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‘Papekop Zingt Weer’ trekt bekijks
Oudewaterse Rockband helpt kerk
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Fleurige Dahliashow
Montfoortse Uitmarkt goed bezocht
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Stockcar F1 te gast bij Rang Pang

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

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

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

Restaurants
Proeverij uitverkocht
Nooit eerder moesten restaurants zo massaal het bordje uitverkocht
ophangen als dit jaar op Proeverij Haastrecht. Dankzij het prachtige weer
en de recordopkomst aan bezoekers, vloog het eten de deur uit.

Goejanverwelle actief
op monumentendag
Niet voor niets op de wandplaat
De wielrenners die niets vermoedend
op jacht waren naar het verzamelen
van zoveel mogelijk stempeltjes keken
verbaasd om zich heen. Op de brug
over de sluis bij Hekendorp belandden
zij ongewild in een volstrekt andere

tijd. Daar was het even 1787.
Even was er een moment van twijfel.
Zouden zij zich laten meeslepen in de
historische gebeurtenis die zich daar
opnieuw afspeelde of was het
volmaken van de stempelkaart een
belangrijkere bezigheid? Het werd het
laatste. Gestuurd door hedendaagse
hulpmiddelen verlegden zij hun koers
naar het oosten via een brug over de
Hollandsche IJssel en misschien viel
de blik van een enkeling op de naam
van deze rivierovergang; 'Wilhelmina
van Pruisenbrug'. Ongewild maakte
deze fietser kennis met een hoofdstuk
uit de vaderlandse geschiedenis
waarin Hekendorp onder de naam
Goejanverwellesluis invloed uitoefende
op de gang van zaken in het Europa
van eind 18e eeuw.
De meeste toeschouwers die zich rond
elf uur rond de Boven- en Benedendijk
verzamelden kwamen met voorbedachten
rade. Zoals het echtpaar uit Zevenhuizen
dat er een dagje van gemaakt had en na
afloop de kortste weg naar Linschoten
wilde weten. Alles was uit de kast gehaald
om een zo realistisch mogelijk beeld te
schetsen van de gebeurtenis langszij de
IJssel en de Vlist. Voor de mis-en-scene
was een platte kar op de brug gekozen
met de Wilhelmina-boerderij als decor.
Daar troffen Prinsgezinden en Patriotten

door Gerard van Hooff

elkander, werd de koets met Wilhelmina
van Pruisen en haar gevolg aangehouden
en werden de briefwisselingen tussen
betrokkenen -sneller dan nu per e-mailverzorgd. De verteller gaf aan per
tijdmachine in deze periode te zijn beland
en leidde de honderden toeschouwers
-van wie ook veel in de juiste kledij- door
de gebeurtenissen van toen. Al diegenen
die in Hekendorp een straatnaam
hebben verworven passeerden de revue.
Voor de rol van dorpsgek was een
personage uit het naburige Oudewater
gestrikt. Kleine gebeurtenissen hebben
vaak grote gevolgen. Ook in onze tijd.
Het optreden van het vrijkorps onder
leiding van Van Wijngaarden mag dan
hebben getuigd van dapperheid,
uiteindelijk maakte het de 'Dikke Nietsnut'
uit het verre Pruisen zo nijdig, dat zijn
legers optrokken naar Den Haag en de
Patriotten ijlings naar Frankrijk moesten
vluchten. Pas ten tijde van Napoleon
-ook present op de Sluis- konden zij
terugkeren. Het grote aantal figuranten
(ruim zestig) dat perfect uitgedost kleur
gaf aan deze voorstelling hadden zelf ook
schik van hun op historische gronden
gefundeerde optreden.
Zij deden het met verve.

Het Havenplein vulde zich dit jaar al
vroeg met mensen waardoor er al snel
rijen stonden voor de verschillende
restaurants. Geen wonder, want er was
een zeer divers aanbod van gerechten,
zoals Spaanse mosselen, een speciale
amuse van ganzenlever met gekarameliseerde vioolsuiker en daarbij een zachte
vieux, varken aan het spit, spinazietaart
met gorgonzolasaus of boerenkaasfondue, maar ook gewoon ouderwetse
Hollandse poffertjes echt boerenijs en
heerlijke taarten als nagerecht.
Voor het eerst stond er dit jaar ook een
foodtruck op de Proeverij. Hotelrestaurant Over de Brug had deze
gehuurd om zijn stand nog net wat
verfijnder te maken. Het tekent de
groeiende populariteit van dit evenement
dat dit jaar al voor de 19e keer plaatsvond. Proeverij Haastrecht is daarmee
het oudste culinaire nog bestaande

evenement in de regio. De restauranthouders waren zeer te spreken over de
opkomst. Nooit eerder stonden er
volgens hen zulke lange rijen en waren
ze compleet uitverkocht. Het tekent
volgens Chris van Chris Cuisine dat de
mensen echt komen voor de hoge
kwaliteit van het eten. "Je merkt dat
mensen echt nieuwsgierig zijn wat je nu
weer voor ze hebt bedacht."

NK kaasrollen

Vast onderdeel van de proeverij is het
Nederlands Kampioenschap kaasrollen.
Dit jaar met 45 deelnemers die allemaal
een poging deden de 10 kg zware kaas
over de baan in de sjoelgaten te rollen.
Kampioen werd dit jaar Patrick Doove
uit Montfoort. Al jaren een vaste
deelnemer aan het kampioenschap en al
het trainen betaalde zich dit jaar uit in
zijn eerste titel.

(foto Toon van der Stok)

Open Monumentendag en najaarsmarkt Linschoten druk bezocht
150 vrijwilligers zorgen ervoor dat
het Oude dorp Linschoten helemaal
werd terug gebracht naar de sferen
van zo'n 100 jaar terug.
Ook openden monumentale
gebouwen in zowel Montfoort en
Linschoten de deuren voor het
publiek, met als thema 'Plekken
van plezier en trouwen'.
"Montfoort profileert zich als Trouwstad.
En wie wil er niet in het pittoreske
Linschoten trouwen?", schreef
Burgemeester Petra van Hartskamp in
het programmaboekje van afgelopen
zaterdag. In Linschoten stapten
Evert Dijkslag en Elise Le Noble 'in het
huwelijksbootje'. Het paar dat in het
echte leven ook verloofd is, zal volgend
jaar juli echt gaan trouwen. "We zijn
gevraagd door mijn moeder", aldus
Le Noble. "Ze zochten een bruidspaar
en moesten gelijk aan ons denken."
"We hadden ook voor het echie in het
huwelijksbootje kunnen stappen", aldus
de bruidegom. "Dat wilden we niet",
lacht de (aanstaande) bruid. "Ik wil toch
liever mijn eigen bruidsjurk uitkiezen, die
iets minder ouderwets is." Het koppel,
dat ook in Linschoten woont, vindt het

in ieder geval super leuk om te doen."De
reacties van de mensen zijn super leuk!"

Open Monumenten Klassendag

De Vereniging Oud-Linschoten (VOL) en
de Stichting Oud Montfoort (SOM)
organiseerden afgelopen weekend veel

activiteiten. Maanden waren ze in de
weer met de voorbereidingen, waarbij in
de hal van het Huis van Montfoort een
expositie over trouwjurken en -pakken
werd gehouden met oude trouwfoto's en
bijzondere verhalen. Ook de basisscholieren van Montfoort en Linschoten
deden op 13 september mee aan de
landelijke Open Monumenten klassendag.
Hierbij bezochten leerlingen de molen
De Valk en de Hervormde Gemeente,
waarbij ze verhalen te horen kregen over
hun dorp of stad.

Klaslokalen in Zambia

"Ik ben echt onder de indruk dat een heel
dorp (Linschoten) samen in de sfeer
komt van vroeger", aldus een van de
enthousiaste bezoekers, Peter van Vliet.
"Als je ziet dat alles uit de kast wordt
gehaald met een trouwpaar, oude
ambachten en de kleding. Mooi dat ze
het zo neerzetten." Op de najaarsmarkt
staan ook World Servants, een goede
doelen organisatie, waarbij meisjes in
kledingdracht staan voor het goede doel.
Hier kunnen voorbijgangers een muurtje
metselen, waarmee ze de bouw van
schoollokalen in Zambia sponsoren.

"Mooi initiatief", vindt van Vliet, die
graag een steentje mee metselt. "Het
spreekt tot de verbeelding." Annelot van
der Vaart die erbij staat, vertelt dat het
een initiatief is van jongeren uit de
Hervormde kerk. "Voor 2,50 per steen
kun je metselen. Van de opbrengst van

door Sjoukje Dijkstra

deze en andere acties gaat straks een
groep jongeren naar Zambia om
klaslokalen te bouwen."

Zakhorloge

Ook de Hervormde Gemeente
Linschoten heeft de kerkdeuren
geopend. Hier kunnen mensen doopen trouwregisters inzien, die zo ver
terug gaan als 1648. Uiteraard zijn dat
kopietjes die doorgebladerd kunnen
worden. De oudste documenten die er
liggen, zijn 100 jaar oud. "Die bewaren
we bij ons thuis", vertelt een mevrouw
die daarbij staat. "Daar zijn we heel
zuinig op. Als we ze niet meer thuis
kunnen bewaren, gaan ze naar het
streekregister."
Bij de deuropening staat een meneer
in vol ornaat, met wollen pak. Ondanks
dat het een warme nazomerdag is,
straalt hij. "Deze broek heb ik zelf
gemaakt, maar dit jasje is echt van
toen." "Waar is je zakhorloge?",
vraagt een voorbijganger.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 22: 10.00 uur Ds. D. Dekker
18.30 uur Ds. M. v. Campen

LINSCHOTEN

17 SEPTEMBER 2019

'Papekop Zingt Weer' trekt bekijks
Daar gingen ze dan op vrijdag de dertiende. Met een mooie sjaal om de nek, map met liedjes in de hand en de stemmen
gesmeerd, door de grachten van Oudewater en over de IJssel. Het eerste lustrum van 'Papekop Zingt Weer' was een feit.
Het was prachtig weer. De markt zat
zoals gebruikelijk met mooi weer op
vrijdag bomvol. Toen het gezelschap á
capella zingend langs voer zal menigeen
gedacht hebben; 'wat heb ik nu aan mijn
fiets hangen'. De toeristen uit Rotterdam
die op hun eigen boot in de haven lagen

en de 'zingende Geelbuik' langs zagen
komen waren vereerd met het privé
concert.
De leden van 'Papekop Zingt Weer'
hadden het opperbest naar hun zin.
De toeschouwers aan de kant konden het
waarderen. Varia, varia, varia en andere

door Siem van der Burg

oude Nederlandse liedjes bleven echt wel
hangen getuige een fietser die vrolijk
fluitend langskwam toen de boot al uit
het zicht was verdwenen. Meer info is te
verkrijgen bij theoriaboere@hetnet.nl.

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
’T KRUISPUNT
Za 21: 19.00 uur Pastoor van der Vegt

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 22: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 22: 10.00 uur Oecumenische viering

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 22: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. W. van Beek
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 22: 10.00 uur Woord en Communie
Di 24: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 22: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J.H. van Daalen

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN

Ouders en kinderen
waarderen schooltaxivervoer
Sommige kinderen uit Oudewater maken voor de rit van huis naar school (en
omgekeerd) gebruik van taxivervoer. Die vervoerservice wordt uitgevoerd door de
taxibedrijven Van Driel en Willemsen de Koning. Het halen en brengen wordt door de
geënquêteerden gewaardeerd met een rapportcijfer van 7,3. Zo wordt berekend uit
een vragenlijst die ouders en kinderen konden invullen. Door Bureau ZorgfocuZ werd
in opdracht van Oudewater en nog drie gemeenten een onlinevragenlijst opgesteld.
Ouders en kinderen kregen de gelegenheid hun (on)tevredenheid aan te geven over
verschillende onderdelen van het taxivervoer.

Verbeteringen mogelijk

De communicatie met de taxibedrijven scoort een 6,7 en de deelnemers gaven hierbij
mogelijkheden voor verbetering aan. Zo vinden kinderen het bijvoorbeeld fijn als zij
vooraf horen dat er een andere chauffeur dan normaal rijdt. Daarnaast worden
wijzigingen in de route of vertragingen niet altijd tijdig doorgegeven.
Ook is het niet voor alle ouders duidelijk waar en hoe ze klachten kunnen indienen.
De chauffeur zelf krijgt een 7,9 en het taxibusje krijgt een 8,1.
70% van de kinderen is tevreden of heel tevreden over het schooltaxivervoer.
De meeste kinderen vinden het fijn als ze een vaste chauffeur hebben en ze vinden dat
de chauffeur altijd vriendelijk en geïnteresseerd is. De kinderen vinden het gezellig in
de taxibus.

Verbeteringen doorvoeren
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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Binnenkort bespreken de gemeenten de resultaten met de twee taxibedrijven.
Hierdoor hopen ze in het nieuwe schooljaar vooral de actuele communicatie vanuit de
vervoerder met de ouders te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld via het ouderportaal
(informatie over de route en het aan- en afmelden van hun kind bij ziekte), WhatsApp,
en de speciale vervoers-app (waarmee de taxi live kan worden gevolgd).
Volgend jaar wordt het onderzoek herhaald.

gev

GEMEENTE OUDEWATER

o

en
nd

dieren

0348-414242

www.ijsselbode.nl

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op woensdag 4 september 2019

Voor de Bosnische kinderen een
onvergetelijke ervaring, maar ook zeker
voor u als vakantiegezin!
De actie zal dit jaar plaatsvinden
vanaf zaterdag 21 december 2019
t/m zaterdag 4 januari 2020.
Wilt u meer weten wat het is om
vakantiegezin te worden? Stuur een mail
naar utrecht@paxkinderhulp.nl of neem
contact op met Chantal Kreeftmeijer
030-6066859 of Tonnie van Wijk
0306886810 (na 19.00 uur).

TOBIAS

Fotowedstrijd
Graag herinneren we u aan de fotowedstrijd van de stichting Oude Hollandse
Waterlinie. Dit jaar is het thema: 'Genieten van de vestingsteden'.
Tot 30 september 2019 heeft u nog de tijd om maximaal drie foto's in te zenden
via contact@ohwl.nl

Voorbeeld van genieten in de vestingstad Oudewater

MONTFOORT
Sportvelden - Poes, kitten. Cypers,
zwart/bruin met hier en daar wat rood er
doorheen; wit bekje
Doeldijk - Poes, Jong. Zwart, witte bef met
zwart vlekje, witte sokjes
Tasveld - Kat, Jong. Zwart, lijkt iets aan één
oogje te mankeren
OUDEWATER
Oud Hekerdorperweg/Papenhoeflaan - Kater.
Zwart met witte poten, witte streep op kop.
Niet gecastreerd

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

Pax Kinderhulp Utrecht organiseert al vele jaren vakanties voor kinderen uit
Bosnië. Ook dit jaar zijn zij weer op zoek naar gezinnen die in de kerstvakantie
deze bijzondere ervaring mogelijk willen maken voor 40 kinderen uit Bosnië.

De opdracht is simpel: breng mensen in
beeld die genieten van de vestingsteden.
Dit mag van alles zijn als de mens maar
duidelijk aanwezig is op de foto en de
omgeving van de vestingstad zichtbaar.
Denk ook aan de privacywetgeving;
op de foto's mogen uitsluitend personen
staan die hiervoor toestemming hebben
gegeven!
Er zijn elf vestingsteden in de Oude
Hollandse Waterlinie: Muiden, Naarden,
Weesp, Nieuwersluis, Gouda, Woerden,
Oudewater, Schoonhoven, Nieuwpoort,
Gorinchem en Woudrichem.
Daarnaast zijn er een aantal ommuurde
en versterkte stadjes als Montfoort,
Vianen, Leerdam, Heukelum en
Asperen, die ook een rol speelden in de

LINSCHOTEN
Strick van Linschotenstraat - Lapjespoes, veel
wit, op neus zwart vlekje. Witte vlooienband
De Jongstraat - Rubens; Kater, Rood cypers
(geen wit)

Gevonden dieren

Doe eens wat anders, wordt voor 2 weken vakantiegezin!
De kinderen die zij deze ervaring
aanbieden komen uit veelal getraumatiseerde en gebroken gezinnen. Daarnaast
groeien zij op in minder ontwikkelde
leefomstandigheden.
De kinderen verblijven in tweetallen
bij vakantiegezinnen en nemen deel aan
het gewone alledaagse gezinsleven.
Daarnaast organiseert de werkgroep
activiteiten voor de Bosnische kinderen
en zijn er activiteiten waar u als gezin aan
mee kunt doen.

Vermiste dieren

waterlinie maar geen vestingwallen
hadden. Dit geldt ook voor Gouda:
wel een ommurende stad, maar zonder
vestingwerken.

Jurering

Inzendingen worden beoordeeld door
een onafhankelijke jury. Er worden drie
prijzen uitgereikt: een eerste prijs van
€ 250,- aan waardebonnen, een tweede
prijs aan waardebonnen van € 100,- en
een derde prijs van € 50,- aan
waardebonnen. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. De winnaars
krijgen uiterlijk 15 oktober 2019 bericht.
Kijk voor het uitgebreide reglement op
de site: www.oudehollandsewaterlinie.nl/
activiteiten/fotowedstrijd/

zoon van Wietse en Petra Hagoort
broertje van Marit
Rond de Watertoren 13
2411 SE Bodegraven
Op zaterdag 7 september 2019
FREEK Frans Johannes
zoon van
Maarten en Babette Dolderman
broertje van Julian en Lieke
Maarschalklaan 3
3417 SE Montfoort
Op zondag 8 september 2019
RENS Hendrikus Cornelis
zoon van Ron Oostendorp en
Corinne Vergeer
Reyerscop 23
3454 HX De Meern
Op maandag 9 september 2019
DEAN Tom Karlo
zoon van Nick Schilder (Kakes) en
Gisella Vermeij
Lefebureplein 46
3421 BG Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

prikbord

Kennismaken met porselein schilderen
1959

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

HERFSTWORKSHOP

Ouderenzorg
Oudewater

en

lidabaars@gmail.com | 06-16358581

We zijn hen dankbaar voor alles wat ze voor ons
betekend hebben, en nog betekenen.
We wensen hen voor de toekomst Gods rijke zegen toe.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Petra en Ad
Gerda en René
Arjan en Bea
Jan en Yvonne
Marieke en Piet
Anneke en André
Cees

in de Wulverhorst voor jong en oud.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214,
vóór maandag 23 september - 12.00 uur.

Het Menu:

• Italiaanse salade (tomaat, olijven, feta en komkommer)
• Tiramisu met slagroom
De kosten bedragen e 10,75 p.p.

We hebben weer 100 pakketten kunnen maken van
het ingezamelde voedsel op vrijdag 13 september.
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Onze dank gaat ook uit naar de familie Heijmans
van de COOP. Heel fijn dat we ieder jaar weer de ruimte
krijgen om deze actie samen met hen te organiseren.
Onze gezinnen in Roemenië zijn dankbaar voor alle gaven.
Stichting Linquenda

KINDERKLEDINGBEURS MONTFOORT

Verkoop van mooie
tweedehands winterkleding

Dinsdag 1 oktober van 09.00 tot 12.00 uur
in het St. Josephgebouw

Inbrengen kleding: maandag 30 september
Info: www.kinderkledingbeursmontfoort.nl

Workshop ‘Duurzaam boodschappen doen’
door Alfred Slomp, schrijver van het boek ‘Super Waar’
In de workshop verkent Alfred de keuzes,
die we maken, bij het boodschappen doen.
Hij legt uit hoe je door middel van je dagelijkse
boodschappen kunt bijdragen aan een betere
eerlijkere wereld.
Tijdens de interactieve workshop
krijg je veel praktische tips.

Agatha Verweij-Belo
dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

het maandelijks aanschuifdiner

• minestronesoep
• spaghetti Bolognaise met geraspte kaas

Maandag 16 september gedachten onze lieve
ouders, groot- en overgrootouders

Adriaan Verweij

Aanmelden bij Lida Baars

Woensdag 25 september om 18.00 uur
organiseert Stichting

2019

‘Maar één ding is nodig’ Lukas 10:42a

ZATERDAG 5 OKTOBER

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.

16 september

Dagactiviteiten
DE IJSSELBODE
Woensdag 18 september
HET BLAD DAT
10.00 Geheugentraining
GESPELD WORDT....

14.30 Bingo
19.00 Creasoos

Donderdag 19 september

10.00 Spelletjes
14.00 KBO

Klein- en achterkleinkinderen

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Vrijdag 20 september

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 21 september

10.00 Koffiedrinken

Zondag 22 september

10.00 Koffiedrinken

DANKBETUIGING
Na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Henny Oskam - van Reenen

Tuinzaal

ontvingen wij veel blijken
van belangstelling en medeleven.

Tuinzaal

Uw aandacht, in welke vorm dan ook,
heeft ons veel goed gedaan.

Maandag 23 september

10.00
13.45
14.00
19.30

Laan van Snelrewaard 15, 3425 ER Snelrewaard

Zingen met Monique
Tuinzaal
Wandelen met de Zonnebloem
Volksdansen
Tuinzaal
Alzheimercafé
Tuinzaal

Heel hartelijk dank daarvoor.
Familie Oskam en Snel
Oudewater, september 2019

‘gezond slapen en dromen bij dementie’

Dinsdag 24 september

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bak activiteit

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

Wanneer: dinsdag 24 september
Hoe laat: inloop 19.45 uur
Waar:
Peperstraat 1a,
Oudewater
Entree:
€ 5,00 incl. koffie/thee
en korting op de aanschaf van het boek
Opgeven: info@bijbelshopoudewater.nl
of in de winkel
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b ij o n s te re c h t!
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Wij doen alles voor uw auto
Audi A4

4-drs - airco - 2.0 TFSi S edition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2010

e

Ford C-MAX

5-drs - airco - automaat/hybride  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - automaat - elektrisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Skoda Citygo

5-drs - airco - trekhaak - navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

e

VW Golf GTE

5-drs - airco - automaat/hybride panorama dak . . . . . . . . . 2016

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

• Airco-reparatie
• Schadeherstel
• Spuitwerk
• Gespecialiseerd
in Mazda

9.990,13.400,7.990,19.990,6.900,23.750,-

15 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl
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Energiecafé in Hekendorp
en Oudewater

Uniek: Oudewaterse rockband
helpt de Sint Franciscuskerk
De voltooiing van de derde fase van
de restauratie van de Sint Franciscuskerk in Oudewater nadert met rasse
schreden. Terwijl er hard gewerkt
wordt aan zowel de binnen- als de
buitenkant van de Transept en Viering
gedeeltes konden en kunnen missen
en vieringen gewoon doorgaan.

Veel steun

Ook bij deze fase heeft de kerk weer
ongelooflijk veel steun mogen ontvangen
van particulieren en bedrijven in en om
Oudewater. Onder de bezielende
coördinatie van Stichting Reddingsplan
Franciscuskerk werd met diverse acties
en activiteiten tot nu toe al 151.000, euro opgehaald. Hierbij zat deze keer
overigens ook een geweldige bijdrage
van de Oudewaterse culturele en sociale
Stichting Mooyman-Martens, aan wie de
kerk, evenals aan alle andere grote en
kleine gulle gevers veel dank verschuldigd
is. De financiering van deze restauratiefase is dus aardig op weg, want het
noodzakelijke doel is 250.000,- euro.

Het gaat nu nog om wat men ook wel
'de laatste loodjes' noemt. En die wegen
vaak het zwaarst.
De Stichting Reddingsplan is dan ook
enorm verguld met de initiatieven die
nog altijd uit Oudewater en omgeving
worden genomen om het benodigde
eindbedrag te halen. Belangrijk, want
alleen als de kerk de tweeënhalve ton
zelf bijdraagt kan de restauratie op de
maximale provinciale subsidie rekenen.

The Outlaws

Zo werd de organisatie enige tijd geleden
benaderd door de fameuze Oudewaterse
band The Outlaws, die spontaan aanbood
om ten bate van de restauratie een
benefiet optreden te verzorgen.
Deze gouwe ouwe rockers zijn al decennia
lang muziekhelden in Oudewater, die zich
vooral sinds hun optreden tijdens het
750-jarig bestaan van de stad weer
helemaal terug aan de top hebben weten
te nestelen. Eigenlijk behoeven deze
mannen verder geen betoog. Op zondag
6 oktober zetten ze vanaf 15.00 uur

partycentrum De Klepper op z'n kop en
ze doen dat volkomen belangeloos.
Kaartjes om erbij te zijn kosten slechts
10 euro en de gehele recette van het
optreden gaat naar stichting Reddingsplan.
Ook de exploitant van De Klepper,
Anton van Hemert, rekent slechts de
basiskosten voor dit feest en staat zijn
inkomsten af aan dit goede doel. Naar de
topshow van The Outlaws komen kijken
en luisteren is dus behalve één groot
feest ook nog eens een welbestede
bijdrage aan de restauratie. Dat geldt
overigens ook nog voor de actie
'Oudewaterse Glazen', waarbij iedereen het
herstel kan adopteren van de schitterende
glas-in-lood ramen van de kerk. Er zijn
hier nog altijd mogelijkheden voor,
waarbij ook mensen soms met meerdere
personen samen zo'n Oudewaters
glas-in-lood voor hun rekening nemen.
Kaarten voor het benefietconcert
van The Outlaws zijn verkrijgbaar bij
The Read Shop en supermarkt
Coop Heijmans.

Open Monumentendagen
De Open Monumentendagen in Oudewater werden geopend met een
samenkomst in de Franciscuskerk, waar wethouder Bas Lont een prachtige
tentoonstelling opende die een inzicht geeft in wat een aantal burgers met
bijzondere hobby’s zoal bezig houdt.
De tentoonstelling werd bekeken, en daarna zwermden de bezoekers uit over de
stad naar de talloze activiteiten, kramen en attracties die daar stonden opgesteld
op en rondom de markt en aangrenzende straten.
De oud-Hollandse spelletjes, de Kop van
Jut, echt mooi werk op de kunstmarkt,
de torenbeklimming, de rondvaarten: er

was zo veel te doen (met ‘s middags ook
nog eens het enorme spektakel van de
aanhouding van Wilhelmina van Pruisen

De gemeente Oudewater heeft
de afgelopen jaren nog niet
uitgeblonken als het gaat om
concrete acties. De gemeenteraad en
politieke partijen hadden het drukker
met elkaar dan met de energietransitie en duurzaamheid. Van Henk
Brouwer van ‘Energie Oudewater’
mag er wel een tandje bij.
“Het is hoog tijd dat de papieren
tijgers leiden tot concrete acties.
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 juli 2019 ingestemd
met de ‘Energie Agenda’. “Nou……ik
vind het allemaal nog wel erg vaag”,
zegt Henk. “Maar gelukkig gebeurt er
wat. De nieuwe wethouder Bas Lont
lijkt in ieder geval wel goede intenties
te hebben. Nu maar hopen dat één en
ander niet strandt in politieke spelletjes
om elkaar vliegen af te vangen en dat er
samen met andere initiatieven, zoals die
van ons, mooie projecten te
concretiseren zijn”.
Samen met Jan Willem van der Breggen,
Fred van Schaik, Eric Jan Hagoort en
Bert van Leusden startte Henk Brouwer
in 2015 ‘Energie-Oudewater’. Ze wilden
als vrijwilligersclub bijdragen aan de
bewustwording over de energietransitie
en vooral richtingaanwijzer en aanjager
worden van concrete projecten.
“In 2017 hebben we, na veel
ge-touw-trek, een subsidie van de
gemeente gekregen en daarmee een
concreet stimuleringsplan voor
zonnepanelen geïntroduceerd voor
particulieren. Aansluitend hebben wij
ook voorlichting gegeven aan bedrijven
in Oudewater. Uiteindelijk zijn er ruim
drieduizend panelen geplaatst.
We zijn geen commerciële partij. Onze
rol is er een van aanjagen, informeren,
organiseren en partijen bijeen brengen.
Er zijn ideeën genoeg.
Pas nog berekenden we bijvoorbeeld dat

door Siem van der Burg

Oudewater van voldoende elektriciteit
kan worden voorzien met niet al te veel
windmolens. Het exacte aantal hangt
bijvoorbeeld af van het aantal elektrische
auto’s dat er over vijf á tien jaar in
Oudewater is. Voor de gemeente
Oudewater ligt hier een grote rol, mede
door landelijke en regionale ontwikkelingen te volgen en deze te vertalen naar
de concrete projecten voor Oudewater”.
De gemeente Oudewater organiseert op
dinsdag 24 september een informatieavond ‘energietransitie in beeld’ in het
oude Stadhuis van 20.00 tot 21.30 uur.
Tijdens de avond wordt ingegaan op:
Wat houdt de energietransitie in?
Waar moeten we heen? en wat moet
daarvoor (landelijk) allemaal gebeuren.
Aanmelden kan per e-mail naar
duurzaam@woerden.nl. Er is ruimte
voor ongeveer vijftig belangstellenden.
“Wij, als ‘Energie Oudewater’
concentreren ons de komende tijd op
twee ‘Energiecafés’ waarin we mensen
informeren over de mogelijkheden voor
het energiezuiniger maken van hun
woning. Dinsdag 24 september in
Hekendorp (De Uitspanning,
Goejanverwelle 29a) en donderdag
26 september Zalencentrum,
Westsingel 2) in Oudewater.
We behandelen het isoleren van de
woning op meerdere onderdelen en met
verschillende soorten isolatiemateriaal.
En we behandelen vragen als; hoe houdt
je het niet alleen warm (of in de zomer
koel) in huis, hoe houd je voldoende
frisse lucht? Wat is een goede isolatie?
Waar ga je beginnen? Wat kan je zelf
doen? Welke isolatiematerialen.
We starten het Energiecafé met koffie
om 19.30 uur. Het programma start om
20.00 uur. Kom langs en praat mee!

door Otto Beaujon

bij de Goejanverwellesluis in Hekendorp),
dat het nergens echt druk was, maar
doorlopend gezellig vol.
Op de markt was doorlopend live
muziek met onder andere het gelegenheidskoor van Monique van den Hoogen,
die een uitvoering gaven die ‘s ochtends
na de kerk ingestudeerd was. Het klonk
betoverend. En overigens was de muziek
de hele dag door van een aangenaam
geluidsniveau. Met het rijke aanbod van
de eigen dagelijkse horeca en de
viskraam, maar zonder extra biertappen,
barbecues en wijnbars was het voor
iedereen (denken we toch) precies goed:
een heerlijke nazomerdag, veel te zien
en te beleven, een natje en een droogje,
wat wil je meer?

BLIK op ...
Stikstof

Socialrun met team van Abrona
dwars door fabriek Kiremko

door Siem van der Burg

Van 20 tot 22 september vindt de Socialrun plaats. Een estafetteloop van
555 km rondom het IJsselmeer waaraan ongeveer veertig teams deelnemen.
Dit jaar neemt een team van Abrona uit Oudewater voor het eerst deel.
Op de laatste dag van het evenement rennen de deelnemers dwars door de
fabriek van Kiremko. "We willen ze een groots onthaal bezorgen" zegt Sinan
Yener van Kiremko. Iedereen is uitgenodigd om erbij te zijn. Er is muziek,
Abrona appeltaart, koffie, thee en natuurlijk een frietje! Hoe mooi zou het zijn
als veel mensen de lopers en fietsers op 22 september komen aanmoedigen.
Het doel van de Socialrun is bespreekbaarheid en begrip voor mensen met een
verstandelijke beperking en/of psychische
aandoening. De opbrengsten van de run
gaan naar projecten die openheid
stimuleren en het meedoen in de
samenleving bevorderen, ook als je een
beperking hebt.
Kiremko is hoofdsponsor van het Abrona
team. Al jarenlang draagt Kiremko bij
aan het meedoen in de samenleving van
de cliënten van Abrona. Kiremko is een
vaste gast in Hotel Restaurant Abrona,
de internationale gasten verblijven
regelmatig in het hotel. De gasten komen
vaak uit landen waar sociale inclusie vaak
(nog) niet aan de orde is en juíst daarom
nodigt Kiremko hen bij Abrona uit.

Kiremko deelt Abrona's missie en draagt
de Socialrunners een warm hart toe.
Op zondag 22 september zullen, tussen
ongeveer 07.00 en 14.00 uur, de teams
van de Socialrun bij Kiremko langskomen.
"We weten niet hoe laat ze er precies
zullen zijn", zegt Sinan. "Ze vertrekken
die ochtend vanuit verschillende plaatsen
en lopen een verschillend tempo.
Het kan zijn dat ze verspreid aankomen
of op enig moment een aantal tegelijk.
Dat is helaas niet te voorspellen.
De route die ze lopen is dwars door de
Kiremko fabriek. Dat betekent dat zij in
de lengterichting door de productiehal
lopen, rennen, fietsen. Wij zorgen voor
een gezellige plek waar we ze kunnen
aanmoedigen en waar de toeschouwers

gezellig kunnen genieten van Abrona
appeltaart, frites en een drankje.
En natuurlijk van het opzwepende
slagwerk van Slagkragt (onderdeel van
muziekvereniging Carolus).
Zij zullen tussen 11.00 en 14.00 uur
aanwezig zijn".
Dus wil jij de teams komen aanmoedigen?
Dan ben je van harte welkom om langs te
komen op de Waardsedijk-Oost 28,
3417 XJ Montfoort. Let wel op; de
Waardsedijk - Oost is deze zondag ter
hoogte van Rutges gedeeltelijk niet
toegankelijk voor auto's.
Voor meer informatie over de Socialrun,
kijk op: www.socialrun.nl

Tegenwoordig moet je bijna scheikunde gestudeerd hebben om het
allemaal nog te kunnen volgen. Met dank aan een artikel uit de Volkskrant
(Cor Speksnijder) van 10 september: stikstof is een kleur- en reukloos gas
en is overal om ons heen. De lucht die we inademen bestaat voor 80 %
uit stikstof. Voor mens en dier is stikstof onmisbaar als energiebron en
bouwstof voor het lichaam. De stikstof die in Nederland neerslaat komt
voor 35 % uit het buitenland en voor 40 % van de landbouw, voor 6,5 %
van verkeer en huishoudens elk (13 % samen) en voor 11 % van industrie
en scheepvaart. 1 % van overig. De stikstof uitstoot in Nederland is sinds
1990 gedaald van boven de 600 kiloton naar net boven de 200 kiloton.
Meer stikstof leidt tot uitbundige groei van leven dat er meer van verbruikt
en dat leven verdringt dan levensvormen (plant en dier) die er minder van
verbruiken. Waarom leidt dit dan tot paniek over bouwprojecten, zo vraag
je je dan af.
Bouwprojecten leiden (vanwege het gebruik van zware machines tijdens
de bouw) tot tijdelijke verhoging van de uitstoot van stikstof (die 11 % van
de industrie en scheepvaart). Tijdens de bouw van windmolenparken is er
tijdelijke verhoging van de uitstoot van stikstof, die vervolgens moet
leiden tot vermindering van de uitstoot van stikstof door energiecentrales
(waarvan er dan minder nodig zijn). De bouw van huizen leidt ook tot
tijdelijke verhoging van stikstof vanwege de machines en permanent tot
verhoging van de uitstoot van huishoudens (die 6,5 %)
De rekenmeesters van D66 kijken dan vanzelfsprekend naar de landbouw.
Die stoot 40 % uit. Simpel. Verminder de veestapel tot de helft, dan hebben
we weer ruimte voor de mensen en kunnen we ongebreideld huizen
bouwen. Dat dat ook onvermijdelijk leidt tot minder natuur (want minder
ruimte die overblijft voor natuur) en verhoging van de permanente
uitstoot en dus tot minder biodiversiteit etc. blijft wat onderbelicht.
Nog afgezien van het feit dat de zo gewenste omslag van het verbruik van
dierlijke producten naar plantaardige producten die lokaal geproduceerd
moeten worden om de impact van transport van die plantaardige producten
te beperken (6,5 % van verkeer) zou moeten leiden tot een uitbreiding van
het landbouwareaal, dat er dan niet meer is. En dan hebben we het nog
maar niet over de vraag naar de geschiktheid van dat landbouwareaal
voor de teelt van granen en andere gewassen. Graan verbouwen in het
Groene Hart gaat vanwege de bodemgesteldheid niet echt lukken.
En graan heeft mest nodig, die dan chemisch geproduceerd moet worden
omdat er onvoldoende dierlijke mest is. Snappen we het nog?
Trudie Scherpenzeel

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Psalm 116: 1
In het vertrouwen op haar Heere en Heiland is
van ons heengegaan onze lieve en zorgzame
moeder, oma en overgrootmoeder

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
In liefde hebben wij los moeten laten

Ton de Keijzer
Anthonius Johannes

Dirkje Cornelia Burger-van Dieën

5 Zuilen, 2 juli 1942

Sinds 10 mei 2000 weduwe van Gerrit Burger
in de gezegende leeftijd van 97 jaar
Cees

c Oudewater, 10 september 2019

(in liefdevolle herinnering)

Gert (in liefdevolle herinnering) en Bertha
Wieneke en Gerrit, Tessa, Jesse, Joël
Dikkie en Anton, Eva, Julia, Loïs
Gert

Flink was je, je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je dat ook ik zal zijn,
maar afscheid nemen doet zo’n pijn.
Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij
voor mij is geweest, deel ik u mee dat na een
zeer actief leven is overleden mijn lieve man

Adrianus Josef
Brouwer de Koning
Adrie

In liefdevolle herinnering
Corrie de Keijzer‑Linssen

in de leeftijd van 67 jaar.

Addy Meijer

Greetje Brouwer de Koning-Vergeer

Saskia en Robin
Mike, Jaimy en Wessel, Don

Anneke en Wim (in liefdevolle herinnering)
Dirk-Jan en Marije, Levi, Stef
Gert
Dittie en Gert, Cees, Sanne, Daan
Ad

Richard en Suzan
Tessa, Emma

Dirk
Jeanette en Menno
Peter en Sandra, Sanne, Anouk, Nikki
Piet
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(in liefdevolle herinnering)

Laurette en Robert
Fabiënne, Jop
Correspondentieadres:
Willeskop 139
3421 GV Oudewater

Daantje, Midas
4 september 2019
Correspondentieadres:
Stoppelenburg Uitvaartverzorging
T.a.v. mevrouw M.M. Brouwer de Koning-Vergeer
Groene Singel 14
2871 TA Schoonhoven
De crematie heeft op woensdag 11 september
plaatsgevonden.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op zaterdag 14 september in crematorium
Domstede te Utrecht.

Rob en Gerrie
Wim
Mariette en Ronnie, Anna, Femm
Esther en Jan, Emily, Lima
Cees en Shari

‘De heer is mijn Herder’
Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht
overleden onze broer, zwager en oom

Fred
Sharon
Glenn

aandacht voor afscheid

Teun Vos

Corry Roest

Correspondentieadres:
Bilwijkerweg 17b, 2821 SB Stolwijk

* 26 maart 1937

&

Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. zaterdag
21 september van 10.00 tot 11.00 uur in
‘De Rank’, Noorder Kerkstraat 2 in Oudewater.
Aldaar zal om 11.30 uur de afscheidsdienst worden
gehouden, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Hervormde
Begraafplaats aan de Waardsedijk in Oudewater.

Cor Vos † en Maja Vos - Sambler
Rien Vos en Bets Vos - ‘t Hooft †
Neven en nichten

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

~
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg door het
personeel van ‘Wilgenhoven’ in Stolwijk en
- daarvoor - de Schuylenburcht in Oudewater.

† 12 september 2019

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

Donderdag 19 september nemen wij om 11.00 uur
afscheid van Teun in rouwcentrum ‘t Waerdsche
Hof, Waardsedijk 106 te Oudewater.
Aansluitend is er een informeel samenzijn, waarbij
tevens gelegenheid is tot condoleren. Daarna wordt
Teun in kleine kring begeleid naar crematorium
IJsselhof te Gouda.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Vos
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

telefoon 06 - 20421247

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

0348 - 56 23 98

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

Wim
Speksnijder

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348 471962

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN!

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

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

Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

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

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

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

DE IJSSELBODE

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden
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Nomineer jeugdsporters voor het ereschavot
Oudewater waardeert zijn duizenden sporters. Volwassenen
en jongeren. Aan het einde van het jaar verschijnen
jeugdsporters (onder 22 jaar) met de meest opvallende
prestaties op het ereschavot. Dat gebeurt op donderdag
19 december in het stadhuis.

Goed voor de gezondheid

Sporten vermindert de kans op
overgewicht, is goed voor je hart,
stimuleert de longen, geeft een
impuls aan je sociaal leven, zorgt
voor zelfvertrouwen. En zo vallen er
nog wel meer positieve effecten te
benoemen. Behalve dat sporten en
bewegen goed is voor de gezondheid, is het ook een plezierige manier
van vrijetijdsbesteding. In groepsverband of individueel.

Breed sportaanbod

En Oudewaternaren kunnen in hun
stad kiezen uit een breed sportaanbod. Voetbal, tennis, zwemmen,
waterpolo, volleybal, gymnastiek,
badminton, schaatsen, skeeleren,
judo, squash, paardrijden en andere
mogelijkheden.
Maar ook de Oudewaterse buiten-

gebieden lenen zich uitstekend voor
wandelen, wielrennen, toeren op de
fiets, kanoën, suppen en duurlopen.
Kortom, wie in Oudewater lekker
wil sporten of bewegen, kan goed
aan zijn trekken komen.

Opvallende prestaties

Velen zien sporten als een vorm van
ontspanning. Anderen laten het
competitie-element zwaar wegen.
Ook jeugdige sporters. Die proberen
het beste uit zichzelf te halen.
Zij onderscheiden zich met opvallende
prestaties. Door veel te trainen, zich
allerlei andere dingen te ontzeggen
en hun inspanningen te combineren
met huiswerk, studie en een
bijbaantje. En wat te denken van
ouders die hun sportende kind naar
trainingen en wedstrijden brengen
en halen. Meerdere keren per week.

Nomineren voor
sportverkiezingen

Die jeugdsporters wil de gemeente
in het zonnetje zetten.
Een evenement dat tot een traditie
moet uitgroeien. Een jury maakt een
keuze uit een lijst van genomineerden.
De jury houdt gedurende het gehele
jaar alle sportprestaties scherp in
de gaten, maar ook sportverenigingen en inwoners mogen sporters
nomineren. In dat geval volstaat een
mailtje naar bestuurssecretariaat@
oudewater.nl. In de mail graag een
motivatie geven voor de nominatie.
Aanmeldingen moeten uiterlijk
31 oktober 2019 binnen zijn.

Categorieën

Voor de jeugdsportverkiezing gelden
vijf categorieën, te weten:
• meisjes individueel
• meisjesteam
• jongens individueel
• jongensteam
• sporter met een beperking
De winnaars in 2018
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Dinsdag 24 september:

Informatieavond
‘Energietransitie in beeld’
Er gebeurt veel op het gebied van de energietransitie, zowel landelijk als
in Oudewater. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energie (‘van het gas af’) is een verandering die ook in Oudewater niet
onopgemerkt voorbij gaat. Zo heeft Oudewater de ambitie om 50%
CO2-uitstoot te verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990). De gemeenteraad heeft net voor de zomervakantie ingestemd met de zogenaamde
(concept)Energie Agenda.
Wilt u meer weten over de energietransitie?
Kom dan naar de informatieavond ‘Energietransitie in beeld’ op:
dinsdag 24 september 2019 van 20.00 tot 21.30 uur;
inloop vanaf 19.30 in het stadhuis, Visbrug 1 (ingang
Kapellestraat)
Tijdens deze avond nemen wij u mee in het onderwerp: ‘Wat houdt de
energietransitie in? Waar moeten we heen en wat moet daarvoor (landelijk)
allemaal gebeuren?’ Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Heeft u interesse in de energietransitie?
Meld u dan aan! Dit kan per e-mail naar energietransitie@oudewater.nl.
Er is ruimte voor circa 50 belangstellenden.

Op zoek naar een
kinderburgemeester
Burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater zoekt leerlingen
van groep 8 uit de basisscholen in Oudewater en Hekendorp
die een jaar lang kinderburgemeester te willen worden.

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

Ingekomen
aanvragen/meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Tussen Utrechtsestraatweg 53
en het zwembad
Ons Statenbad, Oudewater
het vervangen van een
bestaande houten damwand
door een stalen damwand,
ingediend op: 06-09-2019,
dossiernummer: OLO4607887

APV/Bijzondere wetten

• Lange Burchwal 3
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
op de rechter zijgevel,

• Diemerbroek 31 in Papekop
het organiseren van
een burendag op
28 september 2019,

• Joostenplein 35 in Oudewater
het vervangen van
bestaande handelsreclame,

• Zuid-Linschoterzandweg 9
in Snelrewaard
het organiseren van een
burendag op 28 september

ingediend op: 04-09-2019,
dossiernummer: OLO4634917

ingediend op: 09-09-2019,
dossiernummer: OLO464427

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

ingediend op: 29-08-2019,
dossiernummer: 1922451

2019, ingediend op: 02-09-2019,
dossiernummer: 1922453

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

• Parkeerplaats Sint Janstraat
in Oudewater
het organiseren van
schoolvoorstelling De Grote Reis
op 7 oktober 2019,
ingediend op: 03-09-2019,
dossiernummer: 1922456

Besluiten/beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 79
in Hekendorp
het vergroten van een
vrijstaande bungalow en het
realiseren van een dakopbouw,
besluit: verleend op 05-09-2019,
dossiernummer: OLO4319049

• Brede Dijk 9A in Oudewater
het vervangen van het
bestaande raamkozijn,

besluit: verleend op 05-09-2019,
dossiernummer: OLO4456095

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

De kinderburgemeester gaat straks
met burgemeester Pieter Verhoeve
mee naar evenementen en houdt
daar soms een korte toespraak.
Denk bijvoorbeeld aan de intocht
van Sinterklaas, de avondvierdaagse
en de herdenkingen op 4 en 5 mei.
De kinderburgemeester praat ook
met de burgemeester en andere
mensen in de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor
kinderen. Bijvoorbeeld over spelen,
school of sport. Andere kinderen uit
de gemeente kunnen de kinderburgemeester hierom vragen en informatie geven.
Lijkt het je wat, dan kun je solliciteren

via een brief, een e-mail, een vlog
of een filmpje waarin je aangeeft
wat je belangrijk vindt en waarom
je vindt dat je een goede kinderburgemeester zou zijn.
Dat moet vóór 24 september aan
bestuurssecretariaat@oudewater.nl.
Burgemeester Pieter Verhoeve:
“Een jury die voor het grootste
deel uit kinderen bestaat zal de
aanmeldingen beoordelen. Daarna
mogen enkele kandidaten zich
presenteren. Ik verwacht dat in het
najaar de gemeenteraad de kinderburgemeester installeert. Die is dan
wat mij betreft ‘in functie’ bij de
intocht van Sinterklaas.”

APV / Bijzondere wetten

• Diverse wegen binnenstad
in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de Open Monumentendag op
14 september 2019,

• Zuid-Linschoterzandweg 9
in Snelrewaard
het organiseren van
een burendag op
28 september 2019,

besluit: melding geaccepteerd
op 06-09-2019,
dossiernummer: 1922453

• Centrum Oudewater
het organiseren van de
Open Monumentendag op
14 september 2019,

besluit: verleend op 06-09-2019,
dossiernummer: 1922285

besluit: verleend op 06-09-2019,
dossiernummer: 1922286

• Diemerbroek 31 in Papekop
het organiseren van
een burendag op
28 september 2019,

besluit: melding geaccepteerd
op 04-09-2019,
dossiernummer: 1922451

Agenda
• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 28 oktober om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 29 oktober om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 17 september 2019
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Muziekvereniging Concordia start binnenkort
met verschillende cursussen. Woensdagavond
18 september start er een cursus voor
volwassenen. Iedereen is welkom om een blaasinstrument uit te proberen. De eerste les wordt
er door iedereen een instrument uitgekozen.
Die mag in bruikleen van de vereniging mee naar
huis om op te oefenen. De verschillende
instrumenten krijgen tegelijk les. Vanaf de eerste
les is het dus een soort orkest.

Rommelmarkt
in Haastrecht

Wie meet de grootste?
Afgelopen zaterdag 14 september vierde
volkstuinvereniging de Belt in Haastrecht
de jaarlijkse afsluiting van het seizoen met
het meten van de grootste pompoenen.
Hoe kweek je een zeer grote pompoen?
De tuinders van Volkstuinvereniging De Belt
wisten er wel raad mee! In april van dit jaar
ontvingen alle tuinders drie zaden van de
Atlantic Giant. Zaterdag leverden twintig
tuinders hun resultaten in.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om die
pompoenen te wegen maar geen weegschaal
leek groot genoeg. De jury heeft uiteindelijk
besloten de pompoenen, die op kruiwagens
werden aangeleverd, te meten. De pompoen
met de grootste omtrek zou winnen.

Zo'n zestig mensen woonden het meten van de
grootste bij. Opvallend was de tuinder die vertelde
dat hij zijn pompoen wekelijks begoot met een
scheutje wijwater omdat hij had gehoord dat,
dat de groei zou bevorderen.
Tijdens het juryberaad luisterden de aanwezigen
naar een verhaal van Gerda Hoogendijk.
Uiteindelijk koos de jury drie winnaars.
Eerste werd Leo Verlaan met een omtrek van 185 cm.
Tweede werd Jos van der Vlist met een omtrek van
181 cm. en Dirk Zuidervliet werd derde met een
omtrek van 174 cm.
De prijswinnaars kregen een tekening en een bordje
om ter herinnering op hun tuinhek te spijkeren:
'Winnaar Pompoenwedstrijd 2019'. Voor de nummers
4 tot en met 12 was er een medaille en een cadeautje.

Muzieklessen
in Haastrecht
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Zaterdag 21 september wordt de rommelmarkt
van de Gereformeerde kerk Haastrecht op het
Amaliahof gehouden. Al vele jaren is deze een
begrip in de omgeving. Vanaf 10.00 tot 14.00 uur
staan er tientallen kramen met een ruime keuze in
gebruikte spullen, speelgoed en boeken.
Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Wilt u
oliebollen meenemen voor thuis of drinkt u liever een
kopje koffie met wat lekkers op het terras?
Wat altijd overheerst is de ongedwongen sfeer en de
gezelligheid en saamhorigheid die kenmerkend zijn
voor deze rommelmarkt.
De leden van de rommelmarktcommissie zetten zich
ieder jaar in om de rommelmarkt tot een succes te
maken. Maar dat kan niet zonder de hulp van u, als
bezoeker of als medewerker. Gelukkig hebben ze altijd
kunnen rekenen op de enthousiaste medewerking van
vrijwilligers die voor, tijdens en na de rommelmarkt de
handen uit de mouwen steken.

Jeugdlessen

Op donderdag 19 september wordt er gestart met
een nieuwe beginnerscursus voor jonge kinderen.
Iedereen vanaf groep 4 is welkom bij de lessen
Algemene Muzikale Vorming 1. Op een speelse
manieren worden er noten gelezen en geschreven.
Wekelijks is er les op de donderdag om 17.30 uur in
de Grote Haven in Haastrecht. Deze afwisselende
cursus laat kinderen ervaren wat muziek maken is.
Wie nog niet in groep 4 zit is welkom bij de cursus
SuperKids om 17.00 uur. Hier worden nog geen
noten gelezen. De kinderen zullen met behulp van
bloemetjes verschillende liedjes leren spelen.
Er worden verschillende ritmes geoefend met
boomwhackers, schudeieren en drumstokken.
Al deze lessen worden verzorgd door Diana Anker.
Voor meer informatie en opgeven kunt u mailen
naar: diana.anker.de.goeij@gmail.com
of bellen naar 06-47276771.

Ondernemers uit de regio
Open dag zaterdag 21 september

bij Arjan van der Eijk, De Echte Bakker
Na een verbouwingperiode van ruim een jaar is de nieuwe bakkerij van Arjan van der
Eijk, De Echte Bakker uit Haastrecht klaar. Arjan: “Wij zijn trots op het eindresultaat
en willen dit graag aan iedereen laten zien.”
Tijdens deze open dag
zijn er verschillende
demonstraties van
feestbroden en oliebollen.
De koffie en thee staat
klaar en voor de kinderen
is er eierkoek versieren.
Ben je ook benieuwd?
Kom dan zaterdag
21 september tussen
11.00 en 17.00 uur langs
op de Grote Haven 48
in Haastrecht en zie en
proef het verschil!

Kunst Lokaal:
thema ‘Beweging’
De Haastrechtse Kring en de kunstenaars
kunnen terug kijken op geslaagde dagen in de
Nederlandse Hervormde kerk te Haastrecht.
Wethouder van cultuur, Bert Bening, opende
donderdagavond 12 september de expositie.
Tijdens de opening sprak hij de vele
aanwezigen toe en riep de exposanten in
‘Beweging’ te komen, dus naar voren!
De exposanten waren Anne-Marie Lutz,
Rina Smit, Marijke Galis, Andréa Dogterom,
Rike Dijkstra, Dick Aerts, Pepijn Hof, Tom van As,
Ans Uitzetter. Schilder Ad Breedveld was helaas
afwezig. De wethouder sprak zijn bewondering uit
over de kwaliteit van hun kunstwerken.
Het werd een sfeervolle avond mede dankzij
piano- en vioolmuziek, verzorgd door Ingrid en
Jurjan Rietveld.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 september waren de
exposanten persoonlijk aanwezig en steeds
beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Dit was een grote verrijking. De exposanten
vertelden en lichtten toe wat hen bewogen heeft
het werk te maken zoals het was geëxposeerd.

Wat was de sponsordag voor
Tanzania in het Theehuis
geweldig afgelopen dinsdag!

De opbrengst
was
e 1306,50
Wij willen iedereen
die heeft bijgedragen
hartelijk bedanken,
met name de sponsors:
Jasper van Lumière,
De Echte Bakker John Treur,
Coop Heijmans, Grandi Vini,
eierhandel Hennie van Zuijlen,
‘t Kaasmeisje, de Notenkraam,
Schulp sappen en Aad Kuiper
en Margreet Nachtegaal voor
de artikelen in de krant.
Joke Boon en Marjon Crezee

De diversiteit was groot: schilderkunst,
beeldhouwwerk, keramische beelden en brons.
Er kwamen verrassend veel bezoekers deze
kunst bewonderen, waaronder een groep van
22 kinderen van een basisschool.
De tentoonstelling was voor de bezoekers,
exposanten en De Haastrechtse Kring, die de
expositie had georganiseerd, een groot succes.

Ruim een kwartaal goedCOOP
met behoud van veel service
COOP-Heijmans in Oudewater opende ruim een kwartaal geleden haar deuren.
Ruim twee weken moesten klanten tijdens de verbouwing van Emté naar COOP
uitwijken voor hun dagelijkse boodschappen. Inmiddels is onze vaste kern van klanten
wel terug. Marcel Heijmans; “We doen er alles aan om de klantenkring uit te breiden”.
“Het was best even wennen voor onze
klanten. Wennen aan een nieuwe indeling.
Aan een uitgebreider assortiment. Alles
weer weten te vinden en óns weer weten
te vinden. Maar gelukkig hoefden ze niet
te wennen aan onze service. Daar is in
zoverre iets in veranderd dat ‘ie alleen
maar is uitgebreid’ en nog steeds heel
persoonlijk is. Service in de winkel en
service aan huis. Onze keuken in de winkel
is uitgebreid. We maken smoothies, er zijn
allerlei verse yoghurt varianten, we maken
ter plekke belegde broodjes en maken en
bakken pizza’s. De pizza’s en broodjes
bezorgen we tegenwoordig ook aan huis.
“Onze prijzen zijn ondanks die uitgebreide service zeer concurrerend. De concurrentie in
supermarktland is best stevig. De ‘consumentenbond’ doet regelmatig prijsvergelijkingen tussen
supermarkten. De bekendste grote supermarkten ontlopen elkaar qua prijsniveau gemeten over
honderd A-merken of over de zogenaamde basis-boodschappenlijst meestal minder dan 5%.
Dus als je voor vijftig euro boodschappen doet kan je in het slechtste geval 2,50 duurder uit zijn.
Doordat wij zorgen dat we altijd veel acties hebben op dagelijkse boodschappen zijn onze
klanten onder aan de streep bij ons goedCOOPer uit”.
“Daarnaast blijven we in Oudewater sociaal actief en
betrokken. Wij hebben niet voor niets de slogan ‘samen
maak je het verschil’. Wij sponsoren lokale activiteiten,
adverteren lokaal en distribueren elke week onze actiekrant
via lokale media. Beperkte focus op landelijke- maar meer op
lokale promoties en sponsoring. We rekenen erop dat onze
klanten dat weten te waarderen en dat ‘nog-niet-klanten’
ons de kans geven om te bewijzen hoe goedCOOP en hoe
goed we zijn. We dagen iedereen uit om de vergelijking te
maken”.
“Kijk maar in onze wekelijkse actiekrant die bol staat van
de interessante aanbiedingen of kijk via de site
www.coop.nl/oudewaterheijmans/aanbiedingen.
Daar kan je onze weekaanbiedingen zien en de aanbiedingen
(vooral uit de keuken) die het hele jaar gelden”.

Samen maak je het verschil
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Fleurige Dahliashow
Afgelopen zaterdag werd in
verenigingsgebouw De Grote Haven
voor de 59e maal (voor Haastrecht
een begrip) de jaarlijkse dahlia
tentoonstelling georganiseerd.
Mede door het mooie weer was er
weer een grote belangstelling voor
de kleurenpracht.

Door de leden zijn 143 vazen en 45
bloemstukken vol met dahlia's ingeleverd.
De bloemen werden in de vroege
ochtend gekeurd door keurmeesters van
de Nederlandse Dahlia Vereniging.
Ook het publiek werd gevraagd om de
mooiste vaas uit te zoeken, van de 175
uitgebrachte stemmen ging deze prijs
naar de bloemen van Adri Burger.
Veel bezoekers gingen huiswaarts met
een bos dahlia's, een bloemstuk of een
taart uit de loterij. Al met al een zeer
geslaagde dag.

Jury uitslag:

Decoratief Groot
1 Adri Burger
2 Christine Stokman
3 Eef Boere
Decoratie Middel
1 Eef Boere
2 Kees Spruit
3 Kees Spruit
Semi-Cactus Groot
1 Kees Spruit
2 Kees Spruit
3 Kees Spruit
Semi-Cactus Middel
1 Kees Spruit
2 Jos van der Vlist
3 Christine Stokman

Expositie Michiel Boelaarts
in Theater Concordia

Ball dahlia
1 Gerard Boere
2 Kees Spruit
3 Jos van der Vlist
Pompon dahlia
1 Adri Burger
2 Kees Spruit
3 Adri Burger
Kleinbloemig
1 Kees Spruit
2 Kees Spruit
3 Kees Spruit
Verenigings dahlia
1 Christine Stokman
2 Kees Spruit
3 Theo van Zuijlen
Grootste bloem
1 Jos van der Vlist
2 Kees Spruit
3 Arie Spruit
Bloemstukken
1 Adri Burger
2 Kees Spruit
3 Kees Spruit
Bloemstukken Podium
1 Louis Oostrom
2 Jos van der Vlist
3 Adri Burger

Publieksprijs
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Van dinsdag 2 september tot en met
29 december 2019 exposeert
Michiel Boelaarts een twintigtal prints
in Theater Concordia in Haastrecht.
De digitale fotobewerkingen, die hij
maakt, waren oorspronkelijk bedoeld
als voorbereidingen voor een schilderij.
Het maken van deze bewerkingen is
echter een eigen leven gaan leiden.

Kunst is een Avontuur!

Mooiste combinatie en publieksprijs:
Adri Burger.

Het uitgangspunt van zijn werk is meestal
een kleine, zorgvuldig gekozen, uitsnede
van een zelfgemaakte foto.
De randen van deze selectie doorsnijden
de verschillende beeldelementen van de
oorspronkelijke foto. Na het bepalen
van de uitsnede volgt een proces van
vereenvoudiging, vervorming, kleur- en
contrastwijziging dat uiteindelijk een beeld
oplevert dat kan variëren van herkenbaar
tot volkomen abstract.
Veel wordt, gaande de bewerkingen,
ook weer afgekeurd.
Al deze bewerkingen worden gedaan
op de computer met behulp van een
fotobewerkingsprogramma.
Bij het voorbereiden van een print wil hij
zich op geen enkele wijze laten beperken.
Daarom streeft hij er niet naar een
bepaalde stijl te ontwikkelen.
Bij de eerste bewerkingen speelt het

toeval vaak een rol. Dit is nog een
verkennende fase. Naarmate het proces
vordert worden de dan ontstane beelden
een leidraad voor verdere bewerkingen
waarbij het eindresultaat zich steeds
duidelijker laat zien. Dit eindresultaat
moet vooral in visueel opzicht
aanspreken en is niet gebaseerd op een
bepaalde filosofie of levenshouding.
De weg naar het definitieve beeld is
lange tijd onzeker en betekent voor hem
'het avontuur in de kunst'.
De prints zijn te zien in Theater
Concordia tijdens openingsuren op
maandag tot en met zaterdag vanaf
17.00 uur.

De etalage van Bakker met gevonden voorwerpen van Het Huttendorp 2019.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER, 10.00 UUR

DE ANTONIUSHOF
TE MONTFOORT

GRATIS TOEGANG - WWW.DOORDUYNMODE.NL

Open dag !
Zaterdag 21 september
11.00 - 17.00 uur

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

U bent van harte welkom
om onze nieuwe bakkerij in Haastrecht te bekijken
Wat kunt u verwachten:
- Oliebollen demonstratie
- Speciaal brood demonstratie
- Eierkoek versieren voor de kinderen
- Proeverij van lekkernijen

Arjan van der Eijk
De Echte Bakker
Grote Haven 48 - Haastrecht
www.arjanvandereijk.nl
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door Sjoukje Dijkstra

Montfoortse Uitmarkt goed bezocht
Hoogtepunten

"Al met al was het erg gezellig. De sfeer
zat er goed in." Tijdens het eten konden
de mensen luisteren naar The Saxsisters.
Danique (9) en Estelle (7) . De twee
zusjes verrasten met hun optreden.
Vrijmoedig en enthousiast brachten zij
vlot hun nummers met de flair van
jarenlange podiumervaring. "Deze twee
zussen zullen het vast nog ver schoppen."
"Ons Genoegen was trouwens ook weer
erg goed", aldus Streng, die van mening
is dat de acts niet met elkaar te
vergelijken zijn. "Het hele programma
bevatte allemaal hoogtepunten, zoals
bijvoorbeeld 'Peter Pan en de vliegende
ezels'. Die hebben mij persoonlijk erg
verrast. Het is een jonge band met drie
jongens, waarvan een jongen uit
Linschoten. Ze speelden een beetje jazzy,
blues achtige muziek. Fantastisch! Erg
goed en mooi om naar te luisteren."

Dansclub Promenade.

"De sfeer zat er goed in"

De Open Monumentendag was nog
maar net afgelopen, en cultureel
liefhebbers konden hun hart ophalen
in St. Joseph, waar vanaf 16.00 uur
de Uitmarkt in volle gang was.
Tientallen mensen bezochten de
Uitmarkt, waar groepen uit Montfoort
zich presenteerden aan het publiek.
Van jazz tot dans en van gymnastiek en
turn vereniging ONI tot vrouwenkoor
Noyana. "Wij zijn erg tevreden", aldus
Frans Streng van Cultureel Montfoort.
Hoogtepunt van de avond volgens hem
was toch wel Elva Hullegien. "Zij was
vorig jaar ook aanwezig en het was goed
te horen dat zij inmiddels meer geschoold
en ervaring had. Ontroerend was het
moment dat zij haar Mandoline pakte,

Elva Hullegien.

Van Foxtrot tot Zumba
het instrument waar haar oma op heeft
gespeeld. Dit instrument, dat inmiddels
was gerestaureerd, gebruikte zij voor het
eerst in haar optreden waar haar oma
bij was."

Puur toeval

Dat het zo netjes aansloot op Open
Monumentendag, was dan goed gepland
maar puur toeval, laat Streng weten.
"Wij openen altijd rond het weekend van
14 en 15 september. We moeten toch al
een jaar van tevoren de zaal bespreken."
Dit jaar bleven er meer mensen mee eten
dan in het voorgaande jaar.
"Ruim zeventig mensen aten mee", zegt
Streng. "Misschien hebben we dan toch
een graantje meegepikt van de
Monumentendag."

Grace den Houdijker alias Patty Parel.

Vrouwenkoor Noyana in het geheel niet
onbekend in Montfoort, nam het publiek
mee op Wereldreis. Richting Colombia,
Frankrijk, Canada en andere landen.
Met opzwepende dansliedjes over
stromende rivieren en liefde. Bij elk liedje
werd duidelijk uitgelegd waar het over
ging. "Mooi hoe dertien stemmen in
harmonie samensmolten."
Dansclub Promenade lukte het om
binnen vier minuten de mensen op de
vloer en in beweging te krijgen. "Zelfs de
mensen die normaal gesproken aan de
kant blijven staan, deden mee.
Van Foxtrot tot de Zumba. Het was heel
mooi om te zien." Het leerlingen orkest
van Ons Genoegen - leerlingen in
combinatie met ervaren blazers brachten een gevarieerd programma met
bekende en minder bekende stukken.

Iedereen - wie niet? - die de IJsselzangers
kent, weet dat zij garant staan voor een
gezellig en enthousiast optreden.
Het kon ook niet anders dat zij de
optredens afsloten met een toegift en
een polonaise. Grace den Houdijker,
alias Patty Parel zorgde er met haar
typetje op haar eigen manier voor dat
het publiek de juiste zaal wist te vinden.
Dat deed ze met veel plezier: "Echt leuk
dat ze me weer gevraagd hebben…"
De dag werd afgesloten met een
ouderwetse dansavond onder de leiding
van Dansclub Promenade. Aan een
rondje dansvloer was bijna niet te
ontkomen. "Kortom een geslaagde en
gezellige dag. We zien nu al weer uit naar
volgend jaar", aldus een enthousiaste
Frans Streng.

The Saxsisters.

Ons Genoegen.

PV. De Zwaluw

door Gerard van Hooff

werd de vereniging opgericht die de
belangen van watersportminnend en
waterrecreërend wilde dienen.
De Wit, Van Miltenburg en Hogendoorn
vormden het bestuur van het eerste uur
eb vergaderden in het kantoor boven de
wasserij aan de IJsselkade. Voor een
tientje inleg per lid kon je mee praten en
meebeslissen over de toekomst.
WVO ontwikkelde zich door de jaren
heen als een bijzondere vereniging in
watersportland, immers de haven is nog
altijd niet beschikbaar en in Nederland is
dit een unicum. Niet dat de schepen
daardoor stil liggen. De vereniging kent
naast individuele vaartochtjes ook de
vaste groepsexcursies. Zo is deze in het
voorjaar een vast programmaonderdeel
en als het seizoen eindigt varen meerdere
schepen een driedaagse door Nederland.
Met een 'happy hour' bij Tante Pietje
wordt het seizoen steevast afgesloten.

Polonaise

De IJsselzangers.

40 jaar Watersport
Vereniging Oudewater
De clubvlag met het logo van de
Watersport Vereniging Oudewater
'wapperde' zaterdag 14 september in
de buurt van de Hollandsche IJssel
en wel in de tuin van De Broedkorf
aan het Statenland. De watersporters
uit Oudewater herdachten op
feestelijke wijze dat de club WVO in
1979 was opgericht.
Nu vormen Piet Six, Koos Splinter
en Martien Blom het bestuur, maar zij
zijn de opvolgers van mensen als
Frans de Wit, Kees Meijerink,
Piet van Miltenburg, Jaap de Ruiter,
Cor Hogendoorn, Wim Hunink,
Sjef Brunt, Jacques Voorbach,
Jan van Dam, Jan Snel,
Gerrit van Zuilen en Gerard Rietveld.
Toentertijd 'bootjes-mensen' die elkander
ondermeer troffen op de Vinkeveense
Plassen waar zij oudere inwoners van
Oudewater fêteerden op een vaartocht.
Met als toekomstideaal een eigen
verenigings- en/of passantenhaven

Sommige instrumenten waren bijna
groter dan de blazers zelf.

Het ledental van de vereniging
schommelt al jaren rond de 35 tot 50
leden. Dit wordt mede veroorzaakt door
veelal jongere 'schippers' die over een
sloep dan wel een open vaartuig
beschikken. Naast het voortdurend op
de agenda zien te krijgen van de eigen
haven, maakte de club zich ook druk
over het gratis passeren van de
Hoenkoopse Brug door de eigen leden,
de zelfbediening van de Kolkbrug en een
eigen trailerhelling. De huidige lobby
behelst een sloepenhaven tegenover het
stadskantoor. Dat zou een mooi cadeau
zijn bij het 40-jarig jubileum!

Zaterdag was de laatste vlucht van het
seizoen en nu al kijken de leden van
PV. De Zwaluw uit naar de
huldigingen en de tentoonstellingen.
Van de 185 duiven die in Peronne gelost
werden was de duif van de combinatie
Wouters de snelste. De vlucht ging over
een afstand van 270 kilometer. De stand
tussen de combinatie Overbeek/
Rijsbergen en de combinatie Wouters is
hiermee nagenoeg gelijk.
Vanuit Pontoise kwamen 241 duiven aan
het vertrek. Zij moesten 380 kilometer
overbruggen. Cees Spelt uit de Vlist werd
hier winnaar en bekroonde op deze wijze
een topseizoen met zijn jonge duiven.
De combinatie Wouters legde beslag op
de tweede plaats en werd daarmee
‘Generaal Kampioen’ van PV.
De Zwaluw.
De rustperiode die zijn entree maakt
betekent niet dat de ‘melkers’ op hun
lauweren kunnen rusten. In de herfst en

in de ruitijd immers
worden de prijzen
voor het komende
seizoen gemaakt.
Dat althans beweren de kenners.

Uitslag Peronne

C. Spelt
Paul Houdijk
Overbeek/Rijsbergen
De Koning & Stekelenburg
André Houdijk

Uitslag Pointoise

C. Spelt
Combinatie Wouters
Overbeek/Rijsbergen
Houdijker & Zn
Paul Houdijk

1, 4, 5, 10, 11
2, 9, 15, 16, 24
3, 6, 7, 8, 18
12, 37, 45, 46
33, 34, 39, 40
1, 5, 9, 11, 13
2, 3, 4, 6, 7
12, 24, 28, 31, 47
14, 20, 32, 32, 34, 38
27

Ladies League

1. Yvonne Maria Rijsbergen
2. Sascha Wouters
3. Carla Overbeek

Maandelijks aanschuifdiner
Donderdag 19 september organiseert
SWOM in de grote zaal van het
Antoniushof in Montfoort het
maandelijkse aanschuifdiner.
Deze keer staat er op het menu een
heerlijke tomatensoep, gevolgd door
bospeen met een aardappelgratin en
tilapia filet in een citroen-botersaus.
Het diner wordt natuurlijk afgesloten met
een heerlijk dessert: blanke vla met verse
aardbeiensaus.

Om 17.30 uur kunt u al binnen lopen,
het diner start om 18.00 uur.
Aanmelden kan tot op de dag zelf voor
10.00 uur via info@swomontfoort.nl of
bel naar 0348-469109
De kosten bedragen slechts € 12,00
exclusief de drankjes.
Het aanschuifdiner is er niet alleen voor
ouderen, iedereen vanaf 18 jaar en
ouder is van harte welkom!

World Cleanup Day
Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day.
Wereldwijd doen dit jaar 160 landen aan deze opruimactie mee.
In de gemeente Montfoort staan ook diverse opruimacties gepland.
Zwerfvuilambassadeurs organiseert i.s.m. gemeente Montfoort de volgende acties:
Montfoort: vanaf Hofplein, start 10.00 uur; actie duurt tot 12.00 uur
Linschoten: Parkeerplaats achter De Vaart, start 10.00 uur; actie duurt tot 11.30 uur
Voor prikstokken, vuilniszakken en hesjes wordt gezorgd.
Ook kinderen zijn welkom om mee te doen aan de opruimactie.
Uiteraard wacht na afloop een heerlijk kopje koffie/thee. Aanmelden gewenst.
Dat kan via z.ambassadeurs@gmail.com of via 06-19468944
Info over de World Cleanup Day https://www.worldcleanupday.org
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GEMEENTENIEUWS
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gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 17 september 2019

Jaarlijkse Socialrun komende zondag door Montfoort
De Socialrun is een non-stop estafetteloop voor het
goede doel. Verschillende teams van lopers en
begeleiders lopen 555 kilometer in 48 uur door een
groot deel van Nederland. Start en ﬁnish zijn in Soest.
Een record aantal deelnemers doet dit jaar mee,
maar liefst veertig teams zijn al aangemeld.
Allemaal met hetzelfde doel: aandacht voor en
openheid over psychische kwetsbaarheid.
Op zondag 22 september gaat de run door Montfoort.

Lijden onder het taboe

Bijna één op de vijf mensen heeft op last van psychische
problemen, waaronder depressie, ADHD of autisme.
Veel van deze mensen lijdt meer onder het stigma dan
de symptomen zelf. De Socialrun is een sportieve
teamprestatie: meedoen is winnen. Alle deelnemers
(lopers, ﬁetsers, cateraars, chauffeurs, kampbouwers en

routecoördinatoren) doen mee om openheid te stimuleren
rondom psychische kwetsbaarheid en het daardoor uit de
taboesfeer te halen. Met de Socialrun vestigen de teams
de aandacht op dit doel én ze halen geld op.

Sponsoring voor projecten

Vorig jaar liepen de gesponsorde teams ruim 80.000 euro
bij elkaar. Een bedrag dat in zijn totaliteit wordt besteed
aan kleine projecten die bijdragen aan openheid over
psychische aandoeningen en sociale acceptatie van
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Frank Bonekamp, initiatiefnemer van de Socialrun:
“We doen dit omdat we erin geloven, omdat we zien dat
mensen er blij en enthousiast van worden en we weten
vanuit de toenemende wetenschappelijke kennis, dat iets
positiefs ervaren en doen een grotere impact heeft dan
kennis over een probleem.”

Door Montfoort

Op zondag 22 september rennen de lopers, aan de
voor- en achterkant begeleid door een ﬁetsers, door
Montfoort. Zij gaan over de openbare weg (normale
voet- of ﬁetspad) en is geen sprake van extra
verkeersmaatregelen of afzettingen.
Meer informatie over Stichting Socialrun of de route is te
vinden op www.socialrun.nl.
#meedoeniswinnen
@Socialrun (facebook en twitter)

Snoeiwerkzaamheden
Vorige week zijn de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden
van de gemeentelijke bomen van start gegaan.
De werkzaamheden duren tot met vrijdag 4 oktober.
Wij maken gebruik van een hoogwerker om de hogere
takken veilig te kunnen verwijderen.
Daar waar nodig begeleiden we het verkeer.
Dit kan tijdelijk enige overlast geven.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Gezocht:
Maatschappelijk
begeleider (m/v) in de
gemeente Montfoort
Vrijwillig: Montfoort-Linschoten

Afvalkalender september 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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VluchtelingenWerk Midden-Nederland, locatie
Montfoort-Linschoten, voert in opdracht van de
gemeente Montfoort de maatschappelijke
begeleiding uit van vluchtelingen die een
verblijfsstatus hebben gekregen.
Als maatschappelijk begeleider biedt je hulp en
ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een
asielzoekerscentrum vestigen in Montfoort of
Linschoten. Van hen wordt verwacht dat zij op termijn
(twee jaar) zelfstandig kunnen deelnemen aan de
maatschappij en jouw rol is begeleiding bieden bij dit
integratieproces.
Taken: aanvragen van verschillende voorzieningen
(uitkering, toeslagen en dergelijke), uitleg geven over
procedures en instanties en bemiddelen in het contact,
helpen bij het invullen van formulieren (op papier en
digitaal), een vertrouwensband opbouwen, een
luisterend oor bieden en indien nodig doorverwijzen,
begeleiding naar zelfredzaamheid, dossieropbouw,
verslaglegging en voortgang bijhouden in het
cliëntvolgsysteem.
Wij vragen: afﬁniteit met de doelgroep, een
nauwkeurige werkstijl, goede communicatieve en
administratieve vaardigheden, bij voorkeur MBO/HBO
werk- en denkniveau, goed in teamverband kunnen
werken, minimaal 12 maanden beschikbaar
(gemiddeld 8-12 uur per week).
Wij bieden: zinvol en boeiend vrijwilligerswerk in een
gezellig en functioneel team, ondersteuning door de
teamleider en ervaren collega’s, basisscholing en
andere cursusmogelijkheden, onkostenvergoeding,
WA- en ongevallenverzekering.

Meer informatie
Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

Voor vragen kun je contact opnemen met Marlies Oudijk.
Je schriftelijke motivatie met levensloop kun je sturen
naar montfoort@vluchtelingenwerk.
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TAFELTENNIS

De Vaart begint met winst
De Vaart - Woerden7 6-4

Biljarten in
Linschoten
Afgelopen dinsdag 10 september zaten
elf enthousiaste biljarters bij elkaar om te
brainstormen over de oprichting van
een biljartvereniging in Dorpshuis de
Vaart in Linschoten. In gezamenlijk
overleg is besloten om vanaf
17 september wekelijks te gaan biljarten
op dinsdagochtend 10.00 uur en/of op
dinsdagavond 19.30 uur.
Alle geïnteresseerden zijn welkom om
aan te sluiten. Speelmateriaal is
aanwezig in het Dorpshuis.

De tafeltennissers van De Vaart, in één jaar tijd tweemaal gedegradeerd, proberen weer
hoger op te komen. In de vierde klas kwam het team voorlopig nog niet verder dan een
6-4 winst op Woerden 7. Wim van Kesteren en Edwin de Waard begonnen met
overwinningen in drie games. Richard Aantjes scoorde na een 2-1 achterstand in vijf
games het derde punt. Hierna verloren Aantjes en De Waard het dubbel en moest ook
Van Kesteren in drie games een punt afstaan. Aantjes en De Waard brachten de stand
op 5-2 voor De Vaart, maar konden in hun laatste partij niet meer scoren.
Van Kesteren wist in zijn laatste partij na twee verloren games alsnog in vijf games het
zesde punt te winnen. Vrijdag speelt De Vaart thuis tegen VTV 7.

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

OPENBARE ORDE

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
25 september 2019 in het stadhuis
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 30 september
2019 in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 5-9-2019
Z/19/148207
Noord Linschoterdijk 6
in Linschoten
Verbouw Hoeve Parkzicht.
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
• 09-09-2019
Z/19/138910
Het Jaagpad 40 in Linschoten
Plaatsen Baskapel Quatro.
• 11-09-2019
Z/19/144471
Hofstraat 11 in Montfoort
Het legaliseren van het vergroten
van een dakkapel op het zijdakvlak.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348 - 476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 11-9-2019
Z/19/142833
Kleine Bospad 1 in Montfoort
Het verbouwen en wijzigen van het
gebruik van ‘De Rank’.
• 16-09-2019
Z/19/143196
Tijmhof 4 in Montfoort
Het realiseren van een dakopbouw.
• 16-09-2019
Z-19/144944
Willeskop 85 in Montfoort
Het oprichten van een
bed & breakfast

Overig
Stremming Montfoortse Vaart
Tot 1 mei 2020 zullen in de
Montfoortse Vaart, vanaf de
bebouwde kom van Linschoten
(oostkant van de sportvelden) tot de
Lindeboomseweg in Montfoort
onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden. De vaart is in de
periode ter plaatse afgesloten.
Vanwege de hinder wordt het
autoverkeer geadviseerd via de
Provincialeweg te rijden.

De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen
hebben verleend voor:
Evenementenvergunning
• Burendag Linschoten,
29 september 2019,
omgeving Burgemeester de
Geusplein in Linschoten,
verzonden 4 september 2019
• Veldrit Montfoort, 5 oktober 2019,
Stadspark Montfoort,
verzonden 4 september 2019
• Pullen op de Plaats,
12 oktober 2019,
de Plaats Montfoort,
verzonden 4 september 2019
Standplaatsvergunning
• Oliebollenverkoop, 26 oktober 2019
tot en met 31 december 2019,
parkeerplaats tuincentrum
Groenrijk, Montfoort,
verzonden 4 september 2019
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd

bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u
naast dit bezwaarschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

JEUGDHULP

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

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Daar waren er nog maar drie over van de
zestig, en die willen ze nu weer bijmaken.”
Het is voor het eerst in jaren dat hij zelf
weer op een dergelijk evenement staat.
“Ze hebben me al zo vaak gevraagd.
Voor deze keer dacht ik: Vooruit.
Wie weet wat het nog brengt…”

Open Monumentendag, net als altijd
toch om 16.00 uur de deuren sluiten.
Alleen de nieuwe woonwinkel
Bij Ons Binnen, die net op feestelijke
manier de deuren heeft geopend, is het
nog mogelijk om rond te kijken.
De champagne en lekkernijen staan
klaar. Een aantal geïnteresseerden kijkt
nog even rond. “Zo dadelijk nog even
naar St. Joseph voor de Uitmarkt.
Ga je ook?” “Zeker weten.”

Paardenvijgen

Dit kleine schattige wasmeisje wist precies hoe ze de was moest doen.
“Kijk, dit is een hele mooie!” Peter van
Achthoven haalt trots zijn horloge
tevoorschijn. Hij is tevreden over vandaag.
Wel vindt hij het jammer dat er ook veel
mensen niet verkleed zijn. “Die zijn hier
gewoon om te kijken natuurlijk.”

Smederij

Buiten de kerk speelt een meisje op de
viool het Wilhelmus, naast haar staat
‘wasvrouw’ Mascha van den Berg. “Ik
ben eigenlijk geen ‘wasvrouw’ hoor”,
lacht ze. “We wisselen elkaar af als
vrijwilligers. Ik pas nu even op het
wasvat, want dat wordt warm gehouden
met lampenolie. Dat is heet. Ik moet
ervoor zorgen dat niemand zich brandt,
of de vingers tussen de waspers krijgt.”
In de Dorpsstraat klinkt geklingel.
Een ouderwetse brandweerauto komt
voorbij. Een politieagent in vol ornaat
rent een kwajongen achterna en grijpt
hem in de kraag. “Jij gaat naar de
gevangenis.”
Ondertussen klinkt er vrolijke muziek en
danst een groepje mensen de klompendans. Verderop slaat een echte smid vol
ijver een stuk metaal in vorm op een
aambeeld. Frits Kramer doet dit niet
alleen voor de lol. In het dagelijks leven
heeft hij ook een eigen smederij en
verzorgt hij vooral restauraties van

(antiek) hekwerk. Zelf leerde hij het vak
vooral in de praktijk. “Je moet aanleg
hebben en iemand vinden die het je kan
leren. Ik ben in Tsjechië en Duitsland
geweest bij festivals en manifestaties.
Zo blijf je bijleren. Hij pakt een stuk
gekruld metaal op van de tafel. “Dit is
bijvoorbeeld van een hek in Utrecht.

Werkman Piet Hilgeman is druk met het
opscheppen van paardenvijgen. “Er
lopen drie paarden rond. Dat moet ook
schoon gehouden worden”, lacht hij.
“Ik vertegenwoordig als werkman mijn
grootvader.” Trots laat hij een foto zien.
“Kijk, dat was hij. Toevallig sta ik nu op
dezelfde plek. Deze foto is hier gemaakt.”
Gijs van Kempen is een van de mensen
die met paard en wagen mensen rond
rijdt door de stad. Hij is met zijn 79 jaar
de oudste vrijwillige deelnemer die
meedoet. Twee jaar geleden deed hij ook
al mee met een groentekar. Zijn antieke
koetsje van meer dan 100 jaar oud, met
22-jarig paardje ervoor zijn erg in trek.
Jong en oud staat in de rij om met hem
te mogen meerijden. De geboren en
getogen Linschotenaar vindt het erg
mooi om te doen. Aan het einde van de
dag heeft hij er al zo’n 25 tot 30 kilometer opzitten. “Ik ben hier geboren in
1949. Toen was er alleen nog maar het
dorp”, zegt hij. “Bent u al bijna 100?”
vraagt een van de jonge passagiers.
“Ik wil 120 worden. Ik heb nog zoveel te
doen”, lacht van Kempen. “Dan moet je
heel goed voor jezelf zorgen”, antwoordt
de 7-jarige wijs. Dat beaamt hij.

Mooi dorp

De Valk in Montfoort.

Ook Montfoortenaren doen Linschoten
aan op deze zonnige zaterdag.
Een Montfoortse vertelt: “IK kom hier
eigenlijk nooit. Ik ben er wel eens
doorheen gefietst en heb er gegeten bij
de Burgemeester. Eigenlijk kan ik hier best
vaker komen. Het is een mooi dorp.”
In Montfoort zelf zitten de terrasjes
inmiddels ook vol. Veel mensen hebben
de Open Monumentendag bezocht,
waarvan tientallen kwamen voor een
rondleiding in de molen ‘De Valk’ of een
beklimming van de toren van de
Hervormde Kerk. Een van de molenaars
vertelt dat ze een goede dag hebben
gehad. De dames die al jaren in de
winkel staan, zijn het daarmee eens.
Wil Tukker en Ria van der Horst vinden
de Open Monumentendag altijd extra
gezellig. “De laatste groep is nu boven.”
Ze hebben aardig wat zakjes met meel

Bruidsjurk siert Montfoortse etalage.
moeten vullen voor de verkoop. “We zijn
ook nog maar een keer per week open.
Op zo’n dag met extra aanloop, verkoop
je dan toch net even meer.”

Nieuwe woonwinkel

In het centrum sieren trouwjurken de
etalages van de winkels, die ondanks de

De nieuwe woonwinkel Bij Ons Binnen.
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BEKERVOETBAL

Montfoort door naar
volgende bekerronde
Montfoort - ESTO 4-0

Afgelopen zaterdag kwam het Bodegraafse
ESTO op bezoek in Montfoort. ESTO had
de eerste twee wedstrijden verloren in de
bekerpoule waardoor het zeker was van
uitschakeling. Montfoort had vooraf aan
een punt genoeg om de volgende ronde te
bereiken. Toen na een half uur duidelijk
werd dat Benschop verloren had was
plaatsing voor de volgende ronde een feit.
Op het veld was vanaf de eerste minuut het
grote krachtsverschil duidelijk. Doelman
Vianen had vanaf minuut 1 bar weinig te
doen en had bijna een dag vrijaf kunnen
nemen. Totdat in de tweede helft ineens de
spits van ESTO voor hem opdook en
Vianen toch handelend op moest treden.
Daarvoor had Montfoort in de 29ste minuut
reeds via Bartje Roelofs de leiding
genomen. Bartje werd na een schitterende
actie van Jort van Geffen vrij voor de
keeper gezet en wist met dit buitenkansje
wel raad. Verder deden de Montfoortenaren
het op hun gemak en leken de krachten

gespaard te worden voor de competitieopening. Hierdoor werd een ruststand
bereikt van slecht 1-0 wat de krachtsverhoudingen niet weergaf.
Na drie wissels kwam er toch nog iets van
vuur in het spel van Montfoort.
Dit resulteerde in de 76ste minuut in een
goal van Timo Bakker op aangeven van
Bartje Roelofs. In de 83ste minuut wist
Jort van Geffen er 3-0 van te maken na een
goede actie van Daan van de Poll.
Junior Kolfschoten zette in de laatste
minuut nog een keer aan met een goede
dribbel en zette Bart Roelofs alleen voor de
goal die de 4-0 binnen kon schieten.
Al met al een wedstrijd met te groot
krachtsverschil waardoor Montfoort
eigenlijk niet echt getest is.
Komende zaterdag komt NIVO Sparta
op bezoek in Montfoort voor de eerste
competitiewedstrijd. De Montfoortenaren
zullen dan vol gas moeten geven om deze
promovendus te verslaan.

Zevenklapper
voor VV Haastrecht
VV Haastrecht - VEP 7-1

Haastrecht heeft de laatste poulewedstrijd
in de strijd om de districtsbeker met
klinkende cijfers gewonnen. De ploeg had
een puntje nodig om verder te bekeren
maar liet geen spaan heel van het
bezoekende VEP. Een heuse zevenklapper
was het resultaat. Toch waren het de
bezoekers die al snel in de wedstrijd de
leiding zouden nemen. Vanaf elfmeter was
het VEP-aanvaller Stan Daalhuizen die zijn
ploeg op voorsprong schoot. Vervolgens
was het alleen nog maar Haastrecht.
De mogelijkheden stapelden zich op en het
was Stephan Bakker die de gelijkmaker
wist te maken. Voor de thee was het Rogier
Schröder die Haastrecht op een 2-1
voorsprong bracht.

Na de verplichte 15 minuten rust kwamen
de bezoekers er helemaal niet meer aan te
pas. Bakker en Schröder bepaalden de
tussenstand op 4-1. Met veel kunst- en
vliegwerk kon VEP een monsterscore
voorkomen. Toch zou het uiteindelijk 7-1
worden. Stephan Bakker (2) en Bjorn van
Leeuwen (strafschop) bepaalden de
eindstand. Haastrecht lijkt klaar voor de
start van de competitie. Komende zaterdag
moet het op bezoek bij Floreant en zal
blijken wat de bekeroverwinningen waard
zijn geweest.

Z AT E R D A G V O E T B A L
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‘Eerst gewoon en dan pas kunstjes’

Oudewater bekert verder
Linschoten - FC Oudewater 3-5

door Gerard van Hooff

Voor de thuisclub was de bekercompetitie een doelpuntenfestival. Er werd naar
hartenlust gescoord, maar het aantal tegendoelpunten was ook niet mis.
Tegen buurman Oudewater was het al niet anders.
Liefst driemaal werd het doel van de tegenstander doorboord, maar daar
stonden maar liefst vijf tegendoelpunten tegenover. Dat viel uiteindelijk nog
mee, want de bezoekers gingen wel erg slordig met de door henzelf uitgespeelde
kansen om. De aanwezige radioverslaggever en uw correspondent hadden
slechts enkele seconden nodig om bij de korte evaluatie na afloop de slagzin
‘Eerst gewoon en dan kunstjes’ uit hun gezamenlijke geheugen op te vissen.
Deze raad werd hen bij wedstrijden in
het zaterdagteam van Unio - waarin zij
beiden speelden - voortdurend
voorgehouden door good-old Gerard
Steijn (ex-VCS). Op de speelwijze van
FC Oudewater was deze 100% van
toepassing. Zo veel keren ontbrak het
aan doelgerichte afronding dat trainer
Harry Akkermans er hoofdpijn van moet
hebben gekregen. Bij de Linschotenaren,
die met een wel heel jeugdig team van
acquit gingen, moest de routine komen
van laatste verdediger Bram Elenbaas
gesecondeerd door Alex Oskam.
De aanvoerder van vorige seizoenen,
Vincent van Eijk, heeft een spreekwoordelijk stapje terug gedaan.

Bij Oudewater kwam Thimo van der
Mueren onder de lat en bij Linschoten
werd de positie ingenomen door
Tim van Eck.

tweede male toe. Sam da Cruz toonde
zich sterker in het duel dan verdediger
Jasper Kooman en joeg de bal tegen de
touwen; 2-0 (38e min). Tot opluchting
van de aanhang van de bezoekers werd
even nadien een doelpunt van Sam da
Cruz (terecht) wegens buitenspel
afgekeurd en werd de inzet van Joey van
Kouwen door Thimo van der Mueren
gepareerd. De thee smaakte tenslotte
nog beter door een doelpunt van Bart
Griffioen vlak voor het inschenken ervan;
ruststand 2-1.

Lid op de neus

De bezoekers hadden zich schijnbaar
voorgenomen erop en erover te gaan en
niets aan de verbeelding over te laten.
Met een rush van Griffioen, een viertal
hoekschoppen, een van de doellijn
gehaalde inzet van Ivo Anbergen en een
naast getikte bal van Tim Goes vulden zij
de eerste 8 minuten van de wedstrijd.
Het doelpunt viel vervolgens aan de
overzijde. Het kwam van de voet van
Joey van Kouwen die aarzelend optreden
van rechtsachter Mike Snel afstrafte; 1-0.
Aansluitend schoot Jelle Baas namens de
thuisclub maar net voorlangs en werd de
eerste Linschoter hoekschop een feit.
Bij Oudewater zat de schrik er meteen in
en die werd nog verhevigd door een
botsing tussen doelman Arnold de Ruyter
en VVL-verdediger Luuk den Boer op de
rand van het Oudewaterse strafschopgebied. De schade bedroeg drie
aangetikte knieën en een gele kaart voor
de wat ruw ingekomen verdediger.
Beiden moest 10 minuten later letterlijk
het veld ruimen wegens te grote overlast.

Ander vat

Tussen deze bedrijven door ontliep
Oudewater verdediger-Djardo Boele een
prent na een charge op Linschotens
Daan Roozenboom.
Nog niet had aanvoerder Wouter van
Sprundel uit een corner via de grond
over het doel van doelman Tim den
Haan gekopt (34e min) en had hij een
slachtofferrol voor zijn rekening
genomen bij een heus opstootje ter
hoogte van de middencirkel (duw
Roozenboom), of de thuisclub sloeg ten

21 september
Montfoort S.V. ‘19 - NIVO Sparta
FC Oudewater - Aarlanderveen
Vep - Linschoten
Floreant - VV Haastrecht
Cabauw - SPV ‘81

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

POLSSTOKVERSPRINGEN
Seizoen afsluiting op nieuwe schansen Kockengen

Junior Reinier Overbeek
verslaat senioren
De laatste polsstokwedstrijd van 2019
was ook de eerste echte wedstrijd op
de accommodatie van Kockengen.
Wat bedacht was als gezellig
nazomeren, veranderde gaandeweg
de middag onverwacht in een heuse
recordregen. De meest opvallende
uitslag werd neergezet door
Reinier Overbeek uit Benschop.
Deze eerstejaars junior heeft dit jaar
alle bakens in zijn leeftijdscategorie
verzet. In Kockengen mocht hij.
aanschuiven bij de senioren.
Met een daverende 20.83 won hij
meteen de wedstrijd.
Drie weken geleden zou het nog goed
genoeg geweest zijn voor een Nederlands
record - nu was het zijn op één na beste
wedstrijd ooit - en de 20.83 was de
verste juniorensprong ooit op ‘Hollandse
bodem’. De kersverse Nederlands
kampioen bij de senioren Rian Baas
(Utrecht) bleef hier net bij achter. Hij ging
iets uit koers en sprong 20.78. De enige
wereldburger die ooit verder sprong dan
22 meter is echter nog steeds Jaco de
Groot uit Kamerik. Hij eindigde zaterdag
de middag met 20,55 op een derde plek.
In de leeftijdsgroep t/m 16 jaar werd het

BAANT VOOR U DE WEG!

Stockcar F1 te gast bij Rang Pang
Zaterdag 21 september organiseert ACV Rang Pang haar laatste clubwedstrijd
van dit seizoen. In diverse klassen zullen de naar verwachting 130 coureurs de
strijd met elkaar aangaan om winnaar van de dag te worden.
Behalve de standaardauto’s, sprinters, kevers en junioren zal deze zaterdag ook
een grote groep regionale Stockcar F1-coureurs aanwezig zijn om in de Gast-klasse
in drie matches en een finale te strijden voor de winst van de dag.
De wedstrijd wordt gehouden aan de Copenweg in Lopik en begint om 10.00 uur.
Entree vanaf 7 jaar € 5. Vanaf 12 jaar € 10. Voor meer info:www.rangpang.nl

bal geopend door Ties Meijer uit
Kockengen. Hij verbeterde twee maal
zijn persoonlijk record, bracht het naar

Met Menno Venhof voor Tim Goes
trachtte Oudewater terstond na de
hervatting uit een ander vaatje te tappen.
Er werd sneller gecombineerd en Venhof
was overduidelijk aanwezig. Het duurde
tot de 58e minuut voordat het eenrichtingsverkeer zijn bekroning kreeg. Nadat
eerst Griffioen en Van Sprundel het op
het beslissende moment hadden laten
afweten, kopte middenvelder Ivo
Anbergen op aangeven van Venhof
binnen; 2-2. Nog een keer veerde
Linschoten hierna op en moest Van de
Mueren attent uitkomen om
Roozenboom het scoren te beletten.
Ook twee hoekschoppen getuigden van
het feit dat de gastheren zich niet naar de
spreekwoordelijke slachtbank wenste te
laten leiden. Die opgave werd vervolgens
bemoeilijkt door een doelpunt van
Venhof -assist Griffioen- in de 63e
minuut en een strafschop die door
Van Sprundel werd benut in de 66e
minuut; 2-4. De aan de strafschop
voorafgaande situatie leverde ook nog
eens een ondertalsituatie op, omdat
verdediger Dion Braakensiek er met rood
af moest. Tegen tien Linschotenaren
benutte Oudewater de ruimte vooral om
te combineren. Het onderdeel afronden
leverde een fikse onvoldoende op wegens
te weinig scherpte, frivoliteiten en gebrek
aan doelgerichtheid. Speels gemak zou
geen optie mogen zijn. Het werd in de
79e minuut op een fraaie wijze afgestraft
door Linschoten-aanvoerder Da Cruz die
een buitenkansje snoeihard diagonaal en
de verste kruising joeg; 3-4. Daarmee
werd hetDE
hogere
moyenne van de
IJSSELBODE
thuisclub als het ging om afronden nog
eens benadrukt. Uiteindelijk was het
invaller Simon LaLau die in blessuretijd
de stand naar 3-5 tilde. Na het doelpunt
van Da Cruz scoorde Isa Kurt een gele
kaart wegens opzettelijk haken en was er
eenzelfde kaart voor trainer Ben Rietveld
na aanmerkingen op de leiding.
FC Oudewater bekert door en start de
competitie met een thuiswedstrijd tegen
Aarlanderveen.

16.88 en liet daarmee zien dat er veel
mogelijk was op de nieuwe schansen.
Al snel volgden Nederlands Kampioen
Roy Velis (Benschop), klassementswinnaar Guus Hoogland (Montfoort) en
Mark van der Horst (Schoonhoven).
Het werd stuivertje wisselen aan de top.
In de eerste ronde van de finale leek
Guus Hoogland de wedstrijd op slot te
zetten met een prachtige afstand van
17.71. Velis liet zich, zoals zo vaak,
prompt van zijn beste kant zien en
sprong 1 centimeter verder. Het bleek
niet genoeg. Guus Hoogland verpulverde
zijn persoonlijk record naar 18.67 en
verbrak daarmee ook het Nederlands
seizoensrecord in zijn categorie.
Mark van der Horst kwam nog heel
dichtbij - ging voor het eerst van zijn
leven voorbij de 18 meter en haalde
daarmee, in de laatste wedstrijd van het
seizoen, zijn ambitieuze jaardoel.
Bij de dames was het Nederlands
kampioene Wendy Helmes (IJsselstein).
Zij was in al haar sprongen (behalve een
nogal spectaculaire natsprong) beter dan
de concurrentie. Hollands Kampioene
Julia van Eijk uit Haastrecht, leek in haar
eerste sprong weliswaar onderweg naar
haar eerste 16 meter, maar maakte op
het dode punt een kleine fatale (stuur)
fout. Daarna zocht ze vooral het
verkoelende water op.
Bij de Meisjes was het Thalina van der
Wind uit Snelrewaard die een persoonlijk
record van 14.54 sprong en daarmee de
wedstrijd afgetekend wist te winnen.

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Susanne Kelder kampioen in Arnhem
Afgelopen zaterdag is Susanne Kelder knap eerste geworden tijdens het
Bushi Open Toernooi voor A-judoka’s (A= aangepast judo) in Arnhem.
Susanne was ongenaakbaar en won al haar partijen met ippon.
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Richard en Frank Proost leveren een topprestatie
Tijdens de Elfstedentocht voor
paddelen op een SUP-board stonden
Frank en Richard Proost afgelopen
woensdag aan de start van de
Sup 11-City Tour in Leeuwarden.
Frank startte in de discipline Tour en
Richard startte bij de Masters (40+).
Er moest maar liefst 220 km in vijf
dagen op een supboard worden
afgelegd. De eerste vier dagen waren de
etappes langer dan 40 km en de laatste
dag was een tijdrit van 27 km.
Richard pakte vanaf de eerste etappe
de leiding bij de Masters.
Deze koppositie heeft hij vijf dagen lang
vast weten te houden tot aan
Leeuwarden. Hier kwam hij op zondag
als eerste binnen bij de Masters.
Frank kwam ook als eerste over de
finishlijn bij de Tour (in deze categorie is
geen wedstrijdelement). Zijn eerste
Elfstedentocht in vijf dagen. Ook Frank
domineerde het deelnemersveld van
suppers bij de Tour deze vijf dagen.
Voor beiden een ware topprestatie.

Wij bedanken SolarProf
voor het mogelijk maken van de
clubkampioenschappen bij
tennisvereniging
De Heksenmeppers!

Richard Proost was tijdens de Sup 11-City Tour in Leeuwarden ongenaakbaar.

Voor onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk
zoeken wij per 1 november aanstaande een

doktersassistente
voor circa 13 uur per week

Voor nadere informatie en sollicitatie kunt u zich
wenden tot P.W. Stolk, W.M.M. Sturkenboom
of A.H. Wibbelink

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3, 2851 VV Haastrecht
Tel. 0182-501303 / 501670
E-mail: huisartsenhaastrecht@planet.nl

www.huisartsenhaastrecht.nl

De EvenementenCommissie

Joop van Vliet B.V.

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE
METALEN
DE IJSSELBODE
WITGOED
- ELEKTRONICA
BAANT
VOOR U DE WEG!
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

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

Loonbedrijf en kraanverhuur

Gerard Coljé

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Wij hebben werk voor:

• Trekkerchauffeur

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

en voor een

• Machinist voor mobiele kraan
(liefst met ervaring)

Jouw nieuwe werkplek...?

Ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden.
Wij doen alle voorkomende grond-, graaf- en rioolwerkzaamheden;
verhuur van mobiele/rupskranen, trekkers en dumpers; het snipperen
van hout; frezen van boomstronken en diepladertransport.
Wij bieden een goed salaris en een bedrijfsauto.
Voor sollicitatie: G. Coljé,
Zuid-Linschoterzandweg 63, 3425 EN Snelrewaard
Telefoon 0348-564710 of 06-51596410
gerardcolje@gmail.com

VERKOOPADVISEUR (M/V)
Bogro is een vooruitdenkend totaalinstallateur op het gebied van
centrale verwarming, mechanische ventilatie, koeling en loodgieterswerk.
Bogro is een servicegerichte en landelijk opererende organisatie met
circa 130 medewerkers regionaal verspreid over vier vestigingen.
Door toenemende werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar
nieuwe collega’s voor onze vestiging Snelrewaard.

WIJ ZOEKEN EEN:

3 Administratief medewerker crediteuren
Binnen ons team zijn wij op zoek naar een administratief medewerker
crediteuren (M/V), die zich fulltime bezighoudt met de financiële administratie.
Wat we van je vragen:
› Enige administratieve ervaring op een crediteurenafdeling;
› MBO niveau of studerend voor PDB;
› Goede contactuele eigenschappen;
› Bekend met Word en Excel.
Wat we je bieden:
› Een plaats op de financiële administratie, waarbij werkzaamheden
voor drie vennootschappen worden verricht;
› Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming
met je functie en leeftijd.

Faay Wonen, dé specialist in slaapcomfort, vloer- en raambekleding in de regio
midden Nederland voor al meer dan 49 jaar! Nog steeds genieten wij elke dag van
ons vak in onze prachtige winkel waar inspiratie en design hoog in het vaandel
staan. We vinden het belangrijk om elke klant te helpen met het maken van een
juiste keuze uit ons aanbod. Klanten geven wel eens aan dat het aanbod groot is,
dat klopt! Maar de kracht van Faay Wonen is het om onze klanten te helpen met
elke woonwens op het gebied van slaapcomfort, vloer, wand, raam en inrichting.
WIJ ZOEKEN

Een enthousiaste ervaren verkoopadviseur (M/V) met een passie voor interieur,
uitstekende contactuele eigenschappen en een commerciële instelling. Ervaring
in de branche is een pre, maar ook een super talent zonder deze bagage kan
een welkome aanvulling op ons team zijn. Hoge mate van zelfstandig werken.
Parttime voor 20 - 23 uur per week, inclusief regelmatig op zaterdagen. Dankzij je
flexibele instelling ben je, in overleg, in vakanties ed. ook op andere dagen inzetbaar.
WIJ BIEDEN

Een zelfstandige afwisselende functie bij een dynamisch & groeiend bedrijf.
Werkzaamheden zijn zeer breed van aard; bijna alle facetten van het runnen van
een interieurwinkel komen aan bod. We verwachten veel van je, maar bieden je een
hele fijne en sfeervolle werkomgeving, waarbij je jezelf helemaal kunt ontplooien.
Salaris is marktconform.
Heb je interesse stuur een motivatiebrief en een CV met foto aan: info@faaywonen.nl

Voor sollicitatie kan je contact opnemen met de heer G.J. van Dam
via 0348 566 000 of per e-mail: g.v.dam@bogrobv.nl
Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57, Snelrewaard
0348 566 000

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

Meer informatie op
werkenbijbogro.nl

Papenhoeflaan 3 3421 XM Oudewater
0348 - 56 20 11
www.faaywonen.nl
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Door aanbiedingen
nóg goedCOOPer
Zie voor de aanbiedingen
onze folder
dinsdags bij De IJsselbode
of in onze winkel

Samen maak je het verschil
Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater
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