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Zaterdag 11 mei
uur
van 07.00 - 10.00
11 mei meer dan welkom
Vroege vogels zijn zaterdag
deze dag bij de diverse
in Haastrecht ...! Zij worden
met verrassende
deelnemende winkeliers beloond
aanbiedingen...!
meer voordeel u krijgt...!
Hoe vroeger u komt, hoe
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ZONDAG 12 MEI

Moederdag
worden

Pak uw voordeel!

welke acties u zeker
In deze krant leest u voor
vroeg uit uw bed zult gaan...!
de vroege vogels tussen
Namens de OVH worden
met een kop koffie of thee
07.00 en 10.00 uur verwend
in de OVH-kraam
en een heerlijke croissant
de Sluis.
in de Hoogstraat bij/op
lezier in Haastre cht...
Veel koop- en winkelp
uw wekker te zetten!
vergeet niet op tijd

Koop Lokaal

t u met trots deze
Het OVH-bestuur presenteer
staan, voor u als
Vroeg Op Actiekrant. Hierin aanbiedingen
lijke
consument, vele aantrekke
.
bij de Haastrechtse winkeliers
voorzitters aan het woord
In deze editie komen enkele
en.
van Haastrechtse vereniging
te doen zijn
Door lokaal uw aankopen
liers in staat
de ondernemers/winke
en
de vele Haastrechtse vereniging
te blijven ondersteunen.

HAASTRECHT

bij alle
Tot donderdag 9 mei
formulieren
OVH-winkeliers
deelnemende
slagzin:
een
daarop
met
uitgedeeld
moeder een
“Ik vind dat mijn
, omdat....”
moederdagontbijt verdient
van de Haastrechtse
Ook alle kinderen
gekregen.
formulier
basisscholen hebben zo’n
en lever dit formulier
Maak de slagzin af
telefoonnumer en
voorzien van naam, adres,
9 mei bij De Echte
leeftijd in voor donderdag
Vrijdag 10 mei wordt
Bakker, Arjan van der Eijk.
door de Notaris.
verricht
de officiële trekking
zaterdag bericht en
De prijswinnaars krijgen
middag ophalen bij
kunnen hun prijs die
’.
‘Restaurant De IJsselborgh

MONTFOORT

mei treft u bij tal van
Tot en met zaterdag 11
moederdagacties aan,
winkeliers individuele
kunt lezen in deze krant!
waarvan u er al enkele
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Evenementenkalender
Sponsorfietstocht voor team Carolien
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Sponsorloop Koningsspelen Haastrecht
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Ondertekening beheersovereenkomst De Vaart
WNC te sterk voor Montfoort

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

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

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Op 3 en 4 mei waren er weer heel wat oorlogsfilms op televisie. 'Schindler's List', 'Zwartboek', en 'A bridge too far' om er
maar even een paar te noemen. Op 4 mei zond NPO1 de documantaire 'Sinan zoekt de klas van Elias' uit. Elias is een
Syrische jongen die op tien jarige leeftijd het oorlogsgeweld in zijn geboortestad Aleppo ontvlucht. Eerst woont hij in
Libanon en komt daarna in Nederland terecht. Sinan gaat op zoek naar de klasgenoten van Elias van zeven jaar geleden.
De meeste van de tweeënveertig klasgenoten vindt hij terug. Velen zijn gevlucht en uitgewaaierd over de hele wereld.
Van dertien kinderen is niet te achterhalen waar ze zijn en of ze er nog wel zijn. Het is een heftige documentaire.
De films en de documentaire drukten ons weer met de neus op de feiten.
Hoe blij moeten we wel niet zijn met de vrijheid waarin wij leven?

gratis spreekuur
door advocaten
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!

Kom werken bij
Jan Snel en haal
je autorijbewijs! *

Direct solliciteren of nog vragen?
Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com
*Informeer voor de voorwaarden bij Jan Snel.

De visie voor het centrum
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Er was in Montfoort meer te doen rondom
dodenherdenking dan om bevrijdingsdag
We herdenken niet alleen de gevallenen van de oorlog '40-'45, maar steeds meer
alle slachtoffers van oorlogen en vredesmissies. Ook de jongere generaties raken
er meer en meer bij betrokken. Het doorvertellen, herinneren en herdenken
krijgt steeds meer aandacht. Er keken ruim vier miljoen mensen naar de dodenherdenking op televisie. Daar waren de vele Montfoortenaren die voor de
herdenking naar het Kasteelplein waren gekomen niet eens bij opgeteld.
En ook op het Kasteelplein was er veel Montfoortse jeugd aanwezig.
Het was een mooie herdenking met als motto; vrijheid geef je door!
Er waren gedichten en toespraken van
Charlotte Kling, voorzitter van het 4-5 mei
comité Montfoort. Een voordracht over
verzetsheldin Truus Overstegen en een
indringende toespraak van burgemeester
Van Hartskamp.

Muziekvereniging St. Carolus speelde
een aantal koralen en Marc Snoek blies
de 'last post'.
Wim Visser en Nancy Berends zongen
'Als liefde maar blijft winnen' van Daniël
Lohues en samen met het publiek en het

door Siem van der Burg

orkest 'We are the World'.
De scouting Montfoort deelde rozen uit
aan de kinderen die daarmee bijdroegen
aan de bloemlegging. Het was koud
tijdens de herdenking. Maar de warme
harten kon je voelen kloppen.
Bevrijdingsdag 5 mei bleef erg rustig in
Montfoort. Geen festival, vieringen of
andere feestelijkheden. Daarvoor moest
je in de grotere steden zijn. Of thuis bij
de kachel blijven met familie of vrienden
en blij zijn dat we 'vrij zijn'.

Dodenherdenking Oudewater
Kiezen is een groot goed

van Haastrecht is eind 2014 door de raad van de 06/05/2019
voormalige gemeente Vlist vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om de
openbare ruimte in het centrum op te knappen. De eerste fase van het project was
de aanpak van het westerse gedeelte van de Hoogstraat vanaf de Grote Haven naar
de Provincialeweg. Dit is inmiddels afgerond. Binnenkort wordt met de
voorbereiding van de tweede fase gestart. Dit heeft heel wat meer om het lijf en het
centrum gaat behoorlijk op de schop.

Centrum Haastrecht
op de schop

door Cees Reichard

Riolering is van slechte kwaliteit en wordt grootschalig vervangen
De riolering maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van dit project. Uit een
recentelijk onderzoek is gebleken dat de riolering in het centrum van zeer
slechte kwaliteit is. Daarnaast komt ook nog het feit dat het centrum van
Haastrecht één van de gebieden in de Krimpenerwaard is met een grote kans
op water op straat als gevolg van hevige regenbuien. In 2021 moet de riolering
in het centrum daarom grootschalig worden vervangen.

De werkzaamheden

De gemeente stelt samen met
Ingenieursbureau Krimpenerwaard
hiervoor een integraal plan op. Hierin
staan de werkzaamheden die uitgevoerd
gaan worden aan riolering, openbare
verlichting, het groen en de inrichting
van de wijk.
Wethouder Ria Boere (VVD) laat de
inwoners weten dat zij hen graag bij het
opstellen van de definitieve plannen wil
betrekken. Zij nodigt bewoners,
winkeliers en ondernemers uit om over
de plannen mee te denken. Via
nieuwsbrieven, inloopavonden en via de
gemeentelijke website wordt informatie
verstrekt.

Deze maand al van start

De openbare ruimte en riolering wordt
in 2021 opgeknapt. Omdat een aantal
werkzaamheden niet tot die tijd kan
wachten, wordt er binnenkort al het één

Zonder dat er afspraken over
gemaakt waren, was er tijdens de
twee bijeenkomsten - in de Sint
Michaëlskerk en bij de monumenten
aan de Waardsedijk - een thema dat
telkens de revue passeerde; de vrijheid
om te kunnen kiezen. Gastspreker
Hans Hillen (oud-minister van defensie
en kamerlid) stipte het aan in relatie

tot de toekomst van Europa en
merkte terloops op dat het algemeen
kiesrecht pas 100 jaar oud is, de
jeugdige dichteres Kiki Zengerink
stelde de keuzevrijheid centraal en de
tweespraak van stadsdichteres Nelleke
den Boer en Joke van Diest eindigde
met de woorden 'als je niet gaat
stemmen, hebben zij de macht'.

en ander uitgevoerd. Dit zijn de kap van
dode bomen, het plaatsen van informatieborden, en bestratingswerkzaamheden.
De bestrating tussen de rotonde en de
Hoogstraat is door de onderliggende
riolering ongelijk komen te liggen.
Om nu gevaarlijke situaties te voorkomen
wordt al in deze maand de bestrating van
dit weggedeelte hersteld.
Er worden twee informatieborden met
toeristische informatie in het centrum
geplaatst. Het bestaande aanplakbord
wordt weggehaald.
De dode bomen op de Grote Haven
worden verwijderd. De bestaande ruimte
om de bomen worden aangevuld met
grond zodat hier beplanting kan worden
aangebracht. In het najaar worden
nieuwe bomen geplant.
Voor meer informatie op de website
www.krimpenerwaard.nl/centrumhaastrecht. Ook kan men hier ideeën
en suggesties op kwijt.

door Gerard van Hooff

In de Grote Kerk vulden de aanwezigen
het volledige middenschip en aan
de Waardsedijk liep het aantal
belangstellenden in de honderden.

vervolg op pagina 4

De bestrating van de Haven wordt nog deze maand aangepakt
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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

Geslaagde
KERKDIENSTEN collecte Hospice
Oudewater
HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 12: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. A.D. Goijert

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. M. van de Ruitenbeek
‘T KRUISPUNT
Za 11: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 12: 10.00 uur Selma en Johana Snieder
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. T.J. Korten
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 12: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 12: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

De stichting vrienden van het Hospice
Oudewater heeft vorige week de
jaarlijkse collecte in Oudewater
gehouden. De collectanten werden in
de meeste gevallen warm onthaald en
er is uitermate gul gegeven.
Bij degenen die niet thuis waren werd
een boodschap achtergelaten met uitleg
en de uitnodiging om alsnog een
bijdrage per bank over te maken.
Ook van deze mogelijkheid werd
ruimschoots gebruik gemaakt.
De totale opbrengst is dit jaar
€ 5.084,-.
Het bestuur van de vrienden van het
Hospice Oudewater bedankt alle
collectanten en gulle gevers voor hun
bijdrage aan dit succes.
De collecte krijgt volgend jaar een
vervolg in de week van 12 tot 18 april.
Nieuwe collectanten blijven van
harte welkom. Aanmelden kan op
informatie@hospiceoudewater.nl

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 12: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A. Stijf
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. M.A. Meiring-Snijder
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 11: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 12: 10.00 uur Woord en Communie
Di 14: 19.15 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 12: 10.00 uur Piet Stolk

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J. van Dijk

Op maandagavond 13 mei is vanaf
19.45 uur de slotavond van het
Kurverkoor in de Huiskamer van
Waarder, Pr. Maximalaan.
Met medewerking van de evangeliezanggroep is er zang en samenzang
o.l.v. dirigent Ad van Pelt en
organiste Esther Dijkstra.
In de pauze is er koffie of thee;
tevens is er dan een collecte ter
ondersteuning van het koor.

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
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

Orgelexcursie naar de
Grote Kerk en de
St.-Franciscuskerk
Niet ver van elkaar bevinden zich
in het centrum van Oudewater
drie monumentale orgels:
twee in de Grote Kerk en één in de
Franciscuskerk.
Hoewel alle drie in de 19e eeuw
gemaakt zijn, heeft elk orgel zijn
eigen karakter en klankkleur.
Twee zijn van Nederlandse oorsprong
(o.a. van de fa. Maarschalkerweerd)
en één is afkomstig uit Engeland.
Samen met de stadsorganist van
Oudewater, Gerben Mourik, organiseert
de Stichting Utrecht Orgelland op
vrijdagmiddag 17 mei a.s. een excursie
naar deze drie orgels. Utrecht Orgelland
wil zo de aandacht vestigen op en
belangstelling vragen voor monumentale
orgels binnen de provincie Utrecht.
Iedereen is van harte welkom!
Vanaf 13.00 uur is er in het
Verenigingsgebouw bij de Grote Kerk,
Noorderkerkstraat, ontvangst met
koffie/thee. Het programma in de Grote
Kerk start om 13.30 uur. De excursie
wordt afgesloten in de Franciscuskerk
om ca. 16.15 uur onder het genot van
een drankje.
Naast Gerben Mourik verleent Pim
Schipper (hoofdorganist van de Grote
Kerk van Wijk bij Duurstede) zijn
medewerking. Zij geven een 'speelse'
toelichting met passende muziek op
deze heel verschillende orgels.
Kortom: een excursie die voor iedereen
interessant is!
Deelname graag vooraf melden bij het
secretariaat (tot uiterlijk 14 mei): j.
siemons1@gmail.com of 0346-212384.
Van niet-donateurs wordt e 10,gevraagd als bijdrage in de kosten.
Zie ook www.UtrechtOrgelland.nl.

Evenementenkalender
ZONDAG

12
-

Mei

Musical ‘Ester’. Zie ook zondag 19 mei.
Jong en wat ouder zijn van harte welkom vanaf
10.00 uur in ‘t Kruispunt, Nieuwe Zandweg
en de toegang is gratis.

LINSCHOTEN

Live op zondag: The Oldtimers.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.

HAASTRECHT

DINSDAG

14

t/m vrijdag 17 - Avondvierdaagse Montfoort.
Defilé op vrijdagavond onder muzikale begeleiding
van muziekvereniging ‘Ons Genoegen’. Inschrijven op
woensdag 1 en 8 mei van 18.30 tot 20.00 uur in de
kantine van voetbalvereniging VVM. Uiteraard zijn
ook dit jaar de deelnemers met een rolstoel welkom.
Natuurlijk kun je ook deelnemen als je buiten
Montfoort woont. Info: www.a4dmontfoort.nl

MONTFOORT

WOENSDAG

15
-

Kurverkoor Waarder

7 MEI 2019

Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten.
Start om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk Reinaldaweg); duur 2 uur. Kinderen vanaf 12 jaar
mogen mee, maar honden niet.
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma, 0348-432823 /
yvonnepostma45@gmail.com

LINSCHOTEN

Aanschuifdiner in De Grote Haven.
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om 17.30 uur.
Opgeven voor maandag 13 mei bij Han van Diemen,
tel. 0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com

HAASTRECHT

DONDERDAG

16
-

t/m zondag 19 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

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

VLIST

VRIJDAG

17

-

t/m zondag 19 - Boerendag op Achthoven West 41.
De Boerendag bestaat 40 jaar en is in de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een lang weekend waarin op
vrijdagavond en zaterdagavond gefeest wordt en op
zondag de traditionele Boerendag wordt gehouden.
Op deze traditionele Boerendag kan iedereen een
bezoekje brengen aan de stallen en dieren. Daarnaast
wordt er een heleboel informatie gegeven over de
huidige manier van werken op een boerderij en
worden er diverse activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. Rondom de boerderij wordt een
gezellige braderie georganiseerd, hier worden ook
verschillende oude ambachten gedemonstreerd.
Info: www.boerendag.nl

MONTFOORT

t/m zondag 19 - Meiconcerten ‘Huis te Linschoten’.
Huis te Linschoten opent weer haar deuren voor een
prachtig gevuld muzikaal weekend.
Kaarten dienen vooraf te worden besteld via de
website www.landgoedlinschoten.nl.

LINSCHOTEN

ZATERDAG

18

-

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 zaterdag 20 april 2019
OLAF Florinus
zoon van Tom en Coraline Boere
broertje van Sjoel
Henricus Vinkeweg 8
3411 EP Cabauw
Op maandag 22 april 2019

19

-

zoon van Remon
en Madelein de Goeij
Boezemsingel 8
3421 VS Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

HAASTRECHT

en zondag 19 - ‘T in het Atelier’-dagen.
De ateliers zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur bij
het Montfoorts Kunstenaars Collectief aan het
Klaverpad 6. Door de kunstenaars wordt gewerkt,
zowel binnen als buiten. Een goede gelegenheid dus
om met de kunstenaars in gesprek te komen.
Verder wordt er informatie gegeven; zijn er diverse
demonstraties en valt er volop kunst te bewonderen.
Info: www.montfoortskunstenaarscollectief.nl

MONTFOORT

en zondag 19 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

ZONDAG

SEPP

DRUKKERIJ

Open Muziekdag bij muziekvereniging Concordia.
Kinderen vanaf groep 4 en volwassenen zijn om 10.00
uur welkom in verenigingsgebouw De Grote Haven
in Haastrecht. Rond 11.00 uur beginnen de
proeflessen op het uitgekozen instrument.
Om 13.00 uur wordt de muziekdag afgesloten met
een heus mini-concert, waarbij alle vaders, moeders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte
welkom zijn om te komen luisteren.
Deelname en toegang tot concert is gratis.
Vooraf opgeven is niet nodig.

-

Alpe d’HuZes Challenge Toertocht.
Fiets mee met Team Carolien. Jan en Carolien
organiseren i.s.m. GRTC Excelsior, een
fietssponsortocht. Afstanden: 20, 60 of 100 km
(uitgepijld en GPX beschikbaar).
Inschrijfgeld € 5,- (meer mag natuurlijk ook!).
De gehele opbrengst gaat naar Alpe d'HuZes.
Starttijd tussen 09.00 en 13.00 uur;
startlocatie SVO, Statenland 5.
Voor meer informatie zie de website Team Carolien.

OUDEWATER

Musical ‘Ester’. Het is de bekende geschiedenis van
het Joodse meisje Ester, dat koningin werd en haar
volk redde van de ondergang. Dit Bijbelverhaal wordt
in een nieuw jasje gestoken. Door middel van
verschillende Nederlandstalige popnummers wordt
het spel van macht, angst, hoop en kracht
vormgegeven. Onder begeleiding van de band
‘Miracles’ gaan Cor den Boer, Remy van Keulen,
Esther Kooij, ds. Rianne van der Nagel-Meter en
Eduart Stigter het verhaal op een eigentijdse manier
spelen. Jong en wat ouder zijn van harte welkom
vanaf 10.00 uur in De Rank, Verlengde Hoogstraat en
de toegang is gratis.

LINSCHOTEN

Amazing Stroopwafels & Change of Key.
Gratis buitenconcert vanaf 14.00 uur op het
Concordiaplein. Bij slecht weer binnen in
Theater & Grandcafe.

HAASTRECHT

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

en

Toyota Yaris 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Suzuki Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . ‘08
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07

e 7.450,e 4.250,e 13.950,e 5.500,e 4.200,e 4.800,e 3.500,-

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

OUTLET

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

D E L A AT S T E S T U K S VA N O N Z E Z O M E R
EN WINTER DAMESCOLLECTIE

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

KORTE HAVENSTRAAT 22

WO 15 MEI 10.00 - 18.00 UUR
VR 17 MEI 10.00 - 21.00 UUR
ZA 18 MEI 10.00 - 16.30 UUR

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

kyona’s boutique
FashiOn FOr wOmen

Mei-aanbieding:
bij aankoop van een broek
30% korting op een bovenstuk

40 jaar
Vrijdag 17 mei

Navelstrengrace

Tentfeest met Beatcrooks en Zanger Kafke
DJ Tjeusto
Aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 18 mei
Tentfeest met
16 +
Aanvang: 21.00 uur

DJ Tjeusto

k
Van Di

Hout

Zondag 19 mei

NK Combinerace

Opendag op de boerderij
Kinderspeelveld
Braderie
Blind volleybal
The Wetnecks
Aanvang: 12.00 uur

Geopend: di t/m vr van 09.30 tot 17.30 uur
za van 09.30 tot 17.00 uur
Peperstraat 14, Oudewater

MOEDERDAGBOEKET

Nieuw:

Gratis bezorgen
op zaterdag 11 mei*

Suptrainingen voor kids !

* alleen in Oudewater bij een minimale
besteding van e 25,Havenstraat 3
3421 Bs Oudewater

0348 - 564370

Achthoven West 41, Montfoort
- Legitimatie verplicht -

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.
graag vóór 08.30 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:
ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudsestraatweg 17, Oudewater
stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Wesley,
30 jaar...
... zet je nu
een keer KOUD
pils klaar?!
Gefeliciteerd!
Je vrienden
Zaterdag 11 mei van 09.00 tot 14.00 uur

rommelmarkt
Grote kerk oudewater

Er zijn diverse kramen met antiek, speelgoed e.d.
Boekenmarkt en kledingverkoop in de kerk.
Plantenverkoop, Rad van avontuur.
Kinderactiviteiten in de Rank.
De opbrengst is voor de stichting
Verenigingsgebouwen van bovengenoemde kerk.
Spulletjes, zoals bijv. boeken, speelgoed en allerlei
gebruiksvoorwerpen kunt u inleveren in De Rank,
Noorder Kerkstraat 16.
Inlevertijden: dinsdag 7 en woensdag 8 mei
van 09.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Kennismakingstraining:
Dinsdag 14 mei 19.00 uur

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste
kinderen die de ambitie hebben
om wedstrijdjes te peddelen!
Leeftijd: 10-16 jaar*
Locatie: Statenland 5, Oudewater
Start:
18 mei 2019
DETraining:
IJSSELBODE
Zaterdag van 9.30-10.45 uur

OUD IJZER - OUDE METALENHET BLAD DAT GESPELD WORDT....
* Zwemdiploma A is verplicht
WITGOED - ELEKTRONICA
Pro-sup.nl info@pro-sup.nl 0348-560097
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

DE IJSSELBODE

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

HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

cAdeAutip!

Altijd goed.

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

een verwenbon
voor MoederdAg!

auto’s en tuin- en parkmachines

neeM een kijkje op
Mijn vernieuwde website

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

www.schoonheidssAlonlApAuw.coM

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

Te huur per 1 juli a.s.

achTerhuis van woonboerderij
2 km buiten oudewater
ruime, afgezette tuin, eigen berging en parkeergelegenheid.
huur: e 1.350,- per maand (excl. gas/elektra/water)
informatie: 06-53834065

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38
06-12549209
schoonheidssalonlapauw.com
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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
vervolg van de voorpagina

Bert en Jet Röhrich

Burgemeester Verhoeve verhaalde over
een tweetal levenservaringen van
Oudewaterse ingezetenen. Aan zijn zijde
stond het echtpaar Röhrich, dat
gewoonlijk de herdenking in Rotterdam
bezoekt. Bij de viering van het 60-jarig
huwelijksfeest van Bert en Jet was hun
levensverhaal ter sprake gekomen en dit
nu werd door de burgervader verhaald,
Jet Röhrich - één jaar oud bij het
uitbreken - is van Joodse huize en
verloor in de Tweede Wereldoorlog 87
familieleden. “U had hier niet mogen
staan van Hitler. Alle Joden moesten
sterven”, vatte Verhoeve het wereldbeeld
samen. De familie van mevrouw Röhrich
vluchtte naar Duitsland naar een andere

opa, woonde in een bos en overleefde.
De burgemeester sprak er schande van
dat hij bij een recent bezoek aan de
Rotterdamse synagoge had moeten
ervaren dat er gewapende agenten voor
de deur postten wegens de kans op een
aanslag. Van Bert Röhrich die 6 was
toen de oorlog begon, was de zinsnede
‘Vrijheid is blijheid. Mensen beseffen niet
genoeg meer wat oorlog teweegbrengt”.

Anton den Boon

Ook wijdde Verhoeve woorden aan de
inmiddels 94-jarige Anton den Boon, die
als 18-jarige op transport werd gesteld
naar de zoutmijnen in Hattorf (Duitsland).
Twee van zijn lotgenoten werden met de
vrijheid in zicht door Amerikaanse kogels
getroffen toen zij in alle euforie het zich
boven hun hoofden afspelende
luchtgevecht wilden aanschouwen. Den
Boon zelf bleef ongedeerd, maar koestert
nog de kameraadschappelijkheid die hij
ervaarde en zijn dankbaarheid voor het
voedsel dat hem in leven hield. En voelt
nog de wond in zijn hart over de
moeilijke tijd die hij doorstond.

concentratiekampen, Amersfoort en
Bergen-Belsen overleefde, hield dat zijn
zoon al vroeg voor. Zoals hij hem ook
meegaf ‘Jezelf nooit te hoog te achten’.
Hillen gaf aan zich tijdens de twee
minuten stilte twee vragen te stellen.
‘Wat zou ik hebben gedaan? En, wat zou
ik hebben gekund?’ Daarmee
onderstrepend dat omstandigheden
waarin een mens komt te verkeren zijn
gedrag kunnen beïnvloeden. Ook ten
kwade. In dat verband waarschuwde hij
o.a. voor het internet dat kan misleiden
en ontregelen en ons op het verkeerde
been kan zetten. Het doel ‘nooit meer
oorlog’ kan volgens de oud-bewindsman
slechts bereikt worden met vallen en

Vaandelwacht

Ook dit jaar was er een vaandelwacht
samengesteld. De vaandeldrager was
deze keer een lid van Bond van
Wapenbroeders en de wacht bestond uit
officieren, onderofficieren en
manschappen uit de Koninklijke Marine.
Sommigen zijn beroeps, anderen actief
dienende reservisten van wie de meesten
buitenlandse ervaringen hebben in
crisisgebieden. Zij hechten aan
herdenken en stilstaan bij vrijheid.

Hans Hillen

“Met een mes kun je brood snijden,
maar er ook verschrikkelijke dingen mee
doen”. De vader van oud-minister Hillen
die het Oranjehotel Scheveningen en de

Kiki Zengerink won de eerste prijs bij de
gedichtenwedstrijd en Lynn van der Weide
werd tweede

Vrijheid

Hans Hillen
opstaan. Hillen was overwegend positief
van toon in zijn toekomstvisie waarin hij
de Tien Geboden als leidend moreel
kader duidde.

Medewerking

Naast de leden van het organiserende
comité, was er een grote groep mensen
actief betrokken bij het stijlvol verlopen
van de plechtigheden. Gerben Mourik
begeleidde de zangeres Anneke de Hoop
die de mooie akoestiek van de
Michaëlkerk benutte om haar stem tot
zijn recht te laten komen. Bij de
monumenten aan de Waardsedijk deed
ze dat eveneens met het lied ‘Eli, Eli’.
Overigens was dit deel van de herdenking
ook in De Wulverhorst te volgen door de
inzet van Tom Bode die de livestream
verzorgde. Ingmar Oostrom las de
namen voor van alle Oudewaterse
gevallenen, De Banier zong voorafgaand
aan de 2 minuten stilte koraalmuziek.
De Muziekgroep Oudewater was present
en ook Scouting Oudewater verleende
assistentie bij de kranslegging.

Ook bloemen op graven

Niet alleen bij het gedenkteken werden
bloemen gelegd. Ook op de graven van
oorlogsslachtoffers op zowel de
algemene als katholieke begraafplaats
was dat gedaan. Speelsters van de
voetbalvereniging FC Oudewater
vormden een erewacht bij de graven van
de bemanning van de Barbara Mary.

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Sponsorfietstocht
voor team Carolien
Alpe d'HuZes team Carolien
organiseert samen met wielrenvereniging GRTC Excelsior een fietssponsortocht op zondag 19 mei.
Met deze tocht wil het team geld
inzamelen voor het evenement Alpe
d'HuZes. U kunt starten in
Oudewater of in Gouda.
Carolien Boere heeft borstkanker met
uitzaaiingen in haar botten. Ze zal hier
niet van genezen. Eind 2018 vertelde ze
in De IJsselbode over de deelname van
team Carolien aan Alpe d'Huzes op
6 juni aanstaande. Op dit moment gaat
het 'redelijk goed' met Carolien. "Ik voel
me goed. Onlangs heb ik een MRI-scan
gehad. Hopelijk is de uitslag hiervan
positief en kan ik voorlopig hetzelfde
medicijn gebruiken. Als er toch
uitzaaiingen zijn moet ik overstappen
naar een nieuw medicijn. Dan wordt het
wel spannend."
De afgelopen maanden heeft het team
al een leuk bedrag aan sponsorgeld
opgehaald. Een groot succes was de
verkoop van jam gemaakt door Carolien
van fruit uit haar eigen boomgaard. "Alle
380 potjes zijn verkocht en er wachten
nu nog mensen op hun bestelling. Zodra
de aardbeien goed zijn, maak ik weer
jam."

door Ellen van Leeuwen

Saamhorigheid

Nu zijn alle pijlen gericht op de sponsorfietstocht. Carolien hoopt hiermee een
flink bedrag op te halen. Tijdens de
sponsorfietstocht kunnen deelnemers
routes fietsen van 20, 60 of 100
kilometer. Alle routes worden uitgepijld
en beschikbaar gesteld als GPX-bestand.
Na afloop van de fietstocht kunt u een
feestje vieren op de boerderij van
Carolien en haar man Jan. Er is muziek,
eten, drinken en een trampoline voor de
kinderen. "We willen de sfeer en het
saamhorigheidsgevoel meegeven dat zo
kenmerkend is voor het evenement Alpe
d'HuZes. Dat motiveert wellicht mensen
om volgend jaar ook daaraan mee te
doen."
De toertochten op zondag 19 mei zijn
geschikt voor (geoefende) wielrenners en
net zo goed voor gezinnen met
kinderen. Starten kan tussen 09.00 en
13.00 uur bij SVO in Oudewater of
GRTC Excelsior in Gouda. De deelname
bedraagt minimaal 5 euro, meer geven
mag. De gehele opbrengst gaat naar
Alpe d'HuZes. Meer informatie leest u
op teamcarolien.boerevlist.nl. Hier kunt
u ook de routes downloaden.

Wij herdenken de doden
Elk jaar op 4 mei

Vrijheid
Ik sta voor de ijssalon
Zij stonden bij een treinstation
Niemand wist wat hen te wachten stond
Ik kies, jij kiest, wij kiezen
1 verbod, 2 verbod, 3 verbod
Niks, niet verkiezen
Ik heb mijn smaak gekozen
Aardbei om precies te zijn
Zij zitten waarschijnlijk al in de trein
Op weg naar Duits terrein
Wij kiezen,
Wij mogen kiezen
Wij staan daar bij stil
Luister, er is een meningsverschil
Kiki Zengerink

Wij herdenken de doden
Maar wat zegt dat mij

BLIK op ...

Het gaat over een gebeurtenis van toen
Wij herdenken de doden, dat is het
minste wat we kunnen doen
Op 4 mei worden 2 minuten stilte in
acht genomen
Voor alle slachtoffers die in die tijd zijn
omgekomen.
Op 4 mei om even voor acht
Kijken we tv en klinkt er zacht
Gefluister en wachten op de trompet
Die aangeeft dat de 2 minuten worden
ingezet
Dan denk je na over het leven
En denk ik dat ik dit ook aan mijn
kinderen zal doorgeven.
Lynn van der Weide

Vrijheid
Afgelopen weekend hebben we weer uitgebreid stilgestaan bij de vrijheid
die we genieten in ons land. Daaronder is de vrijheid van meningsuiting.
En die is bijna onbeperkt, tot het recht om te beledigen toe, zoals Ayaan
Hirshi Ali aan het begin van deze eeuw betoogde. Het toenmalige
kamerlid voor de VVD maakte er ongegeneerd gebruik van. In haar geval
voor een kruistocht tegen de Islam. Dat was nog voor Facebook, Twitter
en andere sociale media. Die vrijheid wordt in ons land alleen begrensd
door het aanzetten tot haat en geweld. En wanneer is daar sprake van?
De moeizame processen tegen verschillende uitspraken van Wilders
bewijzen dat het lastig is om een grens te trekken.
Afgelopen week blokkeerde Facebook een paar accounts van mensen die
extreme meningen verkondigen. Eén daarvan is die van een rabiate
anti-semiet. De anderen zaten vooral in de hoek van rechts extremisme
vooral als het gaat om de verdediging van de witte mens als superieur ras.
Het zijn overigens geen Nederlanders. Maar ook in ons land is, meer dan
70 jaar na de bevrijding van het nazisme, het rechts extremisme en
antisemitisme weer in opkomst, zoals in de hele westerse wereld. Niet
alleen Joden zijn het doelwit, in toenemende mate ook moslims. En sinds
we ‘sociale’ media hebben gaan uitingen daarvan flitsend de wereld over.
De lezers van die uitingen worden aangespoord om in een ‘groep’ te
stappen. Als je het er niet mee eens bent hoor je automatisch tot de
‘tegenpartij’ en heb je geen verstand of ben je tenminste dom of hoor je
bij die andere verfoeide groepen als ‘liberalen’, de elite of, nog erger: je
bent links. Wordt het tijd om aan die zwaar bevochten vrijheid van
meningsuiting (en godsdienst) grenzen te stellen?
Facebook heeft dat nu gedaan. Facebook is niet de overheid maar een
bedrijf dat winst maakt. Zij hebben bepaald dat zij sommige uitingen niet
meer op hun platform willen hebben. Censuur, riepen sommigen.
Eindelijk, riepen anderen.
Heeft iedereen het recht om maar alles te roepen en verspreiden op basis
van de vrijheid van meningsuiting? Ik hink op twee gedachten. De ene is
dat vrijheid niet kan bestaan zonder respect voor de ander die eveneens
dat recht heeft. De andere is dat het gevaarlijk is om extremisten en
verdedigers van extreem gedachtegoed onbegrensd hun gang te laten
gaan. Waar trek je een grens? Ik ben geneigd die te leggen bij
‘ontmenselijken’ van hele groepen. Alle (vul in: joden, moslims, niet-witte
mensen) zijn gevaarlijk. Wat mij betreft ondernemen we daar actie tegen.
Trudie Scherpenzeel
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Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost
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aandacht voor afscheid

Corry Roest

SCHILDERWERKEN

SCHILDER

&

ChantalGijssel
van

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door
de enorme steun die wij hebben gekregen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Rolien Hollaar -Versteeg

30 jaar
ervaring

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Wegens de enorme belangstelling bij de
condoleance en bij het afscheid is het
voor ons niet mogelijk om jullie allemaal
persoonlijk te bedanken.

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Het is ons duidelijk geworden dat Rolien
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen
veel heeft betekend.

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten
NEKREWREDLIHCS

SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen
DE IJSSELBODE
Vrijblijvende prijsopgave

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

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

0348-564574
06-40363070
NEKREWREDLIHCS

Emile
Lise
Tessel
Familie Versteeg
Familie Hollaar

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

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN!

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Haastrecht, mei 2019

Vermey

uitvaartzorg
T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Nog niet … en tóch!

Gedichten en korte verhalen
van Wim Zevenhuizen

door Gerard van Hooff

Contact

Bloemlezing

Een bloemlezing van zijn werk stelde hij
zelf samen, maar het vinden van een
uitgever gelukte niet. In juni 2013
overleed Wim Zevenhuizen en in feite lag
een volledig boekwerkje klaar voor
publicatie. Zelfs het voorwoord met
daarin de motivering van het laten
verschijnen van een bundel lag gereed.
Er lijkt een parallel met de wijze waarop
de schrijver Herman de Man zijn boeken
afsloot. Die uitte zijn ontevredenheid
over het eindresultaat met de woorden
'Nog Niet'. In de titel van Wims bundel

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Autobiografisch

De gedichten van Wim Zevenhuizen zijn
deels autobiografisch. Zo schreef hij 'Kind
van Kerst', 'Over ja gesproken', 'Marit' en
'Belijdenis doen'. De vijf verhaaltjes over
de Tweede Wereldoorlog en het verhaaltje
'Pepermunt' hebben hetzelfde
waarheidsgehalte.

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Een nieuw Tv-programma dat op maandag 17 juni voor het eerst op de buis komt,
vraagt aandacht voor de gehandicapte medemens. In de eerste aflevering kiest
Nederland een ‘Minister van Gehandicaptenzaken’. Die komt aan het hoofd te staan
van een project ‘ministerie van Gehandicaptenzaken’ dat opkomt voor de bijna
2 miljoen mensen in Nederland met een handicap. Het programma is een initiatief
van Lucille Werner, bekend van o.a. het spelletjesprogramma Lingo, en het wordt
uitgebracht door KRO/NCRV.

Vorige week woensdag kwam een
cameraploeg naar Hippisch Centrum
de Lange Linschoten om daar een
promotievideo op te nemen. Aan de
manege is namelijk ook de stichting
‘Alle Mensen te Paard’ verbonden.
Dankzij die stichting kon het hippisch
centrum een til-lift aanschaffen,
waarmee mensen die zelf niet op een
paard kunnen opstijgen, met de lift in
het zadel gezet worden en zo toch
genieten van het paardrijden.
Middelpunt van het filmpje is Shirley van
der Mast, die al zo’n vijftien jaar niet
meer kon paardrijden omdat ze er niet
meer op of af kon komen. Dankzij de lift

hebben deze twee woorden een volstrekt
andere invalshoek. Het verwijst naar de
tijd waarin we nu leven en die nog ver is
van de door God beloofde 'nieuwe hemel
en nieuwe aarde'. De toevoeging 'en
tóch' (die zijn bestaan waarschijnlijk dankt
aan de leuze die voormalig predikant
Oosterom op zijn woning voerde) biedt
mensen die de moed dreigen te verliezen
bemoediging en troost. Dat althans was
de hoop van de auteur.

BrocAnte

Nieuw programma
over handicaps

Bij zijn afscheid als directeur van de
Immanuëlschool in oktober 1991
werd een gedicht voorgelezen met de
titel 'Herfst'. Voorlezer-van-dienst was
het bestuurslid Gert Eykelboom die
afsloot met de woorden 'dit was een
gedicht van de dichter Wim
Zevenhuizen'. Voor velen van de
aanwezigen was dit geen geheim.
Zij immers wisten al jaren dat de
schoolmeester die zijn loopbaan
beëindigde zich als liefhebber van taal
veelvuldig bezighield met het schrijven
van inspirerende gedichten met een
boodschap.
In het Contact, de schoolkrant van de
Immanuëlschool, had Wim Zevenhuizen
jarenlang zijn pennenvruchten
gepubliceerd. Niet alleen gedichten
vloeiden uit zijn pen, ook korte verhalen
en meditatieve overwegingen kwamen
van zijn hand. Een stichtelijke boodschap
was er altijd in te vinden. "Wim had",
aldus zijn weduwe Francien, "niet alleen
liefde voor de Nederlandse taal maar
tevens de behoefte de mensen een
boodschap mee te geven". Na zijn
pensionering pakte hij de eerder
afgebroken studie Nederlands (tot begin
'80) op in de vorm van cursussen bij het
LOI en benutte hij de vrijgekomen tijd
steeds vaker met schrijven van verhalen
en gedichten. Ook het maken van
aquarellen maakte hij zich vaardig.

Grenen& India-meubelen

en nog veel meer…

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Antiek

Postuum eerbetoon

Francien Zevenhuizen beschouwt het
verschijnen van deze bundel als een
postuum eerbetoon aan haar man. Haar
wens ('het was nu of nooit') werd realiteit
door de steun van Wout van Kouwen die
haar met raad en daad terzijde stond.
Drukkerij Heno zorgde voor de lay-out
en het drukken. Het boekwerkje is
voor e 10,95 te koop bij The Read Shop
aan de Leeuweringerstraat en Bijbelshop
de Veilige Haven in de Peperstraat.
Een deel van de opbrengst is bestemd
voor het Kenia-project van Teus en Lenie
Bos, een project dat Wim een warm hart
toedroeg.

kan Shirley nu weer te paard.
De video is al te zien op de facebookpagina van de manege. Daarbij is te
horen hoe enorm blij Shirley is: “dat dit
nu vandaag mogelijk wordt gemaakt
betekent alles voor me.”
Het Hippisch Centrum de Lange
Linschoten is volledig ingericht op
rolstoelgebruikers. Denk hierbij aan
extra brede gangpaden een invaliden-wc
en een gelijkvloerse kantine. Omdat niet
iedere ruiter in een standaard zadel past
is de stichting een crowdfundingsactie
gestart voor een aangepaset zadels.
Dus zakdoeken klaar? Kijken maar!
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Kent u iemand die een lintje verdient?
In elke gemeente heb je ze.
De mannen en vrouwen van
het eerste uur. De werkers.
Zonder hen draait de volleybalvereniging niet, gaat het
niet soepel bij het koor, komen
maaltijden niet op tijd aan huis
en loopt het niet op rolletjes bij
de kerk.

Schuldhulpmaatje, Voedselbank en
noem al die andere Oudewaterse
organisaties en instellingen maar op
die drijven op deze noeste werkers.
Soms valt kritiek hen ten deel.
Maar respect is het gevoel dat voor
deze onbezoldigde krachten moet
worden opgebracht. En u, u weet
misschien wel iemand aan te wijzen.

Wat drijft deze inwoners?
Noem het club- of naastenliefde. Of
gewoon een vrijetijdsbesteding die
zorgt voor zingeving of voldoening
oplevert. Het absorbeert zo’n beetje
elke minuut vrije tijd. Soms vraag je
je af wat deze mensen bezielt.
Iemand die zich onvoorwaardelijk
geeft voor Jeugdwerk Oudewater,
Onderling Sterk, Roefelcomité,

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

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
het wijzigen van de indeling
van stal 4 en het in stal 3
voorzien van volièrehuisvesting
op de bovenverdieping,
ingediend op: 19-04-2019,
dossiernummer: OLO4364195

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

ingediend op: 23-04-2019,
dossiernummer: OLO4368843

• Joostenplein 35 in Oudewater
het wijzigen van de
brandcompartimenten,
ingediend op: 05-04-2019,
dossiernummer: OLO4330707

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
het gedeeltelijk vervangen van
een bouwwerk, het doen van
een intern aanpassing van
bestaande stallen,
ingediend op: 25-04-2019,
dossiernummer: OLO4369821

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

APV / Bijzondere wetten
• Centrum, Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor het informeren
van mensen over dierenhulp en
dierenleed door stichting
Zinloos Geweld tegen Dieren
op 18 en 24 juni, 8 juli en
20 augustus 2019,
ingediend op: 19-04-2019,
dossiernummer: 1921677

• de Wiericketuin aan de
Kolonel Stamfordstraat in
Hekendorp
het organiseren van de
huttenbouw Hekendorp van
28 t/m 30 augustus 2019,

Zo’n Oudewaternaar die erkenning
en waardering verdient. Misschien
wel in de vorm van een koninklijke
onderscheiding. Dat gebeurt altijd
op de laatste werkdag voor
Koningsdag. Dan is de jaarlijkse
lintjesregen. In 2020 is dat vrijdag
24 april.

Als u zo iemand kent, dan zijn wij
op zoek naar u. U kunt iemand
voordragen voor een lintje, samen
met de ondersteuning van anderen.
Doe zo’n voordracht vóór 1 juli 2019.
Meer informatie op de website
(www.oudewater.nl:
zoek
op
‘lintjesregen’) of bel 14 0348. Hier
kunt u ook een voorstelformulier
aanvragen.

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

15.00-17.00 uur
Toleind 1
Groente en fruit direct uit de eigen
buurt. Hoe lekker is dat!
Een paar muntblaadjes afsnijden voor
een heerlijke verse thee thuis?
Waarom niet? Of wat basilicum
meenemen om ‘s avonds een Italiaanse
schotel op smaak te brengen?
In Oudewater is dat geen probleem.
Dat is het idee van een eetbare stad.
De kruiden en bloemen groeien om
de aantrekkelijkheid van de stad
te vergroten én uw maaltijd te
veraangenamen. Eet smakelijk!

De Nepalese zilversmid Dambar Bishnokarwa komt woensdag
15 mei a.s. naar de wereldwinkel in Oudewater met een grote
collectie klassieke en moderne Nepalese zilveren sieraden.

besluit: verleend op 26-04-2019,
dossiernummer: 1921598

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

ingediend op: 24-04-2019,
dossiernummer: 1921692

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

11 mei 2019

• Diverse plaatsen in Oudewater
het ophangen van een spandoek
van 13 t/m24 mei 2019
ter promotie van het
Woerdens Lentefestival,

ingediend op: 17-04-2019,
dossiernummer: 1921701

• Hekendorpse Buurt 2
in Hekendorp
het verbouwen van de woning
en bijgebouw en plaatsen van
dakkapel,

ingediend op: 24-04-2019,
dossiernummer: 1921693

Aftrap ‘Eetbaar Oudewater’

Nepalese zilversmid komt naar
Wereldwinkel Oudewater

ingediend op: 24-04-2019,
dossiernummer: 1921691

• Wiericketuin aan de
Kolonel Stamfordstraat in
Hekendorp
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de
huttenbouw Hekendorp 28 en
29 augustus 2019,

Uitnodiging Eetbaar Oudewater

• Gemeente Oudewater
het houden van een collecte van
de Maag- Lever- en Darmstichting
van 6 t/m 11 mei 2019,

• Waardsedijk 83 in Snelrewaard
het wijzigen van het
bestemmingsplan voor de
nieuwbouw van een woning,

• de Wiericketuin aan de
Kolonel Stamfordstraat in
Hekendorp
het produceren van geluid tijdens
de huttenbouw Hekendorp op
29 augustus 2019,

07 mei 2019

besluit: aanvraag ingetrokken
op 20-04-2019,
dossiernummer: OLO4248311

besluit: verleend op 29-04-2019,
dossiernummer: OLO4256057

• Joostenplein 35 in Oudewater
het plaatsen van een
overdekte wiwa opstelplaats,
signing en kozijnen,

besluit: verleend op 26-04-2019,
dossiernummer: OLO4263588

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

Dambar was de zoon van een smid
in een Nepalees bergdorp. Zijn
familie behoort tot de laagste kaste,
en toen hij tuberculose kreeg was
hij feitelijk kansloos. Dankzij een
Nederlandse ontwikkelingswerker
die medicijnen voor hem kocht en
later zijn opleiding betaalde, kon
Dambar zilversmid worden. In zijn
atelier in Kathmandu leidt hij op zijn
beurt zilversmeden op. Via een
coöperatieve fair trade organisatie
verkopen zij hun producten onder
meer in Europa.

Na de enorme aardbevingen in zijn
land in 2015 heeft Dambar nog
maar één doel: de wederopbouw
van zijn geboortedorp waar geen
steen op de andere bleef.
Dambar Bishnokarwa is op 15 mei
van 11.00 uur tot 16.30 uur te gast
in de wereldwinkel en kan daar zijn
sieraden rechtstreeks verkopen ten
gunste van zijn dorpsgenoten, en de
opleidingen en werkgelegenheid in
zijn atelier.

Agenda
• Vergadering Forum Samenleving
maandag 27 mei om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 28 mei 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 7 mei 2019

Voor acht tot zestien: follow your dream!
Nu kan dat als je tussen de acht en zestien bent: je droom-workshop volgen in
Oudewater en het blijkt ook nog eens heel weinig te kosten. Vanaf eind mei,
begin juni zijn er workshops rappen, dansen, diskjockeyen, zingen, filmen en
muziek producen. Het kan allemaal.
Saskia Wulterkens (Cultuurhuis) en
Haitham Taher (Jeugd-Punt) vertellen
enthousiast over de workshops die ze
voor de jeugd samen met het Muziekhuis,
de scouting en wellicht de verschillende
dansscholen gestalte aan het geven zijn.
"Wij vinden het heel belangrijk", vertelt
Saskia, "dat kinderen hun talenten
kunnen ontdekken en daarmee aan de
slag kunnen gaan."
Haitham vult aan: "We werken ook
samen met 'Heksen in Touw', want
tijdens de braderie die zij organiseren is

er ook een soort markt, waar
verenigingen zich kunnen presenteren.
En dan kunnen de jongens en meisjes die
de workshops hebben gevolgd laten zien
wat ze geleerd hebben: ze kunnen daar
dan rappen, dansen, zingen, muziek
laten horen of een filmpje laten zien.
Dus wie eens wil ontdekken of dat iets is
wat bij hem of haar past, kan zich bij ons
aanmelden."
Het blijkt dat er op die 29e juni behalve
kijken naar de prestaties van anderen,
zelf ook nog aan de slag kan worden

gegaan: er worden leuke objecten
gemaakt en je kunt er met graffiti aan het
werk. Die mooie samenwerking met
andere organisaties stemt de cultuurcoach
en de jongerenwerker binnen de
gemeente Oudewater enorm blij.
Maar ook dat al deze zaken voor weinig
geld gerealiseerd kunnen worden, omdat
de gemeente deze initiatieven subsidieert.
Nu konden ze het festival op een
aantrekkelijke wijze organiseren en de
jeugd echt iets leuks bieden wat niet zo
duur is. Wie graag mee wil doen moet de
site van het Cultuurhuis en de Facebookpagina van 'Follow-Your-Dream-Festival'
goed in de gaten houden, want hier
zullen veel jeugdigen zin in hebben.

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter
kijkopijsselstreek.nl
@ijsselstreek

en via de

KijkOp App
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Rond het GASPLEIN
deel 4:

7 MEI 2019

het Zigeunerkamp

In onze serie over Het Gasplein volgt hier deel 4: Het Zigeunerkamp.
Achter de V.Z. melkfabriek op het Gasplein bevond zich tot begin
jaren ‘70 van de vorige eeuw een zigeunerkampje.
In vroeger jaren had bijna iedere gemeente een woonwagenkampje
aan de rand van de gemeentegrens. Op onderstaande ‘luchtfoto’
is het Oudewaterse kampje met enige moeite te zien. Bij het kamp
liggen twee bootjes waar meestal zwerverstypes in woonden.
Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
Er lagen regelmatig van die bootjes bij het woonwagenkamp.
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com
Koos Lindeman was ook zo’n type. Hij lag, met zijn omgebouwde
landingsvaartuigje, meestal in Willeskop, vlak bij De Schans.
Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Aan de zijkant van dit gammele bootje had hij een gat gemaakt om
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
water uit de IJssel te kunnen scheppen. Koos verdiende wat centjes met
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
het slijpen van scharen en messen en kon heel goed pannen repareren.
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Kinderen gingen wel eens met een centje naar hem toe.
Hij kon daar een heel leuk fluitje van maken.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
Als we naar de foto van rond 1950 kijken, zien we geen woonwagens
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
staan, maar aan de lichte vlekken zijn de plaatsen nog wel te onderscheiden. Het gebouwtje bij het kamp, wist Wijnie Kwakernaak mij te
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
vertellen, was de schuur van Dijksman. Zijn koeien liepen daar op
de redactie wenst u veel leesplezier.
Het Markveld. Het vee van Dijksman stond in de winter op zijn stadsboerderij
aan het Rode Zand. Rechts is het in 1935 aangelegde zwembad te zien.
Het water daarvoor werd rechtstreeks uit de IJssel betrokken.
Er is nog een leuke anekdote over
deze man: Eerst moet worden
vermeld dat de woonwagens voor
hele gezinnen zodanig krap bemeten
waren, dat als slaapplaatsen veelal
zogenaamde couchettes dienden,
hoger langs de zijwanden geplaatste
smalle bedden, zoals ze ook wel in
oude slaaptreinen voorkwamen.
Iedereen weet dat bij de geboorte
van kinderen de vader aangifte doet
bij de Burgerlijke Stand van de
gemeente. Maar als het een
ongehuwde moeder betreft, gebeurt
dat door iemand anders die bij de
geboorte aanwezig is geweest.

Zigeunerkamp
aan de Bokkenkade
Henk Stofberg vertelde me het
volgende: Het zigeunerkamp lag
voorbij de melkfabriek. Je reed de,
aan de buitenzijde aanwezige
transportband voorbij, richting de
huidige Bokkenkade. Het verharde
terrein tussen de melkfabriek en
Hollandsche IJssel hield op bij de
ingang van het zigeunerkampje.
In plaats van rechtdoor, naar de toen
nog niet geasfalteerde IJsselkade
(Bokkenkade), kon je schuin links
naar beneden, naar de entree van
het kampje. Het terrein zelf was
verhard met grote kinderhoofdjes.
Daar stonden bij mijn weten circa
zes witte woonwagens, die bewoond
werden door enkele families met
kinderen. Waar ze van leefden, was
me niet duidelijk, maar als jochie
dacht ik hier en daar
autosloopmaterialen te zien liggen.
Het terrein zelf oogde niet als een
bende of sloperij, maar naar
omstandigheden redelijk ordentelijk.
Natuurlijk wel veel wasgoed buiten,
spullen om de woonwagens heen,
maar geen zooitje als bij menige
autosloperij.
Rechts van de entree bevond zich
een grote betonnen bak, een soort
vierkante bunker. De voorzijde
richting kampterrein was helemaal
open en in het dak zat een kleine
vierkante opening. Toen we ons een
keer een stukje op het terrein
gewaagd hadden, klommen we
bovenop die bunker, keken door die
opening en zagen dat de hele vloer
bezaaid lag met menselijke
uitwerpselen en wc-papier. Kortom:
dat was een grote betonnen Dixie.

Het woongebied, het terrein zelf, was
voor een buitenstaander een soort
no-go area. Wij (drie lagere schooljongens) vonden het een keer stoer
om met onze fietsen uit te testen wie
het verst het terrein op durfde te
rijden. Toch een beetje eng als je
8 à 10 jaar bent. Eerst over het
Gasplein, onder die ijzeren bak voor
het kolentransport door, en dan racen
naar het begin van het kamp.
Er kwamen een paar kindertjes kijken
en die bleven staan met een blik van:
hier komt nooit een vreemde.
Al gauw kwam een moeder naar
buiten om ons weg te jagen.
Niet grimmig, maar met genoeg
uitstraling van: vort jullie; jullie
hebben hier niks te zoeken.
Sneu voor de kindertjes.
Met deze mensen had de
Oudewaternaar, bij mijn weten,
geen contact.
Ik weet wel dat twee of drie vrouwen
uit het kamp af en toe boodschappen
deden in de Vivo winkel van
Van Schaik op de Havenstraat,
naast de Posthoorn van Paul van den
Hoogen (de Kromme Deur).

Weinig contact
Eigenlijk kwam niemand uit
Oudewater op het terrein. Alleen
Verwaal van de gemeente om het
‘privaat’ te legen en Ricardo
Konings. Hij schreef op Facebook:
Toen ik als jochie van 12 de
ochtendkrant rondbracht, leverde ik
er ook een bij de zigeuners af.
Ik kreeg dan meestal warme
chocolademelk. Het waren aardige
mensen. Ik keek mijn ogen uit naar
die prachtige glimmende spullen die
ze hadden staan.

De woonwagen met auto en brommer van De Koopman van Venetië.

door Wout van Kouwen

Zo kwam op een gegeven dag een
plaatselijk huisarts de geboorte
aangeven van een kind van de
oudste dochter van de koopman.
Hij had de vorige dag ‘s avonds laat
in de schaars verlichte woonwagen
de bevalling van het ongehuwde
tienermeisje gedaan. De dokter kreeg
na zijn werk een bak water
aangereikt en terwijl hij zijn handen
waste, keek hij omhoog en zag een
stelletje kinderhoofdjes die met grote
ogen, en muisstil, vanuit hun bed de
bevalling van hun oudste zus hadden
meegemaakt !!
Zo maakten de ambtenaren ook mee,
dat ze op een keer bezoek kregen
van de al zeer oude heer Gerlach.
Die was van de generatie die nog
met paard en wagen door het land
trok. Vanwege zijn leeftijd stond hij
op het laatst permanent op het
Oudewaterse woonwagenkampje.
Met een karretje achter zijn kleine
paard (een hit) ging hij regelmatig
gras halen langs de kade van de
Hollandse IJssel. Op een dag kwam
hij het stadhuis binnen met een
mededeling en een vraag. Zijn hit
was dood. Na het betonen van
medeleven met dat droevige feit,
werd hem naar zijn vraag gevraagd.
Hij wilde een nieuwe hit.
“Maar meneer Gerlach toch, u reist
niet meer met uw wagen, waarom
heeft u dan nog een nieuwe hit
nodig?” En daar kwam zijn
(hilarische) antwoord:
“Om gras te halen voor de hit!”
Enkele zigeunerfamilies liggen op
onze beide kerkhoven in Oudewater
begraven, zoals de families Veraart
en Jacobs. Zeer regelmatig worden
deze graven bezocht en worden er
weer verse bloemen bijgezet.

Op de lagere scholen kwamen de
kinderen soms in contact met
zigeunerkinderen, die een poosje bij
hen in de klas kwamen. Maar daar
werd vreemd tegenaan gekeken.
Kenmerkend daarvoor is het verhaal
van Nettie Stoppelenburg: Ik herinner
me een meisje uit het zigeunerkamp
dat bij mij in de klas zat op de
School met den Bijbel. Ze was heel
aardig en wilde me graag helpen,
maar niemand wilde/mocht met haar
omgaan. Ik wilde haar uitnodigen op
mijn verjaardag, maar mijn
vriendinnen zeiden toen “Als je haar
meeneemt, mogen wij van onze
ouders niet komen”. Toen we
eenmaal bij mij thuis waren,
vertelden de meisjes heel
verontwaardigd aan mijn moeder en
mijn zus dat ‘dat meisje’ ook
meewilde. Mijn zus reageerde toen
met: “O, wat leuk, had haar maar
meegebracht!”

Het woonwagenkamp
en de gemeente Oudewater
Piet Brouwer schreef me het
volgende:

De kinderen van ‘De Koopman van Venetië’ konden vanaf hun bed tot in
detail de bevalling van hun oudste zus volgen.

De rondtrekkende woonwagenbewoners waren vaak afhankelijk van de
Armenwet. Die werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
voornamelijk nog door particuliere instellingen, vaak kerkelijke, uitgevoerd.
De gemeenten hielden een plek voor woonwagens in stand. In 1965 werd
de Algemene Bijstandswet ingevoerd, uit te voeren door de gemeenten, met
een aparte regeling voor woonwagenbewoners. Onder de Armenwet
bestond de bijstand veelal uit een bijdrage in natura. De aanvragers konden
dan bij de plaatselijke middenstand via een bon kruidenierswaren, kleding
of huishoudelijke artikelen halen. Met de invoering van de Algemene
Bijstandswet veranderde dat. Het beginsel van die wet was dat
bijstandsgerechtigden geld kregen en zelf konden bepalen hoe ze dat
besteedden.
Als er werk in de omgeving was, verbleven veel woonwagenbewoners
ergens op een kamp, maar een behoorlijk aantal leidde in die tijd een
zwervend bestaan. Hun woonwagens en caravans werden vaak getrokken
door grote oude Amerikaanse auto’s. Ze klopten dan aan om geld voor een
volle tank benzine. En omdat veel gemeenten die lieden liever kwijt dan rijk
waren, werd dat nogal gemakkelijk verstrekt. Zo waren er slimmeriken die
op een dag wel drie of vier gemeenten aandeden en zo rijkelijk van geld
werden voorzien. Om dat te voorkomen, werd toen een landelijk meldpunt
voor die dagvergoedingen ingesteld. Zo moest een Oudewaterse
gemeenteambtenaar een keer geld aan zijn woonwagencliënt weigeren,
omdat zijn limiet was bereikt. De arme ambtenaar werd daarop door de
zeer boze woonwagenbewoner aan zijn stropdas over zijn bureau
getrokken en moest door collega’s worden ontzet.
Ook voor de voorziening in de huisvesting waren woonwagenbewoners
afhankelijk van de overheid. Als de wagen versleten was, gerepareerd
moest worden of zelfs geheel moest worden vervangen, werd soms een
beroep op de gemeente gedaan.
De bekende marskramer De Koopman van Venetië kwam ooit via het bordes
het stadhuis binnen met het verzoek om een nieuwe woonwagen en als
bewijs voor zijn nood had hij een van de verrotte balken van de wagen
onder zijn arm meegenomen.

Het Oudewaterse kamp is in de loop
van de jaren zeventig opgeheven,
omdat alle woonwagenbewoners in
elke provincie op grote centrale
kampen moesten gaan wonen.
Voor de provincie Utrecht was dat
o.a. het kamp De Huppel aan de
Huppeldijk in de stad Utrecht.

De volgende aflevering is
in zijn geheel gewijd aan
‘De Koopman van Venetië’.
Bronnen:
‘Venetië’ door Cor van Someren,
Nettie Stoppelenburg, Piet Brouwer,
Henk Stofberg, de facebookpagina
‘Je bent pas een Oudewaternaar als …..’,
Wijnie Kwakernaak- van Oudenallen.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.
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Huurdersbelang gaat leden
over fusie raadplegen

VLIST

Wat is de meerwaarde voor de
huurders van Groen Wonen Vlist van
de (beoogde) fusie met de drie kleine
woningcorporaties uit Ammerstol,
Gouderak en Ouderkerk. Deze vraag
zal op de ledenraadpleging van
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk,
Vlist centraal staan.
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek heeft woningbouwvereniging
Groen Wonen Vlist, 1040 woningen,
een besluit genomen om een fusietraject
in te gaan met de woningcorporaties uit
Ammerstol, 266 woningen, Gouderak,
364 woningen en Ouderkerk aan de
IJssel, 266 woningen. Huurdersbelang
wil de resultaten van dit onderzoek en
doorlopen proces met haar leden/
huurders bespreken en horen hoe men
over een mogelijke fusie denkt.
Volgens Huurdersbelang kunnen er bij
de leden onder andere vragen zijn over
financiën, dienstverlening, huurprijzen.
enz. Zij hoopt op alle vragen een
antwoord te kunnen geven. Het één en
ander zal van invloed zijn op het
definitief in te nemen standpunt door
het bestuur van Huurdersbelang. "Het
gaat tenslotte om de toekomst van de
zelfstandige woningbouwvereniging
Groen Wonen Vlist."

kunnen worden. Ook zal er op financieel
gebied minder risico´s zijn en er is een
groter investeringsvermogen. Reniers:
"We kunnen de kwaliteit van de dienstverlening behouden en vergroten.
We blijven zichtbaar voor de mensen.
En voor de gemeente zijn we een
grotere partij."

Efficiënter en professioneler

Leden ondernemersvereniging
Haastrecht op bezoek bij de brandweer
Maandagavond waren zo'n 25 leden van de Ondernemersvereniging Haastrecht
OVH te gast op de Haastrechtse brandweerkazerne. De ondernemers waren daar
op uitnodiging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een
recent initiatief van het ministerie van Justitie. Het CCV is een stichting die
partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Het CCV biedt
kennis en advies op maat op de gebieden veilig wonen, veilig ondernemen en
veilig leven. Een vertegenwoordiger van het CCV kwam een ster uitreiken in het
kader van het keurmerk veilig ondernemen.
Ploegchef Bas Verboom van de brandweerkazerne Haastrecht gaf een korte
presentatie over het brandweervak in het
algemeen en specifiek over de brandweer
in Haastrecht. Hierna was het de beurt
aan de Haastrechtste ondernemers om
zelf te ervaren hoe het is om een brand-

weervrouw of -man te zijn. Er was een
uitleg over het brandweervoertuig, er
werd geblindeerd gezocht naar een
slachtoffer, het hydraulisch redgereedschap werd geprobeerd en er werden
brandjes geblust met kleine blusmiddelen.
De avond werd afgesloten met een hapje

en een drankje, mede mogelijk gemaakt
door de Ondernemersvereniging.

Nieuwe brandweerlieden

De brandweer in Haastrecht is op
zoek naar nieuwe collega’s.
Heb jij interesse, ken je iemand of
heb je een andere vraag? Wil je een
keer langs komen op onze
wekelijkse oefenavond op maandag?
Neem contact op met onze
ploegchef via 06-40080856 of
bas.verboom@brandweer.vrhm.nl

Directeur Jacques Reniers van Groen
Wonen Vlist stelt duidelijk dat er een
fusietraject ingegaan is en alle partijen
nog gehoord moeten worden. Hij ziet
wel goede mogelijkheden in de fusie.
Met een grotere corporatie zal er
efficiënter en professioneler gewerkt

De ledenraadplegingen zijn gepland
op maandag 13 mei in de Vlisterstee
in Vlist, in Haastrecht op dinsdag
14 mei in het Hof van Stein en op
donderdag 16 mei in Het Kwartier
in Stolwijk. Alle bijeenkomsten
beginnen om 19.30 uur.

Rommelmarkt Haastrecht
zaterdag 18 mei

Op zaterdag 18 mei a.s. wordt de jaarlijkse rommelmarkt van de hervormde
kerk in Haastrecht voor de 55ste keer georganiseerd. Van 09.30 tot 14.00 uur
is de rommelmarkt open voor bezoekers. De opbrengst van deze markt is, zoals
alle jaren, bestemd voor het onderhoud van deze prachtige monumentale kerk.
Ook dit jaar is er weer van alles te vinden: van bloempotten tot fietsen, van computerapparatuur tot (kinder-) boeken, antiek, cd’s, servies, tassen en kleding. Het Rad van
Avontuur zorgt voor onverwachte prijsjes, koffie en zelfgebakken lekkernijen zijn
verkrijgbaar op het terras en ook versgebakken oliebollen zullen niet ontbreken.

Ophaaldagen

Sponsorloop Koningsspelen brengt
ruim 11.000 euro op

door Cees Reichard

De leerlingen van de drie
Haastrechtse basisscholen hebben
tijdens de Koningsspelen in april een
succesvolle sponsorloop gehouden.
Op een uitgezet parcours wisten zij
7.874 rondjes te lopen. Hiermee
hebben zij voor twee goede doelen
een geweldig mooi bedrag van maar
liefst 11.403,95 euro kunnen
ophalen.
Hiervan gaat er 7.123,70 euro namens
de groepen 1 t/m 4 naar Stichting
Kinderen Kankervrij en 4.280,25 euro
namens de groepen 5 t/m 8 naar Fonds
Gehandicaptensport. Vandaag heeft
Jolanda de Koning de cheque voor KiKa
in ontvangst mogen nemen.
Gymnastiekleerkracht Liäne Duran is
onwijs trots dat het met de kanjers van
de drie scholen gelukt is deze twee
doelen te kunnen steunen met een
dergelijk hoog bedrag. Zij wil iedereen
die een bijdrage heeft gegeven heel
hartelijk bedanken.

De goederen voor de rommelmarkt worden opgehaald op maandagavond 13 mei in
de wijk Agterpoort, Bergvliet en Bos & Water, dinsdagavond 14 mei in het dorp en in
de Hofkamp en woensdagavond 15 mei in de wijk Stein. Ook kunnen er op deze
avonden spullen bij de kerk worden gebracht tussen 18.30 en 21.00 uur.

Deze week in
Concordia
Zondag 12 mei om 15.00 uur

The Oldtimers

Elke keer weer een succes in Grand Café
Concordia: The Oldtimers uit Oudewater.
Wanneer The Oldtimers spelen, zie en
hoor je direct het plezier waarmee deze
krasse knarren muziek maken. Hun
repertoire bestaat uit louter gezellige en
sfeervolle liedjes en songs, dat jong en
oud raakt en in vervoering brengt.
Scherpe vocalen en een typische
Oldtimers uitvoering bepalen de
ontspannen sfeer waarin het geheel zich
afspeelt. Heel veel goede en oude
muzikale herinneringen komen weer tot
leven. En ook voor jongeren is dit een
Eye en Ear opener. Jeugdhelden zoals
Neil Young, The Beatles, Bob Dylan,
The Rolling Stones, Creedence
Clearwater revival, Crosby Stills and
Nash, The Byrds, The Searchers en

Dodenherdenking Linschoten
De dodenherdenking in Linschoten,
luister bijgezet door de medewerking
van Linfano en Zanglust, begon met
muziek en eindigde met muziek.
Na een introductie door Zanglust werd
een gedicht voorgelezen over vrijheid en
de grenzen daarvan (als mijn vrijheid
betekent dat jouw vrijheid daarmee
wordt ingeperkt, dan is het geen vrijheid
meer) en een toespraak door wethouder
Jocko Rensen vanaf het bordes van het
Wapen van Linschoten. Daarna
verplaatste de stoet zich naar de

Hoge Werf waar bij het monument een
kranslegging volgde.
Voor het tweede jaar organiseerde
‘De Wilde Weg’ daarna een bezinningsbijeenkomst waar door 10 vrouwen werd

voorgelezen uit het werk van
Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj.
Dit keer uit het boek ‘De oorlog heeft
geen vrouwengezicht’. Het boek tekent
de herinneringen op van vrouwen uit de

talloze andere coryfeeën passeren in
deze show.
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl, te koop in
Grand Café Concordia op werkdagen
vanaf 17.00 uur en voor de
voorstelling aan de kassa indien de
voorstelling nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website).

door Trudie Scherpenzeel

Sovjet-unie, waarvan er een miljoen in
WOII aan het front hebben meegevochten. Niet alleen in ondersteunende
functies maar daadwerkelijk in gevechtsfuncties. In al hun eenvoud gaven die

fragmenten aan hoe je verminkt raakt in
een oorlog. Niet zozeer fysiek maar
vooral ook geestelijk.
Een indrukwekkende ervaring.
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Marieke Teitink
nieuwe directeur-bestuurder
De Woningraat
Onze directeur-bestuurder Karl Lissendorp gaat per 1 juli 2019
met vervroegd pensioen. Eind 2018 zijn wij daarom gestart met de
werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder.

De Woningraat
Wij zijn een relatief kleine woningbouwvereniging in het Groene Hart.
Met veel zorg werken wij aan de volkshuisvesting in Oudewater, Lopik
en Benschop. Onze kernwaarden zijn; klantgericht, betrokken, ambitieus,
flexibel en professioneel. Deze kernwaarden omschrijven de manier
waarop wij werken.
Een nieuwe directeur-bestuurder moet goed bij de organisatie passen.

BRIL
VAN DE MAAND
MEI

Selectie
Bij de selectie van de nieuwe directeur-bestuurder is de organisatie
betrokken. Dit was prettig, want een goede klik is belangrijk in een
kleine organisatie. Marieke Teitink is benoemd tot de nieuwe
directeur-bestuurder bij De Woningraat. Wij zijn ervan overtuigd dat
Marieke als persoon goed past bij de organisatie. Zij heeft veel ervaring
bij corporaties in Zeist en Nieuwegein. Marieke heeft een sterke focus
op huurders en wil graag samen met anderen de dienstverlening van
De Woningraat beter maken.

Start
Marieke gaat starten per 1 juni 2019.
De eerste weken zal Karl Lissendorp nog aanwezig zijn om de
werkzaamheden over te dragen.
Wij wensen Marieke Teitink veel succes!
De Woningraat

De NOVO Moederdagactie,
mede mogelijk gemaakt door...

De Betere Kip kipfilet
per 500 gram

Misschien bent u al druk begonnen met het sparen van kassabonnen. Zo niet, dan
kunt u dat deze week nog doen, want voorafgaand aan Moederdag organiseert
winkeliersvereniging NOVO jaarlijks de Moederdagactie in Oudewater. Met een
envelop gevuld met 50 euro aan kassabonnen maakt het winkelpubliek kans op één
van de felbegeerde prijzenpakketten, gevuld met allerlei leuke artikelen voor
moeders. En het leuke is, u mag zo vaak mee doen als u wilt.

4.24

3.50

kilo 7.00

Hoe komt een actie als deze eigenlijk tot stand?

Milner

Lay's flat chips

gehele assortiment*
per stuk of per 500 gram

alle soorten
3 zakken à 225 gram

1.33-7.99

4.47

Joost Middelman van de NOVO vertelt: “De Moederdagactie organiseren we dit jaar alweer voor
de elfde keer. Het is een actie die echt wordt gedragen door de ondernemers in Oudewater.
Alle prijzenpakketten worden gevuld met cadeaus die de winkeliers ter beschikking stellen.
In april wordt al gestart met het inzamelen van de prijzen. Simone en Rosemarie Oostendorp van
drankenhandel Mitra bezoeken alle winkeliers en vragen of zij iets uit hun winkel cadeau willen
geven voor het prijzenpakket. Het is geweldig te zien met hoeveel plezier de winkeliers een
bijdrage leveren. In principe stellen we drie pakketten samen, maar het komt voor dat er zoveel
cadeaus zijn dat we vier of zelfs vijf prijzenpakketten kunnen samenstellen!
Aan Simone en Rosemarie
de taak om de cadeaus zo goed
mogelijk te verdelen over de
pakketten. We willen uiteraard
dat elke winnares zich verguld
voelt met haar pakket!
En dan de prijsuitreiking.
Aan het eind van de
zaterdagmiddag voor
Moederdag selecteren wij
de winnaressen.
Vervolgens springen we direct
op de fiets om de gelukkigen
te verrassen en ze een mooie
Moederdag te wensen!”

3 STUKS

2.50

SPAAR UW
KASSABONNEN

Amstel of Brand
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.44-17.50

1+1 10.00
GRATIS

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

EMTÉ Oudewater
sluit zaterdag 11 mei
om 13:00 uur

Alleen zaterdag 11 mei:

50

** Deze korting geldt niet op (door de wet) uitgesloten productgroepen
(tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels,
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.
Week 19
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 5 mei t/m vrijdag 10 mei 2019.
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

EMTÉ Oudewater Joostenplein 35, 3421 TC Oudewater
www.emte.nl

% KORTING
OP ALLES**

Wilt u kans maken op één
van de prijzenpakketten?
Lever dan uiterlijk zaterdag
11 mei een envelop, met daarin
50 euro aan kassabonnen
besteed bij NOVO winkeliers,
in bij drankenhandel Mitra of
EMté/Coop Heijmans in.
Een envelop is verkrijgbaar bij
de deelnemende winkeliers.
Uiteraard wenst de NOVO u
veel winkelplezier en alle dames
een mooie Moederdag toe.
In juni wordt een zelfde actie
georganiseerd voor Vaderdag.

EN MAAK KANS OP EEN

MOEDERDAGPAKKET
Doe voor € 50,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop
(te vinden bij alle NOVO-leden)
en lever deze in, uiterlijk zaterdag 11 mei vóór 17.00 uur,
bij EMTÉ / COOP Heijmans of bij MITRA Oostendorp
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Op maandag 13 mei 2019 vergadert het forum Ruimte en op dinsdag 14 mei 2019 vergadert het
forum Samenleving. Beide fora beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het Huis van Montfoort.
20.10 uur Liefhovendijk 4, omgevingsvergunning
oprichten woning na sloop,
raadsvoorstel VVGB
Bij besluit van 23 oktober 2018 heeft het
college een omgevingsvergunning verleend
voor het perceel Liefhovendijk 4 te
Linschoten. Tegen dit besluit is door drie
omwonenden beroep aangetekend, waarbij
door één omwonende ook een voorlopige
voorziening is gevraagd. Op 5 februari 2019
is voorlopige voorziening toegekend. De raad
stelt voor geen bedenkingen te hebben tegen
afgifte van de omgevingsvergunning
20.25 uur Aanvullend krediet
Brandweerkazerne Montfoort
Dit voorstel dient om de meerkosten
beschikbaar te stellen om de bouw van de
kazerne en de inrichting van het openbaar
gebied mogelijk te maken. De raad stelt voor
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
20.45 uur Jaarverslag 2018 begrotingswijziging 2019
en begroting 2020 ODRU
De raad stelt voor het jaarverslag 2018,
begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
van de ODRU voor kennisgeving aan te
nemen en een zienswijze in te dienen.
21.15 uur Instemmen aanleg ﬁetspad Reijerscop
De raad stelt voor in te stemmen met de
aanleg van ﬁetspad Reijerscop door de
provincie Utrecht en hiervoor een budget
beschikbaar te stellen voor de RO procedure
exclusief onderzoeken voor het Montfoortse
deel van het ﬁetspad en dit op te nemen in de
Voorjaarsnota.
21.30 uur Asbestdakenverbod 2024
De raad wordt voorgesteld een plan van
aanpak vast te stellen, in te stemmen met de
kosten en de kosten mee te nemen in de
voorjaarsnota 2019 alsmede op te nemen in
de primitieve begroting 2020-2024.
21.45 uur Huisvestingsverordening Regio Utrecht
1 juli 2019
De raad stelt voor de Huisvestingsverordening
Regio Utrecht vast te stellen en de
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 1 juli
2015 in te trekken.
22.30 uur Reactie aan Utrecht m.b.t.
uitnodigingskader Energielandschap
Rijnenburg en Reijerscop
Het college van de Gemeente Utrecht heeft
een conceptvoorstel voor een visie en
uitnodigingskader gepresenteerd voor de
invulling van het Energielandschap
Rijnenburg en Reijerscop. Voordat er een
deﬁnitief voorstel aangeboden wordt aan de
gemeenteraad van Utrecht, worden de
buurgemeenten om advies gevraagd.
23.00 uur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BSR
Dit voorstel wordt voorgesteld als Hamerstuk.
Toetreden tot de werkgeversvereniging
‘Vereniging werken voor waterschappen’
door de BSR
Dit voorstel wordt voorgesteld als Hamerstuk.

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

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Forum Ruimte 13 mei en forum
Samenleving 14 mei 2019
Agenda forum Ruimte 13 mei 2019

gemeente

Agenda forum Samenleving 14 mei 2019

20.10 uur Aanbevelingen naar aanleiding van het
rekenkameronderzoek naar de realisatie
van (sport)- voorzieningen in de
gemeente Montfoort
Gelezen het rekenkameronderzoek doet de
raad vier aanbevelingen aan het college in
het geval vrijwilligers worden betrokken bij de
realisatie van (grote) projecten.
De raad vraagt het college binnen 9 maanden
inzicht te geven in hoe de aanbevelingen zijn
opgevolgd.
21.00 uur Integraal duurzaam ﬁnancieel kader
2019-2022
Het Integraal duurzaam ﬁnancieel kader
2019-2022 bevat een begrotingsdoorrekening
2019 en een meerjarenraming 2020 t/m 2022.
Deze ﬁnanciële doorrekening heeft als doel
om vanuit een helder ﬁnancieel perspectief de
richting voor de komende jaren te bepalen.
22.00 uur Nota reserves en voorzieningen 2019
Het doel van de nota reserves en
voorzieningen is om inzicht te verschaffen in
de ontwikkeling van het meerjarenbeeld van
de reserves en voorzieningen.
22.20 uur Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023
De raad stelt voor kennis te nemen van het
ontwerp-beleidsplan 2020-2023 VRU
en in te stemmen met de reactiebrief
van de gemeente Montfoort aan de VRU
22.50 uur Voorlopige jaarstukken 2018,
ontwerpbegroting 2020,
actualisatie begroting 2019 VRU
Dit voorstel wordt voorgesteld als Hamerstuk
De volledige agenda is te lezen op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad & fora > Agenda forum Ruimte

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker
bij de grifﬁe, e-mail grifﬁe@montfoort.nl of telefoon
0348-476413. Bij aanmelding dient u te vermelden:
uw naam, (email)adres en telefoonnummer en het
onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad & fora > Veel gestelde vragen >
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad& fora > Veel gestelde vragen >
Wat doen de fora?
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren
of later terug luisteren? Dat kan!
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te
luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad >
Meer informatie over de raad & fora > LIVE Uitzendingen
(https://channel.royalcast.com/montfoort)

dinsdag 7 mei 2019

Vacature functionaris
Gegevensbescherming
(32-36 uur per week)
De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort
en Nieuwegein werken op een informele basis samen
op het gebied van informatieveiligheid en privacy.
Daar waar voordelen zijn in die samenwerking, worden
deze benut. Samen hebben deze vijf gemeenten bijna
175.000 inwoners en vele bedrijven en instellingen als
klant. Een uitdagende en dynamische omgeving in het
midden van het land. De gemeenten moeten zorgvuldig
en veilig, proportioneel en vertrouwelijk omgaan met
het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van
persoonsgegevens en andere informatie die de
persoonlijke levenssfeer van burgers raakt.
Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen. Om daar
op een goede wijze invulling aan te geven zijn de vijf
gemeenten gezamenlijk op zoek naar een functionaris
Gegevensbescherming.

De functie

Als functionaris Gegevensbescherming geef je
invulling aan de formele rol van interne toezichthouder.
Je wordt bij de vijf deelnemende gemeenten ingezet en
de werkzaamheden worden in alle onafhankelijkheid
uitgevoerd op locatie bij de vijf gemeenten.
Bij de uitvoering van je werkzaamheden werk je nauw
samen met de lokale Privacy Ofﬁcers en de Chief
Information Security Ofﬁcers. Je bent multidisciplinair
ingesteld en je adviseert de vijf gemeenten gevraagd
en ongevraagd, zodat deze voldoen aan de eisen van
wet- en regelgeving. Op lokaal niveau adviseer je op
hoofdlijnen en op intergemeentelijk niveau faciliteer je
de samenwerking. Tegelijkertijd heb je oog voor
uitvoerbaarheid van de overheidstaken in samenhang
met de eisen aan gegevensbescherming. Dat vergt
kennis van de privacyregelgeving, in combinatie met
ICT-kennis en organisatie-ervaring. Je werkt praktisch
toe naar een hoger niveau van gegevensbescherming.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is daarbij de norm.

Wat ga je doen?

• Het adviserend ondersteunen bij / managen van:
- bewustwording van gegevensbescherming en AVG
- privacy impact analyses van verwerking van
persoonsgegevens
- opzet registers
- procesverbeteringen
- oplossen vraagstukken
- implementatie privacy beleid op lokaal niveau.
• Het vroegtijdig identiﬁceren en adresseren van
privacy risico’s.
• Het adviseren op (grote) regionale privacy thema’s.
• Het organiseren van voorlichting en trainingen
binnen de gemeente over privacy gerelateerde
onderwerpen.
• Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid
of de verwerker met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens.
• Het fungeren als aanspreekpunt voor inwoners en
medewerkers over vraagstukken, klachten en/of
incidenten op het gebied van omgang met
persoonsgegevens en privacy in brede zin.
• Het optreden als contactpunt voor de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wat verwachten we van jou?

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

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

Behandeling kost tijd

Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en
adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag.
Om de aanvragen voor de lintjesregen 2020 te
verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen
uiterlijk op 01 juli 2019 in te leveren. Een voorstel voor
een Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden
voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend.
Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken,
tel. 0348 476400
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Voor een goede invulling van deze functie zijn een
aantal harde en zachte skills onontbeerlijk.
Voor wat betreft de harde skills zijn dit:
• Academisch gevormd
• Juridische achtergrond (bestuursrecht met nadruk
op privacyrecht) met belangstelling voor
informatieveiligheid
• Ruime aantoonbare ervaring met privacywetgeving,
opgedaan bij de overheid
• (Gewenst: CIPP/E opleiding)
• Onderzoekskwaliteit
(opzetten en uitvoeren van audits)
• Onafhankelijkheid
• Overtuigend adviseur en in staat om op goede wijze
kennis over te dragen
• In staat om strategische beleidskeuzes om te zetten
in operationele processen.
Je werkt voor de vijf gemeenten, maar gemeente
Nieuwegein fungeert als werkgever.
Reageren kan tot en met 14 mei.
Bekijk de volledige vacature op
www.montfoort.nl/vacatures.

vervolg op pagina 11
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Help het milieu en bezorg een lokaal goed
doel of club een Wecycle Sponsorcheque!
Verzin een inzamelactie voor apparaten en
lampen en lever ze in bij de gemeentewerf
Zo maak je kans*
1 Verzin een inzamelactie voor afgedankte kleine
elektrische apparaten, armaturen en/of kapotte
lampen
2 Gebruik het gratis promotiemateriaal op
wecycle.nl/inleveren
3 Lever de afgedankte kleine elektrische apparaten,
armaturen en kapotte lampen in bij de gemeentelijke
milieustraat**
4 Maak een foto of kort filmpje van je inlevermoment**
5 Stuur je inleverfoto (of filmpje) samen met een
beschrijving van je actie in via wecycle.nl/inleveren
of per post naar Wecycle.
Insturen kan t/m zondag 9 juni 2019.

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen
worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van
1.000 euro voor de opgegeven club of lokaal goed doel.
Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v.
25 euro om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet
voor de club of lokaal goed doel!

Samenwerking

De gemeente werkt samen met Wecycle. Inwoners
kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische
apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op
de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle.

Recycling belangrijk

Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en
armaturen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren
voor recycling. Door recycling blijven grondstoffen
behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu
terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Afvalkalender mei 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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Groente-, fruiten tuinafval

Restafval

Hemelvaart

30

Plastic, metaal
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* Kijk voor alle actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.
** Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de
gedragsregels die gelden op de milieustraat waar zij het
inlevermoment willen vastleggen.
Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente voor
meer informatie (www.montfoort.nl).

Gewijzigde
openingstijden
Huis van Montfoort
In verband met de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
• Donderdag 30 mei hele dag gesloten
i.v.m. Hemelvaartsdag
• Vrijdag 31 mei de hele dag gesloten
• Maandag 10 juni de hele dag gesloten
i.v.m. Tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
22 mei 2019 in het stadhuis van
Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 27 mei 2019
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 09-04-2019
(Z/19/139321)
Julianalaan 2, Montfoort voor een
wijziging omgevingsvergunning.
• 10-04-2019
(Z/19/139370)
Jonker Fransstraat 1A, Montfoort
voor een uitbreiding van de school.
• 11-04-2019
(Z/19/139501)
Johannes Postplantsoen 11,
Montfoort voor het verbouwen en
vergroten van de schuur.

• 11-04-2019
(Z/19/139568)
Hoogstraat 36, Montfoort
voor het vervangen van de
installatie luchtbehandeling.
• 12-04-2019
(Z/19/139594)
Heeswijk 49, Montfoort
voor het vergroten van een
bedrijfsgebouw.
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
• 01-05-2019
(Z/19/137541)
Hoogstraat 31, Montfoort
voor verbouwing winkel en
realisatie appartement.
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
Ontwerpbesluit ter inzage
• 06-05-2019
(Z/19/137711)
Watermuntplein 16, in Montfoort
Het bouwen van een dakopbouw.
• 08-05-2019
(Z/19/137650)
Dorpstraat 24, Linschoten
het veranderen van de voorgevel.

MILIEU
Stookontheffing:
• Blokland 86A te Montfoort,
periode 30 juli t/m 30 september
2019, verzonden 1 mei 2019

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Boerendag 2019 Montfoort
17-05-2019 t/m 19-05-2019,
verzonden 30 april 2019.
• Dansfestival
Waardsedijk 1B, Montfoort
14-06-2019 en 15-06-2019,
verzonden 30 april 2019.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
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.

Montfoort, 7 mei 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 0800-0225500

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

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

7 MEI 2019

Fase 1 afgesloten

MONTFOORT

Flinke stijging in
Montfoort van aantal
glasvezelaansluitingen

Fitnessclub FitFever
organiseert ALS-dag

Met een volle zaal tijdens de algemene informatieavond in het St. Josephgebouw en twee zeer druk bezochte inloopspreekuren bij het kunstenaarscollectief en in de Howibloschool is sinds 23 april fase 1 van het E-Fiber
glasvezelproject afgesloten en is met de aanleg van het netwerk begonnen.

Het team MSV ‘19 haalde al meer dan 2.500 euro op voor het goede doel.
Op de foto het team, samen met jeugdtrainer Nathan Voet en Angelique van der Lit.

"Samen trappen we ALS de
Wereld uit"

In navolging op het ALS-evenement
op 6 en 7 april van de voetbalvereniging MSV in Montfoort,
organiseert Fitnessclub FitFever een
ALS-dag op 11 mei. Het doel is om
zoveel mogelijk geld op te halen voor
de deelname van een groep
Montfoortenaren aan de beklimming
van Mont Ventoux.
Onder het motto 'Samen trappen we
ALS de Wereld uit' zal het Montfoort
Team Lit fietsend, lopend of wandelend
op 29 mei de Mont Ventoux in het
Zuiden van Frankrijk bedwingen.
Om hieraan deel te nemen moet er van
te voren geld worden opgehaald, dat gaat
naar de Stichting ALS die onderzoek doet
naar de oorzaken van deze ziekte en
mogelijke medicijnen.

Krachtverlies

gev

Cora Jansen benaderde fitnessclub
FitFever, die vervolgens besloot tot
organisatie van dit evenement. Jansen
nam dit initiatief voor haar goede vriendin

o

nd

en

dieren

Angelique van der Lit, die sinds februari
2018 de diagnose ALS heeft. ALS is een
ziekte van de zenuwcellen die de spieren
aansturen. Deze neuromusculaire
(zenuw-/spier-) aandoening geeft de
signalen vanuit de hersenen niet meer
door aan bij de spieren. "Bij mij waren de
eerste verschijnselen krachtverlies in
handen en benen. Hierdoor kan ik nu
niets meer optillen en bijna niet meer
lopen," vertelt Van der Lit. Helaas is er
voor deze ziekte nog geen medicijn.
Hiervoor is geld nodig om onderzoek te
doen naar de mogelijke oorzaken van
deze ziekte. "Het moeilijkste aan deze
ziekte is om je zelfstandigheid in te
moeten leveren. Het wordt niet meer
beter alleen maar slechter."

Niet lijdzaam toekijken

Initiatiefneemster Jansen laat weten:
"Ik kan niet lijdzaam toekijken hoe
Angelique langzaam aftakelt. Onderzoek
moet doorgaan…" Mede om die reden
zal Jansen ook zelf op 29 mei de Mont
Ventoux gaan bedwingen. Voor het zover
is, moet er dus geld opgehaald worden,
en dat gebeurt op 11 mei. Op deze dag

0348-414242
Vermiste dieren

OUDEWATER
G.R. van Kinschotstraat - Olly; Kater,
2 jaar. Zwart-wit.

Gevonden dieren

LINSCHOTEN
N204 - Kat. Zwart-wit.
MONTFOORT
Godfried van Rhenenlaan - Poes. Zwart.

door Sjoukje Dijkstra

worden bij de fitnessclub groepslessen
gegeven (Pump, Shape en Circuit) tussen
09.00 uur en 11.45 uur. Daarnaast
kunnen sportievelingen die het aandurven
tussen 12.00 en 14.00 uur de uitdaging
aangaan om een clubrecord neer te
zetten op een van de volgende
onderdelen: bankdrukken, push ups,
optrekken, 30 treden, dippen en
Monkeybar. Daarnaast komt voetbal
freestyle specialist Maarten van Luit
tussen 14.00 en 15.00 een freestyle
voetbalclinic geven. Al met al een goed
gevuld programma, waarbij tevens is
gedacht aan de kleintjes. Kinderopvang is
geregeld, zo laat de fitnessclub weten op
haar flyer.

Geen financiering overheid

"Vanuit de overheid is er geen financiering
voor medische onderzoeken", laat Van der
Lit weten. Ondanks dat ze inmiddels zelf
afhankelijk is geworden van een rolstoel,
blijft ze zich nog even actief en is ze
strijdlustig gestemd. Dat er geen subsidies
zijn voor deze stichting, vindt ze "te bizar
voor woorden: We zijn dus helemaal
afhankelijk van dit soort acties. Zo lang ik
kan, zal ik mij hiervoor blijven inzetten."
De ALS-dag door FitFever is niet het
enige evenement dat georganiseerd
wordt om geld op te halen voor Team
Lit. Op 17 mei wordt er een ALS
Spinning marathon gehouden bij Richard
Proost in Oudewater.
Opgeven voor deze dag kan op:
www.fitfever.nl/inschrijving-als. Om team
Lit te volgen op Facebook: https://
www.facebook.com/teamlitals/
Voor meer informatie over de ALS
Spinning marathon in Oudewater, check
de Facebook pagina van Team Lit.

Musical 'Ester'
in nieuw jasje
Op zondagmorgen 12 en 19 mei
wordt de musical 'Ester' opgevoerd.
Het is de bekende geschiedenis van
het Joodse meisje Ester, dat koningin
werd en haar volk redde van de
ondergang.
Dit Bijbelverhaal is in een nieuw jasje
gestoken. Door middel van verschillende
Nederlandstalige popnummers wordt het
spel van macht, angst, hoop en kracht
vormgegeven. Onder begeleiding van de

band 'Miracles' gaan Cor den Boer,
Remy van Keulen, Esther Kooij, ds.
Rianne van der Nagel-Meter en Eduart
Stigter het verhaal op een eigentijdse
manier spelen.
Jong en wat ouder zijn van harte
welkom op 12 mei vanaf 10.00 uur in
't Kruispunt, Nieuwe Zandweg,
Linschoten en op 19 mei vanaf 10.00
uur in De Rank, Verlengde Hoogstraat,
Montfoort. Toegang gratis.

Marathonloper Aart Stigter vertelt
Gespecialiseerd marathonloper
Aart Stigter komt op zaterdag 11 mei
naar zijn geboortedorp Linschoten.
Niet om deel te nemen aan een
hardloopevenement maar om als
spreker bij de themaochtend van
Vereniging Oud-Linschoten (VOL)
zijn interessante loopgeschiedenis
uiteen te zetten.
De start van de loopcarrière begon in
Linschoten. Stigter vertelt over successen,
hoogte- en dieptepunten. Er waren ook
blessures. Hij presteert nog steeds en
organiseert al vele jaren trainingskampen
in bijvoorbeeld Frankrijk, Lanzarote en
Kenia. Tijdens de VOL-themainloopochtend geeft de sporter zijn
inzichten bloot over het hardlopen van
vroeger en nu.
'Aart Stigter vertelt' op zaterdag
11 mei in de Brede Vaart, Laan van
Rapijnen 36a. Aanvang 10.30 tot
12.00 uur. Inloop 10.00 uur. Vrije
toegang.

Veel inwoners hebben zich vlak voor het
sluiten van de termijn voor een gratis
aansluiting nog opgegeven bij één van
de providers. Een aantal van hen nam
alleen een internet-only abonnement
maar stelde daarmee toch een gratis
aansluiting op het razendsnelle glasvezelnetwerk veilig.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
fase 2 in volle gang. De inwoners in de
kern van Montfoort, Heeswijk,
Achthoven, Mastwijk, Waardsedijk,
Cattenbroek en Knollemanshoek
kunnen tot 2 september door het
afsluiten van een abonnement een gratis
aansluiting krijgen. Daarna volgt
Linschoten en haar buitengebied in
fase 3.
Vermoedelijk is door het zichtbaar graven
van de kabels in het fase 1 gebied de
belangstelling voor een glasvezelaansluiting met sprongen omhoog gegaan.
Ook aanzienlijke prijsverhogingen,
recentelijk doorgevoerd door de
bestaande leveranciers van koper- en
coaxkabel, hebben bijgedragen tot de
sterk toegenomen belangstelling.
Vaak is een glasvezelaansluiting zelfs nu
goedkoper dan een conventionele
aansluiting terwijl de keuze van het
zenderaanbod bij sommige providers

groter is.
Voor fase 2 zullen de betreffende
bewoners tijdig per brief worden
geïnformeerd wanneer en waar een
algemene informatieavond en de inloopspreekuren zullen worden gehouden.

Ondertekening
beheersovereenkomst
de Vaart

Op 30 april was het dan na ruim zeven jaar overleg zover. Stichting Linschotens
Belang (LiBel) krijgt het beheer over het zalencentrum De Vaart in Linschoten.
De overeenkomst werd getekend door Frans van Petegem namens LiBel, John
van Echteld namens de Stichting Beheer Sporthallen Montfoort en Linschoten
(SBML) en wethouder Jocko Renssen namens de gemeente Monfoort.
Het afgelopen jaar is constructief met
elkaar samengewerkt om tot dit resultaat
te komen. Dit heeft van partijen inzet,
aanpassingsvermogen, creativiteit en
geduld gevraagd. De gemeente heeft er
vertrouwen in met deze partners tot een
gedegen beheersituatie te komen. SBML
beschikt over expertise op het gebied van
beheer en verhuur. LiBel brengt lokale
kennis, contacten en ondernemerszin
mee.
De beheersovereenkomst wordt
aangegaan voor een periode van twee
jaar met een stilzwijgende verlenging van

telkens een jaar. In de komende twee jaar
moet duidelijkheid komen over de
toekomst van het pand, dat is
aangewezen om opnieuw te worden
ontwikkeld. LiBel is blij met de
overeenkomst, hoewel die eigenlijk nog
steeds anti-kraak is, maar nu kan de
stichting eindelijk verder met al haar
plannen voor Linschoten. Er staan al een
aantal verenigingen in de rij om gebruik
te gaan maken van de zalen. De grote
zaal is door LiBel in de afgelopen
maanden al opgeknapt.

In Montfoort is momenteel geen bibliotheek en dat vinden veel mensen erg jammer.
Gelukkig onderzoekt de gemeente inmiddels de mogelijkheden om de bieb weer
terug te brengen. Hoe de dienstverlening van de nieuwe bibliotheek eruit gaan ziet
en in welke vorm de bibliotheek terugkomt is nog niet bekend.

Lezing over de bibliotheek
Op woensdag 15 mei organiseert Progressief Akkoord vanaf 20.00 uur een
openbare bijeenkomst over de bibliotheek in Montfoort. Daarvoor is een
inspirerende spreker uitgenodigd.
Han Bovens, fractievoorzitter: “De bibliotheek-van-nu laat zich het beste
omschrijven als ‘maatschappelijke
bibliotheek’; midden in de samenleving
en veel meer dan alleen een uitleenpunt
voor boeken. Er is ook aandacht voor
media-wijsheid bij kinderen, taallessen
voor vluchtelingen, digitale vaardigheden
voor ouderen, ontmoeting, exposities en
nog veel meer. Wij vinden het belangrijk
om ons een beeld te vormen van de
mogelijkheden voor Montfoort.”
Spreker op de avond is Mark Deckers.

Hij is een professional in vernieuwende
bibliotheekconcepten en heeft op vele
plekken in het bibliotheekwezen
gewerkt: als bibliothecaris, als
projectleider van innovatieprojecten, als
directeur en als adviseur van lokale
bibliotheken en provinciale en landelijke
bibliotheekinstellingen.
Wethouder Jocko Rensen zal een reactie
geven op de visie van Mark Deckers.
Iedereen is welkom op het Stadskantoor
van Montfoort.

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

WNC te sterk voor Montfoort

V oetbalwee k end
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen vrijwel
allemaal in actie. Alleen Linschoten had vrijaf.
Speelronde 23 leverde voor Montfoort een nederlaag op. Tegen
middenmoter WNC werd met 0-1 verloren. Montfoort heeft nog
4 punten nodig uit de resterende 3 wedstrijden om zich definitief
veilig te spelen.
Voor FC Oudewater zit het seizoen er feitelijk al op. Er kan niets
meer worden gewonnen en de ploeg is reeds veilig. Bij FZO
verloor Oudewater met 2-1.
WDS blijft na het 1-1 gelijke spel tegen VEP op de derde plaats
staan. SPV kon het niet bolwerken tegen het bezoekende Rohda.
In Polsbroek wonnen de bezoekers met 0-4.

VoetbalProgramma
Zaterdag 11 mei
LRC - Montfoort
FC Oudewater - Veenendaal
Rijnstreek - Linschoten
SPV ‘81 - Moerkapelle
Gouda - WDS	

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Zondag 12 mei
Sporting Leiden - MSV ‘19
Erasmus - Haastrecht
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Montfoort – WNC 0-1
Beide ploegen stonden op 31 punten
in de competitie en bij winst zou
Montfoort nog een goede stap
kunnen maken richting de subtop.
Maar opnieuw miste de ploeg van
Bart Schreuder de beleving en
strijdlust, en moest Montfoort zijn
meerdere erkennen in een sterker
WNC uit Waardenburg-Neerijnen.
Kevin Groffen schoot in de 65e
minuut de winnende treffer binnen.
Een belangrijk duel voor beide ploegen,
want bij winst zou de aansluiting weer
worden gevonden bij de subtop. WNC
zou bij een overwinning zelfs een goede
positie krijgen voor de derde
periodetitel.
Scheidsrechter R.J. Collé moest op het
soms zonnige maar frisse Sportpark
Hofland de wedstrijd leiden en deed dit
over het geheel gezien prima.

Grote kansen
14.00
14.30

Z AT E R D A G V O E T B A L

In het eerste kwartier was het vooral
zoeken en waren beide partijen
gelijkwaardig. Er werden maar weinig
mogelijkheden gecreëerd, tot in de 19e
minuut. Na een aanval over links kwam
de perfecte voorzet en kreeg Sanaky
een 100% opgelegde kans voor de
openingstreffer van de bezoekers.
Volkomen vrij bij de tweede paal miste

de aanvoerder en kwam Montfoort erg
goed weg. Twee minuten later kreeg ook
Montfoort een goeie mogelijkheid. Het
snoeiharde schot van Mimpen ging
echter rakelings over. In de 28e minuut
torende Ballo, na de hoge voorzet vanaf
links, boven iedereen uit en kopte de bal
richting Schirra, die de bal in de handen
van doelman Kaasjager schoot. Door
deze inzet raakte een speler van WNC
zwaar geblesseerd aan de arm en moest
na een lange behandeling uiteindelijk het
veld verlaten. Op slag van rust kreeg
Seggal ook nog een gigakans maar,
wederom volkomen vrij, schoot hij van
dichtbij hoog over de verre hoek.
Opnieuw had Montfoort geluk en kon
zonder kleerscheuren zich naar de
kleedkamer begeven voor de thee en
overleg.

Groffen

In de tweede helft werd WNC
langzamerhand toch de betere ploeg en
drong steeds verder aan. Montfoort
kwam slechts sporadisch echt gevaarlijk
bij het doel van WNC, waarbij bijna elke
aanval smoorde in de sterke defensie van
de bezoekers. De ploeg van Cor Prein
speelde veel meer als een eenheid, en
individueel werden veel duels gewonnen.
Bij Montfoort probeerden sommige

door Joop Kurver

spelers nog wel de nodige strijd te
leveren, maar de ploeg van Schreuder
miste gewoon samenhang, beleving en
strijdlust. In de 65e minuut velde Kevin
Groffen het vonnis over het duel en
schoot in de zestien vanuit een
onordelijke en onoplettende
achterhoede, de bal verrassend langs
Vianen, 0-1.

Gevarenzone

WNC gaf deze overwinning niet meer
uit handen en doet goede zaken en lijkt
zich met 34 punten en een 7e positie
veilig te stellen in de competitie. Het is
de ploeg onwaardig, maar nu GRC-14
vanuit de twaalfde positie aan een
eindsprint lijkt te zijn begonnen, moet
Montfoort zich nog zorgen gaan maken
om niet in de gevarenzone te belanden.
Met nog twee moeilijke uitwedstrijden
tegen Geinoord (13) en LRC (6) en een
wedstrijd thuis tegen GJS (14) zal de
oranje ploeg vol aan de bak moeten en
alles uit de kast moeten trekken om zich
in ieder geval waardig te handhaven in
de Eerste Klasse.

WDS - VEP 1-1
De wedstrijd tegen VEP uit Woerden was twee weken naar voren geschoven.
In plaats van 18 mei werd er zaterdagmiddag 4 mei gespeeld op sportveld
Wierickeweide in Driebruggen. De nummer drie van de ranglijst, WDS, was
favoriet. Die rol kon niet worden waar gemaakt. Dit ondanks de
aanwezigheid van spits Eric Cromwijk na een blessure. Die was uiteindelijk goed voor de
gelijkmaker. In een wedstrijd zonder bovenliggende partij was de ploeg uit Woerden via een
benutte strafschop van Joost Brugman aan de leiding gekomen. De uiteindelijk winnaar van
deze ontmoeting was Kamerik dat zonder te spelen nadrukkelijker op de tweede plaats
kwam te staan. Zij vergaarden via een eindsprint 43 punten uit 23 wedstrijden. WDS moet
het doen met 42 uit 24 en heeft een punt meer dan VEP.

SPV - Rohda 0-4
De thuisploeg is er niet in geslaagd de laatste positie te verlaten.
De Rijnstreek schiep wel de juiste voorwaarden door met 3-4 onderuit te
gaan tegen Moordrecht. Maar daar profiteerden de Polsbroekers niet van.
Rohda was niet op volle oorlogssterkte naar Polsbroek getogen en had drie
derde-elftalspelers in de gelederen. Voor de ploeg uit Bodegraven zat het seizoen er immers
al op. Voor hen telde slechts het spelen om des keizers baard. Prijzen zijn aan de horizon
verdwenen. Het krachtsverschil was aanvankelijk uiterst gering en de ploeg van Alblas wist
de beste mogelijkheden te creëren. Vijf opgelegde kansen werden in het eerste bedrijf om
zeep geholpen. Bij een schot tegen de binnenkant van de paal had Sander Koolwijk bepaald
pech. De bal had niet het juiste effect en caramboleerde terug het veld in. Vlak voor de thee
kwamen de gasten aan de leiding door een doelpunt van Roy Snijder die een diep gegeven
bal omzette in een goal; 0-1.
Nadat vlak na de hervatting veteraan Mark de Vos de stand met een zondagsschot op 0-2
bracht en de Polsbroekse jacht op een beter resultaat frustreerde, was de strijd gestreden.
Al snel hierna werd het 0-3 door weer Snijder. Uiteindelijk kwam ook nog de 0-4 in het
boekje van de scheidsrechter door Poot. “Doelpunten maken is ons grootste probleem,”
aldus SPV-trainer Gert Alblas. “Zelfs het redden van de eer lukte ons niet.”

Biljarten

Patrick Scheel kampioen
BV de Uitspanning
Op donderdag 18 en 25 april werd
gestreden om het kampioenschap van
biljartvereniging de Uitspanning in
café Tante Pietje. De volgende spelers
hadden zich geplaatst voor de finales:
Theo van den Hoogen, Patrick
Scheel, Ruud Hendriks en Erica Snel.
Na loting werd de eerste partij van de
avond gespeeld tussen Patrick Scheel en
Ruud Hendriks. Beide spelers waren aan
elkaar gewaagd en gaven elkaar niets
toe. Deze wedstrijd eindigde onbeslist.
In de tweede wedstrijd speelde
poulewinnaar Theo van den Hoogen
tegen Erica Snel. In de competitie had
Theo ternauwernood gewonnen van
Erica maar waren de rollen omgedraaid.
Theo kwam niet in zijn spel en werd
door Erica verslagen in twintig beurten
met duidelijk cijfers (15 - 25).
In zijn tweede partij van de avond
speelde Theo van den Hoogen tegen
Ruud Hendriks en werden de caramboles
wel gemaakt en won Theo verdiend.

Op 25 april werd de avond gestart met
de wedstrijd tussen Erica Snel en Patrick
Scheel. Na een aarzelend begin won
Patrick deze wedstrijd in 33 beurten.
Vervolgens nam Erica Snel het op tegen
de uitgespeelde Ruud Hendriks. In een
spannende partij won Erica nipt van
Ruud.
De laatste beslissende partij was er een
om van te smullen, het beste van alles
komt op het einde! Er waren nog drie
kanshebbers op de titel maar een
ontketende Patrick Scheel gaf Theo van
den Hoogen geen kans en behaalde de
52 caramboles in slechts elf beurten!
Eindstand Finale:
1. Patrick Scheel
5 punten
2. Erica Snel
4 punten
3. Theo van den Hoogen
2 punten
4. Ruud Hendriks
1 punt
Alle finalisten ontvingen een mooie
trofee maar de wisselbeker is het
komende jaar in het bezit van kampioen
Patrick Scheel!

Van links naar rechts:
Ruud Hendriks, Erica Snel, Patrick Scheel en Theo van den Hoogen.

Montfoort had aanvallend veel moeite met de stugge verdediging van WNC (kijk voor meer actie foto’s op: www.kijkopijsselstreek.nl).

Barre omstandigheden bij
JUMBO Blankestijn Cup

De eerste wedstrijd van de JUMBO Blankestijn Cup werd zaterdag gehouden
onder barre en welhaast winterse omstandigheden. Het eerste startsignaal had
nog maar nauwelijks geklonken of de ijskoude voorjaarsregen zwiepte over het
Statenland. De skaters vluchtten op het teken van de speaker met grote spoed
het SVO-clubgebouw in. De vele toeschouwers hadden die weg al eerder
gevonden.
In het thuishonk van de Oudewaterse
vereniging werden de regenwielen onder
de skates gedraaid, want de wedstrijd zou
na het overdrijven van de bui worden
vervolgd op nat en dus glad asfalt.
Ondanks het zonnetje dat aan het begin
van de avond doorbrak bleef het koud en
de deelnemers uit Zeeland omhulden zich
tijdens de loze ronden zelfs met dikke
dekens. De regenwielen waren toen
alweer omgewisseld voor
‘droogweerbanden’.

Nieuwkomers

Een groot deelnemersaantal was op de
wedstrijd afgekomen en het was voor de
wedstrijdorganisatie dan ook een flinke
uitdaging om de wedstrijd voor het begin
van de Oudewaterse Dodenherdenking
op de Waardsedijk af te ronden.
De missie slaagde door de onverwachte
regenval niet, maar de wedstrijd werd
tijdens de Stille Tocht en de herdenking
bij het oorlogsmonument langdurig
onderbroken. De twee minuten van
absolute stilte op het Statenland, ingeluid
door de Last Post op de Waardsedijk,
waren meer dan indrukwekkend.
De afsluitende marathon werd ruim na
achten verreden zonder de verbale
ondersteuning van de speaker.
Naast de vele wedstrijdrijders gingen er
zaterdag ook veel beginnende skaters van
start. Onder hen veel thuisrijders.
Zo maakte Isa van den Berg veel indruk
bij de meisjes pupillen 2, al moest ze wel
haar uiterste best doen om nieuwkomer
Salomé de Bruijn in de wedstrijd over
twee ronden voor te blijven. Ook bij de
jongens pupillen 3 werd er fanatiek
gestreden om de winst. Bastiaan de
Vrieze van SSC de Poel leek onbedreigd
naar de winst in de wedstrijd over twee
ronden te rollen, maar ondanks enig
onbedoeld trekwerk in de finishstraat
moet hij toch voorrang verlenen aan de
behendige SVO’er Jesper de Jong. Julie
de Ridder won bij de meisjes.

Hendrika en Daphne

De goedlachse Hendrika de Kok uit
Zeeland en Daphne van Kooten van
SVO gingen vorig jaar nog van start bij
de nieuwkomers, maar hebben nu de
succesvolle overstap gemaakt naar het
wedstrijdskaten. Hendrika rijdt zelfs
podium bij de regionale Dave van Dam
Cup en was ook zaterdagavond de
sterkste. De Oudewaterse Nienke
Oosterlaken deed echter weinig voor
haar onder en besliste de wedstrijd over
vijf ronden met zevenduizendste van een
seconde in haar voordeel.
De transponder corrigeerde daarmee de
speaker, die de winst naar de Zeeuwse
zag gaan. Op de marathon waren de
rollen precies omgekeerd.
De Montfoortse Daphne van Kooten
heerste bij de meisjes pupillen 2,
maar zij had in haar categorie niet met
enige tegenstand te duchten.
Haar tijden deden niet onder voor die
van de jongenswedstrijd, waar
Gouwenaar Noah Epping net iets sneller
was dan Lars Oosterlaken van SVO.
De afsluitende marathon leverde bij de
wedstrijdrijders weer veel spanning op.

Start van de meisjes pupillen 3

Fleur Visser
Overall was de gretige Joep Stubbe
absoluut de snelste en bij de meisjes gold
dit voor Marieke de Kruijff. Meest
spannend was de strijd bij de jongens
kadetten. De wedstrijd werd pas op de
meet beslist in het voordeel van Cas van
Deuren. Niels Ott en Bjorn Kitselaar
finishten binnen een halve seconde.
Bij de meisjes kadetten skatete Isa van
Beek een sterke marathon, maar Fleur
Visser was toch nog een maatje te groot
voor haar. Anne Murk schakelde zichzelf
uit door een valpartij tijdens de tijdrit.

De winnaars

Niet-wedstrijdrijders: Rosan Oosterlaken
en Siebe de Jong (P4), Julie van de Ridder
en Jesper de Jong (P3), Isa van den Berg
en Sietse Verploeg / SSV Lek en Linge
(P2), Noor van Vliet en Floris Verploeg /
SSV Lek en Linge (P1) en Jelmer de
Winter / SSV Lek en Linge (KJ)
Wedstrijdrijders: Fernandez Lommers /
VDL (P4), Daphne van Kooten en Noah
Epping / SC Gouda (P2), Hendrika de
Kok / SSC de Poel en Sem van Beek
(P1), Fleur Visser en Cas van Deuren (K),
Marieke de Kruijff en Joep Stubbe (J)
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Abonnement op 2-1 in uitwedstrijden
FZO - FC Oudewater 2-1

door Gerard van Hooff

Voor de zesde maal dit seizoen
verloren de Oudewaternaren een
uitwedstrijd met 2-1. Dit keer tegen
het tegen degradatie strijdende Flats
Zeist Oost (geen grap). Slechts
tweemaal werd met een grotere
marge verloren - resp. 4-2 en 5-1.
In de resterende vier partijen werden
werd het schamele totaal van
7 competitiepunten vergaard.
Maar goed dat er op het Markveld
aansprekender resultaten werden
gescoord.
Door de 2-1 nederlaag werd de
theoretische mogelijkheid er nog een
nacompetitieplaats uit te slepen teniet
gedaan. De Oudewaternaren kunnen
freewheelend naar het einde van het
seizoen en hebben slechts als opdracht
de sportieve plicht te vervullen.
Dat zulks moet geschieden met een
zwaar gehavende selectie is een
waarheid als een koe. Naast de
geblesseerden ontbraken zaterdag nog
enkele spelers wegens
familieverplichtingen.

Gemotiveerd

Al snel was duidelijk dat de gastheren
hun huid duur probeerden te verkopen.

Zij kwamen ogenschijnlijk gemotiveerder
uit de knusse kleedkamers dat de
bezoekende elf. De Zeister doelman
Plazier beproefde al in de eerste minuut
de kwaliteit van de paal toen een inzet
van Mike Rijsbergen met veel bravoure
gered moest worden. Daarna waren het
de degradatiekandidaten die voor de
meeste gevaarvolle momenten in het
vijandelijke doelgebied zorgden. Doelman
De Ruijter kreeg al snel de mogelijkheid
zich te onderscheiden door attent op te
treden ten opzichte van de snelle spits
Van Veldhuyzen. Die was na exact
25 minuten succesvol nadat een
overtreding ten opzichte van Mike Snel
niet het gewenste fluitsignaal opleverde
en FZO de ontstane overtalsituatie
uitbuitte. Oog-in-oog met De Ruijter
maakte Van Veldhuyzen zijn faam waard;
1-0.

Hagel

Een korte hagelbui hielp hierna de
Oudewaternaren wakker te schudden.
Mike Snel zag zijn schoot een prooi
worden van de doelman, een fraaie pass
van Walter van der Neut vond geen
afmaker en in de rebound op een
gekeerde vrije van Djardo Boele was Bart

Griffioen heel dicht bij de
gelijkmaker. De thuisclub
werd lange tijd op de eigen helft
gehouden, een speelwijze die bij
balverlies risico’s opleverde door de
beweeglijkheid en snelheid van
Van Veldhuyzen. Daarbij bleef Niek Sluijs
met achter zich zijn doelman meester van
de situaties. Na een gele kaart voor
Djardo Boele brak de rust aan.

Wissels

Bart Griffioen keerde niet terug uit de
kleedkamer en met Arno Baas als extra
middenvelder probeerde Oudewater
meer grip op de wedstrijd te krijgen.
Die opzet kreeg een dreun te verwerken
toen Djardo Boele in de 51e minuut een
taxatiefout maakte. Hij meende een bal
over de lijn te zien rollen, maar
Van Veldhuyzen ontfermde zich over de
bal. Aansluitend moest de toegesnelde
Joost Miltenburg toezien hoe de door
hem achtergelaten Ruben de Dreu de bal
kon aannemen en, alleen voor De Ruijter
gekomen kon uithalen; 2-0. Nadat de
Oudewater-doelman zich 4 minuten
nadien nog een van zijn beste kant had
laten zien bij een inzet van Danny ter
Hoeve, was het aan Mike Rijsbergen om

sliding ten beste had gegeven, leverde
een herhaling van deze activiteit hem
(en opponent Emile Brouwer) een gele
kaart op. Met het 10 minuten voor tijd
naar de voorste linie sturen van invaller
Appels gaf trainer Akkermans het
signaal voor een alles of niets
slotoffensief. Dat leverde in de 87e
minuut een mooie treffer op van Goes
die een vrijetrap langs de muur in de
verre hoek krulde; 2-1. Zelfs doelman
De Ruijter toog naar voren om zijn
sprongkracht in te zetten bij de
allerlaatste hoekschop. Mike Rijsbergen
schoot hard voorlangs en een kopbal
van Niek Sluijs vloog naast de paal.
Achter 2-1 kon het zesde streepje
worden geturfd.

de bezoekers in de 62e minuut te laten
aansluiten. Hij wist een pass vanaf de
rechterzijde echter niet binnen te
schieten. Oudewater grossierde in deze
periode in balverlies. Met name op het
middenveld en dat bracht FZO bij vlagen
in een zetel ware het niet dat De Ruijter
daaraan niet wenste mee te werken.

Poging tot rechtbreien

Djardo Boele en Wouter van Sprundel
wisselden na driekwart wedstrijd met Bob
Appels en Joey Rietveld en een fase vol
mogelijkheden aan beide zijden begon.
De mannen uit Zeist vonden hierin
De Ruijter op hun weg en namens
Oudewater misten zowel Rijsbergen als
Ivo Anbergen het nodige geluk. Nadat
Van der Neut eerst een voorbeeldige

Haastrechtloop

Op vrijdag 21 juni vindt de zevende editie
van de Haastrechtloop plaats.
Nieuw dit jaar is de start en finish op het Concordiaplein.
Ook dit jaar kunnen de lopers weer kiezen voor een parcours van 5 of 10 kilometer
langs de mooiste plekjes van Haastrecht; dwars door de polders, langs de molen en
Bisdom van Vliet.
Voor de jongste is er ‘s middags ‘De meester Dennis’-kidsrun
(4 t/m 10 jaar).
Na de sportieve prestatie is er voor alle deelnemertjes
iets lekkers en een aandenken.
De opbrengst gaat dit jaar naar stichting ‘Sport=Baas’.
Deze stichting steunt basisscholen en hun leerlingen met het
financieren en faciliteren van deskundig bewegingsonderwijs.

Programma

16.00 uur	Start kidsrun
19.30 uur	Start 5 kilometer
19.35 uur	Start 10 kilometer

Inschrijven kan vanaf 1 mei via www.haastrechtloop.nl
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FC OUDEWATER - VEEnEnDAAl
BAlSPOnSOREn: ERik STAlVORD / lOGO (lOOPGROEP OUDEWATER)
van schaik grafimedia bv
TRANSPORT

www.vsgm.nl
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Zomerlid
worden bij
tennisvereniging
Bergvliet
Om kennis te kunnen maken met
tennisvereniging Bergvliet in
Haastrecht worden sportbeoefenaars
in de gelegenheid gesteld om zomerlid
te worden.
Tussen 1 juni en 1 september kan men
op elk gewenst moment vrij tennissen en
deelnemen aan alle Bergvliet activiteiten.
Als zomerlid ontvangt men een tijdelijke
spelerspas. Men is in deze periode
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Duivensport PV De Zwaluw

volwaardig lid van Bergvliet, dat wil
zeggen dat men op elk gewenst moment
kan tennissen. Omdat men geen lid van
de KNLTB wordt, kan men uitsluitend
deelnemen aan activiteiten die door
Bergvliet georganiseerd worden.
Personen die het voorgaande seizoen al

zomerlid van Bergvliet zijn geweest, zijn
van deelname uitgesloten.
Jongeren t/m 17 jaar betalen 25 euro en
vanaf 18 jaar is de prijs 60 euro.
Voor meer informatie www.bergvliet.nl
of mail ledenadministratie@bergvliet.nl

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend Gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
Telefoon 0348-561361
Fax 0348-563995
Waaloord 22
3448 BD Woerden
Telefoon 0348-418890

vakkundig en betrouwbaar

Opnieuw was het vertrek vanuit het
Franse Peronne. 743 duiven van
postduivenvereniging De Zwaluw
stonden bij het vertrek te popelen,
maar de weersomstandigheden lieten
een start niet toe. Dat betekende een
extra nachtje rust alvorens het
startschot weerklonk.
Weliswaar met noordwestenwind en
onvoorspelbare buien. Net als bij mensen
moet je daarbij enig geluk hebben en
kom je soms droog over. De wind was
blijkbaar in het voordeel van de
duivenhouders uit de Snelrewaard.
Dat althans verwachtten de insiders.
Zij werden op hun wenken bediend want
de eerste duif daalde neer bij Leon en
Stef Houdijker. Hun duiven hebben de
vorm van hun leven te pakken.
Overigens was het rijtje 2-3-4 van
combinatie Wouters ook indrukwekkend.

Te huur

Uitslag

Houdijker & Zn
Combinatie Wouters
Overbeek/Rijsbergen
Arno Borst
Cees Spelt
Gijsbert Broekhuizen

1, 8, 10, 12, 21
2, 3, 4, 15, 16
5, 9, 19, 20, 23
6, 7, 83, 85, 100
11, 13, 14, 17, 24
18, 34, 55, 60, 81

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

2-kamer
appartement
op begane grond
dichtbij centrum
Oudewater.
Voor inlichtingen:

Opvallend was
het vliegen van
de duiven van
nieuweling
Arno Borst uit
Benschop. Met een 6e en 7e positie
deden ze goed mee.
Op het menu staat het inkorven voor de
volgende vlucht. Op donderdagavond
wordt er ingekorfd. Vier dagen uitrusten
moet voldoende zijn.

Dat kan al vanaf e

06-12826384

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

De specialist in garage- en industriële deuren

RichaRd PRoost sPoRt

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,

is op zoek naar een enthousiaste

medewerker/ster voor onze kinderopvang
voor 4 tot 6 uur per week

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

Heb je interesse?
Mail naar Ingrid Buitenhuis, info@richardproostsport.nl
Toleind 3, 3421 KE Oudewater, 0348-560097, richardproostsport.nl

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

WWW. JANSNEL.COM

Notariskantoor Oudewater is een bewust kleiner stadskantoor. Ons vaste team bestaat
uit één notaris, twee kandidaat-notarissen, één fiscalist en vier medewerkers.
Wij zijn allround actief op alle notariële rechtsgebieden.

Vacature notarieel medewerker
60% tot 100%

Wij zoeken een enthousiaste notarieel medewerker (m/v) met:
- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- een aantoonbaar HBO denkniveau;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- bij voorkeur administratief juridische of notariële werkervaring;
Verder ben je accuraat, werk je nauwgezet en ben je stressbestendig.
Het lijkt je leuk om ons team op de afdeling familierecht te komen versterken.
Binnen jouw takenpakket valt het zelfstandig aanmaken en beheren van dossiers,
het voorbereiden en opstellen van notariële akten en het uitvoeren van
correspondentie met cliënten.
Je bent mede verantwoordelijk voor het agendabeheer en de telefonische contacten.
Ook ontvang je cliënten en verzorg je voor hen de koffie en thee.
Je werkt in nauw contact en onder directe supervisie van zowel een kandidaat-notaris
als de notaris. Het betreft een dienstverband van minimaal 60% tot maximaal fulltime.
Sollicitanten die in de omgeving van Oudewater wonen hebben de voorkeur.
Wij bieden een prettige werkomgeving op een bewust kleiner stadskantoor.
Het is een veelzijdige administratieve functie waarbinnen je vlot zelfstandig
aan de slag kunt en er de mogelijkheid is om je verder te ontwikkelen binnen het
familierecht en daarna ook binnen de andere rechtsgebieden op ons kantoor.
Solliciteren?
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie brief met CV voor 22 mei 2019
via a.kuiper@notarisoudewater.nl ter attentie van notaris mr A.J.W. Kuiper.
Voor meer informatie kunt u bellen: mr A.J.W. Kuiper, tel. 0348-473000.

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl
www.notarisoudewater.nl

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Wij zoeken aanstormend talent vanaf 16 jaar
of ouder met een middelbare schooldiploma
(of die bezig zijn deze te behalen). Bij Jan Snel
werken mensen die willen, durven & doen!

Kom werken bij
Jan Snel en haal
je autorijbewijs! *

Wij bieden:
- Een veelzijdige baan in een leuk team;
- Baangarantie;
- Mogelijkheid om je autorijbewijs te halen op onze kosten óf je krijgt een telefoon;
- Doorgroeimogelijkheden, incl. opleiding of cursus wanneer nodig.
Kom jij ons team in Montfoort versterken? Wij willen je graag intern opleiden
tot loodgieter, lasser, elektramonteur, timmerman of schilder!
Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures.

Direct solliciteren of nog vragen? Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com
*Informeer voor de voorwaarden bij Jan Snel.
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Werken en leren in het Groene Hart Ziekenhuis

Wij zijn hét ziekenhuis in het Groene Hart. Groot genoeg voor brede zorg, maar overzichtelijk
genoeg voor korte lijnen. We staan open voor iedereen. Met een no-nonsense houding én
oog voor elkaar. Dat zie je terug in de ﬁjne werksfeer op de afdelingen. Samen staan we
klaar voor onze patiënten én voor elkaar. Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor
jou in het Groene Hart Ziekenhuis? We maken graag kennis met je!

Werken in het GHZ
betekent:

14 BRUTO
MAANDSALARISSEN
PER JAAR
Als je vakantiegeld en
eindejaarsuitkering meerekent

“WERKEN MET JE HART”

Susette is verpleegkundige op de afdeling Longgeneeskunde,
ze heeft bewust gekozen voor een baan in het ziekenhuis:
“Wanneer je werkt aan de gezondheid van anderen, maak je
iedere dag het verschil. In de hectiek van een acute situatie
maar ook tijdens een ontspannen praatje met een patiënt.
Wat mijn werk bijzonder maakt, is dat je soms ontzettend zieke
patiënten krijgt, die zelfs een IC opname nodig hebben, maar
daarna ook weer beter het ziekenhuis uitgaan. De andere
kant van het vak, het begeleiden van patiënten en hun familie
in hun laatste levensfase past ook heel goed bij mij. Mijn werk
is echt mijn passie en geeft mij veel voldoening. Na mijn werk
vind ik het heerlijk om te gaan hardlopen. Mijn hoofd
leegmaken en lekker actief buiten zijn.”

KIES UIT 300 TRAININGEN
Te volgen bij ons eigen
opleidingsinstituut

KOM JE OP DE FIETS?
Dan is ons ﬁetsplan
echt iets voor jou

ALS JIJ GROEIT, VIEREN WE DAT!

Of je nu starter bent of al over de nodige werkervaring beschikt,
op elk moment van je loopbaan krijg je in het GHZ volop de
kans om je verder te ontwikkelen. Wij vinden het ﬁ jn als jij groeit.
Jolanda Schilt is praktijkopleider en loopbaancoach: “Het
opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers is één van
onze speerpunten. We geven onze medewerkers veel vertrouwen
en verantwoordelijkheid. Wanneer zij zich willen ontwikkelen in
de breedte of diepte van hun vak, ondersteunt het ziekenhuis
hen hierin. Zo hebben we eigen loopbaancoaches en kun je
kiezen uit meer dan 300 trainingen van ons eigen opleidingsinstituut.”

WE DAGEN JE UIT
Denk je dat iets beter kan?
We horen het graag

ONGEDWONGEN SFEER
Sommigen noemen ons zelfs
gemoedelijk

HARD WERKEN EN HARD
ONTSPANNEN
Ook buiten werktijd doen we
leuke dingen samen

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ O.A. OP ZOEK NAAR:
• Verpleegkundigen (24-36 uur)
• Watertechnisch beheerder (36 uur)
• SEH verpleegkundige (24-36 uur)
• Operatieassistent (24-36 uur)
• Vakantiekrachten (24-36 uur)
• Kijk voor al onze vacatures op www.werkenbijghz.nl

Wil jij ook werk met het gevoel dat ’t klopt? Neem eens een kijkje op onze
nieuwe website: www.werkenbijghz.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor onze jobalert!
Je krijgt nieuwe vacatures, die aansluiten bij jouw proﬁel, dan direct in je mailbox.

ZINVOL WERK
Je betekent wat voor een ander.
En jij voor ons

KORTING!
Op sporten en diverse
verzekeringen

Volg ons ook op:

