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Halloween, Haastrecht 
opnieuw een Spookstad
Op vrijdag 1 november wordt 
Haastrecht in de avonduren voor de 
vierde keer een spookachtig stadje. 
De kinderen worden uitgenodigd 
verkleed te komen en liefst zo 
spookachtig mogelijk. Zij mogen dan 
bij de deelnemende particulieren, 
horecabedrijven en winkels aanbellen 
voor iets lekkers. Uiteraard worden 
ouders uitgenodigd om met de 
kinderen mee te lopen. Want het is 
voor jonge kinderen toch wel erg 
spannend.
De deelnemende partijen zijn herkenbaar 
aan de poster voor het raam of in de 
etalage.
Het startpunt is bij Van der Voet 
Assurantiën BV - Regiobank Haastrecht. 
Tussen 18.30 en 20.30 uur kan men 
hier een plattegrond van het zoekgebied 
halen en warme chocolademelk drinken.

Het zoekgebied bestaat uit het centrum 
van het dorp, het gebied rondom de 
Liezeweg, het Concordiaplein, de 
Bredeweg en de wijk Stein. Iedereen die 
in dit gebied woont, kan meedoen en 
een poster ophalen bij 'In mijn Straatje' 
aan de Hoogstraat.

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Cees Reichard

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

Driemaal brons voor 
Xander van Loon op WK
Bregenz in Oostenrijk was van 15 tot en met 20 oktober het 
strijdtoneel voor de wereldkampioenschappen van de WKU (World 
Kickboxing and Karate Union).
Xander van Loon ut Oudewater was de enige Nederlandse vertegen-
woordiger op dit podium. Hij acteerde op vijf verschillende onderdelen 
en behaalde liefst drie medailles. Het waren bronzen plakken op de 
onderdelen Korean Style, Freestyle en Weapons with Music.
Het deelnemersveld was 1.500 atleten groot en die kwamen uit veertig 
verschillende landen. Van Loon plaatste zich voor deze kampioenschappen 
via het toernooicircuit in Duitsland waarin hij diverse eerste, tweede en derde 
plaatsen wist te behalen. In Oostenrijk volgde de bekroning van deze reeks.

Scouting Jorisgroep Oudewater 
viert jubileum

Circus komt met vele 
dieren naar Montfoort

Meer dan 350 kinderen uit Oudewater 
genoten zaterdag 26 oktober van 
veel uitdagende activiteiten in de 
binnenstad van Oudewater.
Scouting Jorisgroep Oudewater 
bestond dit weekend 35 jaar en vierde 
dat groots met activiteiten voor leden 
én niet-leden. 
Er werd geklommen in de bomen op de 
Markt, over het water getokkeld, broodjes 
gebakken, gesprongen op het COOP- 
springkussen, op z’n kop gefi etst en over 
een slackline gelopen. 
Iedereen die mee deed kreeg een klein 
cadeautje en - op deze heerlijke zonnige 
herfstdag - een door Roberto gesponsord 
ijsje toe! Iedereen die nog geen lid is 
maar nu wel heel benieuwd is naar 
Scouting kan drie keer gratis komen 
kijken en meedoen. Aanmelden kan via 
www.jorisgroepoudewater.nl.

Foto’s: Ruud de Jong

Geslaagd trainingskamp SVO in Inzell
Uitslapen was er niet bij voor de negentien SVO-schaatsers die tijdens de herfst-
vakantie op trainingskamp in het Duitse Inzell waren. Om zeven uur 's morgens 
begonnen de schaatstrainingen in de overdekte Max Aicher Arena en dat 
betekende dat de negentien schaatsers, die in de Ferienwohnungen Almhäusl en 
Am Streicher verbleven, al in alle vroegte op weg waren naar het ijsstadion.

De ijstrainingen werden dit jaar deels 
verzorgd door Monique Vergeer. 
De Haastrechtse, in het schaatsseizoen 
'wohnhaft' in het Duitse wintersport-
plaatsje, verzorgt gedurende de winterse 
maanden schaatstrainingen in de 
Max Aicher Arena voor schaatsers van 
allerlei niveaus. Monique verving 
Wim Zwanenburg. De Snelrewaarder 
was jarenlang de succesvolle hoofdtrainer 
van SVO, maar heeft dit jaar zijn rode 
SVO-trainingsjas ingeleverd, om een 
jongere generatie trainers de kans te 
geven. Ook zijn vrouw Lettie, wereld-
kampioen bij de masters, bleef na een 
lange reeks van Inzell-reizen thuis. 
De Zwanenburgjes zullen hun jaarlijkse 
Inzell-uitstapje ongetwijfeld hebben 
gemist.

Te voelen en te begrijpen
Monique Vergeer was enorm enthousiast 
over de Oudewaterse trainingsgroep: 
'Elke ochtend was de groep om half 7 op 
de baan aanwezig voor een warming-up, 
zodat ze precies om zeven uur op het ijs 
konden voor hun techniektraining. 

vervolg op pagina 7

Een beetje vreemd gezicht voor wie 
binnenkort langs het Stadspark in 
Montfoort rijdt. Daar bouwt namelijk 
een echt circus haar grote tent op en 
geeft aldaar een vijftal voorstellingen.
De jongste circusdirectie van Europa, het 
echtpaar Steffi e en Dennis Bossle, 
is erin geslaagd binnen korte tijd een 
geheel circus uit de grond te stampen. 
Vorig jaar april zijn zij begonnen met een 
klein tentje en enkele wagens. Door een 
unieke show en het enthousiasme 
waarmee zij het publiek bespeelde bleek 
de formule een groot succes. Nu vinden 
zij het tijd om met een grotere tent en 
een nog spectaculairder programma op 
tournee te gaan langs Nederlandse 
dorpen en steden.

Spektakel
In het programma, klassiek zoals het 
hoort, vele dieren. Dennis presenteert 
Friese paarden in vrijheid, maar ook 
schattige pony's. Daarnaast acht 
prachtige witte Herdershonden, maar 
ook lama's en unieke mini-koeien in een 
gezamenlijke dressuur.
Veel wordt verwacht van de exotische 
vogels van Rafaela, zij doen allerlei 
kunsten die in combinatie met de 
prachtige kleuren van de dieren een 
plaatje vormen in de piste. 
Het kamelenpaar Mouwi en Angalie 

maken dit seizoen voor het eerst hun 
opwachting in Oosterse sferen. Ook 
artistiek ontbreekt het het hooggeëerd 
publiek aan niks, acrobaten in de lucht 
en in de piste laten hun halswekkende 
kunsten zien. Terug naar het wilde 
westen gaat men met een cowboyshow, 
lasso's vangen, zweep slaan en zelfs 
messen werpen laat groot en klein op 
het puntje van de stoel zitten. Natuurlijk 
ontbreekt ook de clown niet, die met zijn 
komische capriolen een ieder van een 
gulle lach zal voorzien.

Voorstellingen
Voorstellingen worden gegeven in de 
circustent op het grasveld in het 
Stadspark aan de Parklaan in Montfoort.
Vrijdag 1 november 
Aanvang om 19.00 uur
Zaterdag 2 november 
Aanvang om 15.00 en 19.00 uur
Zondag 3 november 
Aanvang om 11.00 en 14.00 uur
Voor de voorstellingen op vrijdag en 
zaterdag om 19.00 uur gelden speciale 
entreeprijzen. Men kan dan voor € 10 
naar binnen ongeacht de leeftijd of 
zitplaats. Online reserveren via de website 
van het circus wordt sterk aangeraden om 
teleurstellingen te voorkomen. Op de 
website vind men ook alle informatie en 
entreeprijzen. www.circus-bolalou.nl
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
November

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl

VRIJDAG

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

ZATERDAG

2 Winterevent ‘Tips voor de gezellige winterdagen’ - 
De stichting Beauty & Brains Krimpenerwaard 
organiseert dit winterevent van 10.00 tot 16.00 uur 
in verenigingsgebouw De Grote Haven. 
Kom kennis maken met vrouwelijke ondernemers uit de 
Krimpenerwaard. Er zijn 25 stands waar iets te beleven, 
te doen, te proeven, te ervaren en te voelen is. HAASTRECHT

 - Korenfestival. Vanaf 19.30 uur in Het Kwartier. 
Het traditionele Benefiet Korenfestival kent dit jaar 
vier regionale koren die belangeloos optreden voor 
het goede doel: Cheerio uit Schoonhoven, de Vlister 
Zangers, het Polderkoor en de IJsselmannen. 
De opbrengst van dit evenement is bestemd voor de 
stichting KiKa. Kaarten verkrijgbaar in Het Kwartier 
of te reserveren via nieuws@hetkwartierstolwijk.nl STOLWIJK

ZONDAG

3 Polderwandeling: Cattenbroekerplas-route. 
Vertrek om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
kant van de snelweg bij de Cattenbroekerplas
in Woerden. Tijdsduur ± 3 uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar 
06-52244602 of 06-12650009. MONTFOORT

 - Muziektheater Esther van Es. 
Vanaf 15.00 uur in Zalencentrum St. Joseph. 
Een muziekshow gevuld met nummer uit de jaren 80. 
Info en kaarten via: www.cultureelmontfoort.nl en 
voor aanvang van de voorstelling. MONTFOORT

MAANDAG

4 Lezingavond bij de GVO. Lezing ‘Moffenmeiden’ 
door mevrouw Rianne Oosterom. Vanaf 20.00 uur in 
gebouw De Rank, Noorder-Kerkstraat. 
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50. OUDEWATER

DINSDAG

5 Bingo bij Vrouwen van Nu. 
Ook dit keer is er voor de leden en senioren een 
bingomiddag met mooie prijzen vanaf 14.00 uur 
in het Zalencentrum, Westsingel 2. OUDEWATER

WOENSDAG

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

DONDERDAG

7 Repair én Historisch Café. 
Vanaf 13.30 uur in Theater Concordia*. Je bent van 
harte welkom met je kapotte spullen om deze, samen 
met handige (en aardige!) technische vrijwilligers, te 
repareren. De Historische Vereniging Haastrecht wil 
graag de inwoners van Haastrecht in de gelegenheid 
stellen om kennis te maken met de vereniging en 
eventueel ter plaatse vragen te stellen of hun verhaal 
te doen. Er zullen historische boeken, documenten 
en/of foto’s aanwezig zijn. HAASTRECHT

 - Informatieavond SWOM over euthanasie. 
Vanaf 19.00 uur in Sint Joseph, Heilig Levenstraat 4. 
De toegang is gratis voor inwoners uit Montfoort en 
Linschoten en hun naasten. Tijdens de avond is er de 
mogelijkheid om een vrijwillige donatie te doen t.b.v. 
soortgelijk voorlichtingsactiviteiten. Voor andere 
belangstellenden is de toegang 5 euro. MONTFOORT

VRIJDAG

8 Klaverjassen bij De Geelbuik. 
In het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

ZATERDAG

9 Klaverjassen. Klaverjasvereniging HABO organiseert 
een 7 ronden toernooi vanaf 10.00 uur in Sportcafé 
Overtime. Zaal open om 09.30 uur. Ook is er een 
tombola. Aanmelden kan bij T. Schuurman, tel. 
06-28315270 of Y. Scheurwater, tel. 06-18033418. OUDEWATER

 - Wie wordt de Stadsprins van jubilerend Knopengein? 
Vanaf 13.30 uur in het Antoniushof. Naast de 
bekendmaking van de nieuwe Stadsprins zal er een 
gastoptreden zijn van Ronny van Bemmel en het 
geheel zal uiteraard verder muzikaal worden omlijst 
door Hofkapel ZWUP. Om 13.00 uur worden de 
kandidaat Prinsen onder begeleiding van het fanfare 
orkest van muziekvereniging Ons Genoegen 
opgehaald bij restaurant Het Oude Stadhuis, waarna 
zij in een mooie koets zullen stappen om een 
rondgang door Montfoort te maken. MONTFOORT

 - en zondag 10 - Calendar Girls door De Schijnwerper. 
Zaterdag vanaf 20.15 uur en zondag vanaf 14.30 uur 
in Theater Concordia. In een stadje vermaakt een 
groepje vrouwen zich met buitengewoon saaie 
bijeenkomsten van de vrouwenclub. Als de man van 
één van hen overlijdt aan kanker besluiten ze, als 
eerbetoon, geld in te zamelen voor het 
kankerinstituut. Hiervoor kiezen ze wel een heel 
ludieke manier… een naaktkalender! Deze kalender 
zet al spoedig de hele stad, de vrouwenorganisatie 
en de rest van het land in rep en roer. Een 
hartverwarmend verhaal dat je zowel aan het lachen 
als aan het huilen maakt! Kaarten verkrijgbaar via 
www.deschijnwerper.nl of bel naar 0182-502652. HAASTRECHT

 - en zondag 10 - DROMEN door projectkoor 
Cessibon (met twee koren) en Musical Souvenir. 
Concert op zaterdag vanaf 20.00 uur 
en zondag vanaf 14.30 uur in de Goudse Schouwburg. 
‘Droom, verwonder en beleef’
Kaarten verkrijgbaar via www.cessibon.nl 
of www.goudseschouwburg.nl OUDEWATER

WOENSDAG

13 vrijdag 15 en zaterdag 16 - De Dotters spelen 
Femtopia. Een mythisch sprookje in vijf bedrijven. 
Woensdag om 14.00 uur en vrijdag en zaterdag 
vanaf 20.00 uur in de Vlisterstee. VLIST

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo  3: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo  3: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. P. Veerman

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo  3: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Do 31: 19.30 uur Ds. A. Simons/
  Ds. C.G. Vreugdenhil
Zo  3: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  3: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Za  2: 19.00 uur Aller Zielenviering
Zo  3: 10.00 uur Pastoor Bernard Höfte

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo  3: 09.30 uur Ds. C. Blenk
 18.30 uur Ds. T.J. Korten
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  3: 10.00 uur Ds. W.M. de Bruin
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Di 29: 19.00 uur Rozenkransgebed
Vr  1: 19.00 uur Wulverhorst
Za  2: 19.00 uur Aller Zielenviering
Zo  3: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo  3: 10.00 uur Cees Terpstra
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo  3: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo  3: 09.30 uur Kand. J.A. Kruijf
 18.30 uur M. v.d. Ruitenbeek

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op zondag 13 oktober 2019
BART Theodoor
zoon van Gert en Rian Cromwijk
broertje van 
Eline, Samuël, Daniëlle en Silvia
De Hammen 2
9431 TB Westerbork 
Op dinsdag 22 oktober 2019
ROAN
zoon van Sander en Jessica van Vliet
broertje van Vajèn
Dijkgraafl aan 26
3421 XE Oudewater
Op woensdag 23 oktober 2019
MIJS Suze Joanna
dochter van 
Evert Treur en Francis Baars
zusje van Sven, Suus  en Milou
Diemerbroek 5
3464 HP Papekop

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Kijk voor informatie op
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

!!
Samen lukt het 

om uw financiële 
problemen 

op te lossen

Speculaasactie in 
Linschoten
De christelijke gemengde zang-
vereniging 'Zingt Gode Lof' uit 
Linschoten houdt weer haar jaarlijkse 
speculaasactie. In de week van 
4 t/m 9 november gaan de koorleden 
op pad om bestellingen op te nemen 
van overheerlijk speculaas, gevulde 
speculaastaartjes, banketletters en 
staven. Dit wordt gebakken door de 
plaatselijke Echte bakker Harry Verweij.
Het is ook mogelijk uw bestelling 
telefonisch door te geven aan 
Nelleke de Haan, tel. 0348-475640 of 
via de mail: speculaaszgl@gmail.com

Gratis 
bloeddrukmetingen
Woensdag 6 november kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij de 
Vierstroom Thuiszorgwinkel in Gouda 
voor een gratis bloeddrukmeting. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
De bloeddruk wordt gemeten met een 
automatische bloeddrukmeter. 
De medewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan contact 
opgenomen worden met een huisarts. 
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom is 
gevestigd aan de Bodegraafsestraatweg 3, 
2805 GK te Gouda.

Dag van Gedenken
Het St. Antonius Ziekenhuis organiseert op 7 november een Dag van Gedenken 
voor alle mensen van wie een dierbare is overleden.
Een dag voor nabestaanden om te gedenken, de mogelijkheid om een kaarsje te 
branden en om iets van troost te vinden. Er is ruimte voor stilte en tussendoor zal af 
en toe een gedicht worden gelezen en muziek worden gespeeld. 
U bent van harte welkom in de 'Stiltecentra' op onze locaties in Nieuwegein of 
Utrecht tussen 11.00 en 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze geestelijk verzorgers via 
088-3207000 of via geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl

MONTFOORT
Waardsedijk - Kat. Volledig zwart
OUDEWATER
Schakenbosdreef - Schildpad 
(Geelwangschildpad), circa 20 cm groot.

Nieuwe expositie 
in Amaliahof 
Haastrecht
De leerlingen van Josefi en Versteeg 
zullen hun werk exposeren in de 
recreatieruimte van Amaliahof 
Haastrecht.
Opening expositie vrijdag 1 november, 
van 10.00 tot 11.30 uur. Het werk 
blijft twee maanden hangen en is elke 
vrijdagochtend te zien!
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MUZIEKHUIS OUDEWATER
PRESENTEERT DE

FAMILIEVOORSTELLING

ZONDAG 10 NOVEMBER
Dichtbij huis samen met je (klein-)kinderen naar het 

theater? Het Muziekhuis programmeert dit seizoen drie 
zondagmiddag voorstellingen voor het hele gezin.

In de magische fabel ‘Wat is er mis met mijn vis?’ komt 
een mens in de wereld van een vis. Spelenderwijs 

ontstaat er een bijzondere vriendschap. Een voorstelling 
met herkenbare thema’s voor kleine en grote mensen.

14.00 - 15.00 uurDOOR KRIJT

WAT IS ER MIS

MET MIJN VIS?

3+

Kinderen (3+) € 5,00 Volwassenen €7,50

KAARTVERKOOP: 
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL 

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

Gratis (fiscale) 
check voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen Hét aDres voor ...

onDerDelen, fietsreparaties, 
elektriscHe, nieuwe en geBruikte fietsen!

  06-38559746
AAngepAste Openingstijden 

ma-vrij 19.30 - 20.30 uur
za 09.00 - 16.00 uur

www.debruynfietsen.nl

Dagactiviteiten
Woensdag 30 oktober
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Tuinzaal
19.00 Creasoos Tuinzaal
Vrijdag 1 november
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Aller Zielen, kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 2 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 3 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 4 november
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 5 november
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook- / bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

TUINCENTRUM MONTFOORTTUINCENTRUM Willeskop 68a
3417 MC  MONTFOORTMONTFOORT

In ons tuincafé
Erwtensoep

roggebrood
met spek

NU … 4,95

Phalaenopsis
1-tak ±12 cm

NU … 3,99

Violen
in fust van 12 stuks

NU … 4,99

workshop/demonstratie
zaterdag 9 november

van 11.00 tot 16.00 uur

“Kom eens langs bij het groenste tuincentrum 
van het land. Wij hebben planten, bloempotten, 
tuingereedschap en veel meer, en wij helpen je 
graag met een passend (groen)advies.”

De 20% keuzekortingsbon is geldig van
woensdag 30 oktober t/m dinsdag 5 november 2019.

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor 
één artikel uit het gehele assortiment m.u.v. lopende 
aanbiedingen en bestellingen.
Vraag naar de complete actievoorwaarden in het tuincentrum.

% KORTINGSBON

op 1  artikel naar keuze

20Ivo Putman (van ‘De Grote 
Tuinverbouwing bij SBS6’):

“Welkom bij 
Tuincentrum 
Montfoort!”

ALLEEN IN 
NOVEMBER ... 
OP=OP
NOVEMBER ... 

* Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkel.

WIJN

*VAN 15,95

VOOR

11,50

PFITSCHER
CHARDONNAY 
'ARVUM'
Heerlijke wijn voor dit najaar! Rond 
en vol en elegant. Deze Chardonnay 
heeft naast de tonen van het 
gebruikte eikenhout 
ook mooie frisse 
zuren. Een 
heerlijk glas!

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL
UTRECHTSEWEG 62

AMERSFOORT
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

WIJN
VAN DE MAAND

Montfoort
Stadspark
Vrijdag 1 nov.

t/m
Zondag 3 nov.

Vrijdag: 19:00 uur
Zaterdag: 15:00 en 19:00 uur
Zondag: 11:00 en 14:00 uur
Alle 19:00 uur shows: €10,- p.p.

www.circus-bolalou.nl
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Muziekhuis Oudewater presenteert: 
‘Wat is er met mijn vis?’
Na het succes van de familievoorstel-
lingen van vorig seizoen, heeft 
Muziekhuis Oudewater dit jaar weer 
drie familievoorstellingen op het 
programma staan. Loes de Vos van 
het Muziekhuis: “We willen graag dat 
je ook als gezin met jonge kinderen 
in Oudewater naar het theater kunt. 
Het is lekker dichtbij, het duurt niet 
lang en het is betaalbaar.”
De eerste voorstelling van dit seizoen 
wordt gespeeld op zondag 10 november. 
‘Wat is er mis met mijn vis?’ wordt 
gespeeld door theatergroep Krijt. Deze 
theatergroep staat bekend om haar 
heldere, toegankelijke en enorm 
beeldende voorstellingen. Het gezelschap 
kan ook zonder woorden de kinderen 
boeien. Herkenbare thema’s, bevlogen 
(poppen)spel en objecttheater zorgen 
voor een verhaal dat je hoort, ziet é n 
voelt.
In ‘Wat is er mis met mijn vis?’ heeft 
meneertje een oogje op Buurvrouw. 
Hij zoekt al jaren naar de juiste manier 
om het haar te zeggen. Tot ze op een 
ochtend aanbelt en meneertje vraagt op 
haar vis te passen. Zenuwachtig pakt hij 

Volgens Loes is ‘Wat is er mis met mijn 
vis’ leuk voor het hele gezin. Uiteraard 
voor de jong en iets oudere kinderen. 
“Maar ook ouders zullen echt plezier 
beleven aan de voorstelling. We nodigen 
ook opa’s en oma’s van harte uit om 
samen met hun kleinkinderen te komen.”
Kaarten voor de voorstelling koopt u via 
muziekhuisoudewater.nl. Voor kinderen 
kost een kaartje 5 euro en voor 
volwassenen 7,50 euro.

de kom aan. Wanneer Buurvrouw weg is 
zwemt de vis geen millimeter meer. 
Hij eet niets en zij gouden sluierstaart is 
dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat 
hem koud. Is vis ziek? Er zit nog maar 
een ding op. Meneertje moet het vis 
vragen. Hij neemt een aanloop en.... 
duikt in de kom!

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Maar er is meer. Onder andere ‘de 
Engel’, het monumentje ‘Geborgen in 
Gods Licht’ en het Priestergraf zijn 
mooi verlicht. Bij een wandeling over 
de begraafplaats komen aanwezigen 
langs verschillende herdenkplekken 
waar ze zelf aan mee kunnen doen. 
Zo is er in de kapel een stilte ruimte 
met de mogelijkheid om een brief aan 
een geliefde gestorvene te schrijven. 
Deze kan men direct na het schrijven 
zelf buiten in het vuur verbranden of in 
de gedenkmuur achter laten.
Gedurende de avond worden alle 
brieven uit de gedenkmuur in het vuur 
verbrand. Dat kan symbolisch gezien 
worden als het laten opstijgen van de 
gebeden en geeft de mensen ook de 
praktische zekerheid dat hun diepste 
gevoelens niet in verkeerde handen 
zullen vallen.
Ook kan er een naam worden 
opgegeven bij het koor, welke dan 
wordt opgenomen in een eindloos 
gezongen litanie van namen. 
Op een ander plaatsje kunnen 
bloembollen gepoot worden. 

Deze zullen in het voorjaar opkomen 
en prachtig gaan bloeien.
Voor het tweede jaar is het houten hart 
er weer om namen of korte teksten op 
te schrijven. Dit hart laten we enige tijd 
in de kapel staan en zullen we later 
overschilderen om het hart volgend 
jaar weer te gebruiken. De namen en 
teksten gaan dus niet verloren en juist 
de namen van mensen die elders 
begraven of gecremeerd zijn zullen dan 
ook dichtbij zijn in onze gedachten.
In de grote tent is koffie, thee, 
limonade en bisschopswijn en kan er 
wat nagepraat worden en kunnen we 
het elkaar herinneringen aan onze 
dierbaren delen.
Gezien de belangstelling van 
voorgaande jaren zijn we blij ook 
dit jaar ‘Allerzielen in ‘t Licht’ voor 
u te kunnen organiseren.
Het is inmiddels een vertrouwde 
traditie geworden.
Zaterdag 2 november 2019 vanaf 
19.00 uur, R.K. Begraafplaats, 
Waardsedijk 211, Oudewater

Allerzielen in ‘t Licht, een open avond op het kerkhof in Oudewater. 
De begraafplaats is sfeervol verlicht en aangekleed.
Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom op de Waarsedijk 211 
om het graf van hun dierbaren te bezoeken.

BLIK op ...
Wintertijd
Vanmorgen werd ik wakker van de gemeentelijke grasmaaier die voor de 
laatste keer dit seizoen het gras in de bermen maaide. Om rond zeven uur. 
Die vroege ijver valt te prijzen. Voor mij was het wel wat erg vroeg.
Ik sta nog in de zomertijd stand. Het was weliswaar al licht, maar ik was 
nog niet wakker.

Mijn biologische klokt raakt ervan in de war als de dag ineens een uur 
vroeger begint. Je mag dan weliswaar in de nacht dat de wintertijd ingaat 
een uur langer slapen, maar daarna voelt het toch of je eerder wakker 
moet worden. En dan ‘s avonds. Gisteren werd het al om zes uur donker 
en om half zeven moest het licht echt aan.

Ik kan er slecht tegen als de dagen steeds korter worden. Een beetje depri 
word ik er altijd van, meestal zo rond de kerst, wanneer het donker is als 
je wakker wordt en rond een uur of vijf het licht al aan moet en het buiten 
al weer donker wordt.

Aangezien zelfs Europa zich bemoeit met de vraag of zomer- en wintertijd 
gehandhaafd moeten blijven (of niet) vraag ik mij af wat ik er eigenlijk 
van vind.

Die lange zomeravonden zijn op het hoogtepunt van de zomer wel erg 
lang. Heb ik behoefte aan daglicht rond 11 uur ‘s avonds? 
Niet echt eigenlijk. Als ik dan nog licht nodig heb, dan zijn er andere 
manieren. En met een E-reader is het ook niet echt nodig. 
Op hele warme dagen, als de nacht niet echt afkoelt, kan ik ook zonder 
kunstlicht buiten nog een boek lezen.

Het hele jaar zomertijd? Voordeel is dat het dan ‘s avonds niet zo vroeg 
donker wordt. Dat is goed voor mijn jaarlijkse (lichte) winterdepressie.

Het andere alternatief, het hele jaar wintertijd? Ik zou het waarschijnlijk 
niet echt merken, als we het hele jaar dezelfde tijd zouden hanteren. 
En voor mijn kat, die er altijd moeite mee heeft als hij een uur later pas 
wordt gevoerd zou ik geen overgangsregime hoeven te hanteren. 
Ik overbrug dat uur altijd in kwartiertjes, omdat hij anders zo zielig kijkt, 
want zijn biologische klok begrijpt het niet echt. Hij krijgt zijn nat voer 
altijd om vier uur en begint al een uur van tevoren erg lief te zijn.

Na enig nadenken geloof ik dat ik voor het hele jaar hanteren van de 
wintertijd ben. De oorspronkelijke reden van het invoeren van zomertijd 
(het zo optimaal mogelijk gebruiken van daglicht in het kader van 
energiebesparing) is met de opkomst van LED-verlichting niet echt meer 
geldig. Dus: ik kies voor wintertijd het hele jaar. De Europese discussie 
daarover lijkt met alle Brexit perikelen een beetje naar de achtergrond 
gedrongen. Ik ben benieuwd wanneer we daar weer wat over horen.

Trudie Scherpenzeel

Lezingavond bij de GVO: 
'Moffenmeiden'

door Ellen van Leeuwen

Op maandag 4 november organiseert 
de Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater vanaf 20.00 uur een 
bijzondere bijeenkomst in gebouw 
De Rank aan de Noorder-Kerkstraat. 
Deze avond geeft mevrouw Rianne 
Oosterom haar lezing over 
'Moffenmeiden'.
Historica Rianne Oosterom deed 
diepgravend onderzoek naar een van de 
laatste taboes uit de Tweede Wereld-
oorlog. In de dagen vlak na de bevrijding, 
wanneer Nederland bijkomt van vijf lange 
oorlogsjaren, worden meisjes die 
omgingen met Duitse soldaten door een 
uitgelaten menigte kaalgeschoren of 
kaalgeknipt. Waarom gebeurt dit? En wie 
doen eraan mee?
In een reis door Nederland spreekt 
Rianne Oosterom met ooggetuigen, spit 
archieven door en ontdekt het laatste 
slagveld van de Tweede Wereldoorlog. 

Door 'moffenmeiden' kaal te knippen, 
maakte Nederland zich vrij van vreemde 
smetten.
Oosterom beschrijft het kaalknippen 
vanuit drie perspectieven: de meisjes, de 
daders én de omstanders. Zo zag een 
jonge jongen zijn moeder tot zijn 
schaamte de schaar hanteren, omstanders 
stonden er vrolijk joelend bij. Met haar 
speciale aanpak zoekt Oosterom naar 
antwoorden: waar komt het gebruik van 
het kaalknippen vandaan? Wat was het 
doel? Gebeurde het overal in Nederland? 
Gebeurde het in Oudewater? 
Moffenmeiden is een meeslepende 
geschiedenis van een van de laatste 
taboes van de Tweede Wereldoorlog.
Rianne Oosterom groeide op in 
Oudewater, studeerde in Utrecht 
geschiedenis en literatuurwetenschap en 
deed in Amsterdam een masteropleiding 
Mediastudies. Zij werkt nu als redacteur 

geestelijke gezondheidszorg bij dagblad 
Trouw. Haar eerste boek 'Moffenmeiden' 
verscheen in april van dit jaar.
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis voor 
leden van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. 
Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

project uit de kring van bekende 
kunstenaars in Oudewater. Sommigen 
maakten er maar één, maar anderen 
hebben er al meer gemaakt." Meta 
Jaarsma is via Els Verseveld als laatste 
in dit exquise gezelschap terecht 
gekomen met een prachtig ontwerp. 
In het gesprek blijkt dat zij korte tijd 
geleden het bedrijfsleven, waar ze jurist-
fi scalist was, vaarwel heeft gezegd. 
Tijdens haar werkzaamheden deed ze al 
een kleurenstudie, maar nu volgt ze een 
studie aan de kunstacademie in 
Amsterdam: "Je bent nooit te oud om 
een nieuwe stap te maken en dus gooide 
ik het roer om", zegt ze hierover. Meta 
haalt haar inspiratie uit de natuur, licht 
en schaduw en het hele kleurenpalet. 
"Maar ook uit verhalen", voegt ze eraan 
toe.
Blaauw vertelt enthousiast dat Meta twee 

nieuwe aspecten in de ontwerpen van 
geveltekens heeft toegevoegd: reliëf en 
daarnaast ook licht en schaduw."

Samen puzzelen
"Met Marja Verkerk (keramiste, red.) heb 
ik enorm moeten puzzelen om te 
realiseren wat ik graag wilde. Maar toen 
merkte ik dat zij ook een aanvullende 
inbreng had. En Cock Verkerk heeft ook 
geadviseerd. Verder heeft Saskia van der 
Lee me meegenomen naar de lijnbaan 
en andere plekken in de touwfabriek 
waar ik ook weer wat mee kon. 
De bewoners van het pand waar het 
gevelteken op bevestigd is, het voormalige 
ketelhuis, Bas Bremmer en Jolanda 
Hidding, hebben ook meegedacht. 
De wielen zijn weer gemaakt door een 
metaalbewerker. Er hebben zoveel 
mensen aan het uiteindelijk resultaat 
meegewerkt. Ik dacht eerst dat ik er was 
voor het creatieve proces en daarna 
achterover kon leunen, maar zo ging het 
dus helemaal niet. Marja en ik willen 
samen ook buiten Oudewater aan de 
slag; onze samenwerking verliep echt 
heel goed. We kunnen echt met elkaar, 
met z'n allen, heel trots zijn op het 
resultaat." En wie van dit proces nog 
meer van wil weten zou eigenlijk even 
naar de website van Meta moeten gaan: 
MetaKleur.nl en daar het fi lmpje over de 
geveltekens bekijken - daar word je 
vrolijk van.

Gevelstenen en geveltekens
"Door al die inbreng hoort het bij heel 
Oudewater", laat Alfred Blaauw nog 
weten. "En dat geldt ook voor die andere 
tekens. Bij TIP ligt nog een foldertje over 
gevelstenen en tekens in het centrum, 
maar daar staan bijvoorbeeld deze 
nieuwe en die op het Zomerhuis, het 
Medisch centrum en het Teatro da Graça 
niet in. "Wellicht volgen er nog meer. 
Misschien kunnen we er een soort 
traditie van maken dat er bij een nieuw 
huis of gebouw een gevelsteen of teken 
wordt geplaatst. Het zou een idee voor 
een aannemer kunnen zijn om het 
cadeau te doen. Zoiets voegt duidelijk iets 
toe aan de openbare ruimte en dat is 
altijd ons uitgangspunt geweest."
"Iets toevoegen aan de openbare ruimte 
zie je gelukkig weer steeds meer, 
bijvoorbeeld meer sierelementen en 
ambachtelijkheid in de bouw. Zo'n 
gevelteken straalt liefde voor het huis uit."

In het artikel over de afsluiting van 
het project de Oude Touwfabriek werd 
terloops het gevelteken op een van de 
panden in 'hippe' wijk genoemd. 
Een teken om toch iets langer bij stil 
te staan en iets meer over te weten. 
En hoe zit het ook alweer met die 
andere tekens. Alfred Blaauw, van 
Stichting Geveltekens Oudewater, en 
Meta Jaarsma , die zorg droeg voor 
het ontwerp van dat teken praten u 
bij. Leuk om te weten maar ga vooral 
kijken naar dat gevelteken en neem 
dan die pakweg twintig andere er, 
wellicht voor een tweede of derde 
keer ook maar weer eens mee in de 
route. Veel plezier.
Alfred Blaauw telt in de gauwigheid zo'n 
acht ontwerpers van de twintig 
geveltekens die Oudewater inmiddels rijk 
is: " Ze kwamen bij de start van het 

Geveltekens blijven boeiend

Dromen met Cessibon en MuSo
Zaterdagavond 9 november en 
zondagmiddag 10 november 
bundelen Projectkoor Cessibon uit 
Oudewater en het Capelse orkest 
Musical Souvenir (Muso) hun 
muzikale krachten tijdens de 
voorstelling 'Dromen' in de Goudse 
Schouwburg.
Onder leiding van de dirigenten 
Monique van den Hoogen en Jim 
Roodnat volgen de koren en het orkest 
hun droom. Dromen dat je kunt vliegen, 
dromen van een betere wereld, over 
herinneringen, vrede, Barcelona, het 
geluid van stilte….maar ook het hebben 
van een onmogelijke droom en wie weet 
zelfs een nachtmerrie! De voorstelling 
belooft een waar belevingsspektakel te 
worden. Het publiek wordt al bij 
binnenkomst in de Schouwburg 
meegenomen in het thema dromen. 
Onderdeel van het decor zij onder 

andere 150 (!) dromenvangers. Stuk 
voor stuk gemaakt door de koor- en 
orkestleden. Bij enkele nummers neemt 
Dennis de Groot de solo voor zijn 
rekening. Dennis staat momenteel ook 
als een van de vaders naast Antje 
Monteiro in de musical Mamma Mia in 
Utrecht. In 2011 stonden Cessibon en 
Musical Souvenir (MuSo) uit Capelle aan 
den IJssel al samen in een tot theater 
verbouwde sporthal in Oudewater. 
Deze samenwerking smaakte naar meer, 
naar groter. Dit jaar komt de 
gezamenlijke droom uit: optreden in de 
Goudse Schouwburg. Voor Cessibon is 
dit de eerste keer dat ze in een 
schouwburg optreden!
Voor de voorstelling op zaterdag 
9 november om 20.00 uur en zondag 
10 november om 14.30 uur zijn nog 
kaarten beschikbaar. U bestelt deze via 
www.goudseschouwburg.nl.
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

Bel, mail  of app Femke voor een afspraak 
(06) 43 41 68 76 la_femke@hotmail.com

E.C. Rahmspad 1, Oudewater

Dag van gedenken

Het St. Antonius Ziekenhuis organiseert op 7 november een 
Dag van Gedenken voor alle mensen van wie een dierbare is 
overleden. 
Een dag voor nabestaanden om te gedenken, de mogelijkheid om 
een kaarsje te branden en om iets van troost te vinden. Er is 
ruimte voor stilte en tussendoor zal af en toe een gedicht worden 
gelezen en muziek worden gespeeld.

U bent van harte welkom in de Stiltecentra op onze locaties in 
Nieuwegein of Utrecht tussen 11.00 en 14.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onze geestelijk verzorgers via 088 320 7000 of via 
geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl.

7 november 2019 11.00-14.00 uur

Vol liefdevolle herinneringen hebben 
wij afscheid genomen van

Jannie Klazina 
Zwaan-Achterberg

weduwe van D. Zwaan

* 06-07-1928 † 20-10-2019

Hiske
Bouke, Barbara en Liese
Jans
Marianne

Onze oma is op 25 oktober jl. 
in besloten kring gecremeerd.

Dank aan iedereen die onze oma 
liefdevol verzorgd heeft.

- dankbetuiging -

Graag willen wij onze oprechte dank uiten 
naar allen, die in welke vorm dan ook, uiting 
hebben gegeven aan hun medeleven tijdens 

het ziekbed en na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa. Uw medeleven heeft ons 

erg gesteund en goed gedaan.

JOHAN VAN DER HORST
Voor altijd in onze herinnering.

Nel van der Horst-Tol
Ron en Elleke, Ilse en Timo, Louise, Rick 

Hanneke en Jaap 
Lex en Angelique, Silvan, Danique

Montfoort, oktober 2019

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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 Dinsdag 29 oktober 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

Agenda
In	het	stadhuis,	Visbrug	1:

•	 Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

•	 Raadsvergadering over de gemeentebegroting 2020 e.v. 
donderdag 7 november om 16.00 uur

•	Openbare afscheidsreceptie burgemeester Pieter Verhoeve 
vrijdag 8 november van 17.00 tot 18.30 uur in De Klepper

•	Mantelzorgwaardering - Ontmoetingskerk, Westsingel
donderdag 14 november van 12.00 tot 14.00 uur. 
info@stadsteamoudewater.nl	of	bel	telefoon	0348-561893

De	vergaderingen	vinden	plaats	in	het	oude	Stadhuis	aan	de	Visbrug	
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt	u	spreken	tijdens	een	forum?	U	kunt	zich	aanmelden	bij	de	griffie:	
griffie@oudewater.nl	of	0348	566909

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

Ingekomen 
aanvragen/meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Oude	Hekendorperweg	8 

in Oudewater 
het	wijzigen	van	het	kozijn	aan	
de	voorgevel,

	 ingediend	op:	18-10-2019,	
dossiernummer: OLO4723775

•	 Ruige	Weide	11	in	Oudewater 
het	beplanten	van	het	weiland,

	 ingediend	op:	21-10-2019,	
dossiernummer: OLO4726617

•	 Brede	Dijk	2	in	Oudewater
	 het	herstellen	van	de	
funderingen,

	 ingediend	op:	22-10-2019,	
dossiernummer: OLO4728739

Burgemeester	Pieter	Verhoeve	gaat	na	ruim	zeven	jaar	het	Oudewaterse	
burgemeesterschap	verruilen	voor	dat	van	Gouda.

Vanzelfsprekend	vertrekt	hij	niet	geruisloos.	Hij	krijgt	een	openbare	
afscheidsreceptie	aangeboden	op	vrijdag 8 november.

Daar	kunt	u	als	inwoner,	ondernemer	of	vertegenwoordiger	van	een	
vereniging	of	organisatie,	Pieter	Verhoeve	en	zijn	echtgenote	Marja	
persoonlijk	de	hand	komen	schudden.

U	bent	van	harte	welkom	van 17.00-18.30 uur
in partycentrum De Klepper, Kapellestraat	1-3.

Schud vertrekkend burgemeester 
Pieter Verhoeve de hand!

Langs	de	oevers	van	het	riviertje	de	
Lange	 Linschoten	 in	 de	 gemeenten	
Montfoort en Oudewater staan ruim 
1.000 karakteristieke knotwilgen. 
Om	 deze	 bomen	 te	 behouden	 is	
onderhoud	nodig.
Op 16 november organiseren 
Landschap	 Erfgoed	 Utrecht	 en	 de	
gemeente Oudewater een knotdag 
waaraan iedereen kan meedoen.
Tijdens een gezellige dag in de 
buitenlucht	 ga	 je	 wilgen	 knotten,	
takken	verslepen	en	overhangende	
takken verwijderen.

De knotdag is van  
10.00 tot 13.30 uur bij 
Theetuin de Kwakel, Noord-
Linschoterzandweg 53/53A.

Voor	gereedschap	en	handschoenen	
wordt	gezorgd.	Ook	is	er	koffie	en	
thee	 en	 de	 dag	 sluiten	 we	 af	 met	
een soepje (wel zelf brood 
meenemen).	Mocht	 je	 het	werk	 zo	
leuk	 vinden	 dat	 je	 het	 vaker	 wilt	
doen? We zoeken ook mensen die 
deze winter regelmatig aan de slag 
gaan	langs	de	Lange	Linschoten.	

Op 16 november vertellen we daar 
meer	 over.	 Trek	 jij	 de	 werkhand-
schoenen	 aan	 en	 help	 je	 mee	 de	
knotwilgen	te	onderhouden?

Help je mee de knotbomen langs de 
Lange Linschoten te onderhouden?

Afsluiting Noord-
Linschoterzandweg
Op zaterdag 16 november is de 
Noord-Linschoterzandweg	ter	
hoogte	van	huisnummer	53/53a	
(Theetuin	de	Kwakel)	tussen	
10.00-13.00	uur)	afgesloten	
voor	al	het	wegverkeer	in	
verband met een knotdag.
Aan	het	begin	en	einde	van	 
de	Noord-Linschoterzandweg	
staan omleidingsborden en ook 
verkeersregelaars	helpen	
weggebruikers	hun	route	te	
vervolgen.

Zin om mee te doen? 
Meld je aan!
Heb je zin om de knotwilgen aan 
de	Lange	Linschoten	te	onderhouden	
en	een	dagje	mee	te	helpen?
Je kunt je aanmelden op de website 
van	 Landschap	 Erfgoed	 Utrecht	
www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kun 
je contact opnemen met Pauline 
Jansen	 via	 p.jansen@landschaperf-
goedutrecht.nl	of	tel	030-2219737.

Lunch voor mantelzorgers
De	 gemeente	 Oudewater	 en	 het	 Stadsteam	 Oudewater	 nodigen	 alle	
mantelzorgers	uit	voor	een	lunch	op	donderdag	14	november	van	12.00-
14.00	uur	in	De	Ontmoetingskerk,	Westsingel	2.

De mantelzorgers krijgen dan de zogenaamde mantelzorgwaardering 
overhandigd.

Aanmelden kan tot 5 november 2019 via info@stadsteamoudewater.nl  
of	bel	telefoon	0348-561893

In mei van dit jaar is de Nepalese 
zilversmid	Dambar	Bishnokarwa	 in	
Oudewater geweest. Op woensdag 
6	 november	 aanstaande	 komt	 hij	
nogmaals naar de Wereldwinkel in 
Oudewater met een grote collectie 
klassieke en moderne Nepalese 
zilveren sieraden. Deze keer komt 
hij	met	een	assistent	die	een	demon-
stratie geeft en door wie je jouw 
naam	 in	 het	 Sanskriet	 in	 een	
kettinkje kunt laten graveren.

Nepalese zilversmid komt weer 
naar Wereldwinkel Oudewater

Even	ter	herinnering:	wie	is	Dambar	
ook alweer? Hij is de zoon van een 
smid in een Nepalees bergdorp. 
Zijn	 familie	 behoort	 tot	 de	 laagste	
kaste	en	 toen	hij	 tuberculose	kreeg	
was	 hij	 feitelijk	 kansloos.	 Dankzij	
een Nederlandse ontwikkelings-
werker	 die	 medicijnen	 voor	 hem	
kocht	 en	 later	 zijn	 opleiding	
betaalde,	 kon	 Dambar	 zilversmid	
worden.	In	zijn	atelier	in	Kathmandu	
leidt	hij	op	zijn	beurt	zilversmeden	
op.	Via	een	coöperatieve	fair	trade-
organisatie	 verkopen	 zij	 hun	
producten onder meer in Europa.
Na de enorme aardbevingen in zijn 
land	 in	 2015	 heeft	 Dambar	 nog	
maar één doel: de wederopbouw 
van zijn geboortedorp waar geen 
steen op de andere bleef.

Dambar Bishnokarwa is op woensdag 6 november 
van 10.30 tot 16.00 uur te gast in de Wereldwinkel 
Oudewater (Leeuweringerstraat 11) en kan daar 
zijn sieraden rechtstreeks verkopen ten gunste van 
(de opleiding van) zijn dorpsgenoten en 
werkgelegenheid in zijn atelier.

APV/Bijzondere wetten
•	 Markt,	Oudewater 
het	verlengen	van	de	
standplaatsvergunning voor de 
verkoop	van	vis,	visproducten	
en	fish	and	chips	op	de	dinsdag	
en	donderdag,

	 ingediend	op:	16-10-2019,	
dossiernummer: 1922694

•	 gemeente,	Oudewater 
het	houden	van	een	collecte	
van	20-25	april	2020	ten	
behoeve	van	de	Stichting	
Nationaal	Fonds	Kinderhulp,

	 ingediend	op:	15-10-2019,	
dossiernummer: 1922695

•	 Oudewater,	Veenweidepark 
het	organiseren	van	een	club	
diploma	dag	voor	jachthonden	
op	7	maart	2020,

	 ingediend	op:	22-10-2019,	
dossiernummer: 1922712

Besluiten/beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Donkere	Gaard	1	in	Oudewater 
het	vervangen	van	
handelsreclame,

	 besluit:	verleend	op	17-10-2019,	
dossiernummer: OLO4672281

APV/Bijzondere wetten
•	 Noord-Linschoterzandweg	53 
Noord-Linschoterzandweg	53A	
in	Snelrewaard	

	 het	organiseren	van	een	
knotdag	Lange	Linschoten	op	
16	november	2019,

 besluit: melding geaccepteerd 
op	17-10-2019, 
dossiernummer: 1922670

•	 Markt,	Oudewater 
het	verlengen	van	de	
standplaatsvergunning voor de 
verkoop	van	vis,	visproducten	
en	fish	and	chips	op	de	dinsdag	
en	donderdag,

	 besluit:	verleend	op	21-10-2019,	
dossiernummer: 1922694

•	 gemeente,	Oudewater 
het	houden	van	een	collecte	
van	20-25	april	2020	ten	
behoeve	van	de	Stichting	
Nationaal	Fonds	Kinderhulp,

	 besluit:	vergunningvrij	op	22-10-
2019,	dossiernummer:	1922695
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Papekop heeft mozaïekbank
de mozaïekbank in papekop staat er! 
afgelopen zaterdag is de bank 
onthuld door projectleider Coby 
Feller. Het is de vijfde bank voor de 
gemeente oudewater - de eerste voor 
papekop. opnieuw een bank om 
trots op te zijn!
vanwege de drassige grond werd de 
bank dit keer met een hijskraan van jan 
van dam op de juiste plek gezet. 
Het was een spektakel, ook door de 
stevige wind die waaide. de bank werd 
onthuld door dick aad en albert dening 
van dorpscomité Papekop. 
de wethouders lont en kok waren 
allebei aanwezig bij de onthulling. aan 
bas lont de eer een woordje te 
spreken. Hij vertelde trots ook een 
steentje te hebben gelegd op de bank. 
en, vroeg hij zich af, is het nu tijd voor 
een bank in Hekendorp?
Het ontwerp van de bank met het 
thema ‘landelijk Papekop’, lag al een 
aantal jaren op de plank. Het was 
oorspronkelijk bedoeld voor één van de 
eerste banken, maar Coby vond het 
toen nog veel te ingewikkeld. Coby:  

“ik heb het er nu toch weer eens bij 
gepakt. in de afgelopen jaren zijn de 
mozaïekers steeds beter geworden. 
ik dacht dat we het nu wel zouden 
kunnen.” en of! de bank staat vol met 
ingewikkelde, bontgekleurde afbeeldingen 
met veel kleine stukjes steen. “ik zie elk 
jaar weer vooruitgang. vrouwen die elk 
jaar helpen, kunnen en durven steeds 
meer. daardoor kunnen we steeds 
verfijnder werken.” Coby is stiekem een 
beetje jaloers dat deze mooie bank nu in 
Papekop staat.
in ruim een half jaar is er 1300 uur 
gewerkt aan de bank. voor de bank zijn 
zo’n 15.000 steentjes van 2 bij 2 cm 
gebruikt. Coby is heel trots op het 
resultaat. al ziet ze altijd iets dat beter 
had gekund. “ja, ze vinden me wel eens 
streng. dat klopt ook, we willen samen 
toch een mooie bank neerzetten? en, 
als iemand aan mij vraagt: Coby, wat 
vind je hiervan? dan is ze zelf ook niet 
helemaal tevreden, denk ik.”

Ruilen voor 5 december, waarom niet?
in de decembermaand pakken we, 
traditiegetrouw, flink uit. 
We verwennen elkaar met 
overwegend nieuwe spullen. niet 
echt duurzaam. Waarom niet ruilen, 
dacht Yvonne Verbeij. op 
15 november organiseert zij Recycle 
sint: een speelgoedruilbeurs.
recyclen is hip en we doen het - 
gelukkig - steeds vaker. Yvonne verbeij 
uit oudewater weet niet beter. Ze groeit 
op met tweedehands speelgoed. dit is 
niet alleen goed voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee, vertelt ze. 
“Mijn ouders kopen voor verjaardag  
en sinterklaas ook vaak op de 
rommelmarkt. Ze sparen het hele jaar 
door leuke dingen. voor een klein 
bedrag hebben ze dan veel leuke 
cadeaus. en waarom ook niet? 
veel speelgoed kan nog prima een 
tweede of zelfs derde rond mee.” 

bananendozen vol met speelgoed staan. 
Puzzels, boekjes, grote speelauto’s, een 
telraam. allemaal nog mooi en prima 
geschikt voor een volgende ronde.
op vrijdag 15 november is recycle  
sint vanaf 20.00 uur in het Cultuurhuis. 
‘s ochtends tussen 09.00 en 10.30 uur 
kunt u speelgoed inleveren. voorwaarde 
is dat u minimaal tien artikelen inlevert. 
voor nieuwe (aanstaande) ouders geldt 
een uitzondering. “Zij kunnen speelgoed 
nog niet inleveren, maar wel heel goed 
gebruiken.” om 20.00 uur gaat de deur 
van het Cultuurhuis opnieuw open en 
kunt u ‘nieuw’ speelgoed uitzoeken. 
er is plek voor vijftig deelnemers.  
u kunt zich aanmelden op  
recyclesintoudewater@gmail.com.

Yvonne is zelf ook fervent bezoeker  
van speelgoed- en kledingruilbeurzen. tot 
een aantal jaar geleden werd een 
dergelijke beurs in oudewater 
georganiseerd. waarom niet meer, vroeg 
Yvonne zich af. “we zijn nu zo ontzettend 
bezig met recyclen. we worden aan alle 
kanten gestimuleerd. waarom is er dan 
geen speelgoedruilbeurs in oudewater?”
Ze neemt het heft in eigen hand en 
organiseert op vrijdag 15 november 
recycle sint: een speelgoedruilbeurs in 
aanloop naar de decembermaand. 
Het Cultuurhuis stelt kosteloos een 
ruimte ter beschikking. Yvonne kondigt 
op Facebook haar ruilbeurs aan en de 
enthousiaste reacties stromen binnen. 
“iedereen is lovend. Mensen hebben hier 
echt behoefte aan.” bovendien worden 
er al tassen vol met speelgoed 
aangeleverd. trots laat Yvonne haar 
zolder zien, waar stapels met 

door Siem van der Burg

door Ellen van Leeuwen

Foto door Wil van der Heiden

vervolg van de voorpagina

iedereen was enorm gemotiveerd en was 
blij als hij of zij iets leerde wat hielp om 
effectiever af te zetten of om sneller te 
rijden. ook de twee droogtrainingen, in 
het zonnetje naast de ijsbaan, waren 
super. die gaven volop gelegenheid om 
de hele groep stapsgewijs van alles uit te 
leggen over de techniek en te laten 
voelen en begrijpen hoe de schaats-
houding, afzet en start in elkaar zitten.’
de groep werd gezien het niveau- en 
leeftijdsverschil steeds in tweeën gesplitst. 
de andere trainingen werden verzorgd 
door de svo-trainers bert vermeij en 
joyce van vliet.

Persoonlijke records
svo heeft op dit moment een aantal 
talentvolle schaatsers en dat bleek ook 
wel bij de twee wedstrijden. op dinsdag 
gingen de svo’ers van start bij de 
lekstreek rennen, de wedstrijd die 
jaarlijks door zustervereniging stv 
lekstreek wordt georganiseerd, en 
donderdag stonden de nationale super-
sprintwedstrijden op het programma. 
de omstandigheden vielen dit jaar iets 
tegen op de duitse baan, maar 
desondanks verbeterden de C-junioren 
en pupillen vrijwel al hun persoonlijke 
records. op de 500 meter kwamen 
anne Murk en niels ott, beiden 
debuterend bij de C-junioren, met 46.49 
en 47.49 tot de snelste tijden. de andere 
junioren en pupillen hapten vele seconden 
van hun in utrecht geschaatste Pr’s af. 
onne Miltenburg, b-pupil en de jongste 
inzell-ganger, kwam op de 500 meter tot 
een prachtige 52.74. ook op de andere 
afstanden prijkte de afkorting Pr achter 
vrijwel alle door de svo’ers geschaatste 
tijden. lotte Maaijen, inmiddels al 

b-junior, sprintte naar een prachtige 
46.84, maar blesseerde haar lies zodanig 
dat ze niet meer kon deelnemen aan de 
andere wedstrijden. snelste schaatsers 
waren joyce van vliet en tim streng, 
maar zij kwamen niet toe aan het 
verbeteren van hun toptijden.

Herfstkleuren en gletsjerijs
vrijdagmorgen werd de laatste training 
afgewerkt op het ijs in de Max aicher 
arena, die tot een van ‘s werelds snelste 
ijsbanen behoort. Monique vergeer: 
‘ondanks het feit dat iedereen er eigenlijk 
wel een klein beetje ‘doorheen’ leek te 
zitten, hebben we nog een prachtig mooie 
training kunnen doen waarbij iedereen 
zijn eigen aandachtspunt mocht inbrengen 
om daar een oefening mee te doen.’
Het letterlijk en figuurlijke hoogtepunt 
van de dag was het bezoek aan de, op 
ruim 3000 meter hoogte liggende, 
kitzsteinhorn in het oostenrijkse 
kaprun. de schaatsers vermaakten zich 
als echte wintersporters op het dik 
besneeuwde glestcherijs. op de andere 
dagen werd er volop genoten van de in 
herfstkleuren getooide natuur rondom 
inzell. lange wandelingen werden 
gemaakt, o.a. rondom de inzeller 
huisberg de Falkenstein, en indrukwek-
kende bergtoppen werden beklommen. 
ook werd er gezwommen in het 
plaatselijke bad en het bezoek aan de 
bandenbaan was ook dit jaar weer een 
voltreffer.
Het inzell-trainingskamp 2019 was dus 
weer een groot succes. Monique 
vergeer: ‘wat een prachtgroep, het 
plezier straalde er van af! Hopelijk 
kunnen ze met al deze oefeningen, de 
ervaring van ‘iets voelen’ en de tips 
verder gedurende het seizoen. ik blijf ze 
volgen vanuit inzell.’

Minister Van Nieuwenhuizen komt 
elders praten over overlast Schiphol

minister woensdag 13 november  
naar bodegraven-reeuwijk. onder de 
deelnemers aan het gesprek met 
van nieuwenhuizen onder meer acht 
inwoners van de betreffende gemeenten 
en wethouders van nieuwkoop en 
bodegraven-reeuwijk. een wakkere 
lezer van het ad vraagt zich in een brief 
aan het bestuurssecretariaat van de 
gemeente oudewater af of oudewater 
ook niet een afvaardiging naar de 
bijeenkomst met minister 
van nieuwenhuizen zou moeten sturen. 
Het gemeentebestuur is bevoegd om te 
overwegen of dat opportuun is.

Hennep, een veelzijdig product, 
boeiende informatie
na diverse, altijd vrij drukbezochte, 
lezingen in het Touwmuseum zelf of in 
de Touwfabriek; lezingen die altijd een 
link met touw hadden, volgt nu op 
7 november een lezing over hennep. 
Het Touwmuseum zelf meldt: 'Wat 
kun je allemaal maken van de 
hennepplant? We staan er niet bij stil, 
maar er worden veel producten 
gemaakt van (vezel)hennep. ook in 
nederland. adam Redouan anaia 
geeft uitleg in de lezing 'van zeep tot 
isolatie'. adam Redouan anaia is 
werkzaam bij HempFlax in oude 
pekela (groningen): 'HempFlax 
produceert grondstoffen, halffabri-
caten en eindproducten op basis van 
milieubewust geteelde vezelhennep." 
de toepassingen van hennep blijken 
daadwerkelijk legio.
sinds eind zeventiende eeuw zijn 
honderdduizenden landverhuizers via 
rotterdam naar de nieuwe wereld 
vertrokken. Het waren, in een enigszins 
andere context, de bootvluchtelingen van 
destijds. Ze vertrokken om uiteenlopende 
redenen, geloofsredenen o.a., maar 
zeker ook om economische redenen, en 
ten slotte waren er ook gewoon 
gelukszoekers. allen hadden of kregen ze 
te maken met … hennep. Hennep kon 
namelijk gebruikt worden als voedsel, 
brandstof en textiel. Hennep was 
oorspronkelijk een oeroude textielsoort 
die de mensen al ruim 10.000 jaar 
geleden kweekten. Het was ongelooflijk 
belangrijk in o.a. het oude China. Men 
gebruikte het destijds voor de productie 
van touw, zeildoek en papier.

Iets met wijn!

Masterplan Binnenstad Oudewater

door Aad Kuiper

Columbus en hennep
Christopher Columbus nam hennep mee 
naar amerika, waar het een van de 
voornaamste gewassen werd. rond het 
jaar 1600 moesten noord-amerikaanse 
boeren het verplicht kweken. Het werd 
gebruikt voor de productie van textiel, 
touw en olie. in de zeventiende eeuw was 
in amerika de productie van hennep nog 
steeds belangrijker dan die van katoen!
dit veranderde met de uitvinding van de 
ontkorrelmachine in 1793. Hiermee 
konden katoenzaden tien keer sneller 
worden gescheiden van de vezels dan 
met de hand. dit versnelde de katoen-

productie aanzienlijk. tegen de 20e eeuw 
floreerden zowel hennep als katoen. 
Maar onder de amerikaanse Marihuana 
tax act van 1937 werden zowel 
cannabis als hennep verboden. andere 
westerse landen volgden en al snel werd 
hennep verbannen. de katoenindustrie 
profiteerde ondertussen van enorme 
subsidies van rijke overheden.

Hennep komt terug
Maar hennep produceert in vergelijking 
met katoen net zoveel materiaal, op de 
helft van de grond. katoen vraagt ruim 
9 liter water om 1 kg vezels te 
produceren; voor hennep is dit net iets 
meer dan 2 liter. ook zijn er minder 
pesticiden nodig voor de verbouw van 
hennep. Gezien al deze factoren, is er 
een overduidelijke winnaar: hennep! 
en omdat het negatieve imago van 
hennep bezig is te slijten, lijkt het tij voor 
hennep te keren. over de verschillende 
toepassingen van hennep in de 
tegenwoordige tijd zal adam redouan 
anaia in zijn lezing 'van zeep tot isolatie' 
op 7 november om 20.00 uur in het 
touwmuseum dieper ingaan. sponsoren 
en vrienden van het touwmuseum 
hoeven niets te betalen, terwijl aan 
anderen het luttele bedrag van 2 euro 
wordt gevraagd. iedereen die de lezing bij 
wil wonen wordt wel verzocht zich even 
bij het museum, reijersteeg 4 in 
oudewater, of via info@touwmuseum.nl 
aan te melden. voor in het voorjaar staat 
er trouwens al weer een nieuwe lezing in 
samenwerking met de Hendrik 
vedergroep op stapel; en dan weer in de 
touwfabriek.

door Ellen van Leeuwen

Het zijn geen afgestudeerde 
vinologen. Maar ze hebben allemaal 
iets met wijn. Wijnclub 'iets met Wijn' 
telt doorgaans tussen de vijfentwintig 
en dertig leden die regelmatig 

bijeenkomen om te genieten van wijn 
en alles wat daarbij hoort.
"elk jaar hebben we ongeveer acht 
activiteiten die door een tweetal van onze 
leden georganiseerd worden. elke 
bijeenkomst is gezellig én bijzonder 
omdat de leden de wijnproeverijen 
combineren met hun hobby's of 
interesses", zeggen voorzitter jos van der 
linden en bestuurslid bas lissenburg. 
Zo was er dit jaar een bijeenkomst tijdens 
de 'Giro d'italia' met uiteraard italiaanse 
wijnen, organiseerden we tijdens de 
laatste verkiezingen een verkiezing van 
'het lekkerste wijntje van de avond' en 
gingen we een dag uit naar Zeeland om 
nederlandse wijnen te proeven. 
de laatste bijeenkomst draaide het om de 
combinatie wijn-spijs. sarinah van 
'Pandora's bottle' (wijnhandel in Gouda) 
introduceerde vier wijnen en legde uit 
hoe het beste een wijn kan worden 
gecombineerd met een gerecht. 
daarnaast beoordeelde fotograaf tom 
bode de door de leden ingestuurde 
vakantiekiekjes met 'Het perfecte wijntje' 

als thema. de winnende foto was van 
etienne Groot. Hij verdiende een fles 
champagne die na wat instructie door 
hemzelf werd gesabreerd. en een 
vergroting van zijn inzending op 
'Hd-metal'.
"we willen graag dat het gezellig en 
ongedwongen blijft. dat heeft sinds de 
oprichting in 2001 altijd hoog in ons 
vaandel gestaan. bijzonder is ook dat we 
een bont gemêleerde club zijn. jong, 
oud, man, vrouw, oudewatenaar of uit 
de omgeving.....we maken geen 
onderscheid. de meeste deelnemers 
werden geïntroduceerd door bestaande 
leden. onze club telt er vanaf het begin 
al zo'n vijfentwintig tot dertig. er komt er 
af en toe eens eentje bij of er valt er 
eentje af.
Heel veel groter hoeft de club ook niet  
te worden. dan blijft het organisatorisch 
behapbaar. echte liefhebbers mogen zich 
uiteraard altijd melden. Heb je interesse 
om eens een avond aan te schuiven, 
mail dan naar  
ietsmetwijn@wijncluboudewater.nl ".

Wethouders, raadsleden en inwoners 
van de Ronde Venen, bodegraven-
Reeuwijk en nieuwkoop praten 
volgende maand (woensdag 
13 november), zo meldt het ad, met 
minister Cora van nieuwenhuizen 
(infrastructuur) over de overlast van 
laag overvliegende vliegtuigen die op 
weg zijn naar schiphol.

aanleiding voor dit gesprek is een brief 
aan de minister van gemeenten uit het 
Groene Hart. daarin vragen ze aandacht 
voor de stijgende lijn van klachten over 
het vliegtuiglawaai. wethouder kiki 
Hagen van de ronde venen noemt het 
belangrijk dat het gesprek in het Groene 
Hart zelf plaats vindt, daar waar de 
overlast wordt ervaren. en dus komt de 

er ligt een plan klaar om de inrichting 
van de lange burchwal en Wijngaard-
straat te verbeteren. ook de directe 
omgeving van deze twee straten mag 
een opknapbeurt tegemoet zien als de 
gemeenteraad de voorstellen van het 
college van burgemeester en 
wethouders op 14 november a.s. 
goedkeurt. dit plan betreft het 
Masterplan binnenstad oudewater.
Hierin wordt gesproken over een opknap- 
beurt van verschillende delen van de 
historische binnenstad van oudewater. 
Het Masterplan wordt uitgevoerd in een 
aantal deelprojecten. via deze brief willen 
wij u als omwonende(n) informeren over 
de ontwikkelingen rondom de lange 
burchwal, wijngaardstraat en omgeving. 
Én u uitnodigen om mee te spreken op 
29 oktober a.s. wanneer het raadsvoorstel 
besproken wordt in het Forum ruimte.

Wateroverlast
Met het masterplan wil de gemeente 
onder andere de parkeerproblematiek, 
wateroverlast en verkeershinder 
aanpakken. de afgelopen jaren hebben 

met name de wijngaardstraat en de lage 
zijde van de lange burchwal te maken 
gehad met flinke wateroverlast. dit werd 
veroorzaakt door steeds hevigere en 
langer aanhoudende regenval. in samen- 
spraak met het Hoogheemraadschap de 
stichtse rijnlanden is destijds een 
tijdelijke maatregel getroffen. Met de 
herinrichting van de lange burchwal, 
wijngaardstraat en omgeving worden er 
toekomstbestendige maatregelen 
getroffen, zoals het vervangen van het 
huidige rioolstelstel, waardoor 
wateroverlast beperkt moet worden.

Bewonersavonden
de afgelopen twee jaar heeft er een 
aantal bewonersavonden plaatsgevonden 
waar u als bewoner uw input kon geven. 
vragen en reacties gingen vooral over de 
parkeergelegenheid, de ondergrondse 
vuilcontainers, trillingen en geluids-
overlast. deze reacties hebben wij mee- 
genomen in de ontwerpvarianten die 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel
op dinsdag 29 oktober wordt het 

raadsvoorstel besproken in het Forum 
ruimte. als het raadsvoorstel door het 
Forum ruimte komt, dan besluit de 
gemeenteraad op donderdag 14 
november om al dan niet in te stemmen 
met het tot uitvoering brengen van de 
plannen voor de herinrichting van de 
openbare ruimte. in het raadsvoorstel 
worden diverse varianten gepresenteerd 
aan de gemeenteraad, rekening houdend 
met bovenstaande onderwerpen.  
Het gehele raadsvoorstel kunt u vinden 
op: https://gemeenteraad.oudewater.nl.



door Wout van Kouwen

De vorige afl everingen van 
ff z@ppen zijn gebundeld in 

vier delen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van extra materiaal 

als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes 
zijn voor € 17,50 te koop in 

Oudewater bij The Read Shop, 
de TIP en bij de schrijver zelf.
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Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Steenfabrieken
in Willeskop (deel 1)

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool. 
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie 
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.

Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u 
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik, 

maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende afl evering verschijnt over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Bronnen:
Erfgoedhuis Zuid-Holland, hvnweb.nl, 
Schoolplaten Jetses, ‘Montfoort’ door Fred 
Gaasbeek e.a., ‘Wilskracht en koppigheid in 
beloken land’ door J. Boon, Arie Hol, Martin 
Hoogenboom, Gerard Ram, Koos Splinter, 
Woerdense Courant. ‘Veel belangstelling voor 
steenovenindustrie’ door Joke de Wissel, 
Vier generaties van steenwerkers (Zenderstreek-
nieuws), artikel door Janneke Severs Hilgeman, 
Peter Versloot, Rob Vermeulen.

(94)

 Al vanaf de 14de eeuw vinden we talrijke steenfabrieken 
(steenplaatsen) langs de slibrijke Hollandsche IJssel.
Huizen voor de welgestelden werden sindsdien al jarenlang 
gebouwd van baksteen (gebakken steen). Die stenen werden 
gemaakt van klei die uit de IJssel werd gehaald, maar het meeste 
kwam uiteindelijk van het land. De aard van die grondstof leidde 
door het vele organisch materiaal (dus een sterke inkrimping) tot 
een klein steenmodel. Het hoge kalkgehalte zorgde voor een gele 
kleur van de steen: de zogenaamde IJsselsteentjes. Eeuwen waren 
zij over de hele wereld bekend en werden ook wel eens met de 
V.O.C. schepen als ballast op de heenreis naar Indië meegenomen 
om er daar herenhuizen en forten van te bouwen.
In Willeskop bevonden zich in de vorige eeuw vier steenfabrieken. 
Over deze fabrieken en het werken daarop gaan de komende 
twee afl everingen van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’.

Tussen de stenen geboren
Gerard Ram vertelde me:
“Ik ben geboren op maandag 
9 februari 1931 om 11.00 uur 
op de steenoven van Splinter te 
Willeskop. Mijn vader, Johannes 
Ram, was ‘kleivetter’. Mijn moeder 
mocht voor een rijksdaalder in de 
week stenen ‘optassen’ 
(opstapelen). Die bewuste maandag 
was mijn moeder al vroeg 
begonnen met haar werk, ondanks 
het feit dat zij op het punt stond te 
bevallen! Zo rond 10 uur moet de 
bevalling begonnen zijn, doch er 
was geen tijd meer om haar naar 
haar eigen huis te brengen. Uit pure 
nood is zij daar een huis 
binnengedragen, alwaar ik dus 
rond 11 uur het levenslicht zag. 
Eigenlijk dus een aanklacht tegen 
het systeem dat zelfs hoogzwangere 
vrouwen voor een rijksdaalder in de 
week, stenen moesten opstapelen.”
Dat het met de kleine Gerard 
toch nog goed gekomen is, 
blijkt wel uit het feit dat hij in 1963 
in de categorie vedergewicht 
worstelkampioen van Nederland 
is geworden. 
Hier een recente foto van hem.

Zonder klei geen stenen
Er kwam klei uit de IJssel, maar het 
meeste werd uiteindelijk van de 
landerijen rond Mastwijk, Heeswijk 
en Achtersloot afgegraven (afgevlet).
Per schuit (een vletter) werd de klei 
naar de slikdam van de 
steenfabriek gebracht.
Gerard Ram vertelde mij over zijn 
vader die voor de oorlog het 
vletterswerk deed voor steenfabriek 
Splinter in Willeskop.
“Mannen als mijn vader trokken op 
hun kleine vletschuiten -aangedreven 
door eigen spierkracht- naar en van de 
weilanden. Hij vertelde mij wel eens 
dat hun grootste zorg dan was, dat de 
handen niet voortdurend nat werden 
door het ‘voortbomen’ der schuiten, 
omdat het eelt op hun handen dan 
week werd en zij open handen kregen.
Weliswaar waren de weilanden nooit 
al te ver weg, maar de vletters hadden 
toch veel tijd nodig om terug te komen. 
Had hij, aan het eind van de dag, 
eenmaal genoeg klei van het land 
gestoken en was hij met zijn volle 
schuit weer terug bij de steenoven, 
dan moest hij nog zelf zijn schuit 
legen. Dat moest gebeuren met houten 
kruiwagens en wielen met stalen 
banden. Over een smalle loopplank 
moesten de vletters dan maar zien hoe 
zij hun lading klei aan wal kregen. 
Meer dan eens donderde een 
kruiwagen, soms met vletter en al, 
vanwege de alsmaar gladder 
wordende loopplank, in het water.
Het was de gewoonte dat het werk 
werd afgerekend op wat die dag 
gepresteerd werd. Dit is ook de reden 
dat als beroep van die arbeiders vaak 
‘daggelder’ werd opgegeven. 
Maar de vletter had dan soms wel een 
deel van het werk van die dag letterlijk 
en fi guurlijk in het water zien vallen.”
In de jaren ‘50 werden de vletten 
vervangen door grote schuiten die 
getrokken werden door een sleep-
bootje. Ook het lossen van de klei 
werd gedeeltelijk gemechaniseerd.

Een ‘koetje’ gesneden uit de 
binnenband van een vrachtwagen 
en een steenvorm met plankje 
waarop de ongebakken stenen later 
werden gelegd (collectie Arie Hol).

De aangevoerde klei werd gestort op 
het zogenaamde ‘ovenveld’.
Daar was een hele grote kuil 
gegraven, die in het najaar geheel 
met klei werd gevuld. Er werd 
uiteindelijk zoveel klei op gestort 
waardoor er zelfs een berg ontstond.
Zo’n kleivoorraad bleef de gehele 
winter liggen. De koude en tempera-
tuurswisselingen kwamen dan de 
kwaliteit van de klei ten goede.
In het voorjaar kon men vervolgens 
met het echte werk beginnen. 
De klei werd vermengd met water om 
van die bewerkte massa steenvormen 
te maken. De klei ging eerst in de 
voormaalder (kleimolen).

overtollige klei er gemakkelijk vanaf 
kon worden geschraapt.
Arie Hol, zoon van de bedrijfsleider 
op de Vlamovensteenfabriek Splinter 
vertelde me:
“Een steenvorm is gemaakt van zwaar 
hout omdat het niet krom mag trekken. 
Tegen het vastplakken van de leem, 
werd eerst zand in de steenvormen 
gedaan. Maar daardoor waren de 
gedroogde stenen vlijmscherp. 
We gebruikten ter bescherming van 
onze handen de zogenaamde 
‘koetjes’. Die wikkelde je dan om je 
handen. Wij sneden ze uit de 
binnenband van een vrachtwagen.”

Voor de oorlog reed de 
karrenvoerder, een jongen van 
een jaar of 12, op een vormenkar 
de gevulde steenvormen naar het 
afplakveld. 
Op dat veld werden de steenvormen 
‘afgeslagen’, zodat er telkens acht 
rauwe (ongebakken) stenen op een 
rijtje kwamen te liggen.
Dat afplakveld was toen het terrein 
voor de vrouwen en de meisjes. 
Als de kleivormen na een paar 
dagen gedroogd waren, moesten ze 
op hun kant worden gezet om verder 
te kunnen drogen. Dat werd gedaan 
door meisjes van 7 tot 11 jaar. 
Zij hadden kleine handjes en smalle 
voetjes en konden zodoende 
gemakkelijk tussen al die rauwe 
stenen doorlopen zonder ze stuk te 
maken. Een paar dagen later werden 
de ‘stenen’ door vrouwen op hagen 
gestapeld. Op de schoolplaat is 
goed te zien dat de ‘stenen’ zo 
gestapeld werden dat de wind er 
goed tussendoor kon blazen. 
Zo droogden de stenen verder op. 
Regen kon men natuurlijk niet 
gebruiken. Om te voorkomen dat de 
rauwe stenen dan weer nat zouden 
worden, werden ze bedekt met grote 
rieten matten. Bij goed weer waren 
ze opgerold, maar zodra het nodig 
was, werden ze uitgerold om de 
stenen te beschermen.

Na de oorlog werden de 
ongebakken stenen op planken 
gelegd en met een trekker of treintje, 
zoals bij steenbakkerij Wiegerinck in 
Willeskop, naar de inmiddels 
overkapte droogrekken gereden. 
Die waren zo’n 150 a 200 meter 
lang. Er werd gestapeld tot acht 
planken hoog. Dat was heel zwaar 
werk. Regelmatig moesten de stenen 
gekeerd worden, tot ze zo droog 
waren, dat ze gebakken konden 
worden.

De oven
De oven is aan de rechterkant van 
de schoolplaat te herkennen aan de 
twee hele dikke muren. Als de stenen 
waren opgestapeld, werd de oven 
aangestoken. Via de vuurmonden 
werden turven in de gangen gegooid 
en aangestoken. Dat was het werk 
van de stoker. Hij was de 
belangrijkste arbeider van de 
steenplaats. Als hij zijn werk niet 
goed deed, was het resultaat van 
weken lang werken mislukt. In de 
4 tot 6 weken dat de oven brandde, 
was de stoker steeds paraat. Vaak 
sliep hij in de turfschuur naast de 

Dat is een soort ijzeren ton waarin 
een paar messen ronddraaiden. 
Door die messen werd de klei fi jn 
gemalen en zacht gemaakt. 
Zo kon de vormer er goed mee aan 
de slag. Deze vormer vulde nu de 
bakjes van een steenvorm met de 
zachte klei. De steenvorm was een 
houten bakje, dat weer verdeeld was 
in 7 of 8 kleinere bakjes.
Op de bovenkant van de steenvorm 
zat een ijzeren plaat waardoor de 

oven. De stoker kon de oven regelen 
door de vuurmonden met een soort 
schuifdeurtjes open en dicht te doen.
Arie Hol: “Wij maakten op ons 
bedrijf kleine (Rijnstenen) en grote 
(Waalstenen) en hadden een 
vlamoven. Die bestond uit 24 kamers. 
Elke dag werd één kamer afgestookt. 
Er werkten inzetters, stokers en 
uitruimers. De pasgebakken stenen 
waren roodgloeiend. Ze hadden wel 
enkele dagen nodig om geleidelijk 
af te koelen. Dagelijks werden, 
afhankelijk van het formaat stenen, 
zo’n 15.000 tot 18.000 stenen 
gebakken.

Na het leeghalen werden de stenen 
op het tasveld op een zodanige 
manier opgestapeld dat ze 
gemakkelijk in de vrachtwagens 
konden worden geladen voor het 
verdere vervoer naar de klanten.
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Open Dag 
St. Antonius 

WoerdenWoerden

Een dag vol wetenswaardigheden en ervaringen voor jong en oud 
Kijk op antoniusziekenhuis.nl

Kom alles te
weten over

staaroperaties,
slaapgeneeskunde

  en ons nieuwe 
Spatadercentrum

 Volg 
minicolleges

over o.a.
schouderklachten,

slaapapps en
prostaatkanker

Bezoek
de berendokter,

doe de speurtocht of 
laat je arm

gipsen

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 28 oktober t/m 03 november 2019. Week 44.

 21.98 10.991+1 GRATIS 

  Page 
toiletpapier 

 Origineel 
Schoon

2 pakken à 24 rollen 

OP=OP 

 4.18 2.09  1+1 GRATIS 

   Italiaanse, 
Chinese of 

Thaise roerbak-
groenten 

  2 zakken à 400 gram 
 combineren mogelijk 

  Alle Vivera 
vleesvervangers 

 3 pakjes ,  combineren mogelijk 

6.75

11.075.-
3 STUKS 

   Alle 
Top! van Coop 

bakkerskoeken 
 2 emmertjes/pakjes 

combineren mogelijk 

4.18

6.004.-
2 STUKS 

MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

13.98

14.998.99 Amstel of   Bavaria pils 
Amstel krat 24 fl esjes à 300 ml  
of  Bavaria 2 kratten à 12 fl esjes à 300 ml 

2.90

3.58 2.49
 2 STUKS 

    Lay’s Wokkels, Oven 
Baked, Sensations, 

Doritos chips of dipsaus
 2 zakken à 100-185 gram 

of potten à 326 gram 
 combineren mogelijk 

 Pitloze witte druiven 
 bak 500 gram 2.19 1.69

 Melkunie yoghurt 
of schepyoghurt

2 pakken à 1000 ml 
of bekers à 500 ml 

 combineren mogelijk 

2.32

2.78 1.99
2 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Baked, Sensations, 

Doritos chips of dipsaus
 2 zakken à 100-185 gram 

of potten à 326 gram 
 combineren mogelijk 

 Pitloze witte druiven 
 bak 500 gram 2.19 1.69

 Melkunie yoghurt 
of schepyoghurt

2 pakken à 1000 ml 
of bekers à 500 ml 

 combineren mogelijk 

2.32

2.78 1.99
2 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35

Om ook in 2020 weer een spetterende 
(30ste) editie van het Heksenfestijn te kunnen 
organiseren zijn wij met spoed op zoek naar 

nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Een zeer belangrijk onderdeel van onze organisatie

is de sponsorcommissie.
Hoe leuk is het om met een groepje van ongeveer 

3 tot 4 personen deze verantwoordelijke taak op je te nemen 
en onze bestaande en nieuwe sponsoren 

enthousiast te maken over het Heksenfestijn?
Zie je deze uitdaging helemaal zitten, neem dan snel contact 

met ons op via info@heksenfestijn.nl of bel even naar ons 
(Ingrid: 06-15037846 / Ruud: 06-51475700)

voor meer informatie.
Wij vertellen je graag wat meer over wat het allemaal inhoudt 

en wat wij als Heksenfestijn voor jou in petto hebben.
Vrijwilligerswerk is hip

en daarom is dit het moment om in te stappen.
Zonder nieuwe vrijwilligers

is er gewoon geen Heksenfestijn.
Doen hoor!

Bestuur Heksenfestijn Oudewater

HET HEKSENFESTIJN
IS OP ZOEK NAAR JOU!

BRIL
VAN DE MAAND
NOVEMBER

LEVERBAAR IN
MEERDERE KLEUREN
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Natuurwerkdag in Overtuin 
Bisdom van Vliet
Op zaterdag 2 november doet de 
stichting Overtuin Bisdom van Vliet 
in Haastrecht weer mee met de 
landelijke natuurwerkdag. Ieder jaar 
weer een hoogtepunt in het groene 
vrijwilligerswerk. De natuurwerkdag 
is het grootste vrijwilligersevenement 
in het groen. Zuid-Holland behoort 
tot de provincies met de meeste 
locaties en meeste deelnemers.
Het wordt voor de Overtuin een 
knotdag. Onder leiding van 
coördinatoren zullen aan de Lijnbaan/

Notenlaan bomen geknot en gesnoeid 
worden. De Overtuin roept vrijwilligers 
op om op zaterdag 2 november tussen 
09.00 en 12.00 uur in de Overtuin te 
komen helpen. Iedereen is welkom! 
U meldt zich bij de blokhut van de 
Overtuin, achter het verzorgingshuis de 
Liezeborgh, Liezeweg 31.
Voor meer informatie bij het 
secretariaat: 
info@overtuinbisdomvanvliet.nl

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard
Winterevent van Beauty & Brains 
Krimpenerwaard

Krijgsheer Maarten van Rossum 
en zijn strooptochten door de 
Krimpenerwaard

Een zeer geslaagde avond van OBK 
Driebruggen en de Herman Singers!

Deze week in Concordia

Workshops van een vorig interactief 
event. (foto’s: Janet de Graas)

Beauty & Brains
Stichting Beauty & Brains is al 11 jaar hèt netwerk voor profi lering en verbinding 
van vrouwelijke ondernemers zoals coaches, vormgevers, uitvaartondernemers, 
voedingsdeskundigen, drukkerijen, kappers, bloemisten, communicatieadviseurs, 
schaatstrainer, kaasboerinnen, zweminstructeur, verhalenvertelster, etc.
De verscheidenheid maakt het inspirerend en nodigt uit tot samenwerking. 
Het biedt een podium, zorgt voor zichtbaarheid en geeft de ruimte om te netwerken. 
De onderneemsters organiseren 4 à 5 events per jaar. Afgelopen jaar waren dat o.a. 
nieuwjaarsborrel, internationale vrouwendag, boerderij Schep, Boomhut high-tea en 
het winter-event voor het publiek.

Er is iets te beleven, te doen, 
te proeven, te ervaren en te 
voelen tijdens het Winterevent 
‘Tips voor de gezellige 
winterdagen’. Een evenement 
waarvan de organisatie in 
handen is van de Stichting 
Beauty & Brains. Voorzitter 
Mariëlle Azim nodigt iedereen 
uit om kennis te maken met 
de vrouwelijke ondernemers 
uit de Krimpenerwaard. Dit 
is op zaterdag 2 november 
tussen 10.00 – 16.00 uur in 
het Verenigingsgebouw De 
Grote Haven in Haastrecht.
Bij 25 stands van de vrouwelijke 
ondernemers zijn allerlei tips 
over gezonde voeding, heerlijke 
wijnen, over organizing en 
decoraties in huis. Tot 12 uur is 
er Paardencoaching met 2 
shetlandpony’s. Voorts kunnen 
bezoekers kennismaken met de 
hyaluron gezichtsbehandeling, 
workshops volgen, bijenwaste-
kening maken en op de 
winterse foto met Bella. 
Koffi e/thee fris met 

zelfgebakken taart is te verkrijgen op een 
gezellig terras. Met een fi ches-actie is 
kans op een leuke prijs en wordt het 
goede doel ‘Stichting Charis’ gesteund. 
De drie vrouwelijke wethouders van de 
gemeente Krimpenerwaard Lavinja 
Sleeuwenhoek, Ria Boere en Janette 
Hofman zullen om 10.00 uur de offi ciële 
aftrap geven.
Het wordt een informatieve gezellige 
dag. Iedereen is welkom en de entree is 
gratis.

door Cees Reichard

Donderdag 31 oktober om 20.15 uur

Concordia Filmavond: 
Bohemian Rhapsody
Wegens groot succes een extra avond! 
Bohemian Rhapsody volgt het verhaal 
van de Britse band Queen met de 
legendarische leadzanger Freddie 
Mercury als middelpunt (bekroond met 
een Oscar voor hoofdrolspeler Rami 
Malek). Velen noemen dit de beste fi lm 
ooit! Je moet hem gezien hebben.
Freddie Mercury is een legende en jong 
en oud genieten nog dagelijks van zijn 
muziek. Wie kent niet 'Killer Queen', 
'Radio Ga Ga', 'Barcelona'? De band is in 
1970 opgericht en de hits volgden elkaar 
in snel tempo op. In de fi lm zorgt dat 
voor een riante dosis rock-'n-roll. Freddie 
Mercury-vertolker Malek wisselt eigen 
zang af met playback. Hij kreeg een 
Oscar voor zijn rol.

voorgaande shows nogal eens leidde tot 
een overschot aan meligheid, weten ze 
dat dit keer te voorkomen door de 
toevoeging van een sterke rode draad.

Zaterdag 2 november om 20.15 uur

Vrijdag en Sandifort: 
'Voorlopig voor altijd'
Overtuigend bitterzoet huwelijk van 
artiestenkoppel. In hun vierde 
duo-cabaretprogramma 'Voorlopig voor 
altijd' draait het om het vastgelopen 
huwelijk van het artiestenkoppel 
Remko Vrijdag en Martine Sandifort, die 
zogenaamd niet alleen op het podium, 
maar ook privé een stel vormen. Remko 
Vrijdag en Martine Sandifort doen waar 
ze goed in zijn: sketches met absurde 
wendingen spelen, bevolkt door 
over-the-top personages. Waar dit in hun 

Zondag 3 november om 14.00 uur

Theatergroep Heer Otto: 
Ridder Florian
Ridder Florian is niet bepaald een held. 
Vandaag heeft Florian er genoeg van. 
Hij wil niet meer bang zijn! Maar hoe 
doe je dat? Er is maar één oplossing: 
op bezoek gaan bij het oude vrouwtje. 
Zal hij het durven?
Ridder Florian, een humoristische 
muzikale voorstelling om bij te giebelen 
en griezelen. Noem het interactief, noem 
het kleurrijk, noem het toegankelijk 
jeugdtheater, mét live muziek. 
Deze voorstelling is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). 
Op vertoon van je jeugdpaspoort 
Krimpenerwaard krijg je 10% korting!

Een hartverwarmend waargebeurd verhaal met leuke en emotionele momenten

De Schijnwerper speelt ‘Calendar Girls’
In november brengt toneelvereniging 
De Schijnwerper de voorstelling 
‘Calendar Girls’ in Theater Concordia 
in Haastrecht. Dit toneelstuk is 
geschreven door Tim Firth en wordt 
geregisseerd door Egon van Enk. 
Voorzitter Geo van Heijningen en 
Irene Nieuwveld vinden het een 
hartverwarmend verhaal dat je zowel 
aan het lachen als aan het huilen 
maakt. Het is een op feiten 
gebaseerd verhaal.
Een vrouwenvereniging komt regelmatig 
bijeen waar de dames graag breien, 
taartjes bakken enz., kortom het is de 
truttigheid ten top. Het zijn saaie 
bijeenkomsten waar onder andere 
gesproken wordt over verschillende 

heel wat overredingskracht nodig om al 
de dames aan dit project deel te laten 
nemen. Dit besluit brengt al spoedig 
de hele stad, de vrouwenorganisaties en 
de rest van het land in rep en roer. 
Het wordt zelfs wereldwijd bekend. 
De kalender van de dames van 
middelbare leeftijd wordt een mega- 
succes. De opbrengst is zo groot dat niet 
alleen een bank gekocht kan worden, 
maar het kankerinstituut kan zelfs met 
een nieuwe vleugel uitbreiden.

KWF Kankerbestrijding
Geo van Heijningen vindt het een 
bijzonder stuk met veel leuke en zelfs 
emotionele momenten. Let wel. 
Het is allemaal echt gebeurd. 
Hij vindt dat er veel hilarische scènes in 
zitten. Er worden in het stuk twee 
liederen gezongen, waaronder 
‘Mens, durft te leven’.
Het stuk wordt gedragen door dertien 
spelers. Ook twee gastspelers vervullen 
een rol.
Geo vindt het prettig om te zeggen dat 
een gedeelte van de kaartverkoop ten 
goede komt aan het KWF. 
Tevens staat er een collectebus voor 
vrijwillige bijdragen.
Speeldata: zaterdag 9, vrijdag 15, 
zaterdag 16 november om 20.15 uur. 
Matinee zondag 10 november om 
14.30 uur.
Kaarten te bestellen via de website 
www.deschijnwerper.nl of telefonisch: 
0182 502652.

door Cees Reichardbereidingswijzen van broccoli en andere 
oninteressante onderwerpen. Het was 
voor hen wel de enige manier om buiten 
de deur te komen.

Pin-up kalender
De echtgenoot van één van de dames 
krijgt een ernstige ziekte. Hij is een 
gezellig fi guur en iedereen is gek op 
hem. Terwijl hij ziek is moet hij in het 
kankerinstituut op een zeer slecht 
zittende bank zitten. Na zijn overlijden 
willen de dames als eerbetoon geld 
inzamelen voor een nieuwe comfortabele 
slaapbank voor de bezoekers van het 
instituut. Bij wijze van ludieke actie 
besluiten ze te poseren voor een pin-up 
kalender…..in hun blootje. Helaas is dat 
makkelijker gezegd dan gedaan. Er was 

Sander Dessing komt voor de 
Historische Vereniging Haastrecht 
een lezing houden over:
'Krijgsheer Maarten van Rossum en 
zijn strooptochten door de 
Krimpenerwaard' Deze beruchte 
krijgsheer van de zestiende eeuw had 
als lijfspreuk: 'Blaken en branden is 
het sieraad van de oorlog'.
In dienst van de Gelderse hertogen hield 
hij decennia lang met terreur de 
Nederlanden in zijn greep. In 1512 viel 
zijn Gelderse krijgsbende de 
Krimpenerwaard binnen. Kerkklokken, 
zendboden en rookkolommen aan de 
horizon waarschuwden dat de ‘Gelderaers’ 
in aantocht waren. Verschillende kerken, 
waaronder die van Haastrecht brandden 
af. De inwoners van Haastrecht lieten dit 
niet zonder slag of stoot gebeuren: 
versterkte blokhuizen werden opgeworpen 
om de Geldersen te weerstaan. 
Wie was Maarten van Rossum en wat 
dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op 
en welke tactieken werden gebruikt? 
Deze en andere vragen worden tijdens de 
lezing aan de orde gesteld. 
Sander Wassing is een freelance 

historicus en een zeer enthousiast spreker.
De lezing is op woensdag 6 november 
2019 om 20.00 uur in Cultureel 
Centrum Concordia in Haastrecht. 
De toegang is gratis.

Zaterdagavond 26 oktober gaf 
Muziekvereniging OBK Driebruggen 
onder leiding van dirigent Mark van 
Mil en de Herman Singers een 
fantastisch concert in de PKN 
Gereformeerde kerk Waarder. Met als 
thema 'Music at Night'.
Het concert was in verschillende 'blokken' 
opgebouwd, Muziekvereniging OBK 
Driebruggen speelde weer fraaie 
nummers zoals onder andere 'Fulco de 
Minstreel' van Leon Vliex, 'Evening Song' 
van C.C. Scholefi eld en het slow swing 
big band werk 'Moondance' van de 
bekende Ierse singer-songwriter 
Van "The Man" Morrison'. De stukken 
werden vol overgave gespeeld!
Maar ook werd 'Gabriella's Sang' 
gespeeld, dat samen met zang van de 
Herman Singers begeleid werd door 
OBK Driebruggen.
Als gasten, zoals eerder genoemd, had 
OBK het 4 koppig zangensemble, 
De Herman Singers uit Woerden. 

Dit gezelschap bestaande uit Arie 
Bloemheuvel, Martijn van de Weerd, 
René Peters en Gijs Piet van Os zongen 
om-en-om in 'blokken' met OBK een 
religieus en niet religieus repertoire 
bestaande uit a capella, driestemmig 
maar meestal vierstemmige liederen in de 
Nederlandse, Duitse, Franse, Italiaanse, 
Kroatische, Latijnse, Oekraïense, Poolse, 
Russische en Zweedse taal. De Herman 
Singers zongen een aantal zeer mooie 
liederen. Onder andere Priidite 
poklonimsja (Laat ons Christus 
aanbidden), After the Gold Rush (Een 
Droom), Droomland van Jessie Brown 
Pounds Muziek John Sylvester Fearis en 
het Wiegenlied van Joh. Brahms in 
bewerking door Martijn van de Weerd 
voor de Herman Singers,. Het talrijke 
toegestroomde publiek vond het 
prachtig. Muziekvereniging OBK 
Driebruggen en de Herman Singers 
kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagde avond.
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Wie wordt de Stadsprins van Jubilerend Knopengein?
Op zaterdag 9 november zal 
Carnavalsvereniging Les Boutonniers 
de nieuwe Stadsprins van Knopengein 
bekend gaan maken. Daar de 
vereniging volgend jaar 5 x 11 = 55 
jaar bestaat zal het dus de bekend- 
making van de Jubileumprins zijn.

Stemmen
De bekendmaking door de leden van 
Les Boutonniers zal dan ook op speciale 
wijze worden gedaan. Dit jaar kan iedere 
Knopengeiner stemmen. Er is door de 
vereniging een selectie van 4 kandidaat 
Prinsen gemaakt en door middel van 
stembriefjes komt daar de Stadsprins 
van Knopengein 2019 / 2020 uit.
Om 13.00 uur worden de kandidaat-
Prinsen onder begeleiding van het 
fanfare orkest van muziekvereniging 
Ons Genoegen opgehaald bij restaurant 
Het Oude Stadhuis, waarna zij in een 
mooie koets zullen stappen om een 
rondgang door Montfoort te maken. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom 
om met deze parade mee te lopen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Bekendmaking
Om ca. 13.45 uur zullen de kandidaat-
Prinsen arriveren bij het Antoniushof 
in Montfoort. Daar zal in het Atrium de 
middag starten met een leuke quiz. 
Na de quiz worden de stembiljetten 

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

HET ADRES VOOR VERKOOP,

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN 

UW WINTERBANDEN!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

 Waar: St. Josephgebouw, Heiliglevenstraat 4
 Aanvang: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur
 Kaarten: à 12 euro bij de deur of online bij 

DA Drogist Wensing & Wensing, Keizerstraat 9
Maak uw avond compleet met ’Het theaterdiner’ voor e 32,-

Toneelgroep Graaf Jan - www.toneelgroepgraafjan.nl

speelt op do 31 oktober en za 2 november 
OUWE HOEREN door Gerben Pijl

5 november ... het is waar ...
wordt Arnoud Baars 50 jaar.
Die dag gaat hij geen banden monteren,

dan gaat hij zijn familie trakteren!
Op gebak, een borrel of pils

er is voor een ieder wel wat wils!
Allicht dat wij wat lusten,

Arnoud van harte, je broers en zussen.

Gospelkoor El Shaddai treedt op 
tijdens herdenkingsavond
Op zaterdagavond 9 november a.s. om 19.30 uur organiseert Uitvaartverzorging 
Midland in het Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 te Benschop een 
herdenkingsavond voor een ieder die afscheid heeft moeten nemen van een 
dierbare, ongeacht door wie de uitvaart destijds verzorgd is.
Er zullen verschillende herinneringsmomenten zijn waardoor het mogelijk dat de naam 
van uw dierbare genoemd wordt.
Indien u dit wenst kunt u dit tot 
7 november aangeven.

De muzikale begeleiding is ook 
dit jaar van Gospelkoor El Shaddai 
en soliste Eline van Os.
Na afl oop is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en 
herinneringen te delen.
De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met René Verweij 
via info@uitvaartverzorgingmidland.nl of bellen naar 06-53536888.

Wijnliefhebbers opgelet
Wijnkenners en -genieters kunnen zaterdag 16 en zondag 17 november van 10.00 tot 
19.00 uur hun wijnhart helemaal ophalen! Wijngekken Remmer Meijer van het 
Woerdens Wijnhuis en Bernard Tesink van Grandi Vini uit Oudewater organiseren dat 
weekend hét wijnevenement van het Groene Hart ‘WijnHALL 2019’.
Bernard: “Wijnliefhebbers worden getrakteerd op 
een totale wijnbeleving. Er staan meer dan 150 
verschillende wijnen uit tien wijnlanden open.
 Wijnboeren komen speciaal vanaf hun wijngaarden 
naar de WijnHALL en je kan spraakmakende 
workshops en leerzame masterclasses bijwonen.”
“ Je kunt heerlijke en bijzondere wijnen proeven bij 
verschillende wijnstands”, vervolgt Remmer, “of laat 
u verrassen door de wijnmakers van verschillende 
mooie wijnhuizen. Naast wijn kun je ook genieten 
van andere mooie producten als likeuren en kaas.  
Dit alles omlijst met sfeervolle live muziek.”
In de namiddag heerlijk genieten van een glas wijn met borrelplank terwijl je luistert naar 
verschillende muzikanten. Het kan dus allemaal bij de WijnHALL. Voor de beginnende liefhebber 
tot de doorgewinterde wijnprof. Iedereen is welkom op dit interactieve event vol entertainment.

WijnHALL vindt plaats in de HALL BurgerEI & zakenlui, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden 
Kijk voor meer info en tickets op www.wijnhall.nl

Remmer Meijer en Bernard Tesink

DE IJSSELBODE
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Zondagmiddag, 3 november 2019

80's Trip Down Memory lane

One Woman Show
Muziektheater Esther van Es met een 
muziekshow gevuld met nummers uit 
de jaren 80 van artiesten als 
Madonna, Wham en Johnny Logan.
Met een positief geheugen, 
muziekweetjes en prachtige liedjes 
neemt Esther je mee naar de jaren van 
haar jeugd, indrukwekkend gezongen, 
begeleid door haarzelf op de piano.
Esther heeft deel uitgemaakt van 
verschillende formaties en meegewerkt 
aan CD producties en shows. 
Na haar studie aan het Rotterdams 
Conservatorium zong zij in een Close 
Harmony Groep. Sinds 2015 komt zij 
met een prachtige theatrale muziekshow.

opgehaald en zullen de stemmen 
worden geteld.
Naast de bekendmaking van de nieuwe 
Stadsprins zal er een gastoptreden zijn 
van Ronny van Bemmel en het geheel 
zal uiteraard verder muzikaal worden 
omlijst door Hofkapel ZWUP.
De deuren van het Antoniushof zijn open 
vanaf 13.30 uur. Entree is uiteraard 
gratis. Het belooft een leuk feest te 
worden voor jong en oud. Kom je ook 
gezellig even langs? Vier het feest mee in 
het Antoniushof en doe mee met het 
Prinsenraad spel. Er zijn ook nog eens 
leuke prijzen mee te winnen!

Beleef deze middag mee in het 
Sint Joseph, aanvang 15.00 uur.
Informatie en kaarten te reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl en 
verkrijgbaar aan de zaal, voorafgaande 
aan de voorstelling.

'Ouwe Hoeren' van Toneelgroep 
Graaf Jan: "Een avondje lachen!"
'Zin in een avondje lachen?' Dan moet 
je op 31 oktober of 2 november zeker 
even naar het theaterstuk 'Ouwe 
hoeren' komen kijken. "Het wordt 
ontzettend hilarisch", aldus Grace 
den Houdijker van de Toneelgroep 
Graaf Jan.
"Het stuk gaat over vier dames op leeftijd. 
Ze wonen in een huurhuis, een soort 
pension voor oudere dames. Ze worden 
geholpen door Katja, een jonge 
huishoudster, en Pascal, de tuinman. 
Dan ontvangen ze op een dag opeens 
een dreigbrief van de huisbaas. Hij wil ze 
het huis uitzetten, want de huur blijkt al 
een half jaar niet betaald. Niemand snapt 
er wat van… Ten einde raad, pakken de 
dames hun oude beroep weer op om 
geld te verdienen. Ofwel, ze maken van 
dat pension een bordeel."

Platte humor
Den Houdijker lacht. Terugblikkend op 
de repetities, geeft ze aan dat ze altijd erg 
kritisch is: "Ik wil meer." Gelukkig heeft 
de nieuwe regisseur Frits Blankenstein, 
die we hebben aangetrokken, het goed 
onder controle. Hij zorgt er wel voor dat 
het goed komt." Uiteindelijk moet het 
volgens Den Houdijker een avondje 
lachen worden. "Het is geen hoogdravend 
stuk, er zit veel platte humor in", zegt ze. 

"Er zitten heel verschillende typetjes 
vrouwen in. Je kunt het vergelijken met 
Golden Girls. Het is heel erg tik-tak, en 
scherpe cynische opmerkingen naar 
elkaar toe."

Gastspelers
Omdat ze zelf niet meer in het bestuur 
zit, weet ze niet hoeveel kaarten er nu 
zijn verkocht, maar ze geeft aan: 
"Mensen wachten altijd tot het laatst." 
Ze hoopt natuurlijk dat beide avonden 
uitverkocht worden. "Dat zou geweldig 
zijn. Ook voor onze gastspelers. Die wil 
ik graag in het bijzonder nog even 
noemen, want we zijn er heel trots op 
dat zij ons helpen. Dat zijn geen 
toneelspelers, maar mensen die ons uit 
de brand helpen. Zo is bijvoorbeeld Joery 
Bos van de partij. Hij is de vriend van 
een toneelspeelster. Zij heeft hem 
gevraagd, omdat wij mensen tekort 
komen. Het is eigenlijk helemaal niet zo 
zijn ding. Dan vind ik het heel stoer dat 
zo'n jonge vent zegt: 'Ik ga jullie helpen!'."
Kaarten zijn verkrijgbaar bij DA Wensing 
& Wensing of kunnen online besteld 
worden: 
www.toneelgroepgraafjan.nl
Kaarten zijn eventueel ook aan de deur 
verkrijgbaar op de avonden zelf: 
31 oktober 2019 en 2 november 2019, 
aanvang 20.00 uur. Locatie: St. Joseph.
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Afvalkalender november 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Raadsvergadering 4 november 2019

Instinker
Keukenafval kan een echte instinker zijn. Etensresten, 
ook restjes van vlees en vis, horen niet bij het restafval 
maar bij het gft (groente-, fruit en tuinafval).
Twijfels over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg de afvalscheidingswijzer op de website 
Cyclus: cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer. Of in de app!

Benieuwd naar de warmtelekken van uw woning?

Gratis warmtescan van Duurzaam Montfoort

Zo 3 One Woman Show
 Cultureel Montfoort

Zalencentrum St. Joseph
 15:00 - 17:30
Ma 4 NSA Stenen en Fossielen
en 11 voor groep 6, 7 en 8
 Buurtsportcoach - G. van Damstraat 83-C
 15:15 - 17:15
Di 5, 12, NSA Spaans
19 en 26 voor groep 3, 4 en 5
 Buurtsportcoach - G. van Damstraat 83-C
 15:15 - 16:15
Za 9 Tentfeest Kriebels
 Blokland 126
 21:00 - 02:00
Ma 11 Aanschuifdiner in Linschoten
 SWOM - Cultuurhuis De Brede Vaart
 18:00 - 21:00
Do 14 Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Vr 15 Open Huis Wereldwinkel
 Nieuwe Zandweg 5
 10:00 - 21:00
Wo 20 Introductietrainingen Athletic Skills Model
 Buurtsportcoach - Jacob Barneveldstraat 

24
 13:00 - 15:30
Za 23 One After 909 the Beatles tribute Band

Cultureel Montfoort
Zalencentrum St. Joseph

 21:00 - 00:00
Vr 29 HapSnapmaaltijd
 St. WegWijs Montfoort-Linschoten

in de RANK, Verlengde Hoogstraat 26
 18:30 - 20:30

 @MontfoortActief
Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITEN-
KALENDER NOVEMBERLet op: Warmtescans kunnen alleen genomen worden als 

het buiten koud is. Het temperatuurverschil tussen buiten 
en binnen moet minstens 13 graden zijn. Daarom kunnen 
we alleen afspraken maken als het winter is.

De gemeenteraad vergadert op maandag 4 november, 
aanvang 19.30 uur, in de Raadszaal van het Huis van 
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort.
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda

Bespreekstukken
3. Najaarsrapportage 2019
4. Programmabegroting 2020 

en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023
5. Sluiting

Wilt u aan energiebesparing doen, maar weet u niet 
goed wat je (nog) kan doen of waar u kunt beginnen?
Een warmtescan van uw woning kan een goed startpunt 
of hulpmiddel zijn. Daarmee wordt namelijk zichtbaar 
gemaakt waar eventuele warmtelekken zitten. De vrijwillige 
energie-ambassadeurs van Duurzaam Montfoort kunnen 
zo’n warmtescan maken, met een warmtebeeld camera.
De camera vangt warmtestraling op en maakt zo een 
warmtebeeld (foto) van een gebouw of woning. Dit kan 
interessante inzichten opleveren qua warmteverlies en 
waar isolatie te verbeteren is, comfort te verhogen is of 
energie te besparen valt.

Hoe gaat het in zijn werk?
De energie-ambassadeur maakt een afspraak voor het 
maken van een scan. Het interpreteren van een scan 
wordt samen gedaan. Als u wilt, dan kan de energie- 
ambassadeur ook samen met u door het huis lopen om 
tips te geven voor energiebesparing. De tips zijn 
afhankelijk van de ervaring van de energie-ambassadeur 
en kunnen variëren van tips over (led) verlichting, over 
verwarmingsoptimalisatie tot het vergelijken van uw 
energieverbruik met dat van soortgelijke huishoudens. 
Bij specifi eke vragen kunnen ze eventueel doorverwijzen.

Ook een warmtescan?
Wilt u een warmtescan laten maken? Stuur een mail naar 
info@duurzaammontfoort.nl om een afspraak te maken. 
De scan is gratis, maar vindt u de scan waardevol en 
draagt u het duurzaamheidsplatform een warm hart toe? 
De vrijwilligers waarderen een vrijwillige bijdrage.
Stort uw donatie op rekening NL56 RABO 0335 2664 52 
ten name van stichting Platform Duurzaam Montfoort.

De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.
royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort.

75 jaar Vrijheid: 
zingt of dicht u mee?
Het Vredesplatform organiseert op dinsdag 
10 december 2019 een bijeenkomst over het thema 
‘75 jaar vrijheid’. Nu al wordt in het zuiden van 
Nederland de bevrijding herdacht. Komend jaar 
herdenken we dit ook in Montfoort en onze regio.

‘We mogen het niet vergeten’
‘We moeten de vrijheid doorgeven 

aan de jonge generatie’

Maar wat is dat; vrijheid?
Hoe sterk leeft het en hoe wordt het ervaren?

Het Vredesplatform heeft aan tien mensen uit de 
gemeentelijke samenleving gevraagd hun mening te 
geven over een drietal vragen:
• Wat versta jij onder vrijheid?
• Welke gevaren zie je?
• Hoe zou je de vrijheid willen behouden?
De antwoorden komen bij elkaar op 10 december.

Oproep
Het Vredesplatform roept alle inwoners op een 
gedicht of een lied te maken over vrijheid.
Dat kan dan ten gehore worden gebracht tijdens de 
bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden op 
dinsdag 10 december om 20.00 uur in het 
verenigingsgebouw St. Joseph in Montfoort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van het platform, Peter Gruters: 
06-11907746 en of pcjgruters@hotmail.com.

Etensresten, 
ook vlees en vis,
horen bij het groente-, 
fruit- en tuinafval.

Instinker!
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GEMEENTERAAD gemeente
Montfoort

 griffi e@montfoort.nl   www.montfoort.nl/gemeenteraad   0348- 476413   @raadmontfoort

De gemeenteraad van Montfoort geeft de diverse fracties uit de gemeenteraad gelegenheid om met regelmaat te reageren op een onderwerp uit de actualiteit 
of dat in de gemeenteraad aan de orde is. Voor vragen of opmerkingen over deze rubriek kunt u contact opnemen met de griffi e van de gemeente Montfoort:

Terwijl buiten regen en wind zorgen voor 
bladval, maken wij ons in dit jaargetij al 
weer op voor een nieuw seizoen.
In de Programmabegroting staan de 
voornemens voor 2020. Een overzichtelijk 
verhaal. We lezen meermalen: ‘Samen met 
inwoners’. Dat gold zowel voor de invulling 
van de nieuwe bibliotheekvoorziening, 
als nu ook bij de ontwikkeling van het 
scholencomplex en bij de woonvisie. 
Een goed verhaal. Het Stadskantoor is 
gevuld met betrokken medewerkers, 
Montfoort staat bijna een jaar weer op 
eigen benen en regionaal zoeken we de 
samenwerking op. En hoewel we fi nancieel 
aardig op orde zijn, kunnen we ons 
nauwelijks iets extra’s veroorloven.
Een eerlijk verhaal. We maken ons op voor 
een jaar van belangrijke keuzes, op gebied 
van leefbaarheid en duurzaamheid.
Wat Progressief Akkoord betreft, 
vooral een inspirerend verhaal!
Han Bovens, Progressief Akkoord

Bij de verkiezingen was dit één van de 
speerpunten van Inwonersbelangen 
Montfoort Linschoten: ‘De gemeente is op 
weg naar een fi nancieel gezonde organisatie 
waar verstandig met gemeenschapsgeld 
wordt omgegaan.’ Nu we zo’n 1,5 jaar verder 
zijn, mogen we vaststellen dat we op de 
goede weg zijn. De begrotingen voor de 
komende jaren laten positieve cijfers zien.
Met ingang van 2020 heeft de begroting een 
andere opzet gekregen, waardoor duidelijk 
inzicht wordt geboden. Het college en de 
ambtelijk organisatie hebben voortvarend de 
uitdagingen opgepakt. Denk bijvoorbeeld 
aan de terugkeer van de bibliotheekfunctie, 
de ontwikkeling van de binnenstad en het 
door ons als Inwonersbelangen Montfoort 
Linschoten aangedragen ‘Jongerenlintje’. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2020 worden 
deze lintjes voor het eerst in de geschiedenis 
van Montfoort en Linschoten uitgereikt.
Eimert Verkaik, 
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

De begroting is volgens het college 
meerjarig sluitend. In theorie wel ja. 
De realiteit toont een ander beeld. 
600.000 euro tekort in 2019, 200.000 euro 
tekort in 2020 en in 2021 is het tekort 
42.000 euro. Het nieuwe jaar is dus nog 
niet begonnen en er is al een tekort.
De bibliotheek komt terug. Daar zijn we 
blij mee. De vraag is echter hoe lang? 
De komende jaren wordt het geld daarvoor 
gedeeltelijk uit allerlei potjes van het sociaal 
domein onttrokken. Als de subsidie straks 
stopt in 2021 heeft de bieb een tekort van 
150.000 euro structureel per jaar waarvoor 
geen dekking is.
Het hoofdlijnenakkoord, reserveringen voor 
tegenvallers bij projecten en structurele 
lasten van genomen raadsbesluiten zijn 
niet meegenomen.
We zijn op de verkeerde weg!
Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Als het goed is, heeft de gemeente 
Montfoort de komende jaren overwegend 
een sluitende begroting. Complimenten aan 
de medewerkers die dit in een lijvig 
document hebben opgetekend.
Toch zijn de marges klein. Er hoeft maar 
een relatief kleine tegenvaller te zijn en de 
cijfers gaan in het rood. Reden voor andere 
raadspartijen om zich hardop af te vragen 
of we als gemeente niet te klein zijn.
Voorzieningen zijn relatief duur en 
inkomsten weinig beïnvloedbaar. 
Montfoort is sinds dit jaar weer een 
zelfstandige gemeente. De gemeentelijke 
organisatie spant zich keihard in om die 
verzelfstandiging in goede banen te leiden.
Toch blijft het opletten en wat D66 betreft is 
zelfstandigheid niet een doel op zich. 
Goede en betaalbare dienstverlening voor 
de inwoners blijft het allerbelangrijkst.
Casper Schrijver, D66

Sinds 1 januari 2019 is Montfoort een 
kleine zelfstandige ambtelijke organisatie. 
Er is veel werk verzet door onze 
ambtenaren. Hulde!
De begroting 2020 ligt voor. Een document 
waarin de Lange Termijn Agenda (de 
plannen van het College en de Coalitie) 
doorrekening niet in meegenomen is. 
We zien daardoor een positieve meerjaren-
raming terwijl we weten dat we in de 
toekomst nog uitgaven gaan doen waar we 
op dit moment geen rekening mee houden.
Het CDA mist een toekomstbestendige 
begroting waarin rekening wordt gehouden 
met de verwachte hogere uitgaven in het 
sociale domein, de bibliotheek, verhoogde 
bouwkosten door uitstel bouw 
scholencomplex. In plaats van rooskleurige 
begroting waarin geen rekening wordt 
gehouden met nieuwe plannen en hogere 
uitgaven, maar een realistische begroting: 
dat is wat het CDA graag zou willen zien.
Marja van Kooten, CDA

Na de ontvlechting van de samenwerking 
met IJsselstein en het wegwerken van 
aardig wat achterstallig onderhoud, wordt 
langzaam maar zeker duidelijk waar 
Montfoort als zelfstandige kleine gemeente 
staat. De begroting is meerjarig sluitend en 
daarmee hebben we een goede fi nanciële 
basis. En met de nieuwe ambtelijke 
organisatie en een sterk college van B&W 
voeren we een ambitieuze agenda voor 
Montfoort uit. Maar we blijven als kleine 
gemeente fi nancieel gezien wel kwetsbaar. 
Dat komt voornamelijk omdat onze lokale 
belastingen relatief hoog zijn.
De VVD staat voor een goed 
voorzieningenniveau in de gemeente. 
Vandaar onze steun voor de terugkeer van 
de bibliotheek. Maar uiteindelijk is wel de 
vraag tegen welke kosten je als kleine 
gemeente een goed voorzieningenniveau 
kan leveren. Dat blijft een punt van zorg.
Mathieu Andriessen, VVD

Een prettig leesbaar stuk, met cirkel-
grafi eken, voor een overzicht in één plaatje. 
Een begroting met een rafelrandje, want 
wederom is het afgelopen jaar negatief 
afgesloten. Toch is de toekomst positief 
begroot door een incidentele meevaller. 
De nieuwste cijfers tonen dat 2020 ook in 
de min gaat eindigen. 
De Lange Termijn Agenda is niet in deze 
begroting doorgerekend en mist een 
fi nanciële onderbouwing. Jarenlang hebben 
wij profi jt gehad van winstnemingen uit 
bouwprojecten, deze inkomsten vallen in de 
toekomst weg. We moeten zoeken naar 
middelen om de begroting in de toekomst 
sluitend te houden.
Daarom een oproep aan het college, kom 
met voorstellen, zodat je de Lange Termijn 
Agenda wel kunt uitvoeren. 
Tenslotte zien we uit naar de uitwerking van 
de woonvisie. Starterswoningen zijn nodig 
om de gemeente vitaal te houden.
Bart Timmerarends, SGP

De ChristenUnie waardeert de inzet van de 
ambtenaren, die sinds de ontvlechting 
diverse raadsvoorstellen hebben 
voorbereid, waaronder deze begroting. 
Deze begroting is nog niet sluitend, maar 
zal op langere termijn sluitend zijn volgens 
dit voorstel. De onderwerpen uit de 
Lange Termijn Agenda zijn echter nog niet 
allemaal doorgerekend, zoals de bouw van 
extra woningen, de structurele lasten van 
de bibliotheek en de gezondheidsnota. 
Hiervoor moet nog geld worden gevonden.
De ChristenUnie vindt het belangrijk om de 
fi nanciële risico’s van het beleid dat de 
gemeente de komende twee jaar en de 
jaren daarna voert helder in beeld te hebben.
Inwoners weten dan waar ze aan toe zijn. 
Risicobeheersing is een thema waarvoor 
de ChristenUnie zich blijft inzetten.
Ineke Langerak-Oostrom, ChristenUnie

Reactie fracties op de Programmabegroting 2020
en Meerjarenraming 2021-2023

De gemeenteraad besluit maandag 4 november a.s. over de Programmabegroting 2020, waarin de beleidsbegroting, 
de fi nanciële begroting en de fi nanciële meerjarenraming over de jaren 2021 t/m 2023 zijn opgenomen.

De Programmabegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. 
Een groot deel van de begroting ligt vast op grond van landelijke regels. De gemeenteraad kiest binnen deze kaders 

hoeveel geld er naar welk beleidsterrein gaat. De raad heeft budgetrecht en geeft door het vaststellen van de begroting 
toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om uitgaven te doen.
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met 
de rayonarchitect) is op 6 november 
2019 in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
11 november 2019 in het stadhuis
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 15-10-2019 Z/19/153188
 Tasveld 1C in Montfoort

Aanbrengen gevelbelettering aan 
buitenzijde pand.

• 16-10-2019 Z/19/153254
 Achterdijk 12 in Montfoort

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

Verlengen beslistermijn
• 21-10-2019 Z/19/141916
 Wulverhorst 103 in Montfoort

Het plaatsen van een erker 
aan de voorkant van de woning.

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
• 10-10-2019 Z-2016-34370
 Willeskop 77 in  Montfoort

Het realiseren van een 
bed & breakfast

Rectifi catie:
publicatie van onderstaande ontwerp 
omgevingsvergunning heeft vorige 
week op onjuiste wijze 
plaatsgevonden. Om deze reden is 
hierbij voorzien in de juiste publicatie.

Ontwerp omgevingsvergunning 
Liefhovendijk 4 te Linschoten 
ter inzage
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat met ingang van 

30 oktober 2019 gedurende 6 weken 
het volgende ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter inzage ligt:
• 30-10-2019 Z-2017-46629
 Liefhovendijk 4 in Linschoten

Het slopen van de bestaande 
droogloods en koeienstal 
en het oprichten van een 
vrijstaande woning.

INZAGE
Het ontwerpbesluit ligt met de 
bijbehorende stukken ter inzage in het 
gemeentehuis te Montfoort. 
U kunt een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl, 
bezoekadres Kasteelplein 5, 3417 JG 
te Montfoort, om de stukken in te zien. 
Tevens is het ruimtelijk plan 
(NL.IMRO.0335.OVLiefhd4-ON01) 
digitaal te raadplegen via 
ww.ruimtelijkeplannen.nl.

ZIENSWIJZEN
Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan iedereen zowel een 
schriftelijke als mondelinge zienswijze 
indienen op het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort, p/a Omgevingsdienst 
Regio Utrecht, postbus 13101, 
3507 LC Utrecht. De zienswijze dient 
de volgende informatie te bevatten: 
naam en adres van de indiener, 
datum, reden van de zienswijze en op 
welk ontwerpbesluit de zienswijze 
betrekking heeft. Voor het doorgeven 

van een mondelinge zienswijze wordt 
u verzocht een afspraak te maken 
met dhr. C. van den Berg via tel. 
088-0225000.

VERKEER 
Tijdelijke wegafsluiting Hoogstraat
Op woensdag 30 oktober 
tussen 07.00 en 16.00 uur 
vinden er in opdracht van Stedin 
graafwerkzaamheden plaatst aan de 
Hoogstraat (tussen de Keizerstraat en 
de Havenstraat).
In verband met deze werkzaamheden 
wordt de Hoogstraat tussen 07.00 en 
16.00 uur tijdelijk afgesloten voor het 
autoverkeer. Het autoverkeer wordt 
omgeleid via de Hofstraat, Om ‘t Hof 
en de Havenstraat. Wij proberen de 
overlast tot een minimum te 
beperken. Gelieve rekening te 
houden met de situatie en uw 
rijgedrag hierop aan te passen.

OVERIG
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Op 20 augustus 2019 heeft college 
van Montfoort het nieuwe inkoop- en 
aanbestedingsbeleid vastgesteld. 
De beleidsregels zijn elektronisch 
bekend gemaakt door middel van 
elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen.

De gemeente publiceert al haar 
verordeningen, beleidsregels en 
andere besluiten van algemene 
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
Gemeentepagina. Dit betekent dat 
alleen rechten kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad 
www.offi cielebekendmakingen.nl 
en www.overheid.nl.

OPENBARE ORDE 
Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 29 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Rondleidingen, mini-colleges en presentaties in St. Antonius Woerden

Open Dag St. Antonius Woerden

Aankondiging Preventief 
Huisbezoek door SWOM
Rond 4 november valt die bij 
inwoners van gemeente Montfoort 
van 79 en 80 jaar op de mat: een 
uitnodiging om mee te doen aan een 
informatief huisbezoek, uitgevoerd 
door SWOM.
De huisbezoeken worden uitgevoerd 
door speciaal getrainde vrijwilligers van 
SWOM. Het doel van deze bezoeken is 
het geven van informatie en voorlichting 
op levensgebieden zoals wonen, welzijn, 
bewegen en fi nanciën. “De bezoeken 
hebben een preventieve -en 
signalerende functie”, zo laat SWOM 
weten. “Daarnaast willen we tijdens de 
bezoeken inzicht krijgen in specifi eke 
persoonsgebonden situaties van ouderen 
en inspelen op de zelfredzaamheid. 
De verzamelde gegevens worden 
anoniem teruggekoppeld aan de 
gemeente.” Ook mensen die eerder 
uitgenodigd waren, maar zich destijds 
niet hebben gemeld, kunnen zich nog 
aanmelden.
“Het gaat hier om een groep die anders 
niet in beeld is”, zei de wethouder Jocko 
Rensen bij de aftrap Preventief 
Huisbezoek van SWOM en gemeente 
Montfoort eind maart. Negen 

vrijwilligers zullen oudere inwoners van 
gemeente Montfoort bezoeken om te 
polsen waar hulp nodig is.
Katja Appelman, medewerker team 
welzijn van SWOM liet eerder weten dat 
juist de oudste en daarmee in veel 
gevallen meest kwetsbare groep in haar 
ogen het eerst aandacht verdient.
Katja Appelman en Conny te Lintelo, 
vrijwilligerscoördinatoren bij SWOM 
begeleiden het project. Appelman 
vertelt: “Wanneer mensen aangeven 
daar behoefte aan te hebben, komt een 
vrijwilliger bij ze langs om met ze in 
gesprek te gaan. Tijdens zo’n gesprek 
stellen ze vragen op het gebied van 
bewegen, wonen en veiligheid, 
lichamelijke gezondheid en zelfred-
zaamheid. Ook vervoer, mantelzorg, 
dementie, maatschappelijk werk, sociale 
contacten, tijdsbesteding en digitale 
vaardigheden komen aan de orde. 
Bijzonder van het project van SWOM en 
de gemeente Montfoort is dat meerdere 
partijen de handen ineen hebben 
geslagen om dit project succesvol te 
maken. Zo zijn de Buurtsportcoach, 
ADFYS, huisartsen van Montfoort en 
Linschoten, de Zonnebloem en 
Knooppunt betrokken.”

Op zaterdag 2 november is er tussen 
10.00 en 15.00 uur een Open Dag 
bij het St. Antonius in Woerden aan 
de Polanerbaan voor patiënten, 
omwonenden, relaties en andere 
belangstellenden. Je kunt die dag 
lopen door een oog en een darm, 
naar de poppendokter en mini-colleges 
en rondleidingen volgen. En je krijgt 
een indruk van wat allemaal nog kan 
in Woerden.
"We willen heel graag laten zien wat er 
allemaal gebeurt in ons ziekenhuis in 
Woerden en waarvoor patiënten er 
allemaal terecht kunnen", vertelt Anneke 
Klok, een van de initiatiefnemers van de 
Open Dag en teamhoofd polikliniek 
Kindergeneeskunde. Ze komt zelf uit 
Woerden en werkt al 22 jaar in het 
St. Antonius. "Natuurlijk vond ik het zelf 

ook jammer dat het Zuwe Hofpoort ging 
verdwijnen, maar al snel kwam ik erachter 
dat de fusie ook veel heeft opgeleverd. 
Dát wil ik graag laten zien aan de 
Woerdense bevolking."
Tijdens de Open Dag maken bezoekers 
kennis met St. Antonius Woerden. 
Ze ervaren de sfeer, ontmoeten 
medewerkers, bezoeken de poliklinieken 
en ontdekken wat er allemaal mogelijk is 
aan patiëntenzorg in Woerden. Artsen 
en verpleegkundigen geven tijdens de 
Open Dag mini-colleges over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals staar-
operaties, schouder-, prostaat- en 
plasklachten.

Ouderenpak
Ook is er een speciaal ouderenpak dat 
bezoekers kunnen aantrekken om te 

ervaren hoe het is om op leeftijd te zijn 
en last te hebben van ouderdoms-
klachten. Bij de Antonius Academie is 
het mogelijk om een 'bekwaamheidspas-
poort' te halen door allerlei proeven te 
doen, zoals een rekentoets en een 
reanimatie. Bezoekers ontdekken hoe 
een darm er van binnen uitziet en 
kunnen door een levensgroot oog lopen.
Voor kinderen is er ook van alles te 
beleven tijdens de Open Dag. Er is een 
speurtocht door het ziekenhuis en de 
beren- en poppendokter staat klaar om 
knuffels te onderzoeken en beter te 
maken. Ze kunnen van klei drollen 
maken, tatoeages plakken en hun weeg- 
en meetdiploma halen.
Klok roept inwoners van Woerden op 
vooral een kijkje te komen nemen tijdens 
de Open Dag. "Het is een unieke kans 

voor een kijkje achter te schermen op 
onze locatie in Woerden. Om te zien en 
te ervaren wat we allemaal bieden aan 
zorg en om enthousiaste medewerkers 
te ontmoeten, die echt dezelfde 
zorgzaamheid en aandacht bieden die de 
Woerdenaren gewend waren. Wees dus 
welkom op 2 november."

Zorgaanbod locatie Woerden
Patiënten kunnen bij St. Antonius 
Woerden terecht voor polibezoeken van 
vrijwel alle specialismen, diverse 
OK-dagbehandelingen (tot medio 2020), 

staaroperaties en onderzoeken als 
echo-, röntgen-, MRI-CT-scans en 
scopie-onderzoek. Sinds dit voorjaar 
kunnen patiënten bij St. Antonius 
Slaapgeneeskunde terecht voor alle 
slaapproblemen en vanaf 21 oktober 
ook voor spataderproblemen bij 
St. Antonius Spatadercentrum. Ook voor 
functieonderzoeken (zoals ECG, fi etstest), 
bloedprikken, gipsen en de St. Antonius 
Apotheek kunnen patiënten er terecht. 
Verder zijn er externe zorgverleners 
gehuisvest waaronder Daan Theeuwes 
Centrum en het Zorgpension.

LINSCHOTEN           MONTFOORT



Alphense Boys - Linschoten 3-1
Alphense Boys zaterdag heeft zich vol ambitie gestort op het zaterdag-
voetbal. Tot aan de wedstrijd tegen Linschoten met veel resultaat. 
Daardoor leken er mogelijkheden voor de Linschotenaren om het ene 
schamele competitiepunt te verdubbelen of te verviervoudigen niet groot. 
Zover kwam het dan ook niet. Al snel in de wedstrijd keken de gasten 
tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Mustapha Yachou. De gastheren 
dachten er hierna iets te gemakkelijk over en liep steevast vast in de stugge verdediging van 
Linschoten. De mogelijkheden die ontstonden kregen niet de afronding die nodig was. 
Hierdoor bleef de stand tot kort voor rust ongewijzigd. Op slag van rust kwam Linschoten 
zelfs op 1-1 door Sam da Cruz.
Ook in de tweede helft kon Alphense Boys ondanks meer dan een handvol goede 
scoringkansen de wedstrijd niet snel beslissen. De Linschotenaren overleefden lange tijd, 
maar moesten een kwartier voor tijd toch de 2-1 toestaan. Opnieuw was Yachou de doelpun-
tenmaker. Linschoten ging hierna alles of niets ging spelen. Het werd niets, omdat de in de 
verdediging ontstane ruimte in de slotseconden door Sahr Kabuta op snelheid werd benut. 
Hij bediende Boateng op maat en dat betekende; 3-1. De laatste positie is nu stevig 
Linschotens deel.

GSV - SPV 0-2
Soms zit het mee, soms zit het tegen. De Polsbroekers zijn op dat gebied 
gepokt en gemazeld en hebben in het recente verleden niet echt altijd Vrouwe 
Fortuna aan hun zijde gehad. In de uitwedstrijd tegen het onvoorspelbare 
Goudse GSV zat het dit keer mee. In Gouda ontspon zich een gelijk 
opgaande wedstrijd waarin de gele kaarten ‘goedkoop’ waren. Ook makers 
van relatief milde overtredingen konden op een dergelijke bestraffi ng rekenen 
en dat had ondermeer tot gevolg dat de thuisclub ver in de tweede helft met tien man kwam 
te staan na een tweede notitie (Toonen) op het wedstrijdformulier. De bijbehorende straf 
voor de handsbal, een strafschop, bracht Martijn de Heer oog in oog met de Goudse goalie. 
De Polsbroekse aanvoerder miste het duel van elf meter, maar gelukkig was Aris van der 
Vlist zo bereidwillig om het klusje verder af te maken; 0-1. Met zijn tienen deden de 
Gouwenaars verwoede pogingen het aangedane onrecht weg te poetsen. Zij trokken fanatiek 
ten aanval. Tevergeefs, want de SPV’ers hadden aan een counter genoeg om de wedstrijd in 
het slot te gooien. Het was Johnny van Dam die daarvoor tekende. Hij strafte een opstel-
lingsfout van de Goudse doelman af en deponeerde het leder langs de verbaasde 
doelwachter in de uiterste hoek; 0-2. Daarna bleef GSV verbeten aandringen, kreeg nog 
enkele mogelijkheden, maar de Polsbroekers gaven geen krimp meer. Ondertussen liep de 
administratie van de gele kaarten op. Het waren er meer dan tien.

VV Haastrecht - Ammerstol 5-1
Na de winstpartijen in eigen huis tegen GSV (6-1) en SPV’81 (6-0), kwam 
zaterdag Ammerstol in Haastrecht op bezoek. Gezien de voorgaande zeges 
op Wilgenoord gingen de toeschouwers er eens goed voor zitten. Ammerstol 
leek toch een taaiere tegenstander dan vooraf gedacht. Bij rust was het alleen 
Danny de Bruijn die het net had weten te vinden.
Na de thee werd aanvoerder en gifkikkertje! Stephan Bakker van het veld gestuurd en kwam 
Ammerstol via een doelpunt van Thomas van Elteren langszij. In ondertal bleef Haastrecht 
de betere ploeg. Danny de Bruijn wees zijn ploeg de goede weg door de 2-1 op het bord te 
zetten. Met Rick Nap, Sem de Bruin en Alexander Wieckardt in de ploeg werd Ammerstol 
vervolgens toch naar een grote nederlaag gespeeld. Eerst was het Rick Nap die de marge 
naar twee doelpunten vergrootte. A- junior Sem de Bruin kon niet veel later zijn eerste 
offi ciële doelpunt voor de hoofdmacht laten noteren. Ook topscorer Thijmen Raateland 
pakte zijn doelpuntje mee zodat er uiteindelijk een 5-1 einduitslag op het scorebord prijkte.
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Oudewater de kansen
en VVSB de doelpunten   Oudewater - VVSB 1-3

Montfoort in blessuretijd ten onder
Montfoort S.V.’19 - WNC 1-2

Net op het moment waarop 
Oudewater van plan leek loon naar 
werken binnen te halen, sloegen de 
bezoekers uit Noordwijkerhout toe.
De tweede helft was nog maar net op 
gang en verdediger Van der Neut had 
zich verdienstelijk gemaakt door de bal 
bij de eerste VVSB-hoekschop na de 
hervatting van de lijn te halen, of 
Bart Griffi oen verscheen alleen voor 
doelman Van den Berg. Die kwam als 
overwinnaar uit de strijd tevoorschijn. 
Nog geen minuut later toonde Sven 
Rietveld net te veel aarzeling om 
doeltreffend te kunnen zijn en verscheen 
ook Menno Venhof na een aanvallende 
actie bij de achterlijn om een voorzet af 
te leveren. Drie maal achtereen liet de 
Oudewaterse scoringsdrift het afweten 
en aansluitend brachten de gasten de 
stand op 1-2 toen Mike Taskin de bal in 
de verre hoek schoot.
Wouter van Sprundel maakte het 
kwartet ‘missers’ aansluitend vol door 
een pass af te geven waar een droge 
uithaal wenselijk leek. Toen vlak hierna 
-de 57e minuut- middenvelder Thomas 
Schrooder ook nog eens een vrije trap 
van grote afstand achter doelman 
Arnold de Ruijter wist te deponeren, 
keek de Oudewaterse formatie tot eigen 
verbazing tegen een 1-3 achterstand 
aan. Die stand deed geen recht aan de 
krachtsverhouding op de groene mat, 
maar bracht de mannen van 
Harry Akkermans wel in een bijna 
uitzichtloze positie.

Ondanks het dunne windje was het op 
deze zonnige herfstdag in oktober 
uitstekend voetbalweer. De 62-jarige 
oud eredivisie scheidsrechter Roelof 
Luinge fl oot even over halfdrie voor de 
aanvang van de wedstrijd. De ploeg van 
Cor Prein nam direct het initiatief en 
drong Montfoort ver in de verdediging.

Gideon Emanuels
In de duels waren de Waardenburgers 
veel sterker en moesten de Montfoorters 
hun meerdere erkennen. Na ruim een 
kwartier spelen kreeg de thuisploeg toch 
iets meer grip op de wedstrijd. In de 20e 
minuut produceerde Kevin Quint een 
gevaarlijk schot vanaf de wreef, maar de 
bal ging ruimschoots over. WNC speelde 
degelijk combinatie voetbal en bouwde 
op vanuit een sterk spelende defensie. 
Nehemia Sanaky was deze middag 

Beste van het spel
Daar had het gedurende de eerste helft 
niet naar uit gezien. Naarmate de theetijd 
naderde, groeide het veldoverwicht en 
was de 1-1 stand geen afspiegeling van 
hetgeen de ruim honderd toeschouwers 
hadden voorgeschoteld gekregen. 
Dat was een Oudewater dat zich goed 
had ingesteld op de 4-4-2 formatie die 
Sint Bavo op het veld had gebracht. 
Rechterverdediger Walter van der Neut 
mocht zich langs de zijlijn uitleven in 
aanvallende acties en deed dat met verve. 
Beide ploegen wilden in deze fase ook 
echt voetballen en dat leverde een 
onderhoudende partij voetbal op. 
Daarin moest een kwartier gewacht 
worden op het creëren van echte 
mogelijkheden tot scoren. 
In de 17e minuut was dé kans voor 
Sven Rietveld, maar die toonde zich al te 
altruïstisch door de bal in scoringspositie 
alsnog op Menno Venhof te passen.
Drie minuten later maakte hij deze 
vergissing meer dan goed door alleen 
voor Van den Berg gekomen deze 
keeper kansloos te laten; 1-0. 
Het zelfvertrouwen van de 
Oudewaternaren leek er een boost door 
te krijgen en onverwijld gingen de 
roodwitten op zoek naar een tweede 
doelpunt. Achterin ‘stond het goed’ en 
vandaaruit werd -vaak op basis van de 
lange bal van Job Anbergen- de aanval 
gezocht.

absoluut de beste speler van de wedstrijd 
en hij was ook degene die de ploeg van 
WNC telkens weer aanjoeg in de aanval. 
In de 37e minuut weer een aanval van 
achteruit, waarbij zijn broer Joel Sanaky 
een prachtige crossbal gaf op Gideon 
Emanuels, die vanaf rechts op het 
Montfoort doel afstevende. Met een 
snoeiharde droge knal liet hij doelman 
Wilson kansloos en zette de 0-1 op het 
scorebord. Met deze stand gingen beide 
ploegen naar de warme thee. 
Trainer-coach Schreuder zal zijn 
manschappen moeten motiveren om de 
strijd in de jacht naar de gelijkmaker op 
te voeren.

Don Mimpen
Montfoort liet niet over zich heenlopen 
en werd in de tweede helft sterker en af 
en toe ook gevaarlijker. In de 77e minuut 

Plotse gelijkmaker
Het waren echter de bezoekers die tot 
scoren kwamen en wel uit een 
hoekschop waarbij de weggewerkte bal 
precies voor de voeten van Mike Taskin 
belandde. Die maakte van buiten de 
zestien via de vingertoppen van 
Arnold de Ruijter en via de binnenkant 
van de paal gelijk; 1-1 (31e min). 
Verder dan nog een hoekschop kwamen 
de Noordwijkerhouters in de resterende 
tijd niet, De thuisclub stelde daar een 
drietal goed ogende mogelijkheden 
tegenover. Zo haalde Van der Neut de 
achterlijn, zag Bart Griffi oen zijn inzet 
van links door de doelman tot corner 
verwerkt worden en gaf Menno Venhof 
een zweefduik ten beste na een uiterst 
snelle uitval via de schijven Job 
Anbergen (dieptepass) en Van der Neut 
(voorzet). De oogst was echter schaars. 
De toeschouwers behielden het geloof in 
een goed resultaat.

Geen slotakkoord
Voor er een uur gespeeld was, lagen de 
kaarten als vermeld echter anders. 
De marge van 2 doelpunten deed de 
bezoekers kiezen voor een meer 
afwachtende speelwijze waardoor er een 
overvol centrum ontstond wanneer FCO 
zich daar doorheen probeerde te 
worstelen. De ruimte aan de vleugels 
werd niet af nauwelijks gezocht en met 
name de linkervleugel leek verboden 
gebied. Mogelijkheden deden zich 
overigens wel voor in het laatste half uur. 
Wouter van Sprundel raakte de zijkant 
van de paal en zag ook een kopbal na 
een voorzet van Jesper van der Zwart 
op het dak van het vijandelijke doel 
belanden. Met Nick van den IJssel voor 
Sven Rietveld en even nadien 
Mike Rijsbergen voor Walter van der 
Neut bracht Akkermans nog vers bloed 
in in een poging het tij te keren. 
Een schitterende passerbeweging van 
Bart Griffi oen leverde in de 72e minuut 
net niet het gewenste resultaat op en 
langzaam maar zeker werd duidelijk dat 
deze herfstdag niet de gehoopte 
defi nitieve ommekeer bracht. 
Met een aantal wissels doodden de 
Noordwijkerhoutse stafl eden de tijd en 
in feite kwamen de paarsgelen 
nauwelijks meer in de problemen. 
Het hoofd van de Oudewaternaren lag 
in de schoot.

nam Daan van de Pol 
de benen en stevende op doelman 
Kaasjager af. Zijn schot ging echter 
rakelings naast. Twee minuten later 
schoot invaller Tim de Graauw vanaf de 
tweede lijn, maar Kaasjager wist de bal 
te pareren. Ondanks het aandringen van 
Montfoort werden er maar weinig echte 
kansen gecreëerd. Tot in de 87e minuut, 
toen Don Mimpen na aangeven van 
Billal Laoikili de bal vanaf de rand straf-
schopgebied met veel precisie laag in de 
linkerhoek schoot en tot opluchting van 
de vele supporters de gelijkmaker 
scoorde, 1-1. Bij de laatste tegenaanval 
van WNC ging de jonge onervaren 
doelman Jack Wilson, die inviel voor de 
geblesseerde Vianen, in de fout. 
Hij reageerde te onstuimig op een 
lastige terugspeelbal en schoot de bal 
ongecontroleerd terug in het speelveld. 
Deze bal werd aangenomen door 
aanvoerder Sanaky die het leder in een 
boog over Wilson in open doel schoot 
en de winnende treffer op zijn naam 
zette. De teleurstelling bij de oranje 
ploeg die door deze nederlaag naar een 
10e plek verhuist, was uitermate groot. 
WNC doet goede zaken en klimt naar 
een 8e plaats op de ranglijst.

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor 
speelronde 6. Erg veel positief nieuws was er niet te melden. 
Er vielen maar liefst vier verliespartijen te noteren. 
Uitzonderingen waren Haastrecht en SPV’81.
Haastrecht haalde op eigen terrein weer eens fors uit. 
Het bezoekende Ammerstol werd met een 5-1 nederlaag naar 
huis gestuurd. Ook SPV’81 viel in positieve zin op. De ploeg 
moest op bezoek bij het Goudse GSV en won met 2-0.
Montfoort S.V.’19 ging in eigen huis in de blessuretijd onderuit 
tegen WNC. De bezoekers wonnen met 1-2. Ook FC Oudewater 
kon geen driepunter scoren. VVSB won in Oudewater met 1-3.
Linschoten moest zaterdag naar Alphen om aan te treden tegen 
de plaatselijk Boys. Het werd uiteindelijk 3-1 voor de gastheren.
WDS kan de opwaartse vorm maar niet vinden. Nu ging de 
formatie fors met 6-1 onderuit tegen Bergambacht.

VOETBALWEEKEND

door Gerard van Hooff

door Joop Kurver

Zaterdagprogramma 2 november
Nieuw Lekkerland - Montfoort S.V. ‘19 14.30
CVC Reeuwijk - FC Oudewater 14.30
Linschoten - Bodegraven 15.00
WDS - VV Haastrecht 14.30
SPV ‘81 - Stolwijk 14.30

Bergambacht - WDS 6-1
Even had het er alle schijn van dat de Driebruggenaren de vervelende start 
van deze competitie achter zich zouden laten. Na de openingswedstrijd tegen 
het zwakke Gouderak waarin de winst in de slotminuten uit handen werd 
gegeven en slechts een punt kon worden genoteerd, volgde een reeksje vol 
kommer en kwel en konden tegenstanders naar hartenlust hun doelpunten 
noteren. De op de tweede plaats staande blauwzwarten uit Bergambacht 
begonnen ietwat te gemakzuchtig aan het karwei en keken al snel tegen een 0-1 achterstand 
aan na een doelpunt van Mark Koorevaar die een vrije trap achter de doelman schoot. 
Voor de thuisclub het signaal om er een schepje bovenop te doen. Dat leidde al snel tot een 
gelijkmaker van de voet van Pieter Meijer; 1-1. Diezelfde Meijer zorgde dat de gastheren met 
een 3-1 voorsprong konden gaan rusten, want al eerder had zijn ploeggenoot Schmidt de 
tweede treffer gescoord.
Ook na de hervatting wist WDS de bakens niet te verzetten. Bergambacht heerste op alle 
fronten en verdubbelde het aantal doelpunten. Uiteindelijk werd het dan ook 6-1 na het 
afronden van overrompelende aanvallen. Schmidt bracht zijn totaal ermee op drie en 
De Man maakte op een even fraaie manier het halve dozijn vol. 
Zware tijden voor WDS; een punt uit 5 wedstrijden.

FC Oudewater verlaat het bekertoernooi
Op woensdagavond toog FC Oudewater naar Leidschendam om het daar op te nemen 
tegen de jonge talenten van hoofdklasser RKAVV. Hoewel de gastheren de eerste twintig 
minuten een overwicht hadden, kreeg Oudewater de betere kansen. Al na drie minuten had 
Mike Rijsbergen de openingstreffer op de linkerschoen, maar de RKAVV-goalie hield knap 
zijn doel schoon. In de 7e minuut scoorde Sven Rietveld de 0-1, althans zo leek het. 
De scheidsrechter honoreerde het vlagsignaal van zijn assistent, waarmee de 0-0 op het 
scorebord bleef.
RKAVV-2 probeerde met een roulerend middenveld en vaardig combinatievoetbal de 
Oudewaterse defensie uit elkaar te spelen. Toch was het uiteindelijk een lange bal door het 
centrum die de 1-0 tot gevolg had. Op dat moment was de wedstrijd al gekanteld, want 
FCO had een duidelijk overwicht. Nog voor de rust stelde Oudewater orde op zaken; een 
directe vrije trap werd prachtig in de kruising geschoten door Jasper Cooman; 1-1.
Na de thee leek een Oudewaterse overwinning niet ondenkbaar, met een elftal waarin maar 
liefst zeven basisspelers ontbraken. Veel spelers kregen van trainer Akkermans de 
mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. Maar in de vijftigste minuut gooide RKAVV 
roet in het eten door met een gemikte kopbal de 2-1 aan te tekenen. FCO drong verder 
aan, maar tot goede kansen kwam het niet. Jesper van der Zwart maakte een ongelukkige 
invalbeurt. Een overtreding op de uitblinkende RKAVV-rechtsbuiten kostte hem geel en de 
vrije trap die daar uit voortkwam werkte hij in eigen doel. De 3-1 stand stond ook in de 
90e minuut nog op het scorebord en daarmee verlaat FC Oudewater het bekertoernooi.

Overige bekeruitslagen
Dinsdag 22 oktober
Olympia ‘25 - Montfoort S.V. ‘19 2 - 4
Verburch - VV Haastrecht - 1 - 0 Don Mimpen in actie. In de slotfase maakte hij de gelijkmaker. WNC zou toch nog aan het langste eind trekken en in blessuretijd 

de volle winst binnenhalen (voor meer actiefoto’s, zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

WNC uit Waardenburg was in de beginfase de betere ploeg en de blauw-hemden 
wonnen bijna ieder duel. De spelers van Montfoort kwamen vaak gewoon net 
een stapje te laat. In de 37e minuut kreeg Emanuels na een fraaie crosspass de 
bal en kon op de rechterfl ank doorkomen. Met een snoeihard schot in de korte 
hoek schoot hij zijn ploeg naar een 0-1 voorsprong. Na de thee kwam Montfoort 
veel feller uit de kleedkamer, maar ondanks het veldoverwicht werden er maar 
weinig kansen gecreëerd. Pas in de slotfase kon Don Mimpen vanaf zestien 
meter de gelijkmaker binnenschieten, 1-1. De thuisploeg voerde de druk verder 
op en wilde alsnog de volle buit binnenhalen. Echter na knoeiwerk van keeper 
Wilson kon Sanaky, de beste speler van het veld, de winnende goal lanceren, 
en verloor Montfoort in blessuretijd het duel met 1-2.



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 17

door Siem van der Burg

www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

& India-meubelen
 B r o c A n t e

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Laageind 11a, 3465 KG  Driebruggen        0 3 4 8 - 4 5 3  6 6 1

MULTI-TUIN EN LANDSCHAP

Ben jij onze nieuwe collega?

3 Monteur
Voor onderhoud en aanpassingen aan
onze machines en gereedschappen.
En diverse klusjes bij onze klanten.

Voor meer informatie bel of mail Egbert Hogendoorn
via 06-51336589 of e.hogendoorn@multituin.nl

Papekopperdijk 19   3464 HT Papekop   T 0348 - 562486   www.plompfunderingstechnieken.nl

PLOMP
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Plomp Funderingstechnieken zoekt een:
 

(leerling) Monteur
De werkzaamheden bestaan uit: 

•   Onderhoudswerkzaamheden en  
 bijhouden wagenpark

•  Eventueel hulp bij onderhoudswerk-
zaamheden aan heimachines, 

 -blokken en overige materieel

• Het opsporen, analyseren en 
 verhelpen van storingen

• Het bijhouden van materiaal-  
 administratie

Wij zoeken iemand die:

• Bij voorkeur kennis heeft van 
 Hydraulica

• Zelfstandig kan werken

•  In het bezit is van rijbewijs B of BE 
 en bij voorkeur VCA basis

Wij bieden:

• Opleidingsmogelijkheden

• Goede werksfeer in een enthousiast  
 team

• Goede arbeidsvoorwaarden

Heb jij zin om ons team te versterken 
en/of wil jij opgeleid worden 
tot allround monteur?
Voor meer informatie kun je bellen met 
0348 - 562486 of stuur je CV naar 
info@plompfunderingstechnieken.nl 

Plomp Funderingstechnieken zoekt een:

WERKEN 
BIJ 

PLOMP?

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een

medewerker verkoop fruit
voor de zaterdag met eventueel

uitbreiding van extra uren op vrijdag!
Informatie of interesse?

Neem dan contact met ons op: 0348-475919
of mail info@oostveensfruitbedrijf.nl

Oostveens fruitbedrijf,
Heeswijk 49, Montfoort 

Het wordt eten, drinken, feesten en kunst! Voor de twaalfde keer gaat de 
Linschotense Kunstroute plaatsvinden op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 mei 
2020. Voor de tweede keer met de vernieuwde formule. Minstens net zo groots 
als die van 2018. De kunstenaars en Linschotenaren die expositieruimte 
beschikbaar gaan stellen, liepen alvast een avondje warm.

Op woensdagavond kregen belangstel-
lende in ‘De Wilde Weg’ informatie over 
de grote lijnen van het programma. 
Het thema wordt ‘La Torre Pendente’. 
Het eert de eigen scheve kerktoren van 
Linschoten en verwijst naar het icoon 
van Pisa. De Linschotense Kunstroute 
krijgt deze keer een feestelijk Italiaans 
tintje! Lekker eten en drinken aan mooi 
gedekte tafels, swingende optredens, 
leuke ontmoetingen, een goed gesprek 
en vooral… prachtige kunst kijken. 
Op vrijdagavond is er een feestavond 
met muziek en theater. Op zaterdag 

volgen dan de exposities en wordt er 
later op de dag afgesloten met een 
gezamenlijke Italiaanse maaltijd.
Ongeveer vijftig veelal Linschotense 
kunstenaars zullen exposeren. 
De historische Dorpstraat, de 
nostalgische steegjes en omloopjes 
vormen het decor. Op vele locaties komt 
een gevarieerd aanbod van schilderkunst, 
fotografi e, beeldhouwkunst, sieraden, 
poëzie, muziek, quilts, preformances tot 
kinderkunst. De voorpret is op de infor-
matieavond al hoorbaar en voelbaar.
Thom Jansen van de Linschotense 

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Kunstroute: “Het belooft weer een mooi 
feest te worden. We doen er alles aan 
om het evenement nog mooier en 
specialer te maken dan in 2018. 
Die versie was overigens al niet verkeerd 
en kreeg heel veel lovende kritieken. 
De voorbereidingen zijn gestart. 
Het evenement is verplaatst van 
september 2019 naar mei 2020. 
We hebben daardoor meer tijd. Tijd die 
we nodig hebben vanwege de grootsere 
aanpak”.
Meer informatie is te vinden op 
www.linschotense-kunstroute.nl 
Contact met de organisatie kan via 
linschotense.kunstroute@gmail.com

Linschotense Kunstroute 2020
in de steigers

Veertigste Open Huis 
Wereldwinkel Linschoten
Dit najaar bestaat Wereldwinkel Linschoten 45 jaar! Gegroeid van 
thuisverkoper (met wat pakken koffi e en thee in het keukenkastje)
tot een volwaardige Wereldwinkel.
Op vrijdag 15 november is het voor de veertigste keer ‘Open Huis’!

Het jaarlijkse ‘Open Huis’ van 
Wereldwinkel Linschoten wordt 
gehouden aan de Nieuwe Zandweg 5. 
Van 10.00 tot 21.00 uur kan er 
‘ge-wereld-winkeld’ worden en is er 
gratis koffi e en thee (met pepernoten). 
Met het oog op de december-feestdagen 
zijn er veel Fairtradecadeautjes te koop. 
Onder andere: bekers, houten kinder-
speelgoed, boodschappenmanden, 
kandelaars, kaarsen, kettingen en 
prachtige Tunesische schalen in 
verschillende kleuren en maten. Er zijn 
Kerst- en Nieuwjaarskaarten van Unicef 
en Fair Forward. Ook heerlijke levens-
middelen met het Fair Trade keurmerk 
zijn volop verkrijgbaar waaronder koffi e, 
thee, wijn, sappen, curries, ananas, 
mango en woksaus. 
En natuurlijk de populaire Tony’s 

Chocolonely chocoladerepen (in tal van 
smaken). De uitdeeldozen met Tiny 
Tony’s zijn een gewild geschenk voor 
elke gelegenheid. Voor Sinterklaas zijn 
er letterrepen van Tony’s Chocolonely 
en voor de Kerst Tony’s kerstboom-
repen in de smaak melk met glühwein.
De producenten en boeren in de Derde 
Wereldlanden krijgen voor hun 
producten een faire, een eerlijke prijs. 
Zo kunnen ze een menswaardig bestaan 
hebben, hun kinderen naar school laten 
gaan en de dokter betalen.
Wim van der Graaf en 
Gusta de Jong-Bakker zien u graag op 
15 november in de Wereldwinkel 
Linschoten, Nieuwe Zandweg 5, 
Linschoten. Tel. 0348-416265, 
wereldwinkel.linschoten@gmail.com

FC Oudewater kiest nieuwe duovoorzitter

Gerard van Ooijen opvolger 
Ton Hendrickx
Na drie jaar duovoorzitterschap van FC Oudewater is Ton Hendrickx afgelopen donderdag opgevolgd 
door Gerard van Ooijen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Van Ooijen door de leden van 
FC Oudewater gekozen als opvolger van Ton Hendrickx. Samen met duovoorzitter Harold van Aart 
gaat hij de komende drie jaar de club uit de IJsselstad leiden. Het afscheid was gepland. 
Een jaar geleden gaf Hendrickx aan te willen stoppen, dat jaar werd vruchtbaar gebruikt om zijn 
opvolger te vinden.
Van Aart:" In de afgelopen drie jaar is gebleken dat het duovoorzitterschap bij FC Oudewater goed werkt. 
In de ALV is dan ook voorgesteld om het duovoorzitterschap te continueren. Hendrickx: "Het was een mooie, 
maar ook intensieve tijd. Een forse vernieuwingsslag van het sportpark, de fusie, de verduurzaming van de 
club en een KNVB-certifi cering voor de jeugdopleiding waren stuk voor stuk pittige dossiers." 
Van Ooijen: "Ik heb in de afgelopen maanden al aan de zijlijn meegelopen. Ik ben omgeven door kundige 
bestuursleden die de club op professionele en succesvolle manier leiden. Ik ga daar mijn steentje aan 
bijdragen. Ik heb heel veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen."

(foto: Hans Bakker)
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Kijk voor meer informatie en het aanbod op e-fiber.nl

Glasvezel in Linschoten 
De aanleg van glasvezel in Montfoort is in volle gang en vanaf  
25 november gaan we in Linschoten van start. Je kunt nog steeds 
overstappen en gebruik maken van een gratis aansluiting in huis. 
Hiermee bespaar je minimaal €450. Ga snel naar e-fiber.nl en 
kies je abonnement. Maar wacht niet te lang, want de deadline is 
op 25 november!

Kom naar het spreekuur
Woensdag 6 november, Dorpshuis 
De Vaart, JacobBarneveldstraat 24, 
Linschoten. Inloop voor het spreekuur is 
van 19.00-21.00 uur. 

KIES VOOR 
GLASVEZEL IN 
LINSCHOTEN

25 NOV.
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