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De Heksenketel is 
weer gestart
Van maandag 26 tot en met 
donderdag 29 augustus is het weer 
tijd voor het grootste feest voor alle 
kinderen van 4 tot 12 jaar uit 
Oudewater en omgeving: kinderva-
kantieweek De Heksenketel! Dit jaar 
staat de Heksenketel in het teken van 
‘Tussen Kunst en Kids’.
Tijdens de week duiken de kids in de 
wereld van de kunst: van klassiek tot 
modern en van schilderkunst tot theater 
en dans. Bijna alles komt aan bod 
tijdens de leukste week van het jaar! 
Wat dacht je van de zonnebloemen van 
Van Gogh, een kubistische robot en de 
gezichten van Picasso? Maar ook: 
muziek maken, acteren en nog veel 
meer. Deze week wordt er één om in te 
lijsten.
Natuurlijk zijn de vrijwilligers van 
De Heksenketel ook dit jaar onze vaste 
activiteiten niet vergeten. Je kunt weer 
naar hartenlust hutten bouwen, broodjes 
bakken boven een vuurtje, schminken, 
knutselen, koken en ga zo maar door. 
Er is teveel om op te noemen. Er zijn 
ook gave extra activiteiten zoals 
lasergamen en de brandweermiddag. 
Donderdagmiddag is er een Vossenjacht 
in de binnenstad van Oudewater en 
donderdagavond wordt de week 
feestelijk afgesloten met een spetterend 
programma. En zoals ieder jaar is de 
Heksenketelweek weer helemaal gratis! 

Je vindt het Heksenketelterrein bij 
Tjonkie, Touwslag 2, Oudewater.
Maandag tot woensdag:
09.30-12.00 en 13.30-15.30 uur
Donderdag: 
09.30-12.00 uur en 14.00-15.30 uur 
(Vossenjacht vanaf De Markt)
en 19.00-21.00 uur Afsluiting
Meer informatie en het volledige 
programma: 
www.heksenketel-oudewater.nl

Bewoners van De Wulverhorst en Futura 
op pad met de touwtrein
Vijf keer gingen ze er op uit met de touwtrein. Jan Benschop had zijn 
rijbewijs voor de touwtrein gehaald en mocht er met de bewoners op uit. 
Die kenden hem al van zijn vrijwilligerswerk bij Futura en De Wulverhorst. 
Aan de chauffeur hoefden ze alvast niet meer te wennen.

De touwtrein mocht in de ochtenden 
worden gebruikt. Elke rit nam een paar 
uur in beslag en eindigde na afl oop vaak 
bij Abrona voor een lunch, waarbij de 
kroketten niet ontbraken. Maar het 
voelde voor de gasten als een complete 
dag uit. Begin van de middag ging de 
trein weer terug naar de TIP. 
Dan konden de toeristen weer 
rondgereden worden.

lippen in de trein. Dat kwam niet door 
het regenachtige koude weer maar door 
de tijdens de rit gesnoepte kersen. 
Dat het daar van kwam werd ondanks 
de pitten op de vloer van de touwtrein 
ten stelligste ontkend. Mooi toch"!
Dit eerste seizoen was een ongekend 
succes. Voor een deel waren het 
gedurende de vijf ritten dezelfde mensen 
die meegingen. Naderhand, toen het 
fenomeen wat meer bekendheid kreeg, 
kwam vaak de reactie 'daar had ik ook 
wel met meegewild'. Grote kans dat de 
ritten volgend jaar weer georganiseerd 
worden.

Montfoort geniet na van ‘de 24 uur’

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 10

door Otto Beaujon

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

specialist in
agrarisch recht

nu ook voor 

heren
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highstreet-Fashion
Garcia • Bolas • lerros 

Ooit dachten de organisatoren van 'de 
24 uur van Montfoort' erover om eens 
wat anders te doen bij de opening van 
het festival. Iedereen kon op 
23 augustus 2019 zien en horen dat 
dat een zeer onzalige gedachte was.
Met de mayonaise soms nog om de 
mond van de frieten en de frikandellen 
van Kiremko en de tong meestal nog 
blauw van het smurfenijs van Daan's 
IJspaleis stonden heel veel kinderen te 
stuiteren voor het podium op 'de Plaats'. 
Opgezweept door de Kidz DJ werd er 
gedanst en gezongen door alle kinderen 
van Montfoort die terug waren van 
vakantie.

door Siem van der Burg

De ritten waren heel verschillend. Zo was 
er een rondje door de stad eindigend op 
de markt. Een bezoek aan een boerderij 
in Papekop en een bezoek aan de 
kersentuin in Hekendorp. De gedachte 
aan die rit brengt een brede grijns op 
Aad Kuiper's gezicht. Aad vertelt; "ik 
stuurde de touwtrein over een smal pad 
tussen de kersen door. Aan het eind van 
de rit zaten de reizigers met blauwe 

door Siem van der BurgWat een feest om de '24 uur van 
Montfoort' af te trappen. De weergoden 
werkten ook nog eens helemaal mee. 
Waarschijnlijk een reactie op het 
neerzetten van een grote overkapping 
van 'Perfect Sky". Die was niet nodig 
vanwege het weer, maar zorgde samen 
met de belichting en de schermen wel 
voor een gezellige entourage. 's Avonds 
zorgden DJ Willow en de band Vangrail 
er afwisselend voor dat de sfeer er goed 
in bleef zitten.
Zaterdag de 24e begon zoals gebruikelijk 
met de traditionele jaarmarkt. 
De verenigingen en ondernemers hadden 
hun kraampjes betrokken, kinderen (en 

vooral hun ouders) hadden hun overtollige 
speelgoed en spullen weer uitgestald op 
hun kleedjes, de 'ZWUP' zorgde voor 
lekkere muziek en de zon scheen om het 
plaatje compleet te maken. Het was druk 
en feestelijk in de stad. Niet in de laatste 
plaats omdat er in de 'Commanderije' 
twee huwelijken werden voltrokken. 
Pappa Wim en dochter Maud Vendrig 
traden met elkaar in het huwelijk.

Kijk voor onze actie’s op p.13
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
September

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

ZONDAG

1 Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

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

WOENSDAG

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

 -  Verhalenvertelster Gerda Hoogendijk 
komt verhalen vertellen in het Hof van Stein.
Ingang De Ruyterstraat 24. Aanvang 14.30 uur. 
Kosten 3 euro p.p. incl. koffie/thee. Opgeven bij mevr. 
W. Annyas, tel. 0182-501657 / w.annyas@live.com HAASTRECHT

 -  Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten. 
Start om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de 
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk - 
Reinaldaweg); duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het 
koetshuis koffie of thee aangeboden. 
Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, maar honden niet. 
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma, 0348-432823 / 
yvonnepostma45@gmail.com LINSCHOTEN

 -  Lunchconcert met Wim den Hartog op orgel. 
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk. MONTFOORT

 -  t/m zondag 8 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 -  en vrijdag 6 t/m zondag 8 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

DONDERDAG

5 Repair Café in Concordia. Iedereen is van harte 
welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met kapotte 
spullen langs te komen om die ter plaatse samen met 
vrijwillige reparateurs weer in orde te maken. HAASTRECHT

VRIJDAG

6 en zaterdag 7 - Rommelmarkt St. Franciscuskerk. 
Anna’s Hoeve, Hoenkoopse Buurtweg 43. Vrijdag van 
10.00 tot 15.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. OUDEWATER

ZATERDAG

7 Trekvaart over de IJssel met schuit voortgetrokken 
door een paard. 
Deelnemers kunnen terug wandelen of de bus 
nemen. Vertrekpunt vanaf de Noord-IJsselkade bij de 
toren Oudewater om 11.00 uur. Vertrekpunt vanaf de 
Goejanverwellesluis Hekendorp om 13.30 uur. 
Tickets: 06-83705193 of www.reederijdeijsel.nl. Of op 
de dag bij het TIP-kantoor, Leeuweringerstraat 10. OUDEWATER 

/ HEKENDORP

 -  Lunchconcert met Ad van Pelt op orgel. 
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk. MONTFOORT

 -  Zaterdagmiddagconcert door sopraan Alisa van Dijk 
op viool en Adriaan Hoek op het koororgel. 
Vanaf 15.00 uur in de Grote Kerk. Gratis toegang. OUDEWATER

 -  en zondag 8 - Kunst aan de IJssel. 
Van 12.00 tot 17.00 uur bij jachthaven Marnemoende, 
Noord IJsseldijk 107 D, IJsselstein. Groots opgezette 
verkooptentoonstelling van twintig IJsselsteinse 
kunstenaars in de botenloods en naastgelegen 
IJsselateliers. Parkeren en toegang: gratis. IJSSELSTEIN

 -  en zondag 8 - Stadsmuseum open met o.a. 
de tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’. 
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1. 
Gratis toegang. OUDEWATER

ZONDAG

8 Haastrecht Klassiek. Vanaf 10.00 uur zijn de mooiste 
voertuigen op het Concordiaplein te bewonderen. 
Haal je hart op bij de tractoren, oude brommers en 
voertuigen uit vervlogen tijden, misschien spot je nog 
deelnemers in kleding van die tijd. Omdat 2019 het 
jaar van Rembrandt van Rijn is, zal Rembrandt met 
zijn vrouwe Saskia ook meerijden in de rit. 
Om 12.00 uur is de start van een prachtige rondrit 
door de Krimpenerwaard, waarbij bezoekers gratis 
mee mogen rijden. Bij terugkomst is er een feest met 
de Vlisterzangers en The Oldtimers. 
Dit oldtimer evenement is gratis toegankelijk. HAASTRECHT

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

WOENSDAG

11 t/m zondag 15 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 -  en vrijdag 13 t/m zondag 15 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

13 en zaterdag 14 - Prinses en Patriot. Met op vrijdag 
een spetterend kaas- en wijnfeest rondom de 
Wiericke. Op zaterdag is er een braderie met oude 
ambachten, lezing door Maarten van Rossum en de 
aanhouding van Wilhelmina van Pruisen nagespeeld 
door de Hekendorpse toneelvereniging. HEKENDORP

 -  t/m zondag 15 - Pluspop Cabauw.
Pluspop is een leuk en gezellig jaarlijks terugkerend 
muziekevenement achter ‘t Witte Paard 
voor jong en oud! Info: www.pluspop.nl CABAUW

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo  1: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. W.C. Meeuse

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   1: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo   1: 10.00 uur Joke den Hollander
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   1: 09.30 uur Dr. P. Vermeer
 16.00 uur Ds. H.G. v.d. Ziel
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo   1: 10.00 uur Mw. D. van Oort
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo   1: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo   1: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. C.H. Hogendoorn
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo   1: 09.30 uur Ds. P.M.W van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Di 27: 09.15 uur Kerkhofkapel
Zo   1: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo   1: 10.00 uur S. de Graaf
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo   1: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo   1: 09.30 uur Ds. G.C. Bergshoeff
 18.30 uur Ds. J.T. Maas

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op maandag 5 augustus 2019
LILY Kate Sanne
dochter van 
Davy en Marloes Guijt-Bartels
zusje van Lucy
Breudijk 41b
3481 LN Harmelen
Op woensdag 7 augustus 2019
ZOË Helena Elisabeth
dochter van 
Ronald Vink en Paula Koemans
Jhr. van Swietenstraat 14
3421 HT Oudewater
Op zaterdag 10 augustus 2019
JOEP Cornelis
zoon van Sander en Ilse Heikamp
broertje van Bram
Dijkgraafl aan 58
3421 XG Oudewater
Op maandag 12 augustus 2019
HANNAH Salome
dochter van 
Stefan en Rianne Vreeswijk
zusje van Micha
Provincialeweg Oost 91
2851 AC Haastrecht
Op donderdag 15 augustus 2019
VERA Wilhelmina Maria
zoon van Stefan en Cora Slappendel
zusje van Stan
Esdoornstraat 27
2851 TJ Haastrecht

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Collectant Stichting de Mantelmeeuw komt 
bij u aan de deur (foto Mantelmeeuw).

Muzikaal Intermezzo in Oudewater

Warno Ruting en 
muzikale vrienden
Ieder jaar verzorgt Warno Ruting uit 
Linschoten een muzikaal intermezzo 
tijdens de zomeropenstelling van de 
Grote- of St. Michaëlskerk in 
Oudewater. Zaterdagmiddag staat hij 
samen met Lisette Baars - dwarsfl uit- op 
de agenda. Warno begeleidt haar 
afwisselend op koororgel en vleugel.
Afgelopen week bedacht hij dat het wel 
leuk zou zijn als de dames van zijn koor 
'Musica Pro Deo' uit Meerkerk deze 
middag ook een aantal liederen zouden 
komen zingen. Ad van Pelt verzorgt de 
orgelbegeleiding van het koor. Het 
intermezzo op 31 augustus begint om 
15.00 uur, toegang vrij; een gift voor 
Open Kerk wordt zoals gewoonlijk weer 
op prijs gesteld. Wees u welkom!

Gratis bloeddrukmetingen
Op woensdag 4 september kunt u 
tussen 10.00 en 15.00 uur 
binnenlopen bij de Vierstroom 
Thuiszorgwinkel, Bodegraafsestraatweg 3 
in Gouda voor een gratis bloeddruk-
meting. Een afspraak maken is niet 
nodig. De bloeddruk wordt gemeten 
met een automatische bloeddrukmeter. 
De medewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan contact 
opgenomen worden met een huisarts. 

KWF bestaat 70 jaar
De zeventigste collecteweek 
(van 1 t/m 7 september) belooft erg 
bijzonder te worden. Ook bij u zal de 
collectant deze dagen aanbellen. 
Naast contant geld heeft u dit jaar 
ook weer de mogelijkheid uw Ideal 
QR code op uw telefoon te gebruiken.
Prinses Beatrix is sinds 1980 bescherm-
vrouwe van KWF en zal zaterdag 
31 augustus een speciale KWF-munt 
slaan, ter ere van het zeventigjarig 
bestaan van KWF. Deze gebeurtenis 
vormt tevens de aftrap van de collecte. 
Daarnaast staat NPO Radio 2 de hele 
week in het teken van de collecteweek.
Wij wensen ons allen ook dit jaar weer 
een mooie opbrengst toe!

Collecte voor hospice De Mantelmeeuw
Deze week wordt er gecollecteerd voor De Mantelmeeuw (hospice en terminale 
thuiszorg door vrijwilligers). Tientallen collectanten gaan met een collectebus 
huis-aan-huis op pad in Linschoten. Stichting De Mantelmeeuw in Woerden 
ondersteunt mensen in de laatste fase van hun bestaan. Met hulp van getrainde 
vrijwilligers kunnen mensen die terminaal zijn op een waardige en persoonlijke manier 
afscheid nemen van het leven. Voor haar fi nanciering is De Mantelmeeuw voor het 
grootste deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

Zomeropenstelling kerken in Oudewater
• Sint Franciscuskerk,
 woensdag en zaterdag
 tussen 11.00 en 16.00 uur.
De rooms-katholieke Sint Franciscuskerk 
in de Kapellestraat is te herkennen aan 
de spitse toren en 's nachts aan het 
groen verlichte kruis op de top van de 
kerk. Deze prachtige driebeukige 
neogotische kruiskerk is in 1881 
ontworpen door Evert Margry, die een 
leerling was van de beroemde architect 
Pierre Cuypers. Margry ontwierp ook de 
naastgelegen pastorie. Kruiswegstatie, 
communiebanken en zijkapellen zijn ook 
afkomstig uit het atelier van Margry. 
De kerk is in de derde fase van de 
restauratie, maar blijft ook tijdens die 
restauratie te bezichtigen en is zeker de 
moeite waard.

• Oud Katholieke Kerk
 woensdag van 13.00 tot 15.30 uur
Midden in het mooie centrum van 
Oudewater ligt in de Leeuweringerstraat 
de Oud Katholieke Kerk. Gastvrouwen/
heren zijn aanwezig voor uitleg of een 
praatje. Er valt veel moois te bekijken in 
het kleinste kerkje van Oudewater!

• Grote- of St. Michaëlskerk
 woensdag t/m zaterdag
 tussen 11.00 en 16.00 uur.
Gastvrouwen en -heren heten bezoekers 
welkom en vertellen desgevraagd allerlei 
wetenswaardigheden over o.a. de ramen, 
de graven en grafzerken, de preekstoel, 
de orgels, de klokken en de kerkdiensten. 
Er is een minibibliotheek met boeken 

over Oudewater, bordjes met info over 
klokken, orgels en grafmonument. 
Ook staan er consoles met een oude 
plattegrond van de grafzerken, alsmede 
een plattegrond van de bouwfasen door 
de eeuwen heen. Voor kinderen is er een 
speurtocht door het kerkgebouw om zo 
actief wat te weten te komen over het 
kerkgebouw. Achterin het gebouw staan 
twee vitrinekasten. Dit jaar heeft één kast 
het thema 'koororgel', de andere kast 
toont de laatste restauratie van het 
kerkgebouw van 1959 tot 1968.
Tijdens de zomeropenstelling is er elke 
zaterdagmiddag om 15.00 uur een 
concert of een muzikaal intermezzo.



	 DE IJSSELBODE	–	NIEUWS-	EN	ADVERTENTIEWEEKBLAD	VOOR	DE	IJSSELSTREEK	 PAGINA 3

3

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en

schilderwerk
zowel binnen

als buiten
Redelijke prijzen

Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070

30 jaar
SCHILDER

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

OPEN DAG
VAN MUZIEKHUIS OUDEWATER
zaterdag 7 september
10.00 - 15.00 uur

ONTDEK JOUW TALENT

MUZIEK ZANG THEATER DANS

Bekijk het programma op: 
muziekhuisoudewater.nl

Doe mee met de 
gratis open lessen en 

ontmoet de docenten!

Dankbaar dat wij haar zo lang in 
ons midden mochten hebben.... 

Hubertha Cornelia 
Blonk - Donk 

weduwe van Fop Blonk 

* Haastrecht, 31-07-1924 † Lekkerkerk, 20-08-2019 

Nel Bronk - Donk 
Harry Bronk 

namens alle neven en nichten 

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

We weten het niet, we zullen het nooit begrijpen,
waarom een mensenleven wordt bekort.
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen,
de ander reeds in de knop verdort.

Stil van groot verdriet en vol van bewondering voor de kracht waarmee hij zijn ziekte 
heeft gedragen, is veel te vroeg, maar omringd door liefde, in ons bijzijn overleden 
onze lieve broer, zwager en oom

Teunis Haaksman
Teus

* Polsbroek, 10 maart 1956                             † Benschop, 22 augustus 2019

Bart en Adrie
   Vincent en Noemi

Barend en Willy
   Tristan en Iris

Gerda en Kees
   Tamara en Bart
      Karlijn
      Hidde
   Jeffrey en Romy
      Fenna
      Nora

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Midland
T.a.v. Familie Haaksman 
Benedeneind Noordzijde 458 
3405 CE  Benschop 

De plechtigheid voorafgaand aan zijn begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 
28 augustus om 14.00 uur in Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 21 te Benschop.

Aansluitend begeleiden we hem naar de Hervormde begraafplaats te Benschop.

Na afloop bent u uitgenodigd in Dorpshuis XXL, waar tevens gelegenheid is tot 
condoleren.

Teus hield van bloemen.

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
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Hey Donny, begin je eindelijk door te krijgen dat de aarde echt 
razendsnel aan het opwarmen is, kom hier, dan praat ik je even bij. 
Aan het woord is Kathleen Hartnett White, Trumps belangrijkste 
milieuadviseuse. Hij zit graag een kwartiertje bij haar. Hij begint het 
te snappen, en ziet razendsnel de zakelijke mogelijkheden. Dus vraagt 
hij de Denen of hij Groenland kan kopen. Ga maar na: als het eiland 
straks grotendeels ijsvrij is, kan hij (of zijn kleinzoon) er golfbanen 
laten aanleggen, en er gaan wonen als het op de rest van de wereld 
veel te heet is. ’s Zomers is het er 24 uur per dag lekker warm met een 
briesje, op de hoogste bergen van Groenland kun je dan misschien 
nog wintersporten. Voor de winters wordt er een overdekt Las Vegas 
gebouwd, gokken en overspel wordt een winterse deugd en het eiland 
is groot genoeg om al je rijke vrienden uit te nodigen er te komen 
wonen. Met de auto of zelfs te voet kun je er dan niet meer heen want 
er is geen ijs meer, en je moet dus wèl een uitnodiging hebben. 
De 58.000 Groenlanders kunnen er een baan krijgen als caddy, 
vuilnisophaler, chauffeur, tuinman of kok, of anders ophoepelen. 
Trump denkt dat hij er zijn tien miljoen rijkste vrienden royaal kan 
huisvesten, zelfs als de zeespiegel een metertje of veertig gestegen zal 
zijn. Groenland zal het grootste onroerendgoedproject aller tijden 
zijn, voor al die blanke uitverkorenen, Bolsonaro, Netanyahoe, 
Johnson, Prins Salman. En elk schip, elke opblaasboot, al zitten ze 
vol met veertig miljoen klimaatvluchtelingen uit Bangla Desh, zal 
onverbiddelijk lek geschoten worden.
Otto Beaujon

ColumnDe Ark

Nieuwe dienstregeling voor 
Buurtbus Woerden-Oudewater
De dienstregeling van de (Syntus) Buurtbus op de lijn 505 Woerden-IJsselstein 
wordt per 2 september a.s. uitgebreid.
Buurtbus 505 zal na deze zomervakantie op werkdagen al een uur eerder 
vertrekken van Woerden Station Zuidzijde richting Oudewater - Schoonhoven - 
Lopik - IJsselstein. Tot nu toe reed de eerste bus om 8.03 u en dat wordt nu 
dus 7.03 u.

In Schoonhoven worden per gelijke 
datum eveneens de haltes Schoonhoven 
Oost en Schoonhoven Noord in de 
dienstregeling opgenomen. Hiermee 
ontstaan extra overstapmogelijkheden 
richting Rotterdam en Utrecht.
Op werkdagen zullen er bovendien 
vanuit Schoonhoven naar Woerden (via 
Oudewater) op werkdagen vanaf 7.20 

tot einde spitsuur telkens twee busjes 
rijden zodat iedereen kan zitten (elk 
busje heeft 8 zitplaatsen). Dit is op 
proef tot het einde van het jaar.

Synthus is verder op zoek naar extra 
vrijwilligers/chauffeurs, zie 
www.syntusutrecht.nl en/of 
secretaris@buurtbuswij505.nl

Eva van Maanen ging vijf minuten op jacht, en maakte een foto van haar vangst in 
een emmer water.

OUDEWATER

Voor wie het nodig heeft: 
De Wulverhorst denkt mee! door Aad Kuiper

Wanneer je je als oudere - maar waar de grens ligt blijft niet geheel onbewust 
lekker vaag, en dit aanbod geldt dus voor een grote groep mensen; ook voor als 
je nog níet zo oud bent - ongerust maakt, niet zo prettig voelt, zorgen maakt, 
maar voor wie een huisarts bellen een stap te vroeg is, kan vanaf 1 september 
terecht bij De Wulverhorst.
Er is altijd een professionele medewerker van die Oudewaterse zorginstelling 
aanwezig en deze wil dan graag meedenken over 'hoe nu verder?' en 'wat is het 
meest handige?' En, eh, geldt dat (nog) niet voor u, houd het dan in uw 
achterhoofd, want misschien is het wel handig voor later of kunt u er iemand 
anders op wijzen. Een mooi initiatief! Er zijn veel mensen voor wie een luisterend 
oor al veel soelaas biedt, maar de verpleegkundigen en verzorgenden van 
De Wulverhorst zijn er ook om iemand gerust te stellen of goede raad te geven.

"Toevallig", vertelt Joyce Jacobs van 
De Wulverhorst, "belde er vorige week, 
toen we dit plan aan het uitwerken 
waren, een oudere dame die al enige tijd 
geen personenalarmering meer droeg 
omdat ze die niet meer nodig had, naar 
ons op. Ze voelde zich niet zo fi t en haar 
kinderen zouden op vakantie gaan. 
Moesten ze dat nu wel of niet doen? 
Allen maakten zich uiteraard enige 

zorgen. 'Wat moet ik doen als de 
kinderen weg zijn?' vroeg de vrouw zich 
af. Wij hebben geantwoord dat wij, als 
dat nodig is, graag even mee willen 
denken, mee willen kijken en zo nodig 
voor gepaste hulp zorgen. Dat bleek een 
hele opluchting voor iedereen."
"Er is veel aandacht voor mensen die in 
een ziekenhuis een bed bezet houden, 
terwijl dat misschien niet nodig is. 

Als mensen zich niet prettig voelen gaan 
ze wellicht onnodig de huisarts of een 
huisartsenpost bellen, maar anderen 
wachten misschien juist weer wat te lang 
om stappen te ondernemen." Het blijkt 
dat Jacobs hierover gesproken heeft met 
dokter Karstens en dat ze samen bedacht 
hebben dat De Wulverhorst heel goed als 
eerste aanspreekpunt zou kunnen dienen 
voor mensen die zich ongerust maken, 
zich niet zo lekker voelen, maar nog niet 
de huisarts of huisartsenpost willen 
inschakelen.

"Wie zich zorgen maakt kan 
gewoon bellen."
"Niet alleen voor mensen die hier wonen, 
maar voor alle Oudewaternaren die zich 
eens minder prettig voelen en voor wie 
de huisarts een stap te ver is, zijn we er 
ook", benadrukt Joyce Jacobs. "Wellicht 
kan het zelfs ook kostenbesparend 
werken", voegt Jacobs eraan toe. 
Ze gaan dit project goed bijhouden en als 
het loopt - en daar zijn ze stellig van 
overtuigd - gaan ze met de verzekeraars 
om de tafel zitten om dit plan ook met 
hen goed af te stemmen. Jacobs geeft 
nog een ander voorbeeld: "Er belde 
iemand die zich niet zo prettig voelde, 
verdrietig zelfs. En de kinderen waren op 
vakantie. Zij werd voor de volgende dag 
uitgenodigd om met de activiteiten in 
De Wulverhorst mee te doen en ze 
maakte daar graag gebruik van. Ze was 
er erg blij mee. Zulk soort dingen helpen. 
Met 160 medewerkers en 190 
vrijwilligers kunnen we gelukkig veel heel 
goede dingen organiseren en niet alleen 
voor de mensen in De Wulverhorst, maar 
ook voor alle mensen in Oudewater."

De Wulverhorst houdt de vinger 
aan de pols
Heel duidelijk blijkt dat het team van 
De Wulverhorst steeds goed blijft 
nadenken over hoe ze een en ander nog 
beter kunnen regelen om mensen zich 
prettig te laten voelen, zo gezond 
mogelijk te houden en met eventuele 
beperkingen - want die kunnen optreden, 
als mensen ouder worden - goed leren 
om te gaan. Zoals Joyce Jacobs het zegt: 
"Wij moeten mensen helpen een goed 
leven te leiden, ook als ze wat ouder 
worden."

Stinkende zakken
Als zakken lang in de zon liggen, gaan ze bol staan. Dat komt omdat alle restjes 
margarine, kip, vis, melk en yoghurt die nog aan de verpakkingen zitten gaan 
bederven. Als de bacteriën hun werk doen, komen er gassen vrij die de zak opblazen. 
Er komt ook een deel naar buiten, maar gelukkig kun die lucht niet aan de foto 
ruiken.

Ook in Oudewaterse wateren worden regelmatig rivierkreeftjes gevonden. Het gaat 
om de gevlekte (Amerikaanse) rivierkreeft.
In tegenstelling tot de Europese rivierkreeft heeft de Amerikaanse geen last van 
waterverontreiniging, en zodoende heeft het diertje (zwart met rode spikkels) de 
oorspronkelijke inheemse rivierkreeft verdrongen. De diertjes zijn eetbaar: je kunt ze, 
gekookt en gepeld, in de supermarkt kopen. Zelf vangen en pellen kan ook, en het 
geduld loont.

Informatieavond 
Hospice Oudewater
In verband met de aanstaande uitbreiding en verhuizing wil het Hospice 
Oudewater graag in contact komen met mensen die als vrijwilliger iets voor het 
hospice zouden willen betekenen.
Op woensdagavond 4 september a.s. vanaf 19.30 uur is er een informatieavond in 
het hospice, aan de Hekendorperweg 28 in Oudewater. Iedereen die mogelijk een 
vrijwilligerstaak op zich zou willen nemen, is van harte welkom, en tot nu toe is er 
niets verplicht. U bent van harte uitgenodigd.

De stichting hospice Oudewater krijgt 
een nieuw onderkomen: een 
vrijstaande villa aan de Kerkwetering 
nummer 11.
Dat maakt een einde aan een lange 
periode van onzekerheid - het bestuur 
van het hospice wist al een hele tijd dat 
het hospice het gebouw van de 
Schuylenburcht zou moeten verlaten, 
maar heeft geen geld om zelf een 
geschikte woning te kopen, de 
Woningraat kon wel ruimte te huur 
aanbieden maar was niet bereid het pand 
te verbouwen en geschikt te maken voor 
het hospice. Goede raad was duur, de 
gemeente wilde alle medewerking 
verlenen maar dat plan werd niet door de 
provincie geaccepteerd. Het nieuwe 
onderkomen is er gekomen dankzij 
iemand die het hospice een warm hart 
toedraagt en de villa, die te koop stond, 
in alle bescheidenheid aangekocht heeft 
en ter beschikking stelt aan het hospice. 
Het huis krijgt eerst een verbouwing. 
Het hospice krijgt drie gastenkamers (nu 
zijn er twee) en ook de tuin wordt 
gerenoveerd. Het huis heeft een prachtig 
uitzicht over de polder. De gemeente 
heeft voortvarend vergunning voor de 
verbouwing verleend, en voor het einde 
van het jaar, is de bedoeling, kan het 
hospice verhuizen.

Financieel blijft het hospice afhankelijk 
van bijdragen van derden - voor de 
pensionprijs kan het onmogelijk uit, 
WVS subsidieert per gast, soms geeft een 
aanvullende verzekering een vergoeding, 
maar zonder de bijdragen van de 
Vrienden van het hospice en incidentele 
giften ter gelegenheid van een huwelijks- 
of ander jubileum, een gift in natura kan 
het hospice niet bestaan.
Het hospice maakt van deze gelegenheid 
gebruik allen die de afgelopen drie jaar 
hun steentje bijgedragen hebben hartelijk 
te bedanken.

Ook maakt het bestuur graag gebruik van 
de gelegenheid om onder de aandacht te 
brengen dat het hospice op zoek is naar 
vrijwilligers. Vanwege de uitbreiding zijn 
niet alleen voor zorg vrijwilligers nodig, 
maar ook voor de keuken, de tuin en 
'klusvrijwilligers'. U vindt er alles over op 
de website, u kunt per email of telefoon 
aanvullende informatie krijgen, of een 
afspraak maken.
Maandelijks op een zaterdag heeft het 
hospice Oudewater Open Huis. 
In verband met de verhuizing is er op 
4 september een informatieavond.

Nieuw hospice Oudewater door Otto Beaujon

Kreeftjes
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Zoveel warme belangstelling en blijken van 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 

van onze geliefde

Elise Ypma
hebben ons ontroerd en getroost.

Wij willen u daar hartelijk voor bedanken.

Familie Ypma - Dubois

augustus 2019

Dankbetuiging

Wij willen u langs deze weg hartelijk dankzeggen 
voor alle blijken van belangstelling en medeleven,
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden

van onze dierbare broer, neef en vriend

Jan van Dijk
Uit aller naam:
Wim van Dijk

Wil Plomp

Montfoort, augustus 2019

je laat ons in verbijstering achter
hoe moeilijk ook
we gunnen je je rust

Intens verdrietig nemen wij afscheid van 
onze lieve zoon en mijn broer

Hans
Johannes Cornelis van Schaick

Hekendorp,  Hekendorp, 
26 juli 1999  19 augustus 2019

Kees en Sjani
    Rick

Hekendorpse Buurt 7
3467 PA  Hekendorp

De begrafenis heeft maandag 26 augustus plaats-
gevonden op de R.K. begraafplaats te Oudewater.

Je was een rots in de branding
Je koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
Al had je de wind niet altijd mee

Je was altijd vrolijk en in voor een gein
Helaas mag je nu niet meer bij ons zijn

Marja 
Vergeer - Leeuwestein

Anna Cornelia Maria
IJsselstein,  Oudewater, 
15 september 1959  23 augustus 2019

‘Lieverd, we gaan je missen...’

Sjaak Vergeer

Stefan en Sabrina
Silvan, Solin

Vivianne en Henk
Ilana, Marit

(O) pa Vergeer

Marja is thuis,
Prinses Beatrixstraat 20, 3421 HA  Oudewater.

Gelieve geen bezoek aan huis.

Er is gelegenheid om afscheid van Marja te nemen 
op donderdag 29 augustus tussen 19.00 en 21.00 

uur in De Klepper, Kapellestraat 1-3 te Oudewater.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

I.p.v. bloemen liever een donatie aan 
Hospice Oudewater. In De Klepper zijn hiervoor 

collectebussen aanwezig.

Onze dank gaat uit naar de doktoren M. Brinkhuijsen, 
C. Raedts, L. Goossens, alle medewerkers van 

Careyn Thuiszorg en ZorgBrug.

Je bleef er steeds voor gaan
toch werd je telkens een stukje minder

brokkelde jouw leven verder af
bedankt lieve Margareth

voor het leven dat je ons gaf

Nu heeft ze voorgoed afscheid genomen van ons

Margareth  
van den Berg - Laven

* Rotterdam,  † Oudewater, 
 17 mei 1952 13 augustus 2019

Leo van den Berg

Daphne en Niels
Sil, Wende

Bellis en Aris
Maud, Ties, Wieger

Cleome en Harmen
Olle, Filippa, Vosse

Wij hebben zaterdag 17 augustus afscheid 
genomen van Margareth en haar naar 

haar laatste rustplaats op Begraafplaats de 
Stuivenberg gebracht.

~

Wij mochten vele lieve berichtjes,  
kaarten met warme woorden  

en een kleurrijke bloemenzee ontvangen. 
Wij hebben deze betrokkenheid enorm 

gewaardeerd en willen u daarvoor bedanken.

Leo
Kinderen en kleinkinderen

Montfoort, augustus 2019
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen 

van het overlijden van

Marja Vergeer

Wij wensen Sjaak, kinderen en naaste familie veel 
sterkte toe bij de verwerking van dit verlies

Leden en oud-leden 
vrijwillige brandweer Oudewater

Mitglieder der
Freiwillige Feuerwehr Karnabrunn
(Oostenrijk)

Bestuur en leden van de 
brandweerverenging Oudewater

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het plotselinge overlijden van

Hans van Schaick
zoon van onze vaste begeleidster Sjani.

Dit bericht heeft ons allen diep geraakt.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
Sjani, Kees en Rick.

Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe 
in deze moeilijke periode.

Begeleiders en deelnemers 
van Zorgboerderij Gravestein te Haastrecht

Hans
De buurt valt stil.

Wij gaan jouw vrolijkheid en vriendelijke groet missen !

Onze gedachten zijn bij Sjani, Kees en Rick.

Wim en Bep
Richard

Piet
Michiel en Elsbeth

Auk en Harriët
Kees en Monique

Addy en Adrie

Bionda, Nicole, Bibiënne, Pieter, Joost, Femke, Jelske, 
Joran, Rowin, Imri

“Jij bracht kleur in mijn leven.”

“Ik heb een mooi leven gehad. Het is goed zo.”

Riet van Kesteren
* Woerden,  † Oudewater,  
 9 juni 1938   17 augustus 2019

Arie Muijs

Marianne en Bart
Martin en Mary
Ton

De afscheidsbijeenkomst voor Riet heeft plaats 
gevonden op vrijdag 23 augustus in de aula 

van crematorium IJsselhof te Gouda.

Correspondentieadres:
Jhr. A. van Swietenstraat 4,  

3421 HT  Oudewater

Het bericht dat onze dierbare collega 

Marja Vergeer
is overleden heeft ons diep geraakt.

Marja was een liefdevolle, betrokken en deskundige 
verpleegkundige die zich met hart en ziel meer als 
dertig jaar inzette voor de bewoners en collega's van 
de Wulverhorst. We zullen haar erg missen! We wensen 
haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Namens collega's, bewoners, vrijwilligers en bestuur 
van De Wulverhorst
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	 Dinsdag	27	augustus	2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

Jellinek Preventie 
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
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

Agenda
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 10 september van 14.00 tot 15.00 uur 
in het stadskantoor, Waardsedijk 219

 Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) 
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) 
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl

• Dorpsschouw Hekendorp
donderdag 12 september om 10.45 uur 
(start Eetcafé Goejanverwelle)

• Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur

• Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur

• Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur

De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl

Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 34 

in Snelrewaard
 het wijzigen van gebruik van 

bijgebouw naar B&B en schuur,
 ingediend op: 19-08-2019, 

dossiernummer: OLO4553745
• Nieuwstraat 12A in Oudewater
 het plaatsen van een 

dakopbouw en wijzigen  
van achtergevel,

 ingediend op: 19-08-2019, 
dossiernummer: OLO4604145

• Kastanjeweg 4 in Oudewater
 het uitbreiden van de bedrijfshal,
 ingediend op: 17-08-2019, 

dossiernummer: OLO4603513
• Hekendorpse Buurt 95
 in Hekendorp
 het realiseren van een bijgebouw 

voor Bed & Breakfast,
 ingediend op: 12-08-2019, 

dossiernummer: OLO4590149

APV / Bijzondere wetten
• Veenweijde park Oudewater
 het organiseren van een club 

diploma dag voor jachthonden 
op 20 oktober 2019,

 ingediend op: 11-08-2019, 
dossiernummer: 1922365

50 jaar geleden opende de eerste 
Wereldwinkel in Nederland.
De gemeente Breukelen had de 
primeur. Nu, een halve eeuw later, 
zijn er bijna 250 Wereldwinkels!
Duizenden vrijwilligers zetten zich 
dagelijks in voor fairtrade en 
verkopen prachtige cadeauartikelen. 
En dat is een cadeautje voor de 
makers. Zij verdienen op deze manier 
een inkomen en zijn zo in staat een 
beter bestaan op te bouwen.
Fairtrade
Wereldwinkels verkopen niet  
zomaar cadeaus. Elk product uit het 
assortiment is met zorg en volgens 
fairtrade-criteria ingekocht.
Ondernemers in ontwikkelingslanden 
krijgen op deze manier de kans 
deel te nemen aan internationale 
handel, hun organisatie te professio-
naliseren en hun levensstandaard te 
verbeteren. De bijna 250 Wereld-
winkels maken hiermee duidelijk dat 
het in de wereld ook anders kan. 

Wereldwinkels	bestaan	50	jaar
Dat armoede wél bestreden kan 
worden. Al 50 jaar lang! Koopt u 
een cadeau in één van deze 
winkels, dan draagt u daaraan bij.
20 jaar 
Wereldwinkel Oudewater
In 1998 ontstond Stichting Wereld-
winkel Oudewater en vanaf 1999 
had de Wereldwinkel een vaste 
plaats op de weekmarkt. In 2004 is 
een grote wens in vervulling 
gegaan, de Wereldwinkel verhuisde 
naar een pand in de Leeuweringer-
straat. Na 11 jaar verhuisde de 
Wereldwinkel naar een A locatie in 
dezelfde Leeuweringerstraat.
Naast de verschillende locaties 
veranderde ook de uitstraling van 
de winkel. Van een winkel gericht 
op foodproducten, transformeerde 
zij naar een moderne cadeau-
winkel. Dit omdat de meeste 
foodproducten ook te koop zijn in 
supermarkten, wat ook de bedoeling 
is geweest.

Van betekenis
De Wereldwinkel blijft belangrijk bij 
het bestrijden van armoede in 
ontwikkelingslanden.
Zij hebben u als klant nodig voor het 
voortbestaan van de Wereldwinkel. 
Daarom krijgt u van 2 tot en met 
14 september bij aankoop een 
attentie en maakt u kans op een 
mooie prijs.
Hiermee willen zij u als klant 
bedanken voor uw stukje bijdrage 
aan een betere wereld.

Dorpsschouw	Hekendorp
Wijkwethouder Bob Duindam nodigt alle Hekendorpers van 
harte uit deel te nemen aan de dorpsschouw. Die vindt plaats 
op donderdag 12 september 2019 van 10.45 tot 12.45 uur.
Eetcafé Goejanverwelle - Goejanverwelledijk 29a - is het 
vertrekpunt.

Naast wethouder Walther Kok (wijkwethouder Bob Duindam is verhinderd) 
sluiten er ook ambtenaren aan die zich bezighouden met onder andere 
de openbare ruimte en verkeer.-

Voor het zevende achtereenvolgende jaar vormt de historische binnenstad 
van Oudewater het decor voor Pracht aan de Gracht: dé culturele en 
culinaire streekproeverij van het Groene Hart. Uiteraard met hapjes, drankjes 
en muziek. Vrijdag 30 augustus van 17.30-23.00 uur. Kijk voor het volledige 
programma op de facebookpagina van Pracht aan de Gracht.

Pracht	aan	de	Gracht	
vrijdag	30	augustus

Ophaal	oud	papier

• Leeuweringerstraat 10-C
in Oudewater

 het afsluiten van de weg op 
29 augustus 2019,

 ingediend op: 06-08-2019, 
dossiernummer: 1922343

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Ruige Weide 43 in Oudewater 

het plaatsen van twee kleine 
windmolens bij het agrarisch 
bedrijf op het adres,

 besluit: verleend op 06-08-2019, 
dossiernummer: OLO4307797

• Statenland 3 in Oudewater
 het verbouwen van  

‘De Broedkorf’,
 besluit: verleend op 13-08-2019, 

dossiernummer: OLO4505807
• Waardsedijk 68 in Snelrewaard
 het bouwen van een proeflokaal 

inclusief stal en bed & breakfast,
 besluit: beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4451135
• Oude Singel 9 in Oudewater
 het vervangen van een daktuin,
 besluit: verleend op 30-07-2019, 

dossiernummer: OLO4307077
• Rodezand 22 in Oudewater
 het slopen van een  

bestaande schuur,
 besluit: beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4493329
• Zuid-Linschoterzandweg 77  

in Snelrewaard
 het nieuwbouwen van een 

woning,
 besluit: beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4354351

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 8 

in Oudewater
 het organiseren van de viering 

van het 10-jarig jubileum van 
de Kroeg op 23 augustus 2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op 19-08-2019,  
dossiernummer: 1922323

• Leeuweringerstraat 8, i 
n Oudewater

 het plaatsen van een tent ivm 
10-jarig jubileum De Kroeg,

 besluit: melding geaccepteerd 
op 19-08-2019, 
dossiernummer: 1922354

• Oudewater
 het ophangen van een 

spandoek op 5 oktober 2019 
voor het aankondigen van de 
Open dag van de dierenkliniek 
Benschop Oudewater,

 besluit: verleend op 14-08-2019, 
dossiernummer: 1922246

• Park Ruyghe Wey in Oudewater
 het organiseren van een club- 

diplomadag voor jachthonden 
op 20 oktober 2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op 15-08-2019,  
dossiernummer: 1922365

• Leeuweringerstraat 10-C
in Oudewater

 het afsluiten van de weg op 
29 augustus 2019,

 besluit: verleend op 07-08-2019, 
dossiernummer: 1922343

• Centrum Oudewater
 het organiseren van  

Pracht aan de Gracht op 
30 augustus 2019,

 besluit: verleend op 19-08-2019, 
dossiernummer: 1921893

• Wijdstraat, Havenstraat, 
Donkere Gaard en 
Kapellestraat, Oudewater

 het afsluiten van de weg  
tijdens Pracht aan de Gracht  
op 30 augustus 2019,

 besluit: verleend op 19-08-2019, 
dossiernummer: 1921894

• Hoenkoopse Buurtweg 43 
in Oudewater

 het organiseren van  
een Najaarsmarkt op 
6 september 2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op 07-08-2019,  
dossiernummer: 1922333

• Diverse straten en terreinen 
in Hekendorp

 het organiseren van 
Wilhelminadag Prinses en Patriot 
op 13 en 14 september 2019,

 besluit: verleend op 12-08-2019, 
dossiernummer: 1922072

• Goejanverwelle, Onderdijk, 
Hekendorp - het afsluiten van 
de weg tijdens Wilhelminadag 
Prinses en Patriotdag op 
13 september 2019, besluit: 
verleend op 12-08-2019, 
dossiernummer: 1922073

• Diverse plaatsen kern Hekendorp
 het schenken van 

zwak-alcoholische dranken 
tijdens de Wilhelminadag 
Prinses en Patriotdag  
op 13 en 14 september 2019,

 besluit: verleend op 12-08-2019, 
dossiernummer: 1922074

Ontwerpbesluiten 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99  

in Hekendorp
 het brandveilig gebruik  

van een woon-zorgboerderij,
 besluit: in ontwerp verleend, 

einddatum inzage 25-09-2019, 
dossiernummer: OLO4373123

Vrijwilligers van verenigingen en 
kerken halen oud papier en karton 
op in Oudewater. Dat doen ze de 
1e en 3e zaterdag van de maand. 
In Hekendorp, Snelrewaard en het 
buitengebied gebeurt de inzameling 
iedere 2e zaterdag van de maand.

De vrijwilligers starten om 07.00 
uur. Dus zorg er voor dat uw 
container voor die tijd aan de straat 
staat. In sommige smalle straten in 
het centrum kan de vuilniswagen 
niet komen. Daar kan het papier 
neergezet worden bij de gebruike-
lijke verzamelpunten.
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Vervelende herinneringen 
na ongeval of eenmalige 

heftige gebeurtenis? 
Hekendorperweg 36a, Oudewater

Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl

www.phhaastrecht.nl

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

gezocht voor haastrecht: 
(reserve) 

BEZORGERs
Heb je interesse in een goede bijverdienste!

Bel dan nu ... 0348-561478

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Spuugie 
nog één keer zien poorten?
Kom woensdag 28 augustus 

om 19.00 uur naar 
FC Oudewater Veld 2

2e hands winkel KLEDING en meer…
houdt uItvErKoop van alle 

zomErKLEDING
op zaterdag 31 augustus 
en dinsdag 3 september

Alle kleding - HALvE prIJS
Vanaf zaterdag 7 september ligt 
de wintercollectie in de winkel!
2de hands winkel: ‘kleding en meer’

wilgenweg 15a, Oudewater.
elke dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

De opbrengst is bestemd voor hulp in Roemenië
zie www.stichtinglinquenda.nl

BINGO-liefhebbers opgelet!
Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
organiseert in de wintermaanden op de vrijdag 

BINGO met zeer mOOIe prIjzeN!
De eerste BINGO-avond is op vrijdag 27 september.

touwslag 1, 3421 jH Oudewater
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur

Voor meer info en data: www.pvdezwaluw.nl

EEN BAVAROISE
FRAMBOZENGEBAKJE

MET HÉÉL VÉÉL FRAMBOOS

NU 3 STUKS € 4,95!
Korte Havenstraat 6  |  Oudewater  |  0348-561279

Wij bestaan 95 jaar
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Stijnman
Wij zijn ontzettend 

trots op onze 
verbouwde winkel,
het is een plaatje 

geworden!

BAVAROISE

En neem vooral dan onze 

nieuwste creatie mee:

GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN. 

U bent van harte welkom
om het resultaat te bekijken ...

Snelle verkoopreSultaten?
Vraagprijs Verkooptermijn

alS je Snel en vakkundig veel 
woningen verkoopt, voor de beSte 

prijS en het ScherpSte tarief 
(zonder inStapkoSten), 

dan heb je veel tevreden klanten,
Maar koM je weer huizen te kort 

voor alle aanvragen!

Hekendorperweg 8
e 525.000,- 4 weken

Hekendorperweg 9
e 699.000,- 8 weken

Lange BurcHwaL 3
e 490.000,- 4 weken

Lange BurcHwaL 48
e 395.000,- 2 weken

Herman de manstraat 8
e 265.000,- 4 weken

LijnBaan 96
e 305.000,- 2 weken

Daar zijn wij als gecertificeerde makelaars en 
taxateurs dagelijks mee bezig, met een lage 
courtage (all-in tarief) en een perfecte presentatie 
van onze brochures en de beste voorlichting bij 
aan- en verkoop van uw woning.
Bel ons voor een afspraak via 0348-564711
Marnix van Zwol, 
register-makelaar en taxateur
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Wim en Mieni van der Klis met hun drie kleinkinderen.

OUDEWATER

Oudewater - Rotterdam - Hilversum - Oudewater

Wim en Mieni vieren 50 jarige 
bruiloft 'thuis' door Gerard van Hooff

Als vader Tinus van der Klis in de 
crisisjaren kiest voor het groentevak, 
heeft dat vergaande gevolgen voor 
zijn nazaten. Wie de zoon van de 
groenteman is, rolt als het ware 
vanzelf in deze beroepstak. Dat gold 
ook voor zoon Wim die als zoon des 
huizes al snel werd ingeschakeld in 
het verrichten van allerhande klusjes 
en het uitventen van de waren.
Begin zestiger jaren blijft hij in deze 
wereld, maar op een andere wijze. 
Hij wordt transporteur van de op de 
veiling in Waddinxveen verkochte waren. 
Op de veiling houdt zich in die dagen 
ook een jongedame op die zich onledig 
houdt met het sorteren en verzend 
gereed maken de verkochte groenten. 
Zij maakt collies, zet de zaak op pallets 
en voorziet iedere zending van de 
bijbehorende papieren. Het is Mieni 
Gelderblom uit Waddinxveen, 16 jaar, en 
een meisje dat voor Wim meer dan de 
moeite waard is om er koude 
brommerritjes voor te ondernemen. 
Een warme bonkerjas komt op de DKW 
goed van pas, want gemakkelijk was het 
maken van afspraken toen ter tijd niet en 
de ouders stonden ook al niet te 
trappelen van enthousiasme om hun 
dochter bij de Hefbrug op te laten 
wachten op zo'n Oudewaternaar. 
De aanhouder won uiteindelijk en de 
zoektocht naar een onderkomen in het 
IJsselstadje wordt de volgende opgave. 
De gemeente toont zich aanvankelijk niet 
een echte hulpvaardige instantie als het 
gaat om het verkrijgen van een 
huurwoninkje. Dan maar kopen. Aan de 
Oost-IJsselkade wordt een woninkje 
gekocht en bovendien het er achter 
gelegen onbewoonbare optrekje. 
De verbouwing kost enige tijd maar als 
de boel op orde is, "moet er maar 
getrouwd worden ook". Mieni is nog 
minderjarig als er in augustus 1969 een 
belangrijke stap gezet wordt. Op de door 
wethouder Duindam tijdens de receptie 
aangereikte documenten werd dat nog 
eventjes gememoreerd.
Het transporteren van op de veilig 
gekochte groenten wordt Wim's beroep 
en doet zijn wereld behoorlijk vergroten. 
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan 

mag en tussen 1982 en 1992 runnen zij 
samen de groentezaak aan de Oude 
Binnenweg in Rotterdam om aansluitend 
hetzelfde te doen in Hilversum. 
Die laatste bezigheid duurt een zestal 
jaren. Dan moet Wim het 
noodgedwongen afl eggen tegen de 
komst van de supermarkten. Even keert 
hij terug in de transportwereld, maar dan 
vindt hij zijn gedroomde baan; 
taxichauffeur in, rond en vanuit 
Hilversum. Met enthousiasme verhaalt hij 
hierover, mensenkennis blijkt hem niet 
vreemd en enkele anekdotes accentueren 
zijn instelling. De laatste drie jaren van 
zijn chauffeursbestaan woont hij echter in 
Oudewater. De oorzaak? Mieni heeft op 
62 jarige leeftijd bedacht de fl at in 
Hilversum voor gezien te houden en 
terug te keren naar haar roots, 
Oudewater dus. Wim kan zich in deze 
keuze vinden en met enig 'fortuin' krijgen 
zij een aanleunwoning. Hij heeft echter 
wel de pech een week voor zijn 
pensionering een ernstige beenbreuk op 
te lopen. Niet door een verkeersongeval 
maar door een (uit)glijpartij op het gras. 
Drieëneenhalf jaar neemt de revalidatie 

in beslag en via een scootmobiel is nu de 
driewieler zijn transportmiddel. In hun 
onderkomen aan de Margrietstraat zijn 
ze snel geacclimatiseerd. Wim is druk 
met de KBO/PCO en is naast 
volkstuinder ook klusjesman op diezelfde 
locatie. Mieni voelt zich een echt 
buitenmens, maar in haar vrije tijd knutselt 
ze heel wat af. Het ontwerpen en maken 
van allerhande kaarten is haar hobby. 
Dat ze zich -weer- thuis voelen behoeft 
geen betoog.
Wim (73) en Mieni (bijna 71) kregen 
twee kinderen -dochter Meini en zoon 
Arnold- , schoonzoon Erik, schoon-
dochter Katja en drie kleinkinderen. 
"We hadden een moeilijke start", zeggen 
ze terugblikkend, "en hebben letterlijk lief 
en leed gedeeld. We zijn ondanks alles 
altijd positief in het leven blijven staan". 
In de grote zaal van De Wulverhorst 
hielden ze woensdag 14 augustus een 
familiebijeenkomst en een receptie. 
Daarna was er een etentje. 
De wethouder overhandigde naast een 
copie van de trouwacte namens de 
gemeente Oudewater een fraai bloemstuk.

Zorgpension
Een inwoner van Montfoort stuurde een ingezonden brief over zijn ervaringen met 
het zorgpension van het St. Antonius (voormalig Hofpoort) ziekenhuis in 
Woerden. De brief is helaas ongeschikt voor publicatie.
De inhoud komt er op neer dat de briefschrijver na een operatie aan zijn voet 
tussen 31 januari ent 23 juli jl. voor revalidatie in dit zorgpension is 
ondergebracht, en hij maakt onomwonden duidelijk dat hij niet tevreden was over 
de zorg. Hij wil dat graag met de lezers van De IJsselbode delen en hen 
waarschuwen het zorgpension van St. Antonius in Woerden zo mogelijk te mijden. 
Waarvan akte.
(naam bij de redactie bekend)

Midland FM: 
Oudewaterse Praat
Wil de Vries en Peter Boere, twee enthousiaste radiomakers van Midland FM, 
zijn bezig met het opzetten van een nieuw zaterdagochtendprogramma. 
Met voorlopig als werktitel: ‘Oudewaterse Praat’.
Het wordt nu eens in de veertien dagen uitgezonden, maar wel met de bedoeling het 
straks een wekelijks programma te laten zijn. Daarvoor zoekt het radiostation nog 
extra medewerkers.
Peter Boere: “Iedere twee weken vragen wij ons af: Wat is er allemaal gebeurd? 
Er zijn belangrijke onderwerpen, zoals huisvesting, waar letterlijk jarenlang niets mee 
wordt gedaan. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zou ik als motto van ons tweewekelijks 
programma de vraag willen stellen: Wanneer komen de burgers van Oudewater in 
opstand?”
Wil de Vries: “Nieuw is dat we ons thema aan willen kondigen op onze website en 
sociale media en mogelijk ook in de lokale weekbladen. Behalve de spiegel die we 
Oudewater willen voorhouden, hebben we het ook altijd even over het weer. 
Nergens wordt in 
Nederland zoveel over 
gepraat dan het weer, dus 
dachten we: dat vindt 
iedereen vast interessant!”
Vanaf zaterdag 
7 september a.s. van 
10.00 tot 12.00 uur: 
‘Oudewaterse Praat.’
Midland FM is te 
beluisteren via: 107.5 FM 
(ether) / 98.3 FM (Kabel 
Oudewater)
Tune-In of via de 
live-stream op 
www.midlandfm.net.
Voor meer informatie over 
onze vacatures: 
studio@midlandfm.net

die week doen ze mee aan de 
Muskathlon. 
Een Muskathlon is een bijzondere 
uitdaging in één van de landen waar 
Compassion actief is. Compassion is een 
christelijke welzijnsorganisatie die via 
lokale kerken ontwikkelingswerk 
organiseert.
Tijdens het verblijf in het betreffende 
land moeten de deelnemers een 
sportieve prestatie leveren. Joke en 
Marjon hebben gekozen om daar 63 km 
te wandelen; ze zijn inmiddels al intensief 
bezig om zich op sportief gebied voor te 
bereiden. In het jaar voorafgaand aan 
deze tocht is het ook de bedoeling om 
10.000 euro per persoon voor het werk 
van Compassion te hebben verzameld.
Het afgelopen jaar hebben Joke en 
Marjon niet stilgezeten om geld bijeen te 
schrapen en nieuwe sponsors te zoeken. 
Ze zijn al goed op weg, maar ze zijn er 

door Aad Kuiper

Goed weidevogelseizoen
"Het weidevogelseizoen begint wisselend, maar ook veelbelovend. Hier en daar 
nog wat meer aanvullen met kuikenveld en 'plas dras' en dan kan je mooie 
resultaten verwachten", zei Arjan van Duijvenboden van adviesbureau DNatuur. 
Hij analyseert de gegevens van weidevogelmonitoring aan de hand van de 
gedragingen van de vogels voor het agrarisch collectief Rijn & Gouwe Wiericke.

Dit collectief heeft het advies van Arjan 
ter harte genomen en de gebiedscoör-
dinatoren hebben veel werk verzet om 
alles qua beheer zo in te richten zodat de 
weidevogelpullen succesvol groot konden 
worden. Er is meer zwaar beheer 
gerealiseerd b.v. 'plas dras' (dit ontstaat 
door lage delen het hele jaar of een deel 
daarvan onder water te zetten) en 
kuikenveld. In het voorjaar waren er al 
positieve signalen; weidevogels konden 
op 'plas dras'-percelen rustig opvetten en 
vervolgens naar hun broedgebieden 
trekken. Via een camera van Nestkastlive 
was een 'plas dras'-locatie te zien, die in 
de avond volstond met grutto's en 
tureluurs. Veel 'plas dras'-locaties zijn 
daarom zelfs na de afgesproken 
einddatum nog in stand gehouden.
Net zo belangrijk waren de 'plas dras'-
locaties die vanaf 1 mei opgestart 
werden. Ook hier was volop bezoek van 
de weidevogels. Anton de Wit uit 
Reeuwijk heeft de 'plas dras'-pomp zelfs 
in plaats van drie weken zes weken laten 
lopen. Tot aan eind juni waren er nog 
alarmerende vogels te zien langs de 
Kerkweg in Reeuwijk.

Ook boeren en vrijwilligers 
enthousiast
Vooral de grutto en tureluurs worden 
meer gesignaleerd. Er kan gesteld 
worden dat in de omgeving waar de 
weidevogels in het voorjaar zaten, ze 
daar ook zijn gaan broeden. Wel 
opvallend is dat de weidevogels nog meer 
gaan clusteren. Hierdoor bleven ook een 
aantal gebieden binnen het collectief 
'leeg'. De hotspots (kansrijke locaties) van Plas dras (foto nestkastlive.nl). Plas dras in de nacht (foto nestkastlive.nl).

de weidevogels verdienen daardoor nog 
meer aandacht wat betreft de inrichting. 
Het gespreide broedseizoen heeft wel 
gevolgen voor de boeren.
"Alle boeren in de omgeving van 
hotspots zijn gevraagd om het maaien 
van bepaalde percelen uit te stellen zodat 
de vogels de kans krijgen daar te broeden 
en hun jongen groot te brengen. Er was 
niemand die daar moeilijk over deed'', 
zegt Fien Verbij, coördinator in het 
werkgebied Weide & Waterpracht. 

Het viel de vier coördinatoren van het 
collectief op dat ook de boeren 
enthousiast zijn over de weidevogels. 
De boeren krijgen een compensatie 
voor de extra arbeid en voor de 
inkomstenderving door het missen van 
grasopbrengst, uiteindelijk gaat het om 
de instandhouding of de verbetering van 
de weidevogelpopulaties. Hopelijk zet 
deze positieve trend zich voortzet. Daar 
doen het collectief en haar vrijwilligers 
hun best voor.

Zo op het oog hebben het Theehuis in 
Oudewater en de plaats Arusha in het 
noorden van Tanzania niets met 
elkaar te maken, maar schijn bedriegt. 
De Oudewaterse zusjes Joke Boon en 
Marjon Crezee houden op dinsdag 10 
september tussen 10.00 en 18.00 uur 
een aantal gezellige uurtjes in het 
Theehuis om de laatste sponsorgelden 
bij elkaar te harken om de Muskathlon 
in Tanzania te gaan lopen.
En, nee, ze doen dat niet voor 
zichzelf, want de reis moeten ze 
gewoon zelf betalen. Maar als je de 
Muskathlon in Tanzania mee wilt 
lopen wordt er niet alleen van je 
verwacht dat je fl ink traint, maar ook 
dat je een fl ink bedrag meeneemt of 
een aantal kinderen in dat Afrikaanse 
land sponsort. Een hele uitdaging die 
de dames zich gesteld hebben. Vrijdag 
18 oktober vertrekken de dames dan 
naar Tanzania en aan het einde van 

nog niet. En daarom hebben ze, als 
afsluitende actie in Oudewater, een leuke 
afspraak met Jasper Faay van Lumiere 
en het Theehuis kunnen maken. Die 
mogen ze op dinsdag 10 september 
gebruiken om in groepjes mensen te 
ontvangen die iets lekkers voorgeschoteld 
krijgen. Tegen betaling uiteraard, want 
het is voor het goede doel.
Wie aan dit bijzondere project wil 
bijdragen is op dinsdag 10 september 
tussen 10.00 en 18.00 uur welkom in 
het Theehuis, maar moet zich van te 
voren natuurlijk wel even aanmelden via 
theehuisvoortanzania@gmail.com of even 
bellen naar Joke, tel. 06-55586980 of 
naar Marjon, tel. 06-43566724.
Ongetwijfeld zullen we iets horen van 
hun ervaringen in Arusha in het noorden 
van Tanzania.

Theehuis en Tanzania
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OUDEWATER

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 26 augustus t/m 01 september 2019. Week 35. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2.391.99Aardbeien
bak 400 gram

Alle Ariel
combineren mogelijk

14.78

7.39
_

_
24.98

12.49

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1+1 GRATIS*

6.75

11.075.-
 3 STUKS 

 Vivera 
vlees-

vervangers 
 combineren mogelijk 

1.29

1.69 1.-
 S pitskool, prei 

grof  of spinazie
 zak 300/400 gram 

5.96

6.18 4.49
2 STUKS

Karvan Cévitam 
limonadesiroop of GO
2 flessen à 750 ml of knijpflesjes à 48 ml

combineren mogelijk

1.75 1.39
Bloemkool

per stuk

5.25

8.85 5.-
 3 STUKS 

 Diverse soorten 
Coop vleeswaren 

 3 pakjes à 100/150 gram 
 combineren mogelijk 

  Melkunie vla 
p ak 1000 ml 

1.27

1.890.99

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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BRIL
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

Voor iedereen een passende rol!
Vanaf maandag 9 september start in Muziekhuis Oudewater het nieuwe muzikale 
seizoen. Menig Oudewaternaar weet de deuren naar de muziekschool weer te 
vinden voor verschillende cursussen, zoals het Popkoor, instrumentlessen, de 
Vocal Class cursus, DJ cursus, Peuter Muziek en Peuter Dans. Maar wat veel 
Oudewaternaren nog niet altijd weten is dat je bij het Muziekhuis ook aan het 
goede adres bent als het gaat om musicallessen.

twee weekenden te spelen! Dat betekent 
dat jij als aanstormend musicaltalent 
maar liefst vijf keer kan stralen in je eigen 
musical!
"We werken met een heel leuk 
docententeam van drie super ervaren 
docenten. Marlou en ik zijn zang- en 
dansdocenten van het eerste uur en vorig 
jaar is Evelien, als regisseur, ons team 
komen versterken", vertelt Kirsten 
Vermeij (28). Zij is de choreograaf/
dansdocent bij de musicallessen op 
zaterdag en in de lessen op maandag 
neemt zij naast de dans ook de regie 
voor haar rekening.
"In 2012 studeerde ik af aan De Dutch 
Academy of Performing Arts en in 2016 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Maar ik geef al dansles vanaf 

mijn veertiende. Tijdens en na mijn 
studie heb ik zelf in heel veel 
verschillende professionele producties 
gespeeld, van musical en muziektheater 
tot toneelstukken en dansvoorstellingen. 
Maar het allerleukste vind ik om mijn 
kennis door te geven aan het talent van 
de toekomst en ik heb heel veel zin om 
dit voor het vierde achtereenvolgende 
jaar bij het Muziekhuis te mogen doen. 
We gaan met de Musical Class op 
zaterdag aan de slag met de musical 
'High School Musical', wat ik super tof 
vind, want er zit lekker veel fl itsende dans 
in deze voorstelling!
Marlou is zowel op maandag als op 
zaterdag verantwoordelijk voor de zang. 
Met haar jarenlange ervaring als vocal 
coach, weet zij leerlingen naar grote 
hoogte te laten stijgen. Soms is het echt 
magisch wat er gebeurt als Marlou met 
de leerlingen uit de musical groepen 
werkt. Ze weet precies de juiste snaren te 
raken bij de leerlingen waardoor zij echt 
het beste uit zichzelf kunnen halen. Niet 
gek, want Marlou heeft een berg aan 
ervaring als het gaat om vocal coaching, 
maar ook als het gaat om performen. 

Ze is jarenlang de frontzangeres geweest 
van coverband de Koffers en is dit nog 
steeds van de akoestische band 
Underkoffer. Daarnaast heeft ze 
meerdere eigen voorstellingen en 
concerten geproduceerd en uitgevoerd. 
Marlou studeerde ook aan De Dutch 
Academy of Performing Arts, alleen 
deed zij de zangopleiding en ik de 
musical opleiding. We hebben destijds 
niet veel met elkaar gewerkt, dus dat 
halen we nu maar in haha. Wat je wel 
merkt is dat Marlou en ik beide opgeleid 
zijn in alle drie de disciplines zang, dans 
en drama. Hierdoor is het samenbrengen 
van deze disciplines in de lessen voor ons 
heel natuurlijk", vertelt Kirsten.
De regie en dramalessen zijn op zaterdag 
de verantwoordelijkheid van Evelien, zij 
studeerde af als docerend theatermaker 
aan ArteZ in Zwolle.
"Sinds afgelopen seizoen is Evelien ons 
musical team komen versterken. 
Het klikte meteen! Zeg je Evelien, zeg je 
creativiteit! Door haar jarenlange 
ervaring als dramadocent, maar ook als 
theatermaker, draait zij haar hand niet 
om voor een aanpassing in een script. 
Vorig seizoen schreef Evelien zo een 
aantal rollen bij in het stuk 'Minoes'. 
Het is geweldig dat zij dit zo goed kan, 
want als kijker merk je er helemaal niets 

van, maar het maakt wel dat iedere 
leerling een grote rol kan spelen. 
Zij zorgt ervoor dat ieder kind een 
gelijkwaardig aandeel heeft in de 
voorstellingen. Dit alles gaat gepaard met 
humor, wat best lekker is op de vroege 
zaterdagochtend", aldus Kirsten.
Dit jaar geven deze drie docenten 
musicalles in het Muziekhuis en het 
goede nieuws is dat in beide groepen 
nog plaatsen vrij zijn! Op maandag zijn 
musicallessen voor talenten tussen de 6 
en 9 jaar oud, de Musical Kids.
Op zaterdag zijn de Musical Class lessen 
voor iedereen van 10 tot en met 17 jaar.
"En het allerleukste is! Met de Musical 
Class hebben we dit jaar voor het eerst 
ook een musical weekend! We gaan dan 
een weekend lang, inclusief 
overnachting, aan de slag met de 
productie High School Musical, maar 
natuurlijk gaan we ook andere leuke 
dingen doen! Dit weekend zit gewoon al 
bij de prijs inbegrepen dus geen extra 
verrassingen!", besluit Kirsten
Lijkt het jou geweldig om musicalles te 
volgen, kom dan op 7 september tussen 
10.00-11.00 uur naar de open dag van 
het Muziekhuis Oudewater en maak 
kennis met de docenten. 
Of schrijf je direct in via 
www.muziekhuisoudewater.nl

Musicalles in het Muziekhuis

Iedere maandagmiddag (16.30-17.30 
uur) en zaterdagochtend (10.00-12.00 
uur) komt jong Oudewaters musicaltalent 
naar het Muziekhuis om hier les te 
krijgen in zang, dans en acteren. Een jaar 
lang gaan zij aan de slag om zichzelf te 
ontwikkelen tot echte musical artiesten, 
met als klap op de vuurpijl aan het einde 
van het seizoen spetterende voorstel-
lingen. Voor deze voorstellingen wordt de 
grote zaal van het Muziekhuis compleet 
omgetoverd tot theaterzaal, met 
professioneel licht en geluid, prachtige 
op maat gemaakte decors en kostuums 
en een tribune waarop zo'n tachtig man 
kan plaatsnemen. Omdat de voorgaande 
jaren de voorstellingen zo snel 
uitverkocht waren, is er besloten dit 
seizoen de voorstelling niet één maar 
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Afvalkalender september 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
vervangt de beschoeiing van de oever langs de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) in 
Montfoort. Het gaat om het gedeelte tussen de 
Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan. 
Aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten voert de 
werkzaamheden uit. Het werk start op maandag 
26 augustus en duurt tot medio november 2019.
De aannemer verwijdert de oude beschoeiing vanaf een 
ponton op het water en trilt een nieuwe stalen damwand 
de grond in. Hij werkt van 07.00 tot 17.00 uur. Er kan dan 
enige geluidshinder ontstaan, door het trillen van de 
damwand. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk 
te beperken.

Wandelpad
Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden niet altijd 
overal toegankelijk voor wandelaars. Het afgesloten 
gedeelte wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Tijdelijk beperkte aanlegplaatsen
Op een gedeelte van het traject zijn driemaal 
24 uurs-ligplaatsen voor de recreatievaart.
Er zijn tijdelijk beperkte aanlegmogelijkheden. 
De aannemer beperkt de overlast zoveel mogelijk door 
bij de Johan de Ridderlaan te starten met het werk.

Opknappen
oevers Montfoort

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal 
verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen 
automobilisten en fi etsende scholieren. Elke dag 
melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich 
voor behandeling op de spoedeisende hulp.
Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ 
roept gemeente Montfoort samen met Veilig Verkeer 
Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra 
aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig 
op school komen.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om 
naar school te fi etsen. Voor een deel van hen is het de 
eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar 
school gaan. De beschermende vleugels van vader of 
moeder worden ingeruild voor vrienden en vriendinnen 
inclusief de bijkomende afl eiding. Kinderen die voor het 
eerst naar de middelbare school gaan, fi etsen een voor 
hen nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. 
Na de vakantie weer naar school gaan is spannend en 
met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 
100% bij te houden. Ook voor automobilisten is het na 
een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen
Als automobilist kunt u extra rekening houden met 
fi etsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en 
daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. 
Verder helpt het door de telefoon buiten eigen bereik op 
te bergen. Ook helpt het als kinderen vaker te voet of op 
de fi ets naar school worden gebracht. Gaat uw kind voor 
het eerst naar de brugklas? Dan is het verstandig om 
samen de nieuwe route te oefenen en daarbij de 
gevaarlijke punten samen te bespreken.

Stijging cijfers
Na de zomervakantie neemt het aantal verkeers-
ongevallen tussen automobilisten en fi etsende scholieren 
toe. Uit recente cijfers van het CBS (Statline, CBS, 2018) 
blijkt dat in 2017, ondanks een lichte daling in het totaal 
aan verkeersdoden, voor het eerst het aantal fi etsdoden 
hoger is dan het aantal autododen (206 fi etsdoden ten 
opzichte van 201 autododen). Onderzoek van Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toont 
aan dat het aantal ernstige verkeersgewonden over de 
afgelopen tien jaar met gemiddeld 1,9% per jaar toenam. 
Een deel daarvan betreft schoolgaande kinderen.

De scholen gaan weer beginnen

Hergebruik houten planken
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het 
waterschap. Daarom worden de houten planken uit de 
oever opnieuw gebruikt bij projecten in het Kromme 
Rijngebied. De planken kunnen niet in Montfoort worden 
hergebruikt. Ze zijn te kort, omdat het gedeelte boven 
water in slechte staat is en afgezaagd wordt.

Opknappen GHIJ
Het waterschap gaat de komende jaren veel werk 
verrichten in en langs de GHIJ. Er wordt gebaggerd, 
sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen 
een opknapbeurt.

Gewoon omdat Maud heel veel van hem 
houdt en omdat ze veel met hem wil 
blijven knuffelen. Ook Luuk en mama 
Lise Gelderblom traden met elkaar in het 
huwelijk. Eigenlijk zou hij dat samen met 
zijn tweelingbroertje Jort doen. 
Die haakte echter op het laatste moment 
‘s morgens af omdat hij niet meer 
durfde. Het was ook allemaal wel wat 
indrukwekkend met al die mensen en 
opdringerige fotografen. Maar na wat 
gewenning vond hij het toch wel erg leuk 
om met mama te trouwen.
Buiten kreeg iedereen limonade of een 
glaasje bubbels. De Jaarmarkt was nog in 
volle gang en op de Plaats kon inmiddels 
genoten worden van Dave Dekker. 
Aan het begin van zijn optreden zong hij 
voor een beperkt publiek. 
Maar gedurende het optreden liep de 
Plaats al weer aardig vol. Die was 
afgeladen toen er koffers konden worden 
gekozen en tijdens de optredens van 
Peter Beense, Rene Schuurmans, Dave 
Dekker, Floorjaxx, LUV en Pater 
Moeskroen. Er kon nog lang nagenoten 
worden van een geslaagde ‘24 uur van 
Montfoort’.

vervolg van de voorpagina

Vermiste dieren
MONTFOORT
W. Speelmanstraat - Whiskey; Kater, 
04-08-2018. Cyperse volledig zwart/
grijs gestreept, geen witte delen,

Gevonden dieren
DRIEBRUGGEN
Hoogeind - Kat, Jong. Gestreept/gevlekt 
rood/oranje.
LINSCHOTEN
Wetering - Kat. Zwart/wit.
MONTFOORT
Heeswijk - Kat. Wit met zwarte vlekken. 
Vanaf ogen tot net achter oren zwart, 
ronde zwarte vlekken op rug en zwarte 
staart.

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Achthoven West - Poes. Grijs cypers met 
wit.
Achthoven West - asielnaam Aaltje; Kat, 
Jong Volwassen. Grijs cypers wit; 
met name wit op de kop.
Achthoven West - asielnaam Pien; Kat, 
Jong Volwassen. Grijs Cypers met wit; 
witte buik.
Blokland - asielnaam Tufty; Poes, 
01-05-2019. Voornamelijk zwart op rug 
en kop; met rood en wit.
Willeskop - Poes. Gevlekt, wit, licht- en 
donkerbruin, zwart. Lapje, linker 
voorpoot is oranje, de andere drie zijn 
wit.
OUDEWATER
Kapellestraat - Kat, Jong. Grijs, rode 
plek op voorhoofd en borst.

Lijst van gevonden en vermiste dieren van 
de Stichting Dierenhulpverlening Woerden 
e.o. Telefoondienst van 08.00 tot 19.00 uur. 
Bel 0348-414242 voor allerlei vragen /infor-
matie e.d. en vanaf 19.00 tot 08.00 staat er 
een bandje op met een 06 nummer voor 
alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 2 september 
2019 in het stadhuis van Montfoort. 
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
4 september 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 05-08-2019 Z/19/146601
 Tasveld 1A in Montfoort

Het aanbrengen van onverlichte 
gevelreclame.

• 08-08-2019 Z/19/146779
 Mastwijkerdijk 3 in Montfoort

Aanvraag zes lichtmasten ten 
behoeve van paardenbak.

• 09-08-2019 Z/19/146847
 IJsselveld 17 in Montfoort

Het plaatsen van een kleine 
windmolen.

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
• 12-08-2019 Z/19/141655
 Vaartkade Zuidzijde 12 

in Linschoten
Het oprichten van een woning.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 

bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.

Besluit buiten behandeling laten 
aanvraag
• 14-08-2019 Z/19/142379
 Cattenbroekerdijk 39 in Linschoten

Het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit.

• 19-08-2019 Z/19/143006
 Jacob Barneveldstraat 68 in 

Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel.

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
• 12-08-2019 Z/19/140549
 Julianalaan 2 in Montfoort

Vestiging Jumbo + plaatsen 
winkelwagenopvang.

• 12-08-2019 Z/19/139370
 Jonker Fransstraat 1A in Montfoort

Uitbreiding van een schoolgebouw.
• 15-08-2019 Z/19/125527
 Haardijk 10 in Linschoten () 

nieuwbouw wagenschuur.
• 15-08-2019 Z/19/142819
 Haardijk 10 in Linschoten

Aanleggen vee-oversteek.

Ontwerp omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik 
Bovenkerkweg 78 in Montfoort 
ter inzage
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat vanaf 27 augustus 2019 
tot en met 8 oktober 2019 gedurende 
zes weken het volgende 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ter inzage ligt:
• Ontwerp omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik
Bovenkerkweg 78 in Montfoort, 
Voor het plaatsen van een 
schuifwand.

Inzage:
Het ontwerpbesluit ligt met de 
bijbehorende stukken ter inzage bij 
het gemeentehuis in Montfoort.
Zienswijzen
Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan iedereen zowel een 
schriftelijke als mondelinge zienswijze 
indienen op het ontwerpbesluit.
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders 

van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG 
Montfoort.
De zienswijze dient de volgende 
informatie te bevatten: naam en adres 
van de indiener, datum, reden van de 
zienswijze en op welk ontwerpbesluit 
de zienswijze betrekking heeft. 
Voor het doorgeven van een 
mondelinge zienswijze wordt u 
verzocht een afspraak te maken via 
tel. 088-0225000.
Het college van burgemeester en 
wethouders zal een beslissing nemen 
op de zienswijzen.

Herhaald bericht: 
inspraakmogelijkheid vestiging 
bistro Engherzandweg 13 
in Linschoten
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken in het kader van 
inspraak bekend dat een aanvraag ter 
inzage ligt voor een omgevings-
vergunning met betrekking tot 
Engherzandweg 13 in Linschoten. 
Deze bekendmaking is eerder 
gepubliceerd in De IJsselbode van 
16 juli jl. en wordt vanwege de 
vakantieperiode herhaald.
Aanvraag
De aanvraag betreft de verbouwing 
van de bestaande autoshowroom op 
deze locatie tot een bistro met 
ontwerpstudio, alsmede de aanleg 
van een horecaterras. De aanvraag 
betreft zowel de verbouwing als de 
benodigde afwijking van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied 2012 
en 1e herziening bestemmingsplan 
Buitengebied 2012. Gevraagd is om 
een tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan voor een periode 
van maximaal vijf jaar. De aanvraag 
loopt vooruit op een nieuw 
bestemmingsplan voor deze locatie. 
Op verzoek van burgemeester en 
wethouders hebben aanvragers een 
ruimtelijke onderbouwing laten 
opstellen om aan te tonen dat het 
initiatief (ook bij permanente 
functiewijziging) voldoet aan een 
goede ruimtelijke ordening.
Inspraakreacties 
Met ingang van 19 juli 2019 ligt de 
aanvraag inclusief bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke 
onderbouwing, gedurende acht 
weken (tot en met 12 september) 
ter inzage bij de publieksbalie van 
het stadskantoor Kasteelplein 5 te 

Montfoort (geopend op werkdagen 
van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00). Tijdens deze termijn 
kan iedereen een inspraakreactie 
indienen met betrekking tot de 
aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. 
Deze schriftelijke reacties (geen 
e-mail) kunnen worden gericht aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Montfoort, p/a Omgevingsdienst 
Regio Utrecht, postbus 13101, 
3507 LC Utrecht, onder vermelding 
van ‘Inspraakreactie Engherzandweg 
13 Linschoten’. Voor het indienen van 
een mondelinge inspraakreactie kunt 
u contact opnemen met de heer 
F. Plate van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht via 088-0225000.
Inloopavond 3 september 2019
Op dinsdag 3 september vindt een 
inloopavond plaats. Tijdens de 
inloopavond zijn initiatiefnemers en 
de behandelend ambtenaar aanwezig 
om uw vragen over de aanvraag te 
beantwoorden. De inloopavond vindt 
plaats van 19.00 tot 20.30 uur in de 
autoshowroom op Engherzandweg 13
in Linschoten.
Vervolg
Na afl oop van de termijn worden de 
reacties samengevat en gezamenlijk 
beantwoord in een nota. Deze zal na 
bestuurlijke instemming toegezonden 
worden aan de indieners van een 
reactie. Tevens zullen burgemeester 
en wethouders een besluit nemen op 
de aanvraag voor de omgevings-
vergunning; belanghebbenden kunnen 
bezwaar maken tegen dat besluit.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken, gelet op 
het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van:
• Vakgarage Montfoort

voor het adres:
Aardvletterweg 6 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het 
oprichten van een garagebedrijf.

• Draads B.V.
voor het adres:
Waardsedijk-Oost 21 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op de 
realisatie van een boorsysteem 
bestaande uit drie boringen met 
een einddiepte van 110 meter ten 
behoeve van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

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

OPENBARE ORDE 
Horeca/terrasvergunning
• 05-01-2019 Z/19/139352
 Hoogstraat 6 in Montfoort

Voor het plaatsen en exploiteren 
van een terras aan de achterzijde 
van het horecabedrijf ‘Stadskelder’, 
op drie parkeervakken bij de 
waterkant van Onder de Boompjes 
in Montfoort.

• 01-04-2019 Z/19/138409
 Hoogstraat 78 in Montfoort

Voor het plaatsen en exploiteren 
van een terras aan de achterzijde 
van het horecabedrijf ‘Il Falco’ bij de 
waterkant op Onder de Boompjes 
in Montfoort.

Montfoort, 27 augustus 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Het Graveslootpad, Houtdijkenpad en Teylingenpad te Woerden worden al een aantal 
jaren met vreugde bewandeld, maar er zijn nieuwe vrijwilligers nodig om dit 
wandelplezier te behouden. Voor deze drie Klompenpaden in het buitengebied van 
Woerden zoekt Landschap Erfgoed Utrecht enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving 
met hart voor wandelen.

Zoals gebruikelijk wordt er op de 
laatste vrijdagavond van de maand 
weer een HapSnapmaaltijd 
georganiseerd door stichting WegWijs 
Montfoort Linschoten. U bent allen 
uitgenodigd om mee te komen eten en 
de bedoeling is dat u uw eigen maaltijd 
mee brengt. Omdat we met diverse 
nationaliteiten, zoals bijvoorbeeld 
Nederlanders, Eritreërs en Syriërs aan 
tafel zitten is dit dé gelegenheid om in 
een ontspannen sfeer wat meer over 
elkaars cultuur en gebruiken te leren.

Hapsnap-barbecue
Op vrijdag 30 augustus hoopt de 
stichting op een zomerse avond want 
we willen graag samen gaan 
barbecueën. Dus breng wat lekkers mee 
om te bakken, een lekkere salade of een 
ander zomers hapje en kom naar 
'De Rank' in Montfoort. Wij zorgen voor 
de barbecues.
We starten om 18.30 uur en u kunt zich 
aanmelden via hapsnap@swml.nl. 
Voor nadere informatie zie 
www.swml.nl.
Iedereen is welkom, schroom niet en 
schuif aan!

Vanavond dinsdag 27 augustus van 20.00 tot 21.30 uur tijdens de informatie-
bijeenkomst vertellen ze er alles over. Deze bijeenkomst vindt plaats op Cornelis 
Troostlaan 64, Woerden. Aanmelden voor de informatieavond en/of het 
vrijwilligerswerk op dit Klompenpad kan bij Hélène Hine, via 030-2219781.

snoeiwerk uit en ruim je het eventueel 
aanwezige zwerfafval op. Grotere 
problemen worden gemeld bij de 
coördinator. Als vrijwilliger ben je circa 
vier keer per jaar een halve dag 
beschikbaar.

Taken
De vrijwilligers controleren bij toerbeurt 
de route minimaal eenmaal per maand. 
Bij het nalopen van de route controleer 
je de markeringen en borden. Daarbij 
voer je soms wat kleine reparaties en/of 

Vrijwilligers gezocht 
voor Klompenpaden

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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Fototentoonstelling 
‘Op afstand’
In de Overtuin van Museum Paulina 
Bisdom van Vliet in Haastrecht is er 
op het eiland van De Grot een bijzondere 
fototentoonstelling te zien. Op de 
expositie ‘Op afstand, bijzondere 
verbeelding op groot formaat’ komen 
vijftien zeer grote foto’s van de fotografen 
Casper Cammeraat, Rien Casteleijn en 
Ernst Klip te staan. De bezoekers 
wandelen om het eiland om de foto’s 
te bekijken, letterlijk op afstand!
De drie kunstenaars- fotografen zijn ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
kunstenaarsvereniging Krimpener 
Kunstwaard gevraagd deze expositie in de 
Overtuin te organiseren.
Op zaterdag 7 september zal om 16.30 uur 
rondom het eiland in de Overtuin de 
offi ciële opening plaatsvinden. Tijdens de opening 
zullen de dichters Julia van Ipenburg, Corie Grootendorst en Teus Stouthart 
hun visie geven op de verbeeldingen.
De expositie Op Afstand is vanaf 7 september t/m 3 oktober te bezichtigen. 
Vrij entree.

door Cees Reichard

door Aad Kuiper

José Oudejans-Rietveld is sinds kort voorzitter van jeugdvereniging Gabriël en 
als iemand wervend is voor 'de Club', zoals-ie in de wandelgangen heet, is zij het 
wel. Zij prijst de Club aan om de enorme veelzijdigheid en vertelt dat er jongens 
en meisjes niet alleen uit Hekendorp, maar ook uit Haastrecht, Oudewater en 
Driebruggen lid zijn; ruim vijftig zijn het er. En de hele vereniging draait al 
50 jaar op vrijwilligers; op dit moment zo'n vijfentwintig. Met als thuishonk 
De Walnood aan de Provincialeweg Oost 62. En zo'n 50-jarig bestaan moet 
gevierd worden en dat gebeurt dan ook; en hoe!

José begint met het noemen van Theo 
Oorschot, want die is voor de club erg 
belangrijk geweest: "Hij was jarenlang 
voorzitter. Hij deed heel veel en leefde 
gewoon voor de Club', zijn Club." 
Inmiddels is Theo Oorschot al weer zo'n 
vijf jaar gelden overleden en niemand 
wilde hem eigenlijk als voorzitter 
opvolgen, maar enige tijd geleden heeft 
José Oudejans de uitdaging aangenomen.
Over de geschiedenis is ze maar kort, 
want het gaat om het nu en wat ze 

allemaal organiseren en hoe zinvol dat 
voor de jeugdige leden is. "Ze zaten met 
de Club eerst in de IJsselhut, maar het 
waterschap wilde het perceel waar die op 
stond graag hebben, in verband met 
wateropslag voor als er een teveel dreigt", 
vertelt José. Het klooster (Passionisten-
klooster Sint Gabriël, red.) vond dat 
goed, maar dan moest er wel iets komen 
voor de jeugdvereniging. En dat werd het 
clubgebouw de Walnood." En ze voegt 
eraan toe: "Waar het clubgebouw nu 

staat, staan walnotenbomen en dit 
onderkomen is uit nood geboren; 
daarom is het Walnood gaan heten, met 
een d." Het blijkt dat het clubgebouw ook 
regelmatig verhuurd wordt voor onder 
andere familiedagen. Ook vertelt José 
Oudejans nog dat jeugdvereniging 
Gabriël door Tiny Thomassen en Leo 
Bos werd opgericht, maar komt weer 
terug op Theo Oorschot, die duidelijk 
enorm veel krediet vergaard heeft: "Hij 
was eerst lid, werd toen vrijwilliger en 
later voorzitter. En zo ging het ook met 
mij. Veel leden worden later vrijwilliger."

De meerwaarde van de Club
"Wij hebben vier jeugdgroepen: de 
IJsselrakkers zijn de jongens van 7 tot 
11, en die van 11 tot 15 heten 
Riverbunnies. In diezelfde leeftijden heten 
de meisjes Dijkratten I en II. Ook die 

namen zijn al heel oud. De contributie 
was altijd al laag en is dat nog, zodat 
eigenlijk iedereen mee kan doen. 
Dat vinden we belangrijk. En er worden 
heel veel uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd: knutselen, quizzen, 
buitenspellen, binnenspellen, klussen, 
koken; eigenlijk van alles! Het mooie aan 
de Club", benadrukt José, "is dat je altijd 
wel ergens goed in bent! En daarbij is het 
enorm leerzaam en je leert goed met 
elkaar omgaan. Onze Club heeft echt 
een meerwaarde."

Het 50-jarig bestaan moet 
gevierd worden
In het afgelopen seizoen ging ze al met 
alle leden een keer naar Drievliet. "Bijna 
iedereen kon mee en het was heel 
gezellig", laat José weten. "Maar er is 
meer. Op vrijdag 6 september is er een 
Kids Fun Club. Dan zijn er vanaf 18.30 
uur tot 21.00 uur allerlei leuke 
activiteiten. Wat we gaan doen houden 
we, zoals gebruikelijk, nog even geheim, 

maar het wordt een spetterende avond! 
De ouders zijn ook van harte welkom en 
die zullen zich ongetwijfeld best 
vermaken, maar we richten ons dan 
vooral op de kinderen.
En zaterdag 7 september hebben we de 
Family & Friends Club genoemd, omdat 
dan iedereen die nu, of in het verleden 
met de Club te maken heeft of had 
welkom is; van 7 tot 70. Je kunt je met 
een team van minimaal 6 en maximaal 
8 personen opgeven voor een zeskamp, 
maar individueel kan ook. Dan word je 
gewoon bij een team ingedeeld. 
Natuurlijk kunnen kleinere kinderen ook 
gewoon meekomen, want er is ook voor 
een mooi springkussen gezorgd." En als 
goede voorzitter voegt ze er nog even 
aan toe: "En wie het leuk vindt kan zich 
gelijk als lid opgeven." Voor ouders met 
kinderen is Jeugdvereniging Gabriël het 
overdenken zeker waard.

Jeugdvereniging Gabriël 50 jaar jong

Haastrecht op kleurrijke ansichtkaarten

Nieuwe Welzijnsgids Krimpenerwaard-midden

Haastrecht heeft meerdere schilderachtige gebouwen en plekjes. Ad Breedveld 
(84) heeft er diverse geschilderd, zoals het oude raadhuis uit 1618, de 
Veerstraat, de Kerkstraat, de Nederlands Hervormde kerk enz. Van enkele van 
deze schilderijen heeft hij ansichtkaarten laten drukken. Zij geven een fraai 
kleurrijk beeld van deze gebouwen en plekjes. Het ontwerp en fotografi e van 
deze kaarten zijn van Dotter Design. Ze zijn op de bekende verkoopadressen in 
Haastrecht te koop en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan het 
Rode Kruis Nederland.

Ad had van een kennis gezien dat hij van 
meerdere eigen gemaakte schilderijen 
ansichtkaarten had laten maken. Ad 
vroeg zich af waarom hij dat ook niet van 
Haastrecht kon doen. Met trots zegt Ad: 

"Eigenlijk is het een kunstkaart, want het 
is met de hand geschilderd."

Landschappen en schepen
Bijna dagelijks zit Ad Breedveld achter 

De jaarlijkse Welzijnsgids van de Stichting 
Welzijn Ondersteuning Krimpenerwaard-
midden is deze maand uitgekomen. 
Hierin een mooi aanbod van activiteiten 
en diensten. Activiteiten van de 
Welzijnsstichting en van andere 
organisaties en verenigingen. Deze gids 

is bedoeld voor Ammerstol, Bergambacht, 
Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en 
Vlist.
In de gids wordt veel aandacht 
geschonken aan de Welzijnspunten. 
In iedere dorpskern is een Welzijnspunt 
waar iedereen van alle leeftijden zonder 

afspraak binnen kan lopen met vragen of 
voor een luisterend oor. Met vragen over 
fi nanciën, eenzaamheid, rouwverwerking, 
workshops, vriendschappen, vrijwilligers-
werk, betalingsachterstand, opvoed-
problemen, lotgenoten, de VALYS, de 
Groene Hart Hopper, maaltijden aan 

huis, boodschappen, vervoer naar 
ziekenhuis, de vrijwillige ouderbijdrage 
voor de school van het kind, of iets 
anders. Voor alle vragen waar men niet 
voor bij de dokter moet zijn, kunnen bij 
het Welzijnspunt besproken worden. In 
Haastrecht zijn er twee Welzijnspunten. 
Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur 
in het gezondheidscentrum Concordia-
plein en op de laatste donderdag van de 

maand van 10.00 tot 11.30 uur in Hof 
van Stein, De Ruyterstraat. In Vlist elke 
donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in 
Ons Honk. De gidsen zijn huis aan huis 
bezorgd. Ze zijn ook te verkrijgen bij de 
huisartsenpraktijk, recreatieruimten van 
Amaliahof en Hof van Stein, op de 
Welzijnspunten en het gemeentehuis. 
Voor meer informatie tel. 0182-350012.
of www.swok-midden.nl.

zijn schildersezel. Hij schildert graag 
landschappen en schepen. En als het 
even kan van Haastrecht. Zeer recentelijk 
heeft hij het Kerkplein met de Franse 
school op het doek gezet. Eigenlijk zijn 
de onderwerpen vrij divers. Uitgezonderd 
portretten. Daar waagt hij zich niet aan.
Voor de beeldvorming gebruikt hij foto´s 
en hij zegt dat je met kleur en lichtval zelf 
de sfeer in het schilderij moet brengen.

Veel activiteiten
Naast het schilderen doet Ad nog aan 
veel vrijwilligerswerk. Want stil zitten is 
niets voor hem. In de Sint-Janskerk in 
Gouda verzorgt hij bijvoorbeeld 
rondleidingen. Af en toe doet hij op 
verzoek dat ook door het dorp 
Haastrecht. Hij verzorgt af en toe de 
kindernevendienst in de kerk 
De Oostpoort in Gouda. Voor de 
Hervormde kerk brengt hij het kerkblad 
rond en hij is vertegenwoordiger van het 
Rode Kruis in Haastrecht.

Huttenbouw in Driebruggen
Donderdagavond 29 augustus trapt speeltuinvereniging de Wildebras af bij Custwijck met een vossenjacht door het dorp van 
19.00 tot 20.30 uur. Kunnen de kinderen alle koninginnen en prinsessen vinden? En zal de puzzel worden opgelost voor een 
lekkere beloning?
Vrijdag 30 augustus start om 10.00 uur de huttenbouw. Om 15.30 uur mag iedereen weer een broodje bakken bij het vuur.
Zaterdag 31 augustus kunnen de laatste aanpassingen worden gedaan aan de hutten van 10.00 tot 13.00 uur. 
Om 12.00 uur is er het welbekende patatje en om 13.00 uur start de rommelmarkt. Om 15.00 uur is de prijsuitreiking, 
gevolgd door de sloop. Aansluitend is er vanaf 16.00 uur de verbranding.

Fototentoonstelling 

offi ciële opening plaatsvinden. Tijdens de opening 
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Renovatie maquette 
Gemaal De Hooge Boezem
De maquette van het Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht was hard aan 
renovatie toe. Door slijtage waren er lekkages. Met het aanbrengen van een 
nieuwe coatlaag zijn deze weer helemaal verholpen. Ook zijn er aanpassingen 
in de maquette aangebracht, waardoor het historisch verhaal van de  
ontwikkelingen van het veengebied duidelijker verteld kan worden. 
Bestuurslid	Adrie	Koolmees	vertelt	dat	Ad	van	der	Waal	dit	project	begeleidt.		
Als	polyesterdeskundige	geeft	hij	aan	wat	er	moet	gebeuren	en	hij	ziet	toe	hoe	de	
vrijwilligers	dit	uitvoeren.	Er	is	de	afgelopen	zes	weken	hard	gewerkt.	Afgelopen	
vrijdag	werden	de	werkzaamheden	met	het	laatste	schilderwerk	afgerond.	Adrie	was	
blij	dat	ze	van	de	Vlister	Openlucht	Baden	tegen	een	vriendenprijsje	de	tent	hebben	
kunnen	huren.	“Daar	hebben	we	veel	profijt	van	gehad.	Met	die	tropische	hitte	
konden	we	hier	in	koelte	werken	en	met	de	regenachtige	dagen	stonden	we	droog		
en	kon	er	doorgewerkt	worden.”
Het	resultaat	mag	er	zijn.	En	volgens	Koolmees	kan	het	Gemaal	met	deze	
vernieuwing	zeker	weer	twintig	jaar	vooruit.

Peter Verweij met tekening ‘De Werf’.

Highstreet-Fashion opent 28 augustus 
de nieuwe winkel op Hoogstraat 87
Naast de bekende damesmerken Garcia, Enjoy en Dreamstar.  
Nu voor heren de merken Garcia, Bolas en Lerros.

Nieuw… Nu 
ook complete 
modelijn voor 

HErEN  
aangevuld met 

accessoires 

Hoogstraat 87 • 2851 BD Haastrecht• www.highstreet-fashion.nl

actiE
Voor de heren bij 

besteding vanaf € 50,-
 een leuke attentie

actiE
tijdens de openingsweek 

maakt u kans op een 
cadeaucheque t.w.v. € 150,- 

Opening 28 augustus 

ik ben ursula Hooft en ik ontvang  u graag in mijn nieuwe 
dames- en herenmodewinkel Highstreet-Fashion. 
• gratis parkeren 
• Verrassende merkenmix
• Dames- en heren van top tot teen gekleed

  

Landschappen en rivieraanzichten  
op expositie Peter Verweij

Huttendorp Vlist van start

Met prachtige pentekeningen van landschappen en rivieraanzichten exposeert 
Peter Verweij in de Amaliahof te Haastrecht. Afgelopen vrijdag werd deze 
geopend en is nog twee maanden te zien op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 
11.30 uur.

Peter	heeft	een	grote	collectie	penteke-
ningen	in	zwart-wit	van	uitgestrekte	
rivieraanzichten	van	de	Krimpenerwaard	
en	omgeving.	Hij weet	zo	gedetailleerd	te	
werken	waarin	hij	een	sfeer	weet	op	te	
roepen	waarin	je	het	water	als	het	ware	
ziet	bewegen,	de	zon	ziet	schijnen,	en	
soms	zelfs	figuren	in	rond	ziet	stappen.	
De Krimpenerwaard	vindt	hij	toch	wel	
het	mooiste	om	te	tekenen.	"Het	is	zo'n	
prachtig	gebied.	Er is	hier	zo	veel.	Ik heb	
geen	behoefte	om	naar	andere	plekken	
te	gaan."

Herinneringen van verleden
Peter	vertelt	dat	hij	vaak	uit	herinneringen	
van	zijn	verleden	tekent.	Zijn	tekening	'De	
Werf'	is	daar	een	duidelijk	voorbeeld	van.	
Hij weet	nog	te	herinneren	dat	vroeger	
de	schepen	in	Gouderak	op	een	oude	
werf	lagen.	Bij eb	lagen	de	schepen	op	
het	droge,	op	de	klei	en	bij	vloed	dreven	
ze	weer.	"Als	kind	vond	ik	dit	zo	
fascinerend	en	een	dergelijke	herinnering	
teken	ik	dan".	Ook de	natuur	en	rivieren	

van	de	rivier	er	geplet	bijligt.	In de	
tekening	'Het	Haastrechtse	Bos'	laat	hij	
zien	hoe	het	er	vroeger	was.	Een beetje	
verlaten.	Nu	wordt	het	heringericht	en	
goed	onderhouden.	Overigens	heeft	hij	
van	de	Overtuin	Bisdom	van	Vliet	een	
serie	pentekeningen	gemaakt.

Computer
Peter	vertelt	hoe	zijn	werk	tot	stand	
komt.	"Ik	maak	eerst	een	tekening/schets	
op	papier,	dan	scan	ik	het	en	op	de	
computer	werk	ik	het	verder	uit.	Als het	
af	is	wordt	het	op	goed	papier	uitgeprint	
en	het	resultaat	hangt	hier."	Dit werk	
maakt	hij	vanaf	zijn	16e	jaar.	Hij had	zijn	
opleiding	op	de	Academie	voor	

Beeldende	Kunsten	in	Den	Haag.	Hier	
bekwaamde	hij	zich	in	tekenen,	schilderen	
en	beeldhouwen.
Stichting	Welzijn	en	Ondersteuning	
Krimpenerwaard-midden	heeft	de	
organisatie	van	de	tentoonstelling	in	
handen.	Corie	Grootendorst	kon	
vertellen	dat	dank	zij	de	subsidie	van	de	
Stichting	van	den	Akkerfonds	een	nieuw	
ophangsysteem	met	rails	en	plastic	
koorden	aangeschaft	kon	worden.	
Met de	werken	van	Peter	Verweij	werd	
deze	voor	het	eerst	in	gebruik	genomen.	
Het zag	er	allemaal	verzorgd	uit.	Het was	
vooral	genieten	van	de	sfeerbeelden	die	
de	pentekenaar	in	zijn	werk	laat	zien.

Afgelopen zaterdag werden in enkele 
uren van pallets, hout, gordijnen en 
andere materialen safari en jungle- 
hutten gebouwd. Er werd weer volop 
getimmerd en de kinderen behoefden 
dit niet alleen te doen. Ze kregen 
volop hulp van ouders, opa’s, oma’s 
en anderen. Er ontstonden mooie 
bouwwerken die de kinderen een 
week lang onderdak geven voor een 
fijn en gezellig Huttendorp. De eerste 
dag werd met alle bouwers afgesloten 
met een overheerlijke BBQ.
De	week	heeft	als	thema:	Op Safari	in		
de	Jungle.	Elke	dag	zijn	er	rondom	dit	
thema	uitnodigende	activiteiten.	Wat	te	
denken	om	als	apen	met	behulp	van	een	
polsstok	over	het	water	te	slingeren,	of	
sportieve	spelletjes	te	gaan	doen	om	zo	
sterk	te	worden	als	beer	Baloe.	
Als olifanten	gaan	de	junglebewoners	
met	de	brandweer	elkaar	ook	nog	eens	
nat	spuiten.
Op	vrijdag	worden	de	hutten	weer	
afgebroken	en	's avonds	is	er	een	
feestelijke	afsluiting	van	de	week	met	
patat	en	een	playbackshow.

door Cees Reichard

fascineren	hem.	Vooral	het	getijden-
gebied	boeit	hem.	In 'Geplet	riet	langs	de	
IJssel'	laat	de	kunstenaar	zien	hoe	het	riet	
's winters	door	het	weer	en	de	getijden	

door Cees Reichard
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Thijmen Straver (links) gaat naar Excelsior terwijl Luuk de Boer (rechts) naar Sparta verkast.

Thomas van Midden wint slotstuk Nationale Competitie in It Heidenskip

Jaco de Groot winnaar overall klassement
Vlistenaar thomas van Midden heeft 
afgelopen zaterdag in it Heidenskip 
de finale van de pollepleats nationale 
Competitie gewonnen. op een mooie 
zomeravond kwam hij tot een afstand 
van 20.49, waarmee hij jaco de 
groot (Kamerik) nipt voor bleef. 
laatstgenoemde werd wel winnaar 
van het klassement en gaat daardoor 
als topfavoriet naar het nederlands 
Kampioenschap, dat aankomende 
zaterdag zal plaatsvinden in Zegveld. 
derde werd nard brandsma 
(Workum) die in zijn laatste sprong 
tot 20.08 kwam.

Van der Wal onstuitbaar
bij de dames was het een spannende 
strijd tussen de kopvrouwen van Holland 
en Friesland: dymphie baas-van 
rooijen (oudewater) en Marrit van der 
wal (it Heidenskip). baas-van rooijen 
was bij aanvang van de wedstrijd 
weliswaar leidster in het klassement, 
maar wist zij dit niet vast te houden. 
Haar Friese collega - wereldrecord-
houdster met 18,19 - sprong tweemaal 
over de 16-meter, waardoor zij de 
overwinning in de wedstrijd en het 
klassement opeiste. in de wedstrijd werd 

hier als eerste antwoord op. Met 17.43 
deed hij direct goede zaken voor het 
klassement. de Friese kopman rutger 
Haanstra (it Heidenskip) kon hier met 
17.62 een goede afstand tegenover 
zetten. Guus Hoogland nam de 
hoofdprijs van het Pollepleats nationale 
Competitie klassement mee naar huis.
Femke rispens (niehove) is de te 
kloppen vrouw op het nederlands 
kampioenschap aankomende zaterdag. 
in it Heidenskip kwam zij tot een nieuw 
persoonlijk record van 16.19, wat ook 
een schansrecord betekende. 
de Hollandse meisjes konden geen rol 
spelen in de wedstrijd, laura Maaijen 
kwam met 13.84 niet verder dan een 
vierde plaats.

NK in Zegveld
Het nederlands Kampioenschap zal 
aanstaande zaterdag 31 augustus om 
14.00 uur van start gaan in Zegveld.

sigrid bokma (Hindeloopen) tweede met 
een afstand van 15.36. baas-van 
rooijen kwam tot 14.65 en kwam 
hiermee tot een derde plaats.

Overbeek souverein
de volledige juniorengroep bestond uit 
Hollandse springers en reinier overbeek 
(benschop) liet nogmaals zien wie de 
baas is in die groep. waar hij bij de 
wedstrijd maandag in burgum nog tot 
een nieuw nederlands junioren-record 
kwam 21.38, was zijn afstand in  
it Heidenskip 17.93. dit was ruim verder 
dan daniel Cluistra (Haastrecht - 16.66) 
en bas van leeuwen (woerden - 16.14).
in de jongensklasse was het wederom 
een erg spannende strijd om de titel. 
Peter Faber (oldehove) verraste in zijn 
tweede sprong met een nieuw 
persoonlijk record (17.77). de gevestigde 
toppers werden hierdoor aan het werk 
gezet en Guus Hoogland (Montfoort) had 

Geslaagd weekendtoernooi 
(40+) Heksenmeppers
Misschien was het voor sommigen iets te warm. de thermometer wees op zijn 
top de 32 graden aan. niettemin was de kwalificatie prachtig weer op zijn 
plaats. op zaterdag werden door alle 58 deelnemende duo’s twee partijen 
gespeeld in de drie spelsoorten. de stemming zat er al gauw in.  
Menig zweetdruppeltje kwam te voorschijn. ook cursisten van 2019 en  
eerder lieten al duidelijk zien, dat ze in de 50+-tenniscursus het nodige hebben 
geleerd. ook is het zichtbaar geworden, dat de 40-ers met hun techniek, 
balvaardigheid en snelheid de zeer ervaren 60/70-ers gaan overklassen.
tegen de avond werd een fantastisch italiaans buffet geserveerd en de volgende 
morgen stond buiten een heerlijk ontbijt voor de 32 deelnemers, die om 09.00 uur 
moesten starten. 
om 16.15 uur werden de partijen beëindigd en werd bekend gemaakt dat de 
Heksenmeppers twee nieuwe Gouden veteranen rijk is. Marianne en alfons 
oosterwegel toonden zich met hun goudgerande medailles erg blij. Zij werden 
geroemd vanwege hun jarenlange uitstekende prestaties tijdens deze weekendtoer-
nooien en laten zich met hun inspanningen voor de vereniging ook niet onbetuigd. 
de organiserende vereniging viel ruim  
in de prijzen, zelfs bovengenoemde ex-cursisten deelden daarin mee. door een 
vernuftig systeem bij de loting en indeling van de deelnemers ontstonden er na de 
zaterdag speelsterkte-klassen, waardoor ook beginners kansen kregen op prijzen. 
en de toppers moesten hard werken om hun hoge klassering te behouden. indien 
geen prijs werd gewonnen, was de uitspraak, dat het deelnemen aan dit toernooi al 
belangrijk was vanwege sfeer en gezelligheid, van kracht. alle deelnemers gingen 
tevreden huiswaarts en hopen volgend jaar eind augustus de rackets met elkaar weer 
te kruisen.

door Herman van Heusden

Van maandag 8 juli tot zondag 14 juli 
hebben in little Rock, arkansas (usa), 
de wereldkampioenschappen van de 
ata Martial arts plaatsgevonden. 
dit jaar een extra groots evenement 
in verband met het vijftigjarig bestaan 
van de ata. aanvankelijk is de 
american taekwondo association  
in amerika gestart, inmiddels 
uitgewaaierd over ruim 21 landen en 
in alle continenten vertegenwoordigd. 
in amerika is de ata de grootste 
Martial arts organisatie.
de week bestond uit drie dagen 
trainen, seminars volgen, nieuwe 
les- en jury-bevoegdheden behalen 
en vervolgens de wereldkampioen-
schappen taekwondo.
Het eerste deel daarvan was het 
tournament of Champions, waaraan  
per onderdeel alleen maximaal de  
twintig beste atleten uit de hele wereld 
deelnemen. omdat Xander in april op 
vier onderdelen europees kampioen is 
geworden en op twee onderdelen tweede 
mocht hij daarbij met zes onderdelen 
meedoen. Hij heeft hierbij onder andere 
een 4e en drie 5e plaatsen behaald.
Het tweede deel was het open toernooi. 
Hierbij heeft Xander een derde plaats 
bemachtigd bij het onderdeel Creative 
Forms. Xander was de enige aanwezige 
nederlander en heeft genoten van alle 
ontmoetingen met de medecompetitors 
uit vele landen.

Haastrechtse talenten 
naar Sparta en Excelsior

Xander van Loon 
present in Little Rock

Voetbalvereniging Haastrecht staat 
sinds jaar en dag bekend om de goede 
jeugdopleiding. een opleidingstraject 
dat jaren geleden is opgezet en de 
voetballende Haastrechtse jeugd naar 
een hoger plan moest tillen. in die 
opzet lijkt de club te slagen, de 
standaard jeugdelftallen zijn sindsdien 
op een hoger niveau gaan spelen en 
de talenten komen langzaam boven 
drijven. Keerzijde van de uitstekende 
opleiding is dat de grote talenten 
worden opgemerkt door de scouts van 
bVo’s (betaald Voetbal organisaties) 
en worden weggekaapt bij VVH. 
Zo ging de inmiddels gestopte Michel 
breuer destijds richting excelsior en 
enkele jaren geleden doelman jordy 
van leeuwen naar Feyenoord. 
tussentijds stapten ook enkele jonge 
talenten over naar gerenommeerde 
amateurverenigingen zoals alphense 
boys en jodan boys.

Stagewedstrijd
thijmen straver (12) en luuk de boer 
(12) uit Gouda en Haastrecht verkassen 
met ingang van het komende seizoen 
naar sparta en excelsior. beide kwamen 
het afgelopen seizoen uit voor 
Haastrecht jo12-1. tijdens een oefen-
wedstrijd bij excelsior vielen thijmen en 
luuk dusdanig op dat scouts van 
excelsior en sparta onder de indruk 
waren. thijmen moest vervolgens een 
stagewedstrijd bij excelsior spelen en 
deed dat naar behoren. luuk mocht zijn 
kunsten bij sparta laten zien en ook hij 
voldeed aan de verwachtingen.

Schoolopleiding
Met ingang van het komende seizoen 
verliest Haastrecht dus twee grote 
talenten. Maar het voetballen bij een 
bvo eist veel discipline van voetballers. 
er moet vaker worden getraind maar ook 
de schoolopleiding blijft erg belangrijk. 
“ik zal, behalve op woensdag van school 
worden opgehaald met een busje.” 
vertelt luuk. “na de trainingen word ik 
dan weer naar huis gebracht. 
op donderdag ben ik de hele dag bij 
sparta.” bij thijmen gaat het er anders 
aan toe en wordt er veel van de familie 
verwacht. thijmen legt uit; “in de ‘grote 
pauze’ mag ik naar huis en zal dan door 

een familielid naar excelsior worden 
gebracht. dat zullen mijn ouders of mijn 
opa gaan doen. de gemiste schooluurtjes 
moet ik op woensdag inhalen.”

Zwarte lijst
ondanks hun jonge leeftijd moet er op 
de voeding worden gelet. vetpercentages 
worden bijvoorbeeld al gemeten en in de 
gaten gehouden. thijmen heeft ook 
lijsten met goede en slechte voeding 
gekregen. “op de ‘Zwarte lijst’ staan 
producten die ik beter niet kan eten, 
bijvoorbeeld patat en croissants. er is 
ook een ‘Groene lijst’, daar staan 
gelukkig ook veel producten op die ik 
ook lust.” luuk heeft dergelijke lijsten 
(nog) niet gehad maar weet dat hij ook 
op de voeding moet letten. “ik hou erg 
van pizza met kaas. dat kan ik dan beter 
niet meer eten. Maar…, af en toe 
natuurlijk wel.”

Voorbeeld
Frenkie de jong is voor beide talenten 
hét grote voorbeeld. Hoewel tijmen 
linkermiddenvelder is en luuk verdediger 
zien ze de jong de nederlander als hun 
grote voorbeeld. “Fantastisch zoals hij 
kan voetballen,” roepen luuk en 
thijmen in koor. Maar als beste 
voetballer ziet thijmen toch wel lionel 
Messi van barcelona. voor luuk is dat 
kylian Mbappé van PsG.

Missen
de overstap naar een bvo zal ook 
inhouden dat er kennis moet worden 
gemaakt met nieuwe teamgenoten. “dat 
zal even wennen worden.” weten de 
tieners. “wij gaan natuurlijk wel onze 
teamgenoten van Haastrecht missen. 
veel spelers zijn vriendjes van ons. 
de gezelligheid maar ook de trainingen 
van Marco katz en Gerbrand straver.” 
of de jongelingen zullen slagen zal de 
toekomst moeten uitwijzen. Maar beiden 
hebben er het volste vertrouwen in. “we 
gaan ervoor en zien het helemaal zitten!”

Haastrecht heeft zaterdag het  
jan lingentoernooi bij 
gouderak gewonnen.
de ploeg, zonder de nog op 
vakantie zijnde trainer Marco 
versloot, kende donderdag al 
weinig moeite met Moordrecht. 
die wedstrijd werd met 6-2 
gewonnen.
stolwijk won donderdag na straf-
schoppen van Gouderak. in de 
reguliere speeltijd was de wedstrijd 
in een 2-2 gelijkspel geëindigd.
onder snikhete omstandigheden 
kende Haastrecht zaterdag in de 
finale ook weinig moeite met 
stolwijk. na een 4-0 ruststand 
werd er uiteindelijk met 5-0 van 
stolwijk gewonnen.

Leuke oefenwedstrijd
Benschop - Oudewater 1 - 3
tweedeklasser benschop was op deze 
behoorlijk warme zaterdagmiddag de 
tweede sparringpartner van FC oudewater 
in dit nieuwe seizoen. benschop bleek een 
zeker niet slecht voetballende ploeg 
waartegen de oudewaternaren in eerste 
instantie, vooral in de eerste minuten, niet 
echt opgewassen leken. toch scoorden de 
mannen van trainer akkermans juist in die 
periode twee maal door middel van goed 
uitgevoerde uitvallen. langzaam groeiend 
in de wedstrijd toonden de oudewaternaren 
steeds meer zelfvertrouwen en legden zij de 
gastheren met prima aanvallen af en toe 
het vuur na aan de schenen.  
de 0-1 kwam tot stand na goed samenspel 
tussen Wouter van sprundel en sjoerd 
Wiltenburg (8ste min.). na nog een fraaie 
aanval was het bart griffioen die voor de  
0-2 tekende (14e min.). Hoewel benschop 
zeker meer balbezit had, konden ze bepaald 
geen vuist maken. Vooral ook door het 
prima verdedigende werk van de ‘jonkies’ 
in de oudewaterse verdedigingslinie. 
een zeer goede pass van Walter van der 
neut belandde precies waar het de 

bedoeling was namelijk op de rechter 
‘gouden’ schoen van de oudewaterse 
aanvoerder, die met een zuiver geplaatst 
‘Venhofje’ vanaf zo’n meter of 35 zijn eigen 
naam eer aandeed (0-3, 37ste min.).
Kort na rust moest thimo van der Mueren, 
voor het eerst als doelman onder de lat bij 
FC oudewater, zijn kunnen tonen door een 
aanstormende aanvaller van benschop het 
leer voor de schietgrage voeten weg te 
halen. trainer akkermans gebruikte 
overigens een doorwisselsysteem om 
zodoende alle aanwezige spelers 
speelminuten te geven. dit in tegenstelling 
tot de benschoppers die de eerste wissels 
pas na de rust in het veld brachten. 
de thuisploeg onderging daardoor zeker 
een kwaliteitsinjectie en zette oudewater af 
en toe behoorlijk onder druk. oudewater 
kon wat minder vaak het doel van de 
tegenstander opzoeken, maar de keren dat 
dit gebeurde en vooral de manier waarop 
was uiterst aantrekkelijk om naar te kijken. 
Kort voor tijd wist bob appels met een 
ongewilde kopbal een tegendoelpunt te 
voorkomen, maar in de 83ste minuut wist 
benschop toch tot een eretreffer te komen.

Haastrecht wint Jan Lingentoernooi

PV De Zwaluw
Prachtig weer was het afgelopen 
zaterdag, misschien wel te mooi voor de 
duiven. en daarbij stond er een zuidoos-
tenwind. dat maakt het lastig voor 
onervaren duiven. een staalblauwe lucht 
en deze wind, daar hebben de duiven het 
niet zo op. daardoor waren er zelfs 
zondag nog verschillende onderweg. 
vooral de onervaren duiven worden met 
deze wind naar zee gedreven en moeten 
dan niet van het zoute water gaan 
drinken. dan komt het niet goed.
de 273 duiven vanuit lennik, circa 143 
km vliegen naar oudewater, haalden 
toch nog een 84 km/u. de uitblinkers op 
deze vlucht waren overbeek - rijsbergen, 
direct gevolgd door de combinatie 
wouters en de combinatie koning & 
stekelenburg volgde ook keurig in dit 
geweld met slechts een paar duiven mee.
de 268 duiven van Pt. st. Maxence, 
circa 345 km vliegen naar oudewater, 
haalden een snelheid van 72 km/u. 
de uitblinkers daarbij waren de combinatie 

Houdijker & Zn, direct gevolgd door 
combinatie wouters en C. spelt uit vlist. 
bij deze wind verwacht je de vlist voorop, 
maar nu was het dus de snelrewaard op 
kop. leon en stef hebben de jongen weer 
onder controle. wekenlang kregen ze ze 
niet gezond, maar nu lijkt het weer top 
gezien de uitslag.
in de ladies league blijft ongemeen 
spannend. anne den Houdijker wint nu 
voor de derde maal met dezelfde duif. 
Carla overbeek gaat nog steeds aan kop, 
voor sascha wouters en anne.

Lennik
overbeek-rijsbergen 1, 5, 7, 9, 17
Comb. wouters 2, 4, 8, 12, 13
koning & stekelenburg 3, 30
a. Houdijk 6
C. spelt 10, 11, 22, 24, 26

Pt .St. Maxence
Comb. Houdijker& Zn 1, 4, 16, 17, 25
Comb. wouters 2, 3, 5, 8, 14
C. spelt 6, 7, 9 t/m 12
overbeek - rijsbergen 13, 22, 30, 37, 50
n.t.j. kool 26, 31
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Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle   90 | 3467 PR Hekendorp | Tel.   0182-501464 | Mobiel   06-23560959

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Water en sanitair • Gas •
Verwarming • Elektra • Verlichting •
Luchtbehandeling • Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik

info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

brood- en banketbakker

Jan van Dommelen
WIJ GAAN WEER OPEN!

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER VANAF 07.00 UUR

BESTEL ONLINE ...
LEKKER GEMAKKELIJK!

www. janvandommelen .n l
Hoogstraat 38  -  3417 HD  Montfoort
0348-471283
info@janvandommelen.nlDe Stadsbakker 

van Montfoort!

www.dansklubpromenade.nl promenade@ziggo.nl

Schrijf je in voor een gezellige dans- of sportcursus

MAANDAG
2 SEPTEMBER

MAANDAG
9 SEPTEMBER

Kom naar een 
gratis proefles!

DONDERDAG
5 SEPTEMBER

probeer 
de lessen 

gratis!

St. Joseph. Heiliglevenstraat 4 Montfoort

Aanvang: 19:30 uur Aanvang: 19:30 uurAanvang: 18:30 uur

Stijldansen 1e jaars Stijldansen 1e jaarsZumba Gold 40+

Zumba Gold 40+ Zumba Fitness
Aanvang: 20:45 uur Aanvang: 19:20 uur

Fruitplukkers
Er komt weer een mooie appel- en perenoogst 

aan, dat allemaal geplukt moet worden.
Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen 

voor onze boomgaarden in Montfoort. 

Ben je beschikbaar in september voor 
minimaal 20 uur per week?

Bel ons of stuur een e-mail naar:

groenehartfruit@gmail.com

Je kunt ook langskomen op de Streekmarkt in 
Woerden.

Meer informatie:
www.groenehartfruit-smorenburg.nl

Ariën en Annet Smorenburg
Telefoon: 06 50487694

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

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 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
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Ga voor meer informatie naar e-fiber.nl/montfoort

Hulp nodig bij overstappen?
Kom voor vragen of advies van 26 t/m 
31 augustus langs bij de TriNed bus, 
voor de Albert Heijn in Montfoort. Onze 
ambassadeurs kun je hier ook treffen.

DIT IS HET 
MOMENT...
...OM VOOR GLASVEZEL TE KIEZEN!

De aanleg van glasvezel in Montfoort is in volle gang. In een 
groot deel van de gemeente kun je nog steeds overstappen en 
gebruik maken van een gratis aansluiting in huis. Ga snel naar 
e-fiber.nl, bekijk in welk gebied je woont en kies een abonnement. 
Maar wacht niet te lang, de eerstvolgende deadline is al op 
2 september.
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