest tot de verbeelding sprekende moment was zo’n
65 miljoen jaar geleden, toen een enorme meteoriet insloeg in wat nu
Mexico is, en het opdwarrelend stof verduisterde de zon vele jaren
lang, zodat er geen planten konden groeien en 99% van alle
landdieren, waaronder de dinosaurussen, uitstierven.
Het boek waar ik het over heb, beschrijft de gang van zaken van dit
moment: zij die denken dat ze als rijkste landen met technische
hulpmiddelen enorme airco’s kunnen bouwen die groot genoeg zijn
om de uitverkorenen te laten overleven, terwijl de rest van de wereld
het beste kan uitsterven om de aarde over een paar honderd jaar de
gelegenheid te geven weer wat af te koelen. Het verhaal is fictie, maar
de dreiging lijkt nu al onontkoombaar.
Daar gaat hij dus, de zesde grote catastrofe: de allerrijksten op aarde
doen niet mee met de akkoorden van Parijs, want ze hebben er baat
bij als de rest van de wereld snel naar de ratsmodee gaat. Zij vinden
het prima als alle anderhalf miljard Chinezen, 1,2 miljard Indiërs en
driehonderd miljoen Afrikanen allemaal ook een auto krijgen, en als
ze allemaal drie maal per jaar met een vliegtuig naar de andere kant
van de aarde reizen, want dan warmt het sneller op. Zelf eten de
allerrijksten het meeste vlees, want dat brengt allemaal lekker veel
extra Co2 in de atmosfeer, waardoor het voor de niet-uitverkorenen
eerder gedaan is. Terwijl wetenschappers en politici in een groot
aantal landen de toename van de Co2 uitstoot willen verminderen,
stabiliseren en ja, zelfs terugdringen! heeft het er alle schijn van dat
de uitstoot wereldwijd de komende tweehonderd jaar (veel langer zal
het niet duren) zoveel zal toenemen dat de zeespiegel met tien,
twintig en veertig meter stijgt, en een kwart van het huidige
aardoppervlak onder water ligt. Alleen al in Bangla Desh zullen
100 miljoen mensen verdrinken, want als vluchteling zijn ze
natuurlijk nergens welkom. Hoe snel dat allemaal gaat is een vraag,
maar dat het gebeurt, lijkt onontkoombaar. Daarin staat minister
Wiebes helaas machteloos (dat voeg ik er aan toe). Het houdt mij
verschrikkelijk bezig.
Otto Beaujon
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Creatief
Sportief
Bedachtzaam
Maatje
“Onze Wes”

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.

zo sterk
zo lief
zo mooi
zo zorgzaam…

Geniet van het leven,
het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.

Met intens verdriet hebben wij onverwacht
afscheid moeten nemen van onze zoon, broer,
zwager en oom

Wessel Jan Cromwijk
* Woerden,
23 augustus 1983

PAGINA 5

Alle lieve woorden, kaarten, telefoontjes
en bloemen die wij ontvangen hebben
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en oud-oma

Corrie Braams - Visseren

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van

Lucia van den Heuvel Vierbergen

† Papekop,
8 juni 2019

Cor en Alie Cromwijk - Kuik
Jaap
Anne-Marie en Elbert
Jasper
Tobias
Jan Willem en Priscilla

hebben ons goed gedaan.

in de leeftijd van 93 jaar

Heel veel dank hiervoor.

weduwe van Adrianus van den Heuvel
partner van Wim Spanenburg

Voor ons blijven de herinneringen aan haar
een kostbaar bezit.

in liefdevolle herinnering

Dorie en Nico
Sandra en André
Wesley, Jarno
Jeroen en Malou
Tobias
Hannie en Gerard
Hetty en Drees
Peter en Ellen
Lara
Eveline
Lars en Kristel
Loes en Ewald
Niels en Tamara
Julie, Ferron
Kim en Raymon
Pim, Julian, Lennox
Merel en Michiel
Ad en Joke
Sander en Jolanda
Thomas, Daniël, Ruben

Papekopperdijk 17
3464 HT Papekop
Donderdag 13 juni is er van 19.00 tot 20.00 uur
gelegenheid tot condoleren in de Ontmoetingskerk,
Westsingel 2 te Oudewater.
De afscheidsdienst van Wessel vindt plaats
op zaterdag 15 juni om 11.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Aansluitend begeleiden wij Wessel naar de
Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de
Waardsedijk 106 te Oudewater.

Wij zijn geschokt en diep bedroefd na het
plotseling overlijden van onze neef

Wessel Cromwijk
Wij zullen hem missen in onze familie.

9 juni 2019
De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op
zaterdag 15 juni om 11.45 uur in de aula van
crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te
Gouda. Daarna is er in de koffiekamer gelegenheid
tot condoleren.

Wij wensen Alie en Cor en hun gezin
veel sterkte toe.
Leffert, Mieke, Madelon, Ernst, Paul,
Anja, Wilma
Oudewater, 8 juni 2019

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

Diep getroffen en bedroefd zijn wij door
het plotseling overlijden van onze neef

Kinderen en kleinkinderen
Oudewater, juni 2019

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Wessel

DE IJSSELBODE

Wij wensen oom Cor & tante Alie,
Jaap, Anne-Marie & Elbert en kinderen,
Jan Willem & Priscilla
veel kracht en sterkte toe
om dit enorme verlies te dragen.

BAANT VOOR U DE WEG!

Wessel, Michiel & Kristel,
Willemijn & Dennis, Lisette & Martin,
Linda & Daan, Carolien & Wim

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Vermey

uitvaartzorg

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

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

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

40+
Wiro van der Werf

Zaterdag 29 juni

INLOOPAVOND

Kom langs en laat je informeren over alle danscursussen!
• 19.00 uur GRATIS proefles Zumba Gold (40+) Beginners
• 19.30 uur GRATIS proefles Zumba Fitness
Beginners / Gevorderden
• 20.00 uur GRATIS proefles Stijldansen
Beginners / Gevorderden

Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, Montfoort
www.dansklubpromenade.nl

Antiek

Danielle Verwaal

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

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

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

www.vlistbrocante.com

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp
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Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De brandharen
van deze rups kunnen hevige jeuk en geïrriteerde huid, ogen
en luchtwegen veroorzaken bij mens en dier. Daarom laten wij
in juni en juli de rupsennesten wegzuigen uit eikenbomen in de
openbare ruimte.

Tennisbal

De eikenprocessierups is de rups
van een nachtvlinder en dankt zijn
naam aan het feit dat hij voornamelijk voorkomt in eikenbomen en
‘s nachts groepsgewijs - in processieop zoek gaat naar voedsel. Tot eind
juli zijn de rupsennesten in de vorm
van een tennisbal zichtbaar aan
takken of op de stam.

Branderig

De brandharen van de rups zijn
microscopisch klein, maar kunnen
wel voor grote problemen zorgen.
Inademing kan irritatie of ontstekingen geven in de bovenste luchtwegen. U kunt ook binnen acht uur
na contact last krijgen van rode
huiduitslag met hevige jeuk. Krab of
wrijf niet, maar spoel huid, ogen en
kleding goed uit met water.
Over het algemeen verdwijnen de
klachten binnen twee weken, maar

neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

Niet zelf verwijderen

Nesten en rupsen die wij aantreffen
in de openbare ruimte laten wij
wegzuigen.
Als u eikenprocessierupsen ontdekt
in uw tuin of in openbare ruimte,
meld dit dan alstublieft via
https://www.oudewater.nl/
inwoners/melding-klacht-bezwaarmaken/melding-doen
Of bel Team Wijkonderhoud
via 14 0348.
Ga ze niet zelf bestrijden, want dan
loopt u het grootste risico in contact
te komen met de brandharen.
Wij adviseren u graag over welk
bedrijf u het beste kunt inschakelen.

Meer info:

https://www.oudewater.nl/
gemeente-en-bestuur/ongedierteen-overlast-planten-melden-1

Kom naar de inloopdag
en praat mee

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

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Willeskop 160B in Oudewater
het bouwen van een
corridor tussen een woning
en een boenhok,
ingediend op: 28-05-2019,
dossiernummer: OLO4445805

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
een milieu-neutrale wijziging en
een interne verbouwing van
twee pluimveestallen,
ingediend op: 28-05-2019,
dossiernummer: OLO4444063

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

• Joostenplein 35 in Oudewater
het wijzigen van de
brandcompartimenten,

ingediend op: 04-05-2017,
dossiernummer: 1721932

• Lange Burchwal 5
in Oudewater
het demonteren van een later
gemetselde muur en het
monteren van twee kleine
garagedeuren,

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

ingediend op: 29-05-2019,
dossiernummer: 1921957

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

• Goejanverwelle 29A
in Hekendorp
het exploiteren van
cafe-restaurant Uitspanning
Goejanverwelle,

ingediend op: 29-05-2019,
dossiernummer: 1921960

• Wijdstraat, Havenstraat,
Donkere Gaard en
Kapellestraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
Pracht aan de Gracht op
30 augustus 2019,

• Nieuwstraat 9 in Oudewater
het organiseren van het
jaarfeest van de Mariaschool
op 18 juli 2019,

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

• Molenwal 9 in Oudewater /
Molenwal 11 in Oudewater /
Molenwal 13 in Oudewater /
Molenwal 15 in Oudewater
het bouwen van vier woningen,

ingediend op: 27-05-2019,
dossiernummer: OLO4441969
• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het brandveilig gebruik van een
woon-zorgboerderij,

het vervangen van de Wilhelmina
van Pruisenbrug,

APV / Bijzondere wetten

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

• Nieuwstraat 9 in Oudewater
het schenken van
zwakalcoholische dranken
tijdens het jaarfeest van de
Mariaschool op 18 juli 2019,

• Centrum Oudewater
het organiseren van Pracht aan
de Gracht op 30 augustus 2019,

ingediend op: 21-05-2019,
dossiernummer: OLO4431631

Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater
hebben besloten om gehandicaptenparkeerplaatsen aan te
leggen ter hoogte van Molenwal 2 in Oudewater.
Wilt u het besluit en de locatietekening inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
De besluiten liggen vanaf 13 juni 2019 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een
bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt
u in de verkeersbesluiten.

Heeft u vragen over afval scheiden? Wilt u meer informatie over het
nieuwe afvalinzamelsysteem? Of heeft u bijvoorbeeld suggesties voor de
voorgenomen locaties van de GFT-cocons? Loop dan even binnen tijdens
de informele inloopdag voor een kop koffie en een praatje over alles wat
met afval te maken heeft. Welkom!
Datum: woensdag 19 juni
Tijd: 16.00 - 19.30 uur
Locatie: Stadskantoor, Waardsedijk 219

• Wilhelmina van Pruisenbrug,
te Hekendorp

ingediend op: 23-05-2019,
dossiernummer: OLO4373123

Verkeersbesluit

12 JUNI 2019

• Nieuwstraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
het jaarfeest van de
Mariaschool op 18 juli 2019,
ingediend op: 29-05-2019,
dossiernummer: 1921958

• Nieuwstraat 9 in Oudewater
het organiseren van een loterij
tijdens het jaarfeest van de
Mariaschool op 18 juli 2019,
ingediend op: 29-05-2019,
dossiernummer: 1921959

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

ingediend op: 21-05-2019,
dossiernummer: 1921893

ingediend op: 21-05-2019,
dossiernummer: 1921894

• Papekopperstraatweg 28
in Papekop
het graven van een sloot,

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4309857

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
het Milieu-neutraal wijzigen van
de Milieu-inrichting. Het betreft
het wijzigen van de indeling
van stal 4 en het in stal 3
voorzien van voilierehuisvesting
op de bovenverdieping,
besluit: aanvraag ingetrokken
op 01-06-2019,
dossiernummer: OLO4364195

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
het intern aanpassen van
twee bestaande kippenstallen
ten behoeve van een zogenoemd
‘Wintergarten-systeem’,
besluit: aanvraag ingetrokken
op 01-06-2019,
dossiernummer: OLO4369821

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4267067

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4330707

• Goudse straatweg 52
in Oudewater
het uitbreiden van een woning
door middel van een opbouw
op een aanbouw,
besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 1921370

• Wijdstraat 17 in Oudewater
het afwijken van het
bestemmingsplan voor een
reeds aanwezig terras,
besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 1819822

• Dijkgraaflaan 152 in Oudewater
het plaatsen van een dubbele
deur berging,
besluit: verleend op 28-05-2019,
dossiernummer: OLO4171803

• Lange Burchwal 61 in Oudewater
het verhogen van het bijgebouw
met een verdieping en het
realiseren van twee extra
woningen in het bijgebouw,
besluit: verleend op 20-05-2019,
dossiernummer: OLO3870709

• Hekendorpse Buurt 1B
in Hekendorp
het bouwen van een nieuwe
woning en het veranderen van
een bestaande inrit, besluit:
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4162471

APV / Bijzondere wetten
• gemeente Oudewater
het houden van een collecte
ten behoeve van het hospice
Oudewater van 13 tot en met
18 april 2020,

besluit: verleend op 03-06-2019,
dossiernummer: 1921762

Agenda
• Raadsinformatiebijeenkomst alcohol en drugs
dinsdag 11 juni om 20.00 uur
• We Energy Game - woensdag 19 juni om 20.00 uur
• Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)
donderdag 13 juni om 20.00 uur
• Vergadering forum Samenleving - maandag 1 juli om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Woensdag 12 juni 2019

vervolg van de voorpagina
Zwiep sprak over de botsing tussen
Arminius enerzijds en zijn tegenhangers,
waarvan Gomarus de bekendste is,
anderzijds als ‘een zwarte bladzijde in
onze geschiedenis’. Hij associeerde
Arminius vooral met ‘ruimte geven’,
diversiteit’ en ‘veelkleurigheid’. Arminius
wordt tot de remonstranten gerekend en
daarom waren ds. J.J. van den End als

contraremonstrant en dr. Koen
Holtzapffel als remonstrant uitgenodigd
om bij te dragen aan de onthulling van
dit kunstwerk; ze stonden broederlijk
naast elkaar. De eerste haalde een
hekeldicht van Leydekker aan ‘om recht
te doen aan de mening die destijds rond
Arminius in contraremonstrantse kring
heerste’. Holtzapffel, op de fiets uit

Gouda gekomen, benadrukte dat
Arminius één kerk wilde, waarin vrijheid,
verdraagzaamheid en respect belangrijk
waren. Hij legde een bloemetje bij de
voeten van Arminius.
Tijdens de formele afsluiting ging het er
gelukkig gemoedelijk aan toe; respect
voor verschillende meningen voerde
duidelijk de boventoon. En voor degenen

die er geen genoeg van konden krijgen
gaf Nettie Stoppelenburg een korte
Arminiusrondleiding door Oudewater
waarin de St. Michaëlskerk, waarin
Arminius gedoopt was en zijn
(vermoedelijke) geboortehuis op de Markt
een belangrijke rol speelden.

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK
Pantone drukkleuren:
blauw PMS 287
geel yellow C
oranje PMS 158
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Wij gaan verhuizen
per 15 juni 2019

TENNISVERENIGING

DE HEKSENMEPPERS

-------------------------------------------------------------------------------

ACTIE

ZOMERAANBIEDING
Zin om een zomer lang lid te worden van

TENNISVERENIGING

DE HEKSENMEPPERS?
Onze nieuwe showroom
vindt u op de
Hoogstraat 2b in Haastrecht
Nu ook bereikbaar via Whatsapp

0182-502678

Maak kans op een geweldig
Vaderdagpakket...

In de maanden juli & augustus
onbeperkt tennissen voor slechts

€

39,50
SENIOREN

of

€

15,00
JUNIOREN

opgeven via leden@heksenmeppers.nl

WWW.HEKSENMEPPERS.NL
Advertentie juni 2016.indd 1

07-06-16 10:58

Openingsvoordeel

Spaar voor
Welkoms een gratis
tPakket

Geldig van maandag 10 t/m zondag 16 juni 2019 bij Coop Heijmans

Voor een super Vaderdagpakket kunt u ook deze week nog sparen bij alle leden van
de NOVO. De winkeliersvereniging in Oudewater organiseert voorafgaand aan
Vaderdag de welbekende spaaractie.
Met een envelop gevuld met 50 euro aan kassabonnen van de NOVO leden maakt het
winkelpubliek kans op één van de felbegeerde prijzenpakketten, gevuld met allerlei leuke artikelen
voor vader. En het leuke is, u mag zo vaak mee doen als u wilt.
Alle prijzenpakketten worden gevuld met cadeaus die de NOVO winkeliers ter beschikking stellen.
Aan het eind van de zaterdagmiddag voor Vaderdag worden de winnaars geselecteerd.
Vervolgens ontvangen zij diezelfde zaterdag 15 juni nog hun pakket, zodat ze een geweldige
Vaderdag hebben.
Wilt u kans maken op één van de prijzenpakketten?
Lever dan uiterlijk zaterdag 15 juni een envelop, met daarin 50 euro aan kassabonnen besteed bij
NOVO winkeliers, in bij drankenhandel Mitra of Coop Heijmans.
De enveloppen zijn verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers.

Uiteraard wenst de NOVO u veel winkelplezier en alle heren een mooie Vaderdag toe.

ING
T
R
O
K
%
50

Scharrelkipschnitzels

pak 5 stuks

5.00 2.50

Spaar uw
kaSSabonnen

ING*
T
R
O
K
%
50

Alle bloemen

per bos

2.99
1.50

en maak kanS op een

vaderdagpakket

Doe voor e 50,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop
(te vinden bij alle NOVO-leden)
en lever deze in, uiterlijk zaterdag 15 juni vóór 17.00 uur,

9.
5.00

99

Coop 48+ kaas

jong, jong belegen,
belegen of extra belegen
stuk 865-960 gram

9.26
9.99

4.99

ING*
T
R
O
K
%
50

Alle luxe halve
en hele vlaaien
per stuk

6.00 _ 13.49
3.00 _ 6.75

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze folder zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 folderartikelen per actie
per klant, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Per product of combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij bestellingen via de app of online
(m.u.v. bloemen, planten, taart en gebak) *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend

Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater
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Opnieuw heerlijke Campina
Open Boerderijdag in Hekendorp

Heerlijk voor heel veel bezoekers
zo'n dagje op de boerderij van, in dit
verhaal, de familie Van Jaarsveld in
Hekendorp. "We doen alles samen",
vertelde Jeanne van Jaarsveld, terwijl
de boerderij officieel door Carl en
Marieke gerund wordt, "anders is dit
allemaal niet te regelen." En goed
geregeld was het. En vermaken deden
ze zich, kinderen en hun ouders.
Ruim 1.200 bezoekers waren
afgekomen op deze al weer tweede
Campina Open Boerderijdag
in de regio.
Een groot terrein waar iedereen de fiets
of auto kwijt kon - met prima verkeersregelaars -, en dan een vriendelijke
ontvangst en een stel dierenartsen die
boeiende verhalen wisten te vertellen,
naar wie af en toe met open mond werd
geluisterd. Ter illustratie was er een koe
beschilderd met haar skelet en, vertelde
Jeanne van Jaarsveld, dat, toen die koe
aan het einde van de dag weer bij zijn
medestalbewoners kwam, ze niets van
zo'n 'rare' koe moesten weten.
Vervolgens was daar een leuke koequiz

waar kinderen (maar ook volwassenen)
veel over koeien konden leren
(bijvoorbeeld dat een koe maar 20
minuten per dag slaapt; maar dat kan
misschien ook wel als je eigenlijk alleen
maar hoeft te eten en te herkauwen),
met als beloning een medaille en
boerderijdiploma, en je mocht in een
echte tractor achter het stuur
plaatsnemen. Dat is al een feestje op
zich. En dan waren er niet alleen koeien,
maar ook kalfjes, pinken en vaarzen en
je kon ook in de voor velen nog nieuwe
stal zien hoe het melken tegenwoordig
met zo'n ingenieuze melkrobot gaat.
Het schminken, dit jaar voor het eerst,
had duidelijk een toegevoegde waarde,
want daar stonden kinderen in rijen voor
te wachten.
De hartenmakerij - met als motto:
beeldhouwen in de buurt - werd druk
bezocht; kennelijk heeft dit bijzondere
onderdeel van de boerderij al snel veel
aantrekkingskracht uitgeoefend op
bezoekers uit de omgeving en zelfs van
verder weg. Je zag er heel wat mensen
en mensjes, bijna met het puntje van hun

Pierre Cuypers
over Pierre Cuypers
De Geschiedkundige Vereniging
Oudewater organiseert een bijzondere
bijeenkomst op woensdag 12 juni
over de architect Pierre Cuypers
(1827-1921). Hij was een veelzijdig
kunstenaar aan wie de afgelopen
eeuw zowel grote bewondering als
esthetische afschuw ten deel vielen.
Veelal werd hij -nogal eenzijdigafgeschilderd als een van de grote
emancipatoren van het katholieke
volksdeel. Dat was echter niet zijn
belangrijkste drijfveer. Hij beoefende
bouwkunst -geen bouwkunde- en was op
dat terrein zeer innovatief, terwijl hij
teruggreep op oude vormen, zoals de
gothiek en de baksteenbouw.
Naast vele kerken die na het herstel van
de katholieke kerkelijke hiërarchie door
hem gebouwd werden, waren het
Rijksmuseum en Centraal Station in
Amsterdam zijn meest in het oog
springende meesterwerken.
Toch mogen indrukwekkende restauraties
als het Binnenhof en de Ridderzaal in
Den Haag, het Muiderslot en kasteel
Haarzuylen niet ongenoemd blijven.
Niet alleen over zijn vaardigheden,
maar ook over zijn persoonlijkheid en de
samenwerking met zijn zoon Joseph, zal
de achterkleinzoon van Pierre Cuypers

tong naar buiten, zich in 'hun steen'
verdiepen. Maar er werd lekker
gevoetbald naast een levensgroot
memoryspel, terwijl de 'stormloopbaan'
en de trampoline ook heel geliefd waren.
Ook was de inwendige mens niet
vergeten: hotdogs, broodjes hamburger
en uiteraard, met dat heerlijke weer
verfrissende ijsjes.
Naast de Van Jaarsvelden en familie
waren zo'n dertig vrijwilligers in touw
om alles in goede banen te leiden en dat
lukte uitstekend. "Waar het om draait",
voegde Jeanne van Jaarsveld er nog aan
toe, "was dat we zo veel mensen een
leuke dag hebben kunnen bezorgen.
Ze kwamen vaak uit de buurt, maar zelfs
van behoorlijk veel verder weg. En er
waren ook mensen met een Syrische en
Marokkaanse achtergrond. Die hadden
het van deze dag achterop de melkpakken
van Campina gelezen. We zijn zo
dankbaar dat het allemaal goed verlopen
is en dat we veel mensen een plezier
hebben kunnen doen."

Kippenvel

Henry: 'Het was een prachtige klim en
na drie uur en 31 minuten belandden we
in de mist op de top'. Niet alleen de
temperatuur bezorgde het duo kippenvel.
Dat werd ook aangeleverd door de
talloze kaarsen, foto's en teksten die
langs de route waren te aanschouwen.
Eenmaal boven besloot Henry een
gekoesterde wens in vervulling te laten
gaan. Die bestond er uit dat hij niet een
maar twee keer de berg zou beklimmen.
Besloten werd eerst nog enige rust te
nemen en 'bij te tanken'. Benno reed
onderwijl rustig naar beneden en begon

door Gerard van Hooff

Strijden voor strijders

Vanaf kwart voor twee werd de tweede
poging ondernomen de 1.100
hoogtemeters opnieuw te bedwingen.
En dat gelukte wonderwel. Slechts drie
minuten meer nam de tweede rit in
beslag; 3 uur en 34 minuten. Henry:
'Vooral de laatste kilometers zijn een
feest op zich. Je wordt als het ware naar
boven geklapt. Maar ook onderweg is de
support onbeschrijflijk goed. Muziek,
hapjes en drinken maken het tot een
heus feest'. In de finishstraat moest de
stoere Oudewaterse handbiker wel even
een traantje wegpinken. "Dan staan daar
alle mensen die het mogelijk hebben
gemaakt deze prestatie neer te zetten."
De gedachten gingen op dat moment
ook uit naar de vele donateurs die
'strijden voor strijders' steunden en een
bijdrage 11.235 euro leverden aan de
totale landelijke opbrengst van 11,8
miljoen euro. "Ik heb het mooi geflikt!"

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in
De Rank aan de Noorder Kerkstraat te
Oudewater. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom. De toegang is gratis
voor leden van de Geschiedkundige
Vereniging Oudewater. Voor niet-leden
is de bijdrage e 2,50.

Het moge duidelijk zijn welke Pierre Cuypers de lezing geeft en welke
Pierre Cuypers de architect was.

Henry Honing naar de top

terstond aan zijn tweede toer. In verband
met de veiligheid ging Henry met het
personenvervoer naar beneden.
Toen Benno opnieuw beneden kwam,
waren de weersomstandigheden ten
goede gekeerd. Een vriendelijk zonnetje
maakte het verblijf op de Alp een stuk
aangenamer.

-die dezelfde naam draagt- u uitgebreid
informeren.
Dramatische en bizarre gebeurtenissen
van deze familie (“de petite histoire”)
zullen u worden onthuld.
Pierre Cuypers, de achterkleinzoon, is
historicus. Sedert zijn pensionering zet
hij zich actief in voor het behoud van
het culturele erfgoed en houdt hij onder
andere voor stichtingen en verenigingen
die Cuypersmonumenten in stand
houden of ondersteunen, lezingen en
probeert met name de afstammelingen
van Pierre Cuypers en belangstellenden
te informeren over alles wat er met
Cuypersmonumenten gebeurt.
De restauratie van het Cuypersgraf op
het Oude Kerkhof te Roermond,
waar Pierre en Joseph Cuypers
begraven zijn, ligt hieraan ten grondslag.
Een gebeurtenis die het hoogtepunt
vormde van het Cuypersjaar 2006.

door Aad Kuiper

Handbiker bedwingt Alpe d'Huzes twee maal

De dag begon vroeg aan de voet van
de Alpe d'Huez. Handbiker Henry
Honing en zijn buddy Benno van Vliet
vertrokken al om kwart over vijf in de
ochtend aan hun uitdaging; het
beklimmen van de 14 kilometer lange
route naar de top van de Alpe d'Huez.
Aan zelfvertrouwen geen gebrek door
de vele trainingskilometers en met de
vaste wil de klus te klaren ging het
tweetal op weg. Henry met zijn
handbike en Benno op de racefiets als
secondant. De omstandigheden waren
redelijk maar daarmee was ook alles
gezegd. De eerste terugkerende
wielrenners vertoonden zich in een
outfit die aangaf dat het in de hogere
regionen behoorlijk fris moest zijn.

12 JUNI 2019

Jasmijn Wong en burgemeester
Laurens de Graaf onthullen samen
verkeersdisplay
Jasmijn Wong uit Polsbroekerdam
onthulde donderdag 6 juni samen
met burgemeester Laurens de Graaf
een verkeersdisplay tegenover haar
huis aan de Damweg.
Jasmijn schreef de burgemeester in april
een brief waarin zij vroeg of hij iets voor
haar wilde doen. Zij maakt zich namelijk
zorgen over haar poes die bang is voor
auto's en motoren die te snel door de
straat rijden.
In haar brief vroeg Jasmijn of de
burgemeester een flitspaal wilde
neerzetten. Daarop schreef burgemeester
Laurens de Graaf haar dat hij haar graag

wilde helpen, maar dat de gemeente
Lopik geen flitspalen heeft.
Als burgemeester krijgt hij vaker
verzoeken om iets te doen tegen auto's
en motoren die te snel door de gemeente
rijden. Hij beloofde Jasmijn één van de
verkeersdisplays te plaatsen.
Vanmiddag was het zover; samen met
burgemeester Laurens de Graaf onthulde
Jasmijn de verkeersdisplay aan de
Damweg tegenover haar huis.
De burgemeester vertelde Jasmijn dat hij
hoopt dat auto's en motoren nu minder
snel rijden.
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Heksenfestijn Oudewater

Het Heksenfestijn is dit jaar op 15 juni zoals u heeft kunnen
vernemen in de media en op onze social media.
De Oudewaterse band The Outlaws trappen het Heksenfestijn
dit jaar af gevolgd door Giacomo Rossetti, Helemaal Top,
Arjon Oostrom en topcoverband Release! Daarnaast komt
Die Verrückte Stunde naar Oudewater. Hoe gaaf is dat?
Er is geen reden om thuis te blijven, toch?
Het Heksenfestijn is een feest dat we met elkaar willen vieren en kunnen
laten slagen. Voor ons betekent een geslaagd feest, dat iedereen het naar
zijn zin heeft, van jong tot oud. Laten we er met elkaar een mooi feest van
maken en houd bij het naar huis gaan ook rekening met de andere
bewoners in de binnenstad van ons mooie idyllische Oudewater.
Dit jaar doen wij een uitdrukkelijk beroep op onze bezoekers:
Laten we met elkaar onze mooie stad
netjes en schoon houden en deponeer
je drankbekers in de kliko’s a.u.b.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Wij hebben er zin in, tot zaterdag 15 juni
op de markt in Oudewater.
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Heksenfestijn Oudewater

www.heksenfestijn.nl

Programma

zaterdag 15 juni
aanvang

tot

16:00

16:45

The Outlaws - 1e set

16:55

17:25

Giacomo Rossetti

17:30

18:15

The Outlaws - 2e set

18:30

19:15

Helemaal Top

19:25

19:55

Arjon Oostrom

20:00

21:00

Release - 1e set

21:15

22:15

Die Verrückte Stunde

22:25

23:25

Release - 2e set

23:30

23:55

Cooling Down met
Giacomo Rossetti

Wij willen alle sponsoren bedanken
voor hun bijdrage aan dit mooie festijn.
Don Janmaat
Evenement
organiseren?

Zonder hen is er
geen Heksenfestijn mogelijk!

06 100 870 90
INFO@DONFOODANDEVENTS.NL
DONFOODANDEVENTS.NL

Tip:

Kom bij ons
leKKer
sTeengrillen
De lekkerste wijnen van Oudewater

Grandi Vini
IJsselvere 23
www.grandivini.nl

3 keuken & bar
Visbrug 3
www.keukenbar3.nl

Voor een ... kop koffie met een taartje,
... een borrel met hapje
... of een heerlijke lunch of diner
Markt-Westzijde 3 - 3421 AN Oudewater - 0348-561500
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www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

woensdag 12 juni 2019

Fietstraining voor senioren op 26 juni
De gemeente Montfoort, de provincie Utrecht en
de Fietsersbond vinden het belangrijk dat senioren
plezierig en veilig kunnen blijven ﬁetsen.
Daarom organiseren zij op woensdag 26 juni
een training ‘Tips voor Langer Fietsplezier’
voor 65-plussers.

Programma

Naast voorlichting staan er ook controles en
praktijkoefeningen op het programma: de deelnemers
krijgen ‘ﬁetsgymnastiek’ van een beweegdocente;
ze kunnen hun ﬁetsen laten controleren door een lokale
rijwielhandelaar; op een afgezet parcours worden de
reactiesnelheid, het evenwicht en de ﬁetsvaardigheid
getest en het groepsﬁetsen wordt geoefend tijdens een
korte ﬁetstocht langs enkele bijzondere verkeerssituaties
in de gemeente. Ook wordt er extra aandacht besteed
aan de veiligheidsaspecten van de e-bike, de ﬁets met
elektrische trapondersteuning.

Locatie en aanmelden

De training is op woensdag 26 juni en wordt gegeven in
en rond het Huis van Montfoort (stadskantoor),
Kasteelplein 5. De training start om 09.00 uur het duurt
tot 16.00 uur. Rond 12.30 uur is er een gezellige lunch.
Wilt u deelnemen? Meld u dan vóór 19 juni aan via
www.ﬁetsersbond.nl/ﬁetsinformatiedagen
of stuur een mail naar ﬁetsschool@ﬁetsersbond.nl
(o.v.v. ‘ Tips voor langer ﬁetsplezier Montfoort 26 juni’).
Noteer in de mail s.v.p. naast uw naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd ook of u met de ﬁets/e-bike
komt en of u WA verzekerd bent.
Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Vol = Vol.
Deelname is gratis.

Dat verdient
een lintje!
Montfoort is trots op haar inwoners die bereid zijn
een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige
inspanningen leveren ten behoeve van de
samenleving.
Om deze trots te tonen kunnen we inwoners
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen.
Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk
onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in
Montfoort die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele
jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of
sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet
van de burgemeester.

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

Dit kunt u zelf doen tegen wateroverlast
Wat een regen vorige week! Een ‘cocktail van
meerdere meteorologische ingrediënten’ zorgde voor
zware onweersbuien boven Nederland, aldus de
meteorologen. Volgens diezelfde meteorologen is de
kans dat we de komende jaren vaker te maken krijgen
met dit soort zware onweersbuien groot.

Op de website www.klimaatklaar.nl > wateroverlast
staan tal van oplossingen die bijdragen aan het tegengaan
van wateroverlast. Wat te denken van een regenzuil, een
waterdak of een wateropslagtank? Maar ook extra veel
groen, een regenton of regenwaterschutting.
Lees er alles over op www.klimaatklaar.nl.

Heftiger

Regenbuien worden dus steeds heviger.
Hoosbuien zijn soms zo zwaar, dat het riool
de enorme hoeveelheid water niet snel
genoeg kan verwerken, met natte voeten of
nog erger: ondergelopen kelders of huizen
tot gevolg.

Elk jaar worden vlak voor 27 april Koningsdag in heel
Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de
‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’. Maar ook het
hele jaar door kunnen bij ‘Bijzondere Gelegenheden’
Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt.
Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging of
organisatie, of het beëindigen van een belangrijke
bestuursfunctie.

Behandeling kost tijd

Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en
adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag.
Om de aanvragen voor de lintjesregen 2020 te
verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen
uiterlijk op 01 juli 2019 in te leveren. Een voorstel voor
een Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden
voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend.
Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken,
tel. 0348-476400.

Kom in actie en voorkom overlast!

Door uw tuin zoveel als mogelijk
klimaatklaar te maken, zorgt u ervoor dat
het regenwater rechtstreeks in jouw tuin
komt en opgenomen wordt in de bodem.
En dat zorgt niet alleen voor droge voeten,
het is ook nog eens veel beter voor de
planten en dieren in je tuin.

Meer weten over
duurzame energie?

Afvalkalender juni 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).
wk
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2e Pinksterdag

Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Kom naar de algemene bijeenkomst
Duurzaam Montfoort

Op donderdag 13 juni organiseert
duurzaamheidsplatform Duurzaam Montfoort een
algemene bijeenkomst.
Alle inwoners uit Montfoort en Linschoten zijn van
harte welkom. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30
uur in het Sint Joseph in Montfoort.
Het thema van de avond is energie.
Op de agenda staat het volgende:
• Wijnand Jonkers (NMU) en Marcel Rozing (Afvalzorg)
vertellen over het project
‘Energietuin Mastwijk’ in Montfoort.
Ingezoomd wordt op hoe het traject tot nu toe is
verlopen en hoe bewoners kunnen meedoen.
• Hierna vertelt Dick Nederend over de plannen van de
‘Energiecoöperatie Lek en IJsselstroom U.A. in oprichting’.
Deze coöperatie zoekt vrijwilligers met gedegen kennis
van o.a. geldzaken, belastingen, communicatie en
organisatie die willen bijdragen aan oprichting.
Er is genoeg ruimte om vragen te stellen.
Tijdens de rondvraag is er gelegenheid om niet aan bod
gekomen onderwerpen te bespreken.
De toegang is gratis. Wel graag vooral aanmelden als
bezoeker via info@duurzaammontfoort.nl.
Actuele info: www.duurzaammontfoort.nl.

vervolg op pagina 11
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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 24 juni 2019 in
het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
19 juni 2019 in het stadhuis van
Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 29-05-2019
Z/19/141356
Blokland 108, Montfoort
Herbouw langhuisboerderij en
verlenging schuur.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel. 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 03-06-2019
Z/19/141046
Tiendweg 7, Montfoort
voor het plaatsen van een dakkapel
op de voorzijde van de woning.
• 05-06-2019
Z/19/125664
Blokland 52, Montfoort
voor het plaatsen van een melkstal.
• 06-06-2019
Z/19/139594
Heeswijk 49 Montfoort
Vergroten bedrijfshal.

• 11-06-2019
Z/19/138108
De Bleek 19, Montfoort
Het plaatsen van een erker aan de
voorzijde woning.
Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort maken, gelet op
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij ambtshalve
overgaan tot wijziging van de
omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu op grond van artikel
2.30 en 2.31 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht die is
afgegeven aan:
• Slachterij van Kooten B.V.
op het adres
Julianalaan 1 te Montfoort.
De ontwerpbeschikking betreft het
ambtshalve actualiseren van de
omgevingsvergunning van 3 mei 2005
op dit adres.
De stukken met betrekking tot deze
ontwerpbeschikking liggen ter inzage
van 12 juni tot en met 23 juli 2019.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan
eenieder schriftelijk zienswijzen (uw

mening of opmerkingen) naar voren
brengen bij de Omgevingsdienst regio
Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC te
Utrecht. In de zienswijzen moet het
volgende staan: omschrijving van het
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen
op geeft, uw naam en adres, datum,
handtekening en motivering. Indien u
in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u
verzocht hiervan een kopie bij te
voegen. U kunt ook op afspraak uw
zienswijzen mondeling kenbaar
maken bij de behandelend
ambtenaar. Belanghebbenden
worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de
administratieve rechter als
redelijkerwijs aan hen kan worden
verweten dat zij tegen het
ontwerpbesluit geen zienswijzen als
bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar
voren hebben gebracht.

Overig
Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening Montfoort 2018
Op dinsdag 28 mei 2019 heeft de
gemeenteraad ingestemd met een
wijziging van artikel 5:13

(Inzameling van geld of goederen)
van de Algemene Plaatselijke
Verordening Montfoort 2018.
Deze wijziging is direct in werking
getreden op 28 mei 2019.
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, 12 juni 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 0800-0225500

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

JEUGDHULP

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

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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Rectificatie
Montfoortse studente bespaart Kruidvat
‘Uit de Raad van Montfoort’ een miljoen plastic zakjes per jaar
In mijn stuk over de gemeenteraadsvergadering van 27 mei jl. heb ik
een aantal fouten gemaakt onder het
kopje ‘financiën’.
Ik schreef dat alle bestemmingsreserves
waren opgeheven, maar dit betrof slechts
een aantal van de potjes, namelijk:
-	Bestemmingsplannen e 19.585;
- Personele knelpunten e 57.387;
- Flankerend beleid e 266.588;
-	Afwaardering activa e 100.000;
-	Grondbedrijfsfunctie e 263.817;
-	Vervanging scholencomplex
e 408.268;
-	Natuur en landschap e 12.500;
-	Revitalisering bedrijventerreinen
ter waarde van 200.000 euro
Deze zijn opgeheven, het resterende
saldo is gestort in de algemene reserve
en daaruit worden niet vijf maar vier
reserves gevoed met elk 100.000 euro.

door Elly van der Neut

De bestemmingsreserve automatiseringstool was een amendement van IB dat is
ingetrokken na toezeggingen van de
portefeuillehouder.
Het amendement van de oppositie om
de bestemmingsreserve Sociaal Domein
terug te brengen naar het saldo van eind
2017 (897.844 euro) werd verworpen.
Het raadsvoorstel werd met 11 stemmen
voor en 4 tegen (CU, SGP en LM)
aangenomen.
Het amendement van de SGP om de
lange termijnagenda in september voor
te leggen aan de raad werd unaniem
aangenomen.
Mijn excuses aan de lezer voor het niet
goed op papier zetten van deze
ingewikkelde materie.

Wie helpt Stichting Oud Montfoort
aan een logo ?
De kortgeleden opgerichte Stichting Oud Montfoort (kortweg SOM) is op zoek
naar creatieve geesten, die een logo voor deze stichting willen ontwerpen.
Voor het gekozen ontwerp wordt een prijs beschikbaar gesteld. Iedereen kan
meedoen. De bijdrage kan tot 8 juli a.s. worden gestuurd naar Peter Versloot,
Miep Giesstraat 6, 3417 CZ Montfoort of naar paversloot@planet.nl
De stichting wil de rijke geschiedenis
van Montfoort levend houden door o.a.
voorwerpen te exposeren, lezingen te
verzorgen, onderzoek te doen, spullen
te restaureren enz. Het moet dé plek te
zijn waar iedereen met vragen over de
geschiedenis terecht kan. Dit geldt zowel
voor inwoners als bezoekers. De SOM
zit nu nog in de kelder van het Huis van
Montfoort maar wil graag een eigen
plek in de binnenstad van Montfoort om
over het Montfoort toen en nu te

vertellen aan de hand van voorwerpen
en verhalen. Ook kunnen er oude
spullen van Montfoort worden gebracht.
Voorzitter Lex van Wijk:
“De geschiedenis van Montfoort leeft
enorm. Dat zagen we bij de Lentemarkt.
De mooie spullen uit de Oudheidkamer
verdienen het om getoond te worden.
We exposeren nu het hele jaar door met
wisselende thema’s in twee vitrines in
het Huis van Montfoort, maar er is veel
meer om te laten zien. De stichting wil
graag het centrale punt zijn over de
geschiedenis van de stad.”
De stichting ontmoet veel sympathieke
reacties en is voor de herkenbaarheid op
zoek naar een logo dat bij haar past.
We zoeken daarom een fris en helder
logo wat levende geschiedenis en
verbinding uitstraalt. Wie helpt daarbij?
Voor meer informatie mail
Peter Versloot of bel 06-46651411.

De Montfoortse Katja Diepstraten
is inmiddels bijna een bekende
Nederlander. Dat allemaal dankzij
een idee dat ze kreeg tijdens het
vakkenvullen in Kruidvat Montfoort.
“Alle make-upjes zaten in losse tasjes.
Ik dacht: ‘Dat kan toch beter?’”
Bij die gedachte liet ze het niet. Op het
zakelijke sociale netwerk plaatste ze een
oproep, waarin ze aangaf bereid te zijn
om mee te denken over een oplossing.
Dat ze hierop nog geen week later
reactie zou krijgen, had ze niet verwacht.
Ze werd zelfs uitgenodigd door
AS Watson, het moederbedrijf van
Kruidvat, om mee te komen
brainstormen over een oplossing.
De 21-jarige studente chemische
product innovatie hoefde daar niet over
na te denken. Ze vertelt: “Ondanks mijn
leeftijd en weinige ervaring, werd er
serieus naar mij geluisterd. Samen zijn
we door het distributiecentrum gelopen
waar we hebben gekeken naar het
verpakkingsproces, en of er ruimte was
voor verbetering. Hierbij opperde ik
een idee, waar Marcel Evers (Manager
Supply Chain Operations Benelux &
France) wel potentie in zag.”

“Hadden ze dit zelf niet kunnen
verzinnen?” was een van de kritische
commentaren op haar ‘eenvoudige’
oplossing om simpelweg meer
make-upjes per tasje te verpakken.
Zelf begrijpt ze dat commentaar wel.
In EditieNL werd die vraag ook gesteld.
“Als iets routine is, is het gewoon lastig
te doorbreken. Als buitenstaander doe je
dat gemakkelijker.”

Meer Katja’s

Een super toffe reactie vond ze van
iemand die zei: ‘Ik hoop dat er nog meer
Katja’s gaan volgen’. Ofwel, dat er meer
vakkenvullers opstaan, die denken dit kan
ook anders. Anderen die geïnspireerd zijn
door haar initiatief, raadt ze aan om
vooral gewoon eens stil te staan als je
aan het werk bent: “Vraag je maar af of
wat je aan het doen bent ook zo logisch
is. Stel kritische vragen: Zou ik het anders
doen als ik het zelf mocht bedenken?”
Haar oplossing heeft dan weinig met
chemie en scheikunde te maken, wel
gaat het over logisch nadenken volgens
de Montfoortse. Voor haar CV is het in
ieder geval goed, zegt ze. “Dan gaat het
niet alleen over het resultaat. Het is

door Sjoukje Dijkstra

natuurlijk mooi dat Kruidvat dus volgens
hun eigen berekeningen hiermee een
miljoen tasjes bespaart op jaarbasis,
maar het is hopelijk vooral mijn
werkhouding die hiermee aanspreekt.
Het toont tenslotte aan dat ik initiatief
wil nemen.”
Ook haar voormalige collega’s zijn heel
erg trots op haar. Sarah Leeuwenburg
vertelt: “Ik weet dat ze terug kwam uit
het Distributie Centrum, toen ik aan het
werk was. Ik vond wel dat ze goed bezig
was.” Voor haar zelf is het in die zin ook
inspirerend. “Je gaat toch anders naar
dingen kijken”, meent ze. “Het is nu
toch een beetje een lokale beroemdheid.”
“Hé kom je ook in De IJsselbode?”,
lacht een klant die net voorbij komt,
terwijl Katja poseert voor de foto.
Vorige week zat ze in EditieNL en
werd ze geïnterviewd door omroep
Geldermalsen. Dat terwijl ze helemaal
niet zo van de spotlights houdt, geeft ze
zelf eerlijk toe. “Ik durf nu bijna niet
meer op Linkedin te kijken. Het is wat
uit de hand gelopen,” zegt ze met een
lach. “Ook het Wereld Natuur Fonds
benaderde mij.”

Een miljoen keer

Katja Diepstraten laat in Kruidvat Montfoort zien in wat voor zakjes de make-up los
verpakt zitten. Nu zitten er dankzij Katja meer make-upjes verpakt per tasje.

Haar Linkedin post, waarin ze vertelt
over haar actie is inmiddels meer dan
een miljoen keer bekeken.
“Zaterdag zaten we onder de 100.000
views. Overdag was het 90.000.
Voordat we de stad (Breda, waar ik
studeer) in gingen, zei ik tegen mijn
vriendin: ‘Mochten we boven de
100.000 zitten, dan krijg jij een drankje.’
Toen zaten we in een keer over een
miljoen. Met de drankjes is wel goed
gekomen. We zijn Breda in geweest en
hebben het goed gevierd.”
“Mijn ouders zijn het meest trots,”
vertelt ze. En natuurlijk krijgt ze ook
vanuit haar vriendengroep positieve
reacties. Ze woont nog bij haar ouders
in Montfoort. En dat blijft voorlopig ook
nog wel even zo, denkt ze…
“Montfoort is fantastisch. Straks help ik
weer mee met de VOM vakantieweek,
en ik blijf ook met de scouting nog wel
druk. Zo gemakkelijk krijgen ze me nog
niet weg uit Montfoort!”
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Fietsgroep uit Linschoten wil hoop geven
aan mensen zonder hoop
door Sjoukje Dijkstra

‘Hoop geven aan hen die geen Hoop
meer hebben.’ Dat is de slogan van de
fietsgroep uit Linschoten en
omstreken die een rondje Nederland
gaat fietsen voor stichting De Hoop.
Deze professionele GGZ-organisatie
zet zich in voor onder andere hulp
aan mensen in psychische nood.
Tien fietsers zullen voor dit goede doel
een rondje Nederland gaan fietsen. “Dit
is ongeveer 1.200 kilometer die we gaan
fietsen in team-estafette in 48 uur, van
donderdag 27 juni tot en met zaterdag
29 juni. Er zijn twaalf etappes van 100
kilometer. Elke 100 kilometer wisselen
we elkaar af, wat betekent dat ieder vier
etappes rijdt. En dat gaat dan heel
Nederland door”, laat Ard Nieuwenhuizen
weten. Hij is zelf een van de deelnemers
die meefietst. “Wat het moeilijk maakt, is
dat we minder slapen dan normaal en er
minder tijd is om te herstellen. Het is dus
al een topprestatie op zich.”
Nieuwenhuizen die zelf afkomstig is uit
Montfoort, licht graag toe waarom de
fietsfanaten uit Linschoten dit doen:
“We willen geld inzamelen voor stichting
De Hoop. Deze stichting wil mensen met
een verslaving helpen om van hun
verslaving af te komen. Daar krijgen ze
van de overheid heel beperkt subsidie
voor. Er zijn dus een paar onderdelen in
hun zorg waar ze geen subsidie voor
krijgen en speciaal daarvoor gaan wij
fietsen. We willen dus, zoals onze slogan
zegt, hoop geven aan hen die geen hoop
meer hebben. Geen hoop in het leven,
maar ook geen hoop in het geloof.
Door onze inspanning hopen we dat
deze mensen nog beter geholpen kunnen
worden.”

Indrukwekkend

Vorige week donderdag organiseerde de
fietsgroep een informatiebijeenkomst
voor geïnteresseerden uit Linschoten en
de omgeving. “Er was iemand van
stichting De Hoop die iets meer kon
vertellen over hun werk en waar het geld
naartoe zal gaan. Daarnaast was er een
ex-verslaafde aanwezig, die aanwezigen
zijn verhaal vertelde. Dat was heel

indrukwekkend”, aldus Nieuwenhuizen.
Geld doneren kan het gemakkelijkste via
deze link: https://www.cycleforhope.nl/
team/team-linschoten/doneren. Mensen
kunnen hier zelfs nog kiezen of ze het wil
doneren via het hele team of een
specifiek persoon die ze goed kennen.
Stichting De Hoop is een ANBI
instelling. Dus is een eventuele gift
aftrekbaar bij de belasting.

vervolg van de voorpagina
Hierbij werden de banken omgekeerd
gemonteerd, zodat passagiers goed naar
buiten kunnen kijken. Daarnaast zorgde
Van Doorn dat de banken er ook
gemakkelijk uit gehaald kunnen worden,
zodat mensen met rolstoelen ook mee
kunnen. “Al met al heeft het meer tijd en
geld gekost, dan we van tevoren hadden
gedacht”, zegt Leen Verkaik. Hoeveel
het kostte wil hij niet zeggen, maar zo
laat hij los: “Het was zeker meer dan
10.000 euro. De investering meer dan
waard!”, vindt hij.

Toegankelijk en beleefbaar

Het team dat gaat rijden voor De Hoop - van links naar rechts Ard Nieuwenhuizen uit
Montfoort, Jan ter Maaten, Andre de Ruijter, Teus Kok en John Bakker.

St Carolus en harmonie orkest openen
het internationale jeudgvoetbaltoernooi
“Ze hadden een zonnedansje gedaan”,
liet de organisatie van het jeugdvoetbaltoernooi afgelopen zaterdag weten.
“Helaas hielp het niet.” In weer en
wind stonden de leden van het
jeugdorkest en de harmonie van St
Carolus op het voetbalveld voor de
officiële opening.

Wasknijpers moesten voorkomen dat
muziekbladen meegenomen zouden
worden door de wind. Nadat de
voetballers zich verzameld hadden op het
veld en de voorzitter het welkomstwoord
sprak, ging iedereen in de houding staan
voor de volksliederen. De muziek klonk
prachtig, de vlaggen werden gehesen.
Er vielen enkele regendruppels, en toen

was het alweer gebeurd. De ouders van
jeugdleden van Carolus waren zichtbaar
zo trots als een pauw op hun kroost.
Terecht! “Ze hebben het geweldig
gedaan. Voor het eerst in de buitenlucht
samen met de Harmonieleden en ook die
waren super trots op ze. Voor herhaling
vatbaar. Maar dan wel graag met een
zonnetje erbij!”

Progressief Akkoord op bezoek bij brandweer Linschoten
Progressief Akkoord was voor haar ledenvergadering te gast bij de
brandweer in Linschoten. Daar werden de leden door brandweercommandant
Bonne Ringelenstein uitgebreid rondgeleid door de verbouwde kazerne,
waar het brandweercorps ook zelf de handen flink voor uit de mouwen heeft
gestoken. Met als resultaat een moderne kazerne met voldoende plek voor
auto’s en kleedruimte en op de bovenverdieping een gezellig clubhuis.
Het materieel en de nieuwste techniek
waarmee het corps haar taak uitvoert
maakten grote indruk.
Zo beschikt de Linschotense brandweer
sinds kort over een hagelnieuwe
blusauto en wordt er gewerkt met
indrukwekkend pneumatisch

gereedschap en hypermoderne navigatie.
Alles om ervoor te zorgen dat de
brandweer haar werk zo goed mogelijk
kan verrichten. En dat is ook nodig, want
de Linschotense brandweerpost rukt zo’n
zeventig keer per jaar uit. En wordt ook
opgeroepen voor ongelukken op de A12

Montfoortse wandelfanaten
doen voor negende keer mee
aan landelijke vierdaagse
Een groep van 28 sportieve
wandelaars van ‘Het Knooppunt’ uit
Montfoort, nam eind mei deel aan
De Achterhoekse wandelvierdaagse in
Doetinchem. Het is al voor de
negende keer dat de Montfoortse
wandelaars elders in Nederland de
stoute wandelschoenen aantrekken.
In vorige jaren liepen deelnemers uit
Montfoort ook mee aan de Alkmaarse,
Gooyse, Heuvelland en Drentse
vierdaagse. “Er werd vier dagen
gewandeld en je kon kiezen voor diverse
afstanden. Onze groep koos voor de 12
en 20 km,” vertelt Ad Vlooswijk. Hij laat
weten dat het, zoals ook in voorgaande
jaren, weer erg geslaagd was: “Welke
afstand je ook koos, je kon je hart
ophalen aan de rijke cultuurhistorie en de
mooie natuur van de Achterhoek.

door Sjoukje Dijkstra

De routes liepen door de bossen,
idyllische dorpjes en over prachtige
landgoederen.”
“Het hotel stond 50 meter van start en
finish. Dus, je kon binnen enkele
minuten vanaf de ontbijttafel naar de
start,” vertelt Vlooswijk. Na de dagelijkse
wandeltocht werd er onder het genot van
een drankje op een van de vele met zon
overgoten terrassen, bijgepraat. Daarna
stond er voor de hele groep een heerlijk
diner klaar. Voor wie dat wensten was er
`s avond gelegenheid voor een kaartspelletje. Veel enthousiaste wandelaars kijken
volgens Vlooswijk uit naar het tiende
wandelfestijn: “Waar dit zal zijn is nog
niet bekend, maar de Achterhoekse is
voor herhaling vatbaar.”

“De volgende stap is dan nu ook: hoe
bereiken we de mensen?”, aldus
Van Bemmel. “Ons netwerk is nog niet
zo groot. Dus, daar moeten we aan gaan
werken.” “Het belangrijkste is volgens
mij dat jongeren en instanties het
initiatief nemen. Zij moeten de ouderen
komen brengen. Ouderen komen niet uit
zichzelf.”
Pieter Verhoeve, burgemeester van
Oudewater en bestuurslid van de
Utrechtse Waarden, raadt aan via
activiteitenbegeleiders van mensen die
begeleid wonen uit te nodigen. “Laat ze
maar zien hoe mooi onze achtertuin is.”
De initiatiefnemers van het Beloken Land
complimenteerde hij: “Jullie maken dit
toegankelijk en beleefbaar. Dat is een
enorm compliment waard. Gefeliciteerd.”
De huifkar werd officieel ingewijd en,
nadat het lint was doorgeknipt, namen
alle aanwezigen in de huifkart plaats.
“Onze eerste stop is een scholekster, die
zit te broeden op vier eieren”, aldus Leen
Verkaik die achter het stuur plaatsnam.
Tijdens een stop vertelt hij dat het zo
mooi is dat je met een tractor dicht in de
buurt van de weidevogels en hazen kunt
komen. “Dat zijn ze gewend.”
“Als jullie het heel koud krijgen, kan het
plastic naar beneden. Of jullie kunnen
een dekentje pakken!”, adviseert
Van Bemmel voordat de wagen op weg
gaat. “Met z’n allen onder een dekentje.
Gezellig”, wordt er gelachen. “Handen
thuis hé?”, zegt een van de heren, wat
hem een bulderlach oplevert van de
andere passagiers.
“Willen jullie een verrekijker?”
“Ja, heeft u die in de buurt?”
Tijdens de rit richting eendenkooi
hebben de burgemeesters en andere
passagiers veel aandacht voor het
natuurschoon, de hazen, de vogels en de
verhalen die de gids vertelt.
Gids Arie Pieter Verkaik die ook
voorzitter is van Wildbeheereenheid
(WBE) Lopikerwaard mag het groepje
begeleiden. Hij weet van alles te vertellen

en het Woerdense Snel & Polanen.
Hij is met zijn uitruktijd van minder dan
3 minuten de snelste van de regio.

Brandweervrouwen

Bonne Ringelenstein beantwoordde vele
vragen, maar aan het eind had hij zelf
ook nog een vraag.
Had iemand de gouden tip, want de
Linschotense brandweer wil heel graag
vrouwelijke brandweerlieden in haar
corps verwelkomen.
Kordate vrouwen, overdag beschikbaar,
zijn van harte welkom.

Gids Arie Pieter Verkaik gidst ook
scholen en andere geïnteresseerden
over het Beloken Land.

De tractor met de huifkar erachter
maakte een laatste stop bij de koeien
en de schapen
over het gebied en de eendenkooi.
Hoe de kooiker de eenden vangt
bijvoorbeeld. Met de pas erin loopt hij
langs de rieten schotten om dit uit te
leggen. “Ik doe het een beetje snel,
omdat ik weet dat jullie haast hebben”,
zegt hij. “Als jullie wat willen vragen,
mogen jullie me gerust tackelen.”
Op de terugweg wordt er nog een keer
gestopt bij de koeien en de schapen.
“Met de groepen gaan we dan ook nog
die weg langs het water”, gebaart Leen
Verkaik. Volgens hem vinden ouderen
het geweldig om zo dichtbij de natuur te
komen, en om dus ook de schapen en
koeien te zien, die direct komen
aanlopen om het groepje mensen in de
huifkar van dichterbij te bekijken.

Leen Verkaik is kritisch op de
maatregelen die worden genomen
tegen het inklinken van het land.
De oplossing is simpel, meent hij.
Het waterpeil moet omhoog.

Heel Holland zakt

Leen Verkaik heeft ook nog een kritisch
geluid voor de aanwezigen. Hij uit zijn
zorgen over het inklinking van de grond,
gemiddeld een halve centimeter tot een
centimeter per jaar. “Heel Holland zakt”,
lacht een van de burgervaders. Dan op
serieuzere toon: “Daar gaan we nu weer
wat aan doen hé, dat zakken.”
“Je moet gewoon het waterpeil vijf tot
tien centimeter hoger zetten. Dat is de
goedkoopste oplossing”, aldus Verkaik.
Gids Arie Pieter Verkaik verhaalt hoe het
Beloken Land 35 jaar geleden een hele
strijd leverde tegen het Waterschap om
dat waterpeil omhoog te krijgen.
“Het resultaat is zichtbaar. Dit gebied
hier ligt nu beduidend hoger dan
bijvoorbeeld Willeskop, dat vroeger
hoger lag.”
“Al die maatregelen zijn mooi, en zo lang
er subsidie is, werkt dat”, zegt Leen
Verkaik. “Maar als er geen subsidie meer
is, dan is het over en uit.” In de lisdodden
die worden ingezet als oplossing, ziet hij
geen toekomst. “Misschien ben ik te
kritisch. Ik hoop dat ik ongelijk heb.”
“Nu krijgen we hier toch nog een
boodschap mee”, wordt er gelachen.
“Maar we kunnen het toch proberen?”,
meent Leen Verkaik. “Ik voel een pilot
aankomen”, reageert een van zijn
toehoorders. “Leen, kunnen we over een
kwartiertje terug zijn?” wordt er gevraagd.
Snel stapt de eigenaar van het Beloken
Land de tractor op, terwijl de gids
Pieter Arie Verkaik nog iets vertelt
over het wildbeheer, keert de huifkar
hobbelend terug…
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Europese journalisten bezoeken
Kaasboerderij De Twee Hoeven
door Cees Reichard

die gewonnen wordt, gebruikt men voor
het maken van de kaas. Zoals een goed
journalist het betaamt werden veel
vragen gesteld en foto´s gemaakt.

Gouda Cheese Awards

Het bezoek aan de Kaasboerderij maakte
deel uit van de culinaire persreis met als
thema ´Gouda Cheese Awards´. Kaas is
als product onlosmakelijk verbonden met
het Groene Hart. Men wil de ´kaas´ uit
dit gebied promoten en hebben dit verder
uitgewerkt. Met recht kan er gesproken
worden over een Cheese Valley
(Woerden, Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard en Gouda) vanwege het
feit dat de grootste kaasbedrijven in deze
regio zijn gevestigd.

Het programma
Culinaire persreis Cheese Valley
om kaas te promoten

Ongeveer twaalf internationale
journalisten waagden zich op de fiets
om door het prachtige Hollandse
polderlandschap naar de Kaasboerderij
De Twee Hoeven in Haastrecht te
fietsen. Hier kregen ze een
rondleiding over de melkveehouderij
en door de kaasmakerij. Dit maakte
deel uit van de Cheese Valley om
internationaal aandacht te wekken
voor kaas uit het Groene Hart.
Wethouder Jan Vente (CU) heette de
journalisten van harte welkom en hij
verwacht dat zij op de kaasboerderij veel
informatie zullen krijgen over de
bereiding van de kaas. Hij hoopt dat zij
als journalisten een mooi verhaal krijgen.
Willemijn den Boer vertelde dat de Twee

Hoeven een melkveehouderij en een
kaasmakerij is. Het bedrijf heeft zijn
naam sinds 2001 te danken aan de
samenvoeging van twee boeren(buur)
bedrijven. Zij werkt met haar man met
veel passie op de boerderij: in de
kaasmakerij, op de veehouderij en de
boerenwinkel.

Rondleiding

Aan de hand van een presentatie kregen
de bezoekers het werk op de boerderij te
zien en hoe de kaas gemaakt wordt.
Vervolgens was er een rondleiding door
het bedrijf. Zij liet zien hoe de koeien
gemolken worden en hoe de kaas echt
gemaakt wordt. Het melkveebedrijf
beschikt over meerdere moderne stallen,
voorzien van de nieuwste technieken.
Zij melken twee keer per dag in twee uur
tijd machinaal 200 koeien. Al de melk

De journalisten waren op uitnodiging op
woensdag 5 juni naar Gouda gekomen.
Het programma startte in Bodegraven.
Ze bezochten ´s middags Boska Holland
en gingen in de Nieuwe Polderkeuken in
Stolwijk dineren. De dag erop stond de
ochtend in het teken van de Gouda
Cheese Awards. Ontvangst in de Waag,
opening kaasmarkt en de kaaskeuring.
Op het eind van de ochtend werd de prijs
voor de lekkerste kaas van Nederland
uitgereikt. Winnaar was de jong belegen
van Klaver Kaas, de kaasmakers uit
Winkel. Daarna ging het gezelschap naar
de Kaasboerderij om vervolgens de dag
af te sluiten met een diner bij restaurant
´t Vaantje in Reeuwijk. De reis werd op
vrijdag in Woerden afgesloten met o.a.
een bezoek in de Cheese Experience in
het Kaaspakhuis.
Met dit internationaal persbezoek is er
een goede promotie voor de kaas in het
Groene Hart op gang gezet.

Krimpenerwaard Knooppunt 00
Via het bekende knooppuntensysteem
kunnen in de Krimpenerwaard zes
prachtige routes gefietst worden die
stichting 'Promotie Krimpenerwaard'
in meimaand, fietsmaand, graag extra
onder de aandacht brengt. De routes
variëren in lengte van 28 tot 50
kilometer. De langere routes zullen
ook zeker de gebruikers van de
elektrische fiets aanspreken.
De kaart met daarop de zes routes,
weergeven in Krimpenerwaards dialect
met de namen: Rollebolleroute,
de Hosteeroute, de Dworseroute,
Koeibochtroute, Gunterwaitroute en de
Waoterrotroute, is online te downloaden
via www.ontdekdekrimpenerwaard.nl/
fietsen.
Voor de fietsliefhebbers die graag met
een geprinte kaart op pad gaan, is deze
op te halen bij een van de informatiepunten in de regio. Laatstgenoemde zijn
herkenbaar door de 'Ontdek de
Krimpenerwaard'-vlaggen. Ook in alle
bibliotheken zijn de fietsroutes te vinden.

bijvoorbeeld ook bij Landal Greenparcs
in Reeuwijk. Zo wil stichting 'Promotie
Krimpenerwaard' hen uitnodigen om de
prachtige polder, dorpen en Zilverstad

Schoonhoven aan te doen!
Op de routes zijn highlights gemarkeerd
en wordt daarover uitleg gegeven.

Vier fietstochten

Men kan uit vier fietstochten kiezen.
Drie van ongeveer 45 km
(Krimpener-waard midden, oost en
west) en de lange versie van 85 km.
Zowel voor de grote tocht als voor
één van de kortere routes kunnen de
fietsers tussen 09.00 en 13.30 uur
starten bij de ijsclubs in Haastrecht,
Vlist, Polsbroek, Polsbroekerdam
of bij de andere ijsclubs in de
Krimpenerwaard. Bij elke club kan tot
17.00 uur een stempel gehaald worden
en bij de laatste stempelpost ontvangt
men een aandenken. De kosten zijn 5
euro per deelnemer en kinderen t/m
12 jaar fietsen gratis mee.
Voor meer informatie kan men terecht
op facebook: 9dorpenfietstocht.

vervolg van de voorpagina
In de ledenraadplegingen was kritisch
gereageerd op het Haalbaarheidsonderzoek en de daarin geconcludeerde
meerwaarde van een mogelijke fusie van
de vier woningcorporaties. Woordvoerder
Bas Noorlander vond dat er over de
financiële zaken onvoldoende openheid
was. Men wilde niet blindelings afgaan op
de cijfers die staan in het Haalbaarheidsonderzoek. Het financiële document, het
zogenaamde Verdiepend RisicoOnderzoek is niet ter beschikking gesteld
en nog geheim. Men kwam tot de
conclusie dat het voor de leden einde
oefening zal zijn als het risico-onderzoek
niet zou worden gepubliceerd en
beschikbaar zou komen. Jacques Reniers,
directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist
vindt dit een teleurstellende reactie.
“Omdat de grotere corporatie Qua
Wonen niet in dit traject opgenomen
was, is het hierop afgeketst. Het rapport
zag er goed uit en er waren geen
nadelen. Overigens is dit bij onze leden
van Groen Wonen Vlist wel goed
ontvangen.”
In tegenstelling tot de afwijzing van
Huurdersbelang HSV laat
HuurdersBelangenVereniging Gouderak
een geheel ander geluid horen.
Voorzitter Speksnijder vindt het haalbaarheidsonderzoek wel helder, duidelijk en

Haastrechtse IJsclub 135 jaar

De Haastrechtse IJsclub is in 1884
opgericht en bestaat nu 135 jaar.
Zij wil dit na de fietstocht met haar
leden vieren. Zij worden voor de
receptie in het clubhuis vanaf
16.00 tot 20.00 uur uitgenodigd.
Ook de dorps- en regiogenoten zijn
van harte welkom om het ijsclubbestuur met dit heuglijke feit te
komen feliciteren. Zij kunnen dan
kennis maken met de grootste
sportvereniging in Haastrecht.

overzichtelijk. Hij ziet vooral voordelen
voor alle deelnemende partijen om de
volkshuisvestelijke opgaven binnen de
Krimpenerwaard dorps en dichtbij in te
vervullen. Het is een prima uitgangspunt
dat het alle huurders vele voordelen
biedt. De financiële paragraaf vindt hij
duidelijk en toereikend.

Schaalvergroting

Huurdersbelang HSV is niet verrast dat
de fusie nu van de baan is. Woordvoerder
Noorlander heeft zich wel verbaasd dat
Huurdersbelang de oorzaak van dit alles
zou zijn. “Maar wij hebben de stekker
niet uit dit proces gehaald. Wel hebben
we vanaf het begin ons kritisch over deze
voorgenomen fusie uitgelaten. Ik vind het
jammer van alle tijd en energie die het
bestuur, de leden en de door haar
geraadpleegde deskundigen in dit project
hebben gestoken. Ook in financieel
opzicht.”
Huurdersbelang pleit voor schaalvergroting. Zij is voorstander van een
forse toekomstbestendige fusiecorporatie, die alle uitdagingen op een
innovatieve, daadkrachtige en ambitieuze
wijze aanpakt en kan bijdragen aan een
optimaal dienstverleningsklimaat voor alle
huurders van sociale huurwoningen
in de Krimpenerwaard.
Elke corporatie zal, nu deze fusie
afgeblazen is, voor zichzelf de afweging
moeten maken welke vervolgstappen
gezet moeten worden.

Korenfestival in
Haastrecht
(foto’s: Jan Trouborst)

Kick off: Eén integrale
ingang voor alle zorgvragen
Gemeente Krimpenerwaard en de
maatschappelijke partners tekenden
onlangs het manifest voor één
integrale ingang waar inwoners met
zorgvragen terecht kunnen.
Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek
(VGBK) is blij met deze
samenwerking: "Samen bereik je meer
dan alleen. Onze partners zijn

Tijdens de 9 Dorpenfietstoertocht op
zaterdag 15 juni kan men de parels
in de Krimpenerwaard ontdekken.
Er wordt over dijken langs de
Hollandsche IJssel en de Lek
gereden, op de mooie fietspaden en
de polderwegen door de fraaie
buurtschappen en langs het vele
water in de waard.
Vijftien ijsclubs in de Krimpener- en
Lopikerwaard organiseren in
samenwerking met Verwaal Transport
uit Stolwijk deze populaire fietstoertocht die is afgeleid van de befaamde
Negen Dorpen Tocht op de schaats uit
de 20e eeuw. Deze tocht was in 1997
met 4.776 schaatsers voor het laatst.
In totaal is de tocht negen keer
verreden waarvan de eerste in 1938
met 195 deelnemers.

Tegengeluid

Toeristen uitnodigen

Buiten de Krimpenerwaard is de kaart
beschikbaar voor toeristen. De routes
liggen inmiddels in hotels in de regio,
in Gouda en in Kinderdijk, maar
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onmisbaar in dit project. Het is mooi
samen te werken naar een integraal
stelsel waar alle inwoners van de
Krimpenerwaard, van jong tot oud,
bij gebaat zijn."
De gemeente is trekker van dit project
en heeft organisatieadviesbureau
Rijnconsult aangesteld dit proces te

begeleiden. De partners die meedoen
zijn: MEE, Kwadraad, GGD, Jeugd en
Jongerenwerk en de welzijnsstichtingen
SWOS, SWOB/V en stichting WON.

Project sociale
basisinfrastructuur

De behoefte aan een integrale ingang
is ontstaan vanuit het gemeentelijke
project sociale basisinfrastructuur
in 2017. Hieruit bleek dat het voor
inwoners niet altijd duidelijk is waar
zij terecht kunnen met hun zorgvraag.
Er zijn alleen in de Krimpenerwaard al
honderden organisaties, verenigingen
en voorzieningen op het gebied
van gezondheid, welzijn, meedoen,
opgroeien en opvoeden. Ook is er
sprake van ingewikkelde regelgeving.
Alles bij elkaar is het dus best moeilijk
voor inwoners om snel en passende
hulp te vinden.

Aansluiting bij de hulpvraag

Voorste rij v.l.n.r. Wethouder Sleeuwenhoek, Daniel Korver (jeugdleider Stichting
Jeugd en Jongerenwerk), Esther Leenhouts (directeur Stichting WON).
Achterste rij betrokkenen bij dit project.

Met een samen georganiseerde ingang
gaan professionals de hulpvrager
een traject bieden dat aansluit bij de
hulpvraag. "Er is nog een lange weg te
gaan, maar wij zijn positief gestemd,"
aldus procesbegeleider Stijn Nijssen
van Rijnconsult. "We werken met vijf
werkgroepen waarin de deelnemende
organisaties zijn vertegenwoordigd.
De bijeenkomsten zijn boeiend,
leerzaam en slagvaardig. Onder het
mom van: Je hoeft niet ziek te zijn om
beter te worden, gaan we met elkaar
dit traject in. 2019 staat in het teken
van leren, ontwikkelen en gesprekken
voeren. 2020 is het jaar van de
implementatie."

Op zondag 16 juni om 13.30 uur
vind het jaarlijkse Korenfestival weer
plaats op het Concordiaplein in
Haastrecht. Theater & Grand Café
Concordia organiseren in
samenwerking met De Vlister
Zangers dit leuke jaarlijkse regionale
evenement met bekende koren uit
de Krimpenerwaard.
Dit jaar doen er vier koren mee, te
weten: 'De Vlister Zangers' uit
Haastrecht, het 'Weteringkoor' uit
Cabauw, het 'Polderkoor' uit Stolwijk
en het zangkoor 'Cheerio' uit
Schoonhoven
Alle koren zijn al maanden aan het
repeteren om hun beste shanty- en
zeemansliederen in te studeren.
Het belooft een leuke muzikale middag
te worden in Haastrecht en de toegang
is gratis.

Haastrechtse wint 4e prijs
op de nationale Zilverdag
Als nieuwkomer in de goudsmidbranche
heeft de Haastrechtse Laura van der
Kleijn van Laurora Edelsmederij haar
debuut gemaakt tijdens de Silver
Challenge op de 35e landelijke Zilverdag
op tweede pinksterdag in Schoonhoven.
Voor het thema 'feest' heeft Laura een
een zilveren collier ontworpen
geïnspireerd op vuurwerk. Uniek is de
verlichting die verwerkt is in het sieraad
wat voor een sprankelend effect zorgt.
Met haar werkstuk eindigde Laura op
een eervolle vierde plaats.
Het sieraad is te bewonderen in haar
winkel Laurora Edelsmederij op de
Lange Tiendeweg 21 in Gouda.
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Skatetijd

Fc Oudewater jo17-1 speelden een geslaagd toernooi in Aalborg in Denemarken.
Hierbij bedanken de jongens alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.

Herenteams Bergvliet 1 en
Bergvliet 3 kampioen
Het eerste Herenteam van H.L.T.C.
Bergvliet is afgelopen vrijdagavond
kampioen geworden. Het team bestaat
uit Jelle Verhage (captain), Wouter
Verwey, Marcel Rond, Friso Verhage,
Gert Huisman en Remco de Groot. In de
6e speelronde werd er door de heren
met 4-0 van Moordrecht 1 gewonnen.
Het kampioenschap was daarmee al een
feit. De laatste speelronde moest
Bergvliet naar Groenvliet reizen.
Ondanks het verlies in IJsselstein mogen
de heren volgend voorjaar een klasse
hoger uitkomen op de vrijdagavond.

Heren 3

Met veel overmacht is het herenteam
Bergvliet 3 ook kampioen geworden op
de vrijdagavond. Dit team is ingedeeld in
de 3e klasse en speelde voor het eerst
competitie op de vrijdagavond. Bergvliet
3 heeft 5 competitiewedstrijden
gewonnen en slechts éénmaal gelijk
gespeeld. Het kampioensteam van
Bergvliet 3 bestaat uit: Wim van Velzen,
Vincent van Hees, Gert-Jan Verhoog,
Koen Verboom, Kees van Welie (captain)
en Leon Benne. Herald Bosch staat niet
op de foto.

Na het eerste jaar IJSTIJD! waarbij
de KNSB, samen met verenigingen
en ijsbanen, meer kinderen wilde
laten kennismaken met de
schaatssport, was het onlangs tijd
voor een seizoenwissel: IJSTIJD!
werd SKATETIJD! Samen met
inlineskateverenigingen wil de KNSB
een groot aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nu middels skateclinics
kennis laten maken met het
inlineskaten. SVO is een van de
verenigingen die actief samenwerkt
met de KNSB om SKATETIJD! een
succes te laten worden en
organiseerde afgelopen week de
eerste clinics voor de leerlingen van
de Oudewaterse basisscholen.
De focus tijdens de clinics lag vooral
op het plezier tijdens het skaten.
Om de clinics mogelijk te maken kreeg
een groot aantal trainers en actieve
vrijwilligers van SVO vooraf zelf een
clinic, die werd verzorgd door de in
Oudewater welbekende Dick Nap van
de KNSB. Nap leerde hen hoe zij de
kinderen op een laagdrempelige en
speelse wijze kennis kunnen laten
maken met het inlineskaten. Tess
Anbergen, vakdocent bewegingsonderwijs op vier Oudewaterse basisscholen,
nam ook deel aan de KNSB-clinic,
waardoor zij de skateclinics tijdens de
lessen bewegingsonderwijs kan geven.
Ze werd hierbij ondersteund door de
vrijwilligers van SVO. De KNSB heeft
ook een skatekar ter beschikking gesteld
aan SVO. De skatekar is gevuld met 60
paar, in maat verstelbare, skates,
helmen en hand-, ellenboog- en kniebeschermers, waardoor er voldoende
materiaal aanwezig is om alle kinderen
tijdens de clinics te voorzien van een
professionele outfit.

Afgelasting
Waterpoloster Sterre Bijkerk
Nederlands kampioen
Afgelopen weekend is waterpoloster
Sterre Bijkerk uit Oudewater met haar
team van ZVL-1886 Nederlands
kampioen waterpolo voor de B-jeugd
(onder de 17 jaar) geworden.
Op zaterdagmiddag vond de eerste
wedstrijd plaats in Zaandam.
Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel
(7-7). Op zondagavond vond de tweede
wedstrijd plaats in de Zijl in Leiden.
De meiden van ZVL-1886 wonnen op
overtuigende wijze met 8-5.

Afgelopen zaterdag waren de weersomstandigheden van dien aard dat tot
afgelasting werd overgegaan. Door de
wind waaide de stok uit de mik
(polsstok houders), waardoor de
veiligheid niet gewaarborgd kon
worden. Het is nog niet duidelijk of
deze wedstrijd zal worden ingehaald.
De komende week zullen de springers
in actie komen in Polsbroekerdam,
waar op zaterdag de Polsstokdag
plaatsvindt. De gehele dag zijn er
activiteiten op de accommodatie in
Polsbroekerdam en wordt er vanaf
14.30 uur gesprongen om de
JEVA-bokaal.

Woensdag-wedstrijd in Zegveld

Met een sprong van 20,77 was Jaco de
Het hele team, met trainers/coaches,
viert feest in het water.
(Foto: Mariëlle van Donge)

Brons voor turnster
Dymphie Baas - van Rooijen
De Oudewaterse Dymphie Baas-van
Rooijen heeft in het Pinksterweekend
een bronzen plak veroverd op het 25ste
Tournoi International de Gymnastique in
Verviers, België. Baas- Van Rooijen is
ook een bekend polsstokverspringster.
Dymphie, turnster bij Mobilee Woerden,
is een echte brugspecialiste en turnde
hier dan ook de hoogste moeilijkheidsgraad van de wedstrijd. Bijzonder was dat
ze in deze meerkamp ook zeer sterk was
op vloer en sprong en op deze toestellen
de hoogste score behaalde. In het grote
internationale deelnemersveld pakte zij
knap het brons en voor Dymphie een
prachtige afsluiting van haar lange
wedstrijdturncarrière.

VV Haastrecht JO12-1 kampioen
in de Hoofdklasse
Afgelopen zaterdag is de JO12-1 van Haastrecht kampioen geworden in de
Hoofdklasse-E. Een prachtige prestatie van een enthousiast en getalenteerd stel
jongens én meiden!

De clinics startten steeds met een rondje
passen. Nadat alle leerlingen waren
voorzien van skates en de juiste beschermingsmaterialen, kon iedereen de baan
op. De trainers leerden hen vallen en
weer opstaan, remmen en bochtjes
maken. Het spelen van tikkertje op de
skates, het spelen van een estafettespel
en het rijden in treintjes zorgden ervoor
dat de clinics speels van karakter waren.
Duidelijk was het dat nog niet iedereen
evenveel ervaring had met skaten.
Waar de een soepel wegreed op de
skates, maakte de ander veelvuldig
kennis met het asfalt van de skeelerbaan
op het Statenland. Toch kon vrijwel alle
kinderen aan het eind van de clinic
zelfstandig een rondje over de baan
rijden en ging iedereen met een grote
glimlach en voorzien van een speciaal
SKATETIJD!-diploma terug naar school.
Inmiddels hebben leerlingen van drie
basisscholen deelgenomen aan de clinics.

Ook deze week worden er nog dagelijks
clinics gegeven voor de Oudewaterse
basisscholen. Voor kinderen die hebben
genoten van het uurtje op de skates en
hier nader kennis mee willen maken,
organiseert SVO een vijftal instuifmiddagen op 12, 19 en 26 juni en op
3 en 10 juli van 14.00 - 15.30 uur.
Tegen betaling van 2 euro per keer
kunnen de kinderen deelnemen aan een
speelse training, waarbij de nadruk ligt
op het plezier op de inline-skates, maar
waarbij ook de eerste beginselen van de
techniek aan bod zullen komen. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Indien de
kinderen nog niet in het bezit zijn van de
juiste materialen is dit geen probleem.
Er kan dan gebruik gemaakt worden van
de materialen uit de skatekar van de
KNSB. Meer informatie over de
instuifmiddagen of om een proefles bij
SVO te volgen is te verkrijgen via
jeugdskaten@svooudewater.nl.

Groot woensdagavond de smaakmaker
tijdens de wedstrijd in Zegveld. Zijn twee
natsprongen tijdens de finale deden zijn
optreden niet verbleken, omdat de
overige springers in de finale zich met
uitzondering van Rian Baas niet wisten te
verbeteren. De Utrechter plakte ruim een
meter vast aan zijn beste sprong uit de
voorronde en kwam zo op 20,04 meter.
Het huidige Nederlands record bij de
dames is al enige tijd in handen van
Dymphie Baas- van Rooyen. Haar
optreden in Zegveld getuigde van een
opgaande lijn en die deed haar na 16,58
in het zandbed belanden. Weliswaar is dit
nog 92 cm verwijderd van het nationaal
record van 17,50, maar insiders
verwachten binnenkort een aanval op
deze prestatie. Demi Groothedde had bij
haar tweede poging 14,41 overbrugd en
dat volstond om een tweede plek in de
eindrangschikking bij de dames te

behalen. Na het 'machtsvertoon' van
Dymphie bleek alleen zij zelf nog in staat
tot twee finale sprongen boven de
15 meter; 15,26 en 15,49.
Reinier Overbeek had aan zijn voorrondesprong van 20,26 meer dan
voldoende om zich tot winnaar te laten
kronen. Daniël Cluistra maakte indruk
met een persoonlijk record van 19,18 goed voor een tweede plaats - , terwijl
Wijnan van Ingen met zijn PR op een
vierde plaats bleef steken; 17,47. Bij de
jongens deed Guus Hoogland van zich
spreken door bij zijn derde poging tot
17,82 te komen. Dit persoonlijk record
was goed voor plek één. Bij de meisjes
overtroefde Laura Maaijen tijdens de
finale nog Suzanne Mulder; 13,60 om
13,17. Hier was Thalina van der Wind
goed voor een PR: 13.00 meter.

Maria Veenbrink toernooi 'gewoon' gespeeld
Jaarmarkten en festivals waren niet
bestand tegen de weersomstandigheden van zaterdag. Sterke wind en
regenbuien maakten het verblijf in de
buitenlucht verre van aangenaam.
Het weerhield de naar Montfoort
getogen voetbalteams er niet van hun
favoriete spelletje te spelen in het
kader van het Maria Veenbrink
toernooi.
Deelnemende verenigingen waren
DOVO (Veenendaal), Herovina (Vuren),
Hekelingen, Haastrecht, ARC (Alphen),
MSV, J.S.V (Nieuwegein), Zeeburgia
(Amsterdam), Odin (Heemskerk), Hull
(Engeland) en ASC Hazebrouck
(Frankrijk) die met team uit verschillende
leeftijdsgroepen aan de poules
deelnamen.

commissiekamer ingericht om zich in het
juiste tenue te hijsen en de instrumenten
speelklaar te maken. Het spelen van de
volksliederen viel hoorbaar in goede
aarde bij de op het kunstgras opgestelde
voetballertjes. Klokslag 10 uur werd het

Omdat zowel een Engelse als een Franse
club acte de présence gaven was er met
recht sprake van een internationaal
toernooi. Dat aspect maakte de weg vrij
voor voorzitter Gijsbert Klein om zijn
talenkennis te etaleren bij het
welkomstwoord en voor leden van
muziekvereniging Carolus om de
volksliederen te spelen. Voor hen was de

PV De Zwaluw
Topsnelheden op de route vanuit het
Franse Melun. De 537 duiven die aan
het vertrek stonden hadden er zin in.
Ze hadden de wind in de rug en de twee
koplopers haalden een gemiddelde
snelheid van bijna 94 kilometer per uur.
Ze droegen het 'shirt' van de combinatie
Overbeek/Rijsbergen en deze combinatie
sloeg hiermee een indrukwekkende slag.
'Oudewater boppe' zouden de Friezen
hierover zeggen. De combinatie
Houdijker & Zn en André Houdijk
leverden de nummers 3 en 4, maar wel
op gepaste afstand. Het was een mooie
zaterdag en duifminnend Oudewater en
omstreken kijkt alweer uit naar het
komend weekend met een vlucht van
600 kilometers en een van 270.
Overbeek/Rijsbergen
Houdijker & Zn
André Houdijk
Wim Groen

1, 2, 5, 6, 8, 9
3, 17, 26, 28, 58
4, 16.22.50.55
7, 31, 71, 72, 99

beginsignaal geblazen voor een reeks van
48 wedstrijden voor de in vier
verschillende poules verdeelde teams en
rond de klok van vijf konden de winnaars
bekend worden gemaakt.

Veel vrijwilligers in touw

Zij ontvingen de verschillende bekers uit
handen van de naamgeefster van het
toernooi die met name bekendheid
geniet vanwege haar inzet voor het op
poten zetten van het dames- en meisjesvoetbal bij MSV. Tussen de bedrijven
door hadden de spelers en speelsters zich
te goed kunnen doen aan lunchpakketten
die door een groep vrijwilligers vanaf
zeven uur 's morgens waren samengesteld.
De spelers namen de weersomstandigheden voor lief, zoals dat voetballers
betaamt en er werd sportief en bij vlagen
fanatiek gestreden om de winst. Toen de
balans werd opgemaakt in de vier
afzonderlijke poules, werden de bekers
verdeeld en de scheidsrechters en
begeleiders bedankt voor hun
volhardende inzet. Voor de liefhebbers
werd het toernooi bekroond met een
barbecue en een disco met 'schuim'.

Internationaal

Uitslag
Veerle Steenbergen, Marco Kats (tr), Lisa Oskam, Amir Sadykhan, Gerbrand Straver
(tr), Masie Frouz, Tim Straver, Luuk de Boer, Thijmen Straver, Dano Kats, Rayene el
Bouazzaoui en Tijmen Verweij.

12 juni 2019

Chris Busscher
Gebr. van der Laar

11, 47, 56, 67, 74
13, 46, 66, 75, 100

Pinkstervlucht

Duiven die vliegen op eerste Pinksterdag.
Kan het toepasselijker? De grote trailers
werden dit keer pas op zondag geopend.
Ze stonden dit keer in Vierzon, ongeveer
570 kilometer van Oudewater en in
Peronne, op ongeveer 270 kilometer.
Om 10 minuten over half zeven in de
ochtend was het vertrek uit Vierzon. Zo'n
400 duiven kozen hier het luchtruim.
De vlucht vanuit Peronne startte om half
8 precies. De vliegers uit Peronne
kwamen vlot naar huis en de eerst
aankomende viel op de plank bij Leon en
Stef in de Waard. Die van de combinatie
Overbeek/Rijsbergen deden er ietsje
langer over maar de uitslag was close.
De duiven uit Vierzon kenden minder
voorspoed. Zij kwamen vlak na de
lossing naar alle waarschijnlijkheid
terecht in een regen- en/of onweersbui.
Daardoor werd het een trage vlucht die
een aantal late thuiskomers opleverde.

Weer waren de Houdijkers spekkoper
met de buren -de combinatie Woutersop de hielen. De combinatie Overbeek/
Rijsbergen deed ook hier weer goed mee.
Volgende week zoekt de Zwaluw het
verder op. St. Vincent is de plaats van
vertrek en ligt op ruim 1.035 kilometer.

Vierzon

Houdijker & Zn
Combinatie Wouters
Overbeek/Rijsbergen
Gijsbert Broekhuizen
Hans van Zuijlen
André Houdijk

Peronne

Houdijker & Zn
Overbeek/Rijsbergen
Wim Groen
Henk Slagt
Arno Borst
John van Miltenburg

1, 4, 7, 8
2, 5, 11, 12, 23
3, 6, 16, 25, 26
9, 13, 17
10, 19, 29, 33
14, 35
1, 5, 17, 18, 19
2, 3, 4, 16, 20
6
7
8, 65, 70
9, 49, 73, 80

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

Brons voor Léon Cas Visser in Wervershoof
Vorig weekend werden in het NoordHollandse Wervershoof en Medemblik
de Nederlandse Kampioenschappen
inline-skaten gehouden. Aan deze
titelstrijd namen maar liefst zeven
SVO'ers deel.

Wervershoof

Op de eerste dag van het baantoernooi in
Wervershoof was het gelijk raak voor SVO.
Léon Cas Visser pakte knap brons op de
puntenkoers bij de kadetten. En het NK
begon sowieso al veelbelovend, met Asif
Muhammad, eveneens kadet, die op de
1.000 meter het podium op een haar na
miste en met B-junior Marieke de Kruijf en
senior Demi Benschop, die als enige
SVO'ers meededen aan de 200 meter, en
op dat nieuwe onderdeel gelijk een mooie
zesde en achtste plek bemachtigden.
Ook de andere rijders lieten zich gelijk zien.
Kadet Anne Murk stelde in een sterk

deelnemersveld een plekje bij de eerste
twintig veilig. Eerstejaars A-junior Raphael
Boef reed zich keurig naar de finale van de
punten/afvalkoers en haalde daar een
achtste plek.
De vierde plek van de eerste dag gaf Asif
Muhammad reden tot optimisme, want als
je vierde kunt worden is een derde plek of
misschien wel nog beter ook mogelijk.
Maar hoewel hij er dapper voor streed,
ontglipte het podium hem op de 500 meter
net en werd hij weer vierde. Ook op de
afvalkoers zat hij er dichtbij, maar moest
genoegen nemen met een vijfde plek, net
achter Léon Cas Visser die met plaats vier
maar net een tweede bronzen plak misliep.
Tom van Vliet reed tussen wereldtoppers als
Ronald en Michel Mulder een puike 500
meter, maar miste maar net aan de finale.
Een keurige negende plek was zijn deel.
In de afvalkoers hield hij het kat-en-muisspel

lang vol, en werd uiteindelijk twaalfde.

Medemblik

Na twee dagen op de baan in Wervershoof
vertrok het hele NK-circus richting het
wegparcours van Medemblik. Op de
onelap. een rondje van 390 meter, verraste
Cas van Deuren iedereen, inclusief zichzelf,
door zich overtuigend te plaatsen voor de
halve finale. En daar leek het tot diep in de
wedstrijd niet bij te blijven. Door een
bliksemstart nam hij de leiding, maar helaas
werd hij in de laatste bocht gepasseerd
waardoor hij de finale misliep. Een knappe
achtste plek, net achter de fel strijdende
Asif Muhammad, zal hem ongetwijfeld naar
meer doen smaken. Ook Anne Murk reed
op de onelap haar beste uitslag en reed
zich bij de beste zestien.
Het beste resultaat van de laatste dag was
wederom voor Léon Cas Visser. Hij pakte
op de puntenkoers een vijfde plek, alweer
net voor Asif Muhammad die de zesde plek
veroverde. Ook Raphael Boef liet zich bij
de A-junioren weer goed zien door de
koers hard te maken en volop voorin mee
te koersen. Hij pakte de nodige punten
mee, maar omdat liefst veertien rijders
punten wisten te veroveren bleef hij steken
op een negende plek. Tom van Vliet reed
bij de senioren ook sterk en kwam knap als
vijfde over de streep. Helaas had hij
onderweg geen punten weten te
bemachtigen, en moest daarom genoegen
nemen met een dertiende plek.
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Wegens een carrièreswitch van één van
onze teamleden zoeken wij per 1 augustus

een gediplomeerd
doktersassistente
voor één dag in de week.

Die dag kan op maandag of donderdag zijn.
Ons team bestaat uit twee huisartsen, drie parttime
doktersassistentes waarvan er één ook POH-S is,
een POH-GGZ en een huisarts in opleiding.
Recentelijk zijn we als praktijk geaccrediteerd.
Heb je belangstelling, laat het ons dan weten
via een brief, mail of telefonisch.

Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld
Oude Singel 11-22
3421 ED Oudewater
0348-561557
dotsch@mcoudewater.nl

Willem de Kaasboer
zoekt een parttime

kaasverkoper
voor op de markt

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

Voor de zaterdagmarkten
in Amsterdam en in Den Haag

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

op facebook en twitter
kijkopijsselstreek.nl
@ijsselstreek

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
r, Faac
o
o
d
Con
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Tennisvereniging De Heksenmeppers
biedt zomerlidmaatschap aan!
Tennisvereniging De Heksenmeppers uit Oudewater biedt deze zomer de mogelijkheid
tot het spelen van tennis voor voetballers, hockeyers en andere teamspelers die een
zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters die veel binnen sporten en in de
zomer naar buiten willen zijn van harte welkom om mee te doen aan deze zomeractie!
De zomeractie is een compact lidmaatschap van twee maanden (juli en augustus) waarbij spelers,
jong en oud, vrij kunnen tennissen op onze buiten- of binnenbanen wanneer het hen uitkomt.
De zomeractie is niet alleen voor volwassenen, maar ook leuk voor kinderen die een zomerstop
hebben van een sport of kinderen die willen ontdekken of tennis wat voor hen is.
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. Kosten zijn e 39,50 voor
volwassenen en e 15,00 voor kinderen van 17 jaar en jonger.

Voor meer informatie en aanmelden kan er contact worden opgenomen met
Tennisvereniging De Heksenmeppers; leden@heksenmeppers.nl

ZATERDAG 15 JUNI VANAF 10.00 UUR

ING Nationaal Jeugdtoernooi 2019
bij FC Oudewater, Waardsedijk 213 Oudewater

Wij heten iedereen van harte welkom
op het ING nationaal Jeugdtoernooi 2019 bij FC Oudewater.
Voor deze editie kunnen de JO13 in de verschillende niveaus
1e klasse, 3e klasse en 5e klasse strijden voor de hoofdprijs!
De prijsuitreiking is om 15.40 uur.
Naast het competitieve aspect staat vooral het plezier op deze dag centraal.
Wij hebben in ING een sponsor gevonden die zich hier volledig in kan vinden.
Verenigingen vanuit het hele land zijn uitgenodigd om mee te doen
aan het toernooi. Hierdoor heeft het toernooi een landelijk karakter.
Teams uit de provincies Utrecht, Gelderland, Groningen, Flevoland,
Zuid-Holland en Noord-Brabant zullen aan het toernooi deelnemen.

Vind jij het leuk om met klanten om te gaan
en houd jij van het gezellige sfeertje op de markt.
Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij zoeken een schoolverlater / een student /
of iemand die affiniteit met kaas heeft.

en via de

KijkOp App

Rijbewijs is een pre, maar geen noodzaak.
Graag contact opnemen met
Willem de Kaasboer
Willem 06-53390574 of via de e-mail
willemdekaasboer@me.com
www.willemdekaasboer.nl
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In deze rubriek
leest u alles over de
laatste ontwikkelingen
in uw ziekenhuis.

GOUDA I BODEGRAVEN I SCHOONHOVEN I ZUIDPLAS

FREEK OP KINDERDAGBEHANDELCENTRUM
Een operatie is voor kinderen altijd spannend.
Om hen af te leiden van angst en eventuele pijn
is het kinderdagbehandelcentrum voorzien van
levensgrote afbeeldingen met de dieren van de
GHZoo. We hebben hierbij als thema de vier
seizoenen gekozen.

Zo loopt Freek de Giraffe van de lente, naar de
zomer (met een lekker ijsje), naar de herfst en eindigt
hij met zijn poten in de sneeuw. Erg leuk! Dankzij een
mooie gift van stichting DaDa en de Vrienden van
het GHZ zijn deze kamers op een unieke manier
aangekleed. Namens de kinderen (en hun ouders)
heel hartelijk bedankt!

OVERGANGSPOLI
De overgang is een natuurlijke levensfase van de
vrouw, waarbij de hormoonproductie verandert.
Gemiddeld heeft een vrouw haar laatste
menstruatie rond haar 51ste levensjaar. Dit
noemen we de menopauze. De aanloop naar de
menopauze en de jaren daarna is de overgang.
Deze periode van hormoonveranderingen kan
leiden tot klachten.
De mate van klachten en symptomen verschilt per
persoon, één op de drie vrouwen ondervindt

ernstige hinder. Vooral de combinatie van
medische klachten met overgangsklachten kan tot
vervelende situaties leiden. Het GHZ is daarom
gestart met een speciale Overgangspoli, waarin
de gynaecoloog en verpleegkundige informatie
en advies geven over behandelingsmogelijkheden,
leefstijl en gezondheids-risico’s. Samen begeleiden
zij de patiënten zo optimaal mogelijk tijdens deze
periode. Voor een consult op de
Overgangspolikliniek is een verwijzing van huisarts
of medisch specialist noodzakelijk.

“IK GING VAN DE HEL NAAR DE HEMEL”

Mevrouw Bos (53) uit Mijdrecht had al lange tijd te
maken met lichen sclerosis, een hardnekkige
chronische huidafwijking. Deze plekken zaten op
haar armen, benen en buik. Mevrouw Bos: “Het was
het allerergste op mijn buik: deze zat onder de
littekens en grote ontstoken plekken.

NIEUWE LOCATIE
VOOR BLOEDPRIKKEN
IN OUDEWATER
Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven
Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

Mijn huid was aan het afsterven, ik had dag en nacht
pijn. Ik douchte twee keer per dag om weer fris te
worden en kon alleen nog maar wijde kleding
verdragen.” Mevrouw Bos had een zeldzame variant
van lichen sclerosis. “Het ziekenhuis waar ik in
behandeling was, stelde voor allerlei behandelingen
uit te proberen. Maar ik kon niet meer. In haar
wanhoop belde mevrouw Bos naar het GHZ. Binnen
een week kon zij terecht bij plastisch chirurg Aveline
Ackermans. “Het was een verademing om bij haar
op gesprek te komen. Wat een fantastische vrouw!
Ze luisterde naar mijn wensen. Ik wilde mij weer
vrouw voelen, met een frisse huid, gewone kleding
en bovenal pijnvrij zijn. Ik wilde heel graag een
buikwandcorrectie, hiermee kon namelijk een groot
deel van de stervende huid weggehaald worden.”
Binnen zes weken kreeg mevrouw Bos de buikwandcorrectie waar ze al zo lang naar uitkeek.
“De pijn is weg, ik draag weer normale kleding en
een bijkomend cadeautje is dat ik door de
buikwandcorrectie óók weer een bikini aan durf.
Ik ben van de hel naar de hemel gegaan.”

Wilt u bloed laten prikken of materialen zoals
urine inleveren? Vanaf heden is het GHDC
aanwezig op maandag en donderdag van
08:00-09:00 uur in de Wulverhorst aan de
Prins Bernardstraat 2. U hoeft hiervoor geen
afspraak te maken.

Altijd op de hoogte blijven?
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda
en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis

MUZIEK TIJDENS SCOPIE
LEIDT TOT MINDER
ANGST EN PIJN
Is gezondheid te verbeteren met behulp van muziek?
Het afstudeeronderzoek van teamleider scopie
Daphne Grootendorst toont aan dat dit kan. Muziek
op de onderzoekskamer heeft een verzachtende
werking voor de patiënt. Patiënten die tijdens een
coloscopie of gastroscopie naar muziek luisteren
hebben minder last van spanning, angst en pijn.
Daphne legt uit: “Veel patiënten zijn toch gespannen
of angstig tijdens een onderzoek. Door muziek te
draaien en de patiënten hierover te informeren, wordt
een deel van deze spanning weggenomen.” Daphne
komt tot deze conclusie na een pilot op de scopie
afdeling. Tijdens deze pilot werd aan 50 patiënten
gevraagd welke impact het beluisteren van muziek
heeft gehad op hun onderzoek. Gemiddeld gaven
de patiënten (op een schaal van 1-10) een 2.6 voor
pijn, een 3.1 voor angst en een 9.5 voor tevredenheid.
Daphne: ” Dit zijn erg positieve uitkomsten, we gaan
samen met de Stichting Vrienden van het GHZ kijken
hoe we dit nog meer kunnen professionaliseren, denk
aan betere boxen voor het geluid, de keuze voor
eigen afspeellijsten en apparatuur die voor onze
verpleegkundigen makkelijk te bedienen is. We gaan
zeker door met dit mooie project!”

AGENDA
Informatiebijeenkomsten op locatie Gouda
9 juli
Sporten met diabetes
van 18:00-20:00 uur
10 juli
Informatieavond borstvoeding
van 19:30-21:30 uur
13 juli
Bevallen in het GHZ
van 09:00-13:00 uur
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via
www.ghz.nl/voorlichting

Snel en gemakkelijk
naar het ziekenhuis?
Neem de gratis GHZ Regiobus.
Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus

