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Begrotingsraad Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Sponsordiner Hospice Oudewater geslaagd
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Idee voor speeltuin in Stadspark
Behoud Ouderenzorg Montfoort
Haastrecht maatje te groot voor Stolwijk

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

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

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

elkaar. Zijn persoonlijke cadeau, tegen
het einde van de bijeenkomst, was een
straatnaambord met de leuk gevonden
tekst 'Pieter Verhoeveweg', met dan weer
wel daaronder: 'Maar nooit meer uit het
hart van Oudewater'.

Overweldigend druk bezocht afscheid
burgemeester Pieter Verhoeve
Terwijl via veel verschillende media de
afgelopen dagen al diverse verhalen
over en interviews met de van
Oudewater scheidende burgemeester
Pieter Verhoeve te lezen, horen of
bekijken waren, bleek zijn populariteit

afgelopen vrijdag ook weer heel
duidelijk. Zowel de officiële
afscheidsbijeenkomst in de Grote of
St. Michaëlskerk als de receptie in
partycentrum De Klepper werden
bijzonder druk bezocht.

Bij de officiële afscheidsbijeenkomst
was, wie anders?, Koert Westerman
ceremoniemeester. Hij praatte de
sprekers, gelardeerd met wat goedgeplaatste humor en enkele prikkelende
opmerkingen, op een prettige wijze aan

De toespraken overschreden
vaak de rode contouren van
vijf minuten

Als eerste sprak de Commissaris van de
Koning van Utrecht, Hans Oosters.
Hij trakteerde Verhoeve op een
complimenteus verhaal met als
belangrijkste dat Pieter heel veel nieuws
had weten te realiseren in Oudewater en
dat het op de kaart zetten hem goed
gelukt was. Hij voegde hem onder
andere de woorden aanklampbaar,
betrouwbaar en vasthoudend toe: "en
gezegend met een sterk thuisfront!"
De nog maar pas aangestelde eerste

kinderburgemeester Tijn Trijssenaar
- het is nu al duidelijk dat dit zijn
toekomstige baan wel eens zou kunnen
worden - sprak de onvergetelijk zin:
"Jammer dat de samenwerking maar
één dag mocht duren."

vervolg op pagina 4
Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Voor de vijfde maal elfde keer is er een Prins Carnaval in Montfoort
Vier kandidaten voor de titel werden
met paard en wagen door de stad
gereden. De majorettes, drumband
en fanfare van 'Ons Genoegen'
gingen hen voor. Er zou een paar
uur later een verkiezing van de prins
plaats gaan vinden in dit voor
Les Boutonniers mooie jubileumjaar.
Richard Vergeer, Justin Verburgt,
Vincent Kemp en Patrick van Oostrom
streden om de stemmen en om de eer.
Ze deden heel erg hun best om opvolger
te worden van Ruben l'Homme de la
Lune. Ze probeerden elkaar vliegen af te
vangen toen ze bevraagd werden door
nieuwbakken nerveuse spreekstalmeester
Kevin van Engelen. Waarom moeten we
jou kiezen? Wat ga jij doen als Prins?
Hoe zie jij de toekomst van carnaval in
Montfoort? Wat heb jij met carnaval?
Allemaal vragen die door de vier
kandidaten veelal zeer gevat werden
beantwoord. Als het mooiste antwoord

de doorslag had gegeven zou
Justin Verburgt zeker gewonnen hebben.
Op de vraag 'wat heb jij met carnaval'
kwam namelijk het antwoord
"met carnaval ben ik verwekt".
Hij werd niet de nieuwe prins.
Dat werden alle vier de kandidaten
overigens niet. Ze hadden respectievelijk
11, 22, 33 en 44 stemmen. De nieuwe
prins bleek toevalligerwijs iemand die niet
bij die vier kandidaten zat maar wel
55 stemmen bleek te hebben verkregen.
André Brugmans bleek de nieuwe prins
te zijn. De voorzitter van Les Boutonniers
was dat al eerder geweest en viel de eer
opnieuw ten deel. Justin Verburgt werd
tot 'prinsduwer' benoemd. Hij ging
derhalve voorop in de polonaise door de
Antoniushof. Begeleid door de carnavalskrakers van DJ John en de ZWUP.
De kop is er af. De carnavals-voorpret is
begonnen. Het jubileumjaar belooft weer
een mooi feest te worden.

Zes Koninklijke Onderscheidingen
brandweermannen Haastrecht
Zes brandweermannen van het
korps Haastrecht kregen afgelopen
zaterdag in de kazerne aan de
Provincialeweg door burgemeester
Roel Cazemier een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt. Tijdens het
opspelden van de versierselen toonde
de burgemeester zijn grote waardering
voor hun inzet bij de brandweer.
Allen zijn meer dan twintig jaar in
dienst als vrijwillige brandweerman.
Zij zijn allen tot lid in de Orde van Oranje
Nassau benoemd. Tinus Vergeer (62) -

V.l.n.r.: staand: Hans Zuidijk (regionaal commandant), Tinus Vergeer,
Adrie van Eijk, Gerbert Verkleij, Edwin Dekkers, Wouter van Rooijen,
Annelies van der Post, Bas van Kempen. Zittend: Erik van
Wijngaarden (clustermanager), Julia van Eijk, André Bos, Bas
Verboom (ploegchef kazerne Haastrecht). (foto: Sven Slingerland)

door Cees Reichard

Sinds 1 september 1984 (35 jaar) in
dienst. Hij is o.a. Hoofdbrandwacht.
Andre Bos (41) - Sinds 1 december
1999 (20 jaar) in dienst. Hij is o.a.
Hoofdbrandwacht, oefenleider, voertuigbediender en chauffeur. Edwin Dekkers
(49) - Sinds 3 mei 1994 (25 jaar) in
dienst. Hij is o.a. Brandmeester,
instructeur, leerwerkplekbegeleider en
oefenleider. Adrie van Eijk (54) - Sinds
1 september 1987 (32 jaar) in dienst.
Hij is o.a. Brandmeester, oefenleider en
voertuigbediender/chauffeur. Bas van
Kempen (46) - Sinds 3 mei 1994 (25
jaar) in dienst. Hij is o.a. Brandmeester,
oefenleider, instructeur en chauffeur/
voertuigbediender. Gerbert Verkleij (50) Sinds 1 november 1992 (27 jaar) in
dienst. Hij is o.a. Hoofdbrandwacht,
Manschap B.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 17: 10.00 uur Ds. A.D. Goijert
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P. Nobel

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 17: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 10.00 uur Ds. Freek Schipper
16.30 uur Ds. E.J. van Katwijk
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 17: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

NED. HERVORMDE KERK
Zo 17: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.T. Maas

GEMEENTE MONTFOORT

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 10.00 uur Ds. F. Bos

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

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 17: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 17: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. H.M. Burggraaf

Leef!
Midland Fm
Leef! wordt tijdelijk onderbroken.
Het christelijke radioprogramma Leef!,
dat uitgezonden wordt via Midland FM
(107,5 MHz, kabel Oudewater 98,3
MHz), is iedere donderdag om
20.00 uur te beluisteren.
Het programma, dat verzorgd wordt
door de samenwerkende christelijke
geloofsgemeenschappen in Oudewater,
is ook achteraf te beluisteren via het
Youtube kanaal Leef Midland FM.
De komende twee weken zendt Leef!
niet uit in verband de Gemeenteraaduitzendingen op het gebruikelijke
tijdstip.

Dienst voor en door
mensen met een
verstandelijke
beperking
Op zondag 17 november is er vanaf
16.00 uur een kerkdienst voor en door
mensen met een verstandelijke beperking
in kerkgebouw ‘De Rank’, Verlengde
Hoogstraat 26 in Montfoort.
Wie houdt van een laagdrempelige
kerkdienst voelt zich vast thuis in deze
bijzondere dienst. Het thema van de
dienst: ‘Bijna Thuis’. Waar is je thuis;
dat geldt zeker voor de vele vluchtelingen
die in ons land wonen, maar kan ook
voor ons allemaal gelden.
Het verhaal van de Israëlieten op weg
naar het beloofde land staat centraal in
de dienst waarin ook de schoenendoosactie Actie4Kids, wordt afgesloten.
Voorganger is ds. E.J. van Katwijk uit
Nederhorst den Berg. De band Witness
begeleidt de samenzang en de collecte is
bestemd voor actie4kids.

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

‘Wij horen immers allemaal bij
hetzelfde lichaam; wij hebben
dezelfde Geest; wij verwachten
dezelfde heerlijke toekomst, omdat
God ons geroepen heeft’. Ef. 4:4

22
ZATERDAG
23

-

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

OUDEWATER

Sinterklaasintocht. Om 13.30 uur zetten de Sint en
zijn Pieten eindelijk weer voet aan wal in Oudewater.
Maar let op: Sinterklaas vaart dit jaar een nieuwe
route. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt de Sint
niet aan op het Gasplein maar op de Markt. En naast de
nieuwe locatie staan er nog veel meer leuke, nieuwe
dingen op het programma. Wat die zijn wordt nog
niet verklapt, maar het belooft in elk geval één groot
feest te worden voor jong en oud. Tot dan!

OUDEWATER

‘One After 909’, The Beatles tributeband.
Lustrumavond van Cultureel Montfoort vanaf
21.00 uur in Zalencentrum St. Joseph, waaraan ook
The Vinylboys hun bijdrage zullen leveren.
Deze Beatles tributeband heeft al vele succesvolle
optredens verzorgd, zelfs in The Cavern Club
Liverpool en de Indra in Hamburg, waar The Beatles
zelf stonden. Beleef deze avond, doe je ogen dicht en
hoor The Beatles. Info en kaarten via:
www.cultureelmontfoort.nl en voor aanvang van de
voorstelling.

MONTFOORT

ZONDAG

24
WOENSDAG
27
-

Country Café met Change of Key. Vanaf 15.00 uur in
Grand Café Concordia. Gratis toegang.

HAASTRECHT

Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee.
Opgeven en afmelden voor woensdag 20 november
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

Kinderfilm: Superjuffie. Vanaf 14.00 uur in
Filmtheater Concordia*. Juf Josje lijkt een heel
gewone juf. Maar als er iemand in gevaar is, dan
neemt ze een hap van een schoolbordkrijtje en
verandert ze in Superjuffie. Ze schiet als een groene
tornado door de lucht, redt de dieren en kan ook nog
met ze praten. Superjuffie heeft haar krachten
gekregen van een mysterieus beeldje in een geheime
kamer in haar nieuwe huis. Maar zijn deze nieuwe
krachten wel handig?

HAASTRECHT

DONDERDAG

28
-

29
-

Op vrijdag 8 november bezochten
leerlingen van groep 5 van
basisschool de Lelie uit Driebruggen
museumpark Archeon.
Hun klasgenoot Anne Lynn was
genomineerd als museuminspecteur
van het jaar. De klas werd met een
bus opgehaald.

Voordat de prijsuitreiking plaatsvond
mochten de kinderen opdrachten
uitvoeren onder leiding van een
Romeinse archeotolk. Ze maakten o.a.
een ﬁbula en leerden marcheren als
Romeinse soldaat.
Duizenden museuminspecteurs
beoordelen door het hele jaar heen de
musea die zij bezoeken. Museumpark
Archeon ontving het label kidsproof
museum.

Bijbelstudie Efeze
In het najaar van 2019 en het voorjaar 2020 wordt er een reeks Bijbelstudies in zes
avonden gegeven over de brief Efeze.
Bijbelleraar Johan van Ooijen uit Sliedrecht zal deze avonden inleiden.
Hij zal op iedere avond één hoofdstuk behandelen. Vers voor vers zal er op een
hedendaagse manier fris, vernieuwend, praktisch en inspirerend worden besproken.
Het doel van de studie is nog steeds hetzelfde doel wat Paulus zo’n 2000 jaar geleden
had. Christenen te versterken in hun geloof door een uitleg te geven van karakter en
doel van de gemeente, het Lichaam van Christus.
Deze studie wordt gehouden op de tweede donderdagavond van de maand.
Te beginnen op donderdagavond 14 november.
Vervolgens op donderdag 12 december en in 2020 op de donderdagen 9 januari,
13 februari, 12 maart en 9 april.
Deze Bijbelstudieavonden is een initiatief van stichting ‘Zing in de Polder’.
De studies zullen plaatsvinden op de zolder bij Dorp 35 in Polsbroek.
Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur zullen wij beginnen
met samen zingen waarna Johan onderwijs zal geven. Rond 21.45 uur zullen de
avonden worden afgesloten. Iedere avond zal er ook gelegenheid zijn voor
ontmoeting, gesprek en gebed. Iedereen is van harte welkom. De entree is vrij!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie: mail dan naar info@zipfestival.nl
of bel 0182-309626.

Anne Lynn ging niet met lege handen
naar huis, ze ontving een mooie
museumkidskoffer met allerlei leuke
spulletjes erin.

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op woensdag 6 november 2019

LEVI

zoon van Robbert Schoonderwoerd
en Nicole van Vliet
Papenhoeflaan 86
3421 XS Oudewater

-

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

OUDEWATER

Film: MamaMia. Vanaf 20.15 uur in Filmtheater
Concordia*. Mamma Mia 2 gaat verder waar deel 1
ophoudt, maar laat ook zien wat er eerder gebeurde
in het Griekse hotel. In het verleden ontmoetten we
een jongere Donna, die volop van het leven geniet.
In het heden worstelt een zwangere Sophie met de
afwezigheid van haar moeder. We volgen de
romantische escapades van Donna wanneer ze het
pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd blijken
de romances niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn.

HAASTRECHT

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

HAASTRECHT

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

MONTFOORT

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

OUDEWATER

Fuse: Live. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*.
Vergeet maar even wat je denkt te weten over
klassieke muziek, violen of ongemakkelijke
concertgewoontes. Fuse neemt je in no time mee in
hun muzikale wereld, waarvan je achteraf pas weet
dat je er behoefte aan had. Het vonkt, het prikkelt en
het schuurt bij dit eigenwijze zestal met hun
herkenbare geluid.

HAASTRECHT

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

Stroopkoekenverkoop
Ook dit jaar organiseert de stichting ‘Waarder helpt Roemenië’ de stroopkoekenactie
om hiermee geld in te zamelen voor de financiering van goederen transporten naar
Roemenië. In de week van 18 t/m 23 november komen zij met een groep vrijwilligers
de koeken huis aan huis verkopen. Met allerlei hulpgoederen kunnen we op diverse
plaatsen in Roemenië onze naasten ondersteunen. Deze hulpgoederen blijken toch
iedere keer weer in een grote behoefte te voorzien en worden met dankbaarheid
ontvangen. Voor meer informatie over de stichting bezoek onze website
www.waarderhelptroemenie.nl

DRUKKERIJ
gev

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

November

VRIJDAG

HUISARTSEN

APOTHEEK

VRIJDAG

Bezoek aan museumpark Archeon

WEEKEND
DIENSTEN
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)

Evenementenkalender

Safina Herfsfair
Zaterdag 16 november wordt de Safina Herfstfair gehouden van 10.00 tot 14.00 uur
in gebouw De Rank. Safina bestaat uit een groep mensen van de Hervormde
Gemeente Oudewater/Hekendorp die de Herfstfair organiseert ten behoeve van het
goede doel. Dit jaar is dat de IZB, GZB en het project ‘Hoop en Herstel’ voor Syrië.
We staan voor u klaar met koffie en gebak, wafels, oliebollen enz. en lekkere eigen
baksels om mee te nemen. Kom lekker bij ons lunchen of zoek tussen de snuisterijen
en eigengemaakte creaties.
U kunt ook zelf aan de slag met een workshop: herfststukje maken.
Iedereen is welkom (tegenover de Grote- of St. Michaëls kerk)

12 NOVEMBER 2019

o

en
nd

dieren

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Vermiste dieren

MONTFOORT
Tiendweg - Fayden; Kater, 2-5-2018.
Cypers Zwart/Bruin met witte bef en
zwarte staartpunt. Halsband: blauw met
belletje en adreskokertje.
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Dirkje; Kater,
6 maanden. Rood gestreept, witte sokjes,
witte snuit.

Gevonden dieren

0348-414242

MONTFOORT
Willeskop - Poes, Jong. Rood met wit.
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ZATERDAG 16 NOVEMBER

Uitnodiging

JUBILEUMDAG

Opening E.A.Z. Windmolens
Woensdag 20 november 2019
16:00 - 18:00
Ruige Weide 43 Oudewater
E.A.Z. Wind en de familie van Vliet
nodigen u graag uit voor de feestelijke opening van
twee kleine windmolens, welke geplaatst zijn op de
biologische kaasboerderij ‘de Ruyge Weyde’
te Oudewater.

GEHELE DAG 15% KORTING
DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES

De gehele kaasboerderij wordt voorzien
van duurzame stroom van eigen erf.

LEKKER HAPJE EN DRANKJE
GRATIS JUBILEUMBOEKJE

U kunt de kleine groene windmolens bewonderen en
meer leren over het product, de techniek en de
landschappelijke inpassing.

GRATIS 2020 KALENDER

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Kennismaken met porselein schilderen

FOODMASTERDEAL

Gezinszak frites

6 of 14 december

met vier snacks*
* kroket,frikandel
of kaassoufflé

voor slechts

Leeuweringerstraat 7
Oudewater 0348-761179

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

KERSTWORKSHOPS

10,-

Meld je aan en maak een mooi
kerst of winterbord

lidabaars@gmail.com | 06-16358581

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 13 november

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo
19.00 Creasoos

Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 14 november

10.00 Spelletjes
14.00 KBO / PCOB

Tuinzaal
Tuinzaal

Vrijdag 15 november

10.00 Sport en spel
Tuinzaal
14.30 Presentatie zit-\slaapcomfort Tuinzaal
19.00 Kerkdienst
Tuinzaal
Zaterdag 16 november

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 17 november

10.00 Koffie drinken

Tuinzaal

Maandag 18 november

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 19 november

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

Wij doen alles voor uw auto

|

3421 JD Oudewater

Audi A4

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

€

Kia Niro

5-drs - airco - automaat/hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

€

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition

2015

€

Nissan Leaf

5-drs - airco - automaat - elektrisch

2016

€

Toyota rav4
VW Golf GTE

G E . .O. C. . H. .T.:.
. . . . . .Z
M . .N. .T.E. .U. R. .!.
. . . .O

5-drs - airco - automaat executive . . . . . . . .m
./v. . . . . . . 2015
5-drs - airco - automaat/hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

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

€
€

9.990,17.750,7.990,19.990,25.950,23.750,-

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

www.autobedrijfvandam.nl

Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl
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BEGROTINGSRAAD

Benoemingen en afscheid
De jaarlijkse behandeling van de
begroting en de najaarsrapportage
begon met een aantal persoonlijke
punten.
Het was de laatste raadsvergadering
van burgemeester Verhoeve en de
dag daarvoor was bekend geworden
wie tijdens het burgemeesterloze
tijdperk de functie zal waarnemen.
Wim Groeneweg, voormalig
burgemeester van Vianen, dat per
1 januari van dit jaar opging in de
nieuwe gemeente Vijfherenlanden,
was aanwezig om kennis te maken.

Ook werd tijdens de vergadering de
gemeentelijke tekstschrijver benoemd
in de persoon van Rietje Krijnen en
werd afscheid genomen van raadslid
Jeroen Wijtenburg.
En de allereerste kinderburgemeester,
Tijn Trijssenaar, werd geïnstalleerd.
Hij kreeg een echte ambtsketen
omgehangen, van een vorige
burgemeester van Oudewater. Tijn is elf
jaar en in zijn toespraak liet hij weten het
jammer te vinden dat de samenwerking
met burgemeester Verhoeve maar één
dag zou duren. Hij stelde meteen maar

Tijn Trijssenaar bij zijn ‘installatie’ tot kinderburgermeester (foto: Bob Duindam)

vervolg van de voorpagina
Collega burgemeester Victor Molkenboer
uit Woerden maakte in een humorvolle
speech gewag van enkele historische
anekdotes waarin alterego’s van Verhoeve
een rol gespeeld zouden hebben en
dankte voor de goede samenwerking.
Ds. Roelof de Koning Gans, namens de
gezamenlijk kerken, haalde een
bijeenkomst uit 2013 aan waarin overheid
en kerk samenkwamen en waarin de zin
‘Overheid en kerk zijn er om samen te
dienen, maar gepast gescheiden; maar
niet om elkaar te mijden’ de kern vormde.

Opnieuw een stadspenning

Collega burgemeester Petra van
Hartskamp van Montfoort: “We zullen je
missen in het gezamenlijk overleg in de
Lopikerwaard waar eens gezegd werd:
“We hebben goud in handen, maar
elkaar om het te laten glanzen.”
Zij realiseerde zich dat ze gelukkig door
de Hollandse IJssel met elkaar verbinding
zouden houden.
Pikant detail dat Judith de Vor van de
enige oppositiepartij in de Oudewaterse
raad, het woord namens die raad mocht
voeren. Zij had de profielschets van zo’n
jaar of acht geleden erbij gehaald en

wellicht had wat daar in stond nog wat
aangeleerd of bijgeschaafd moeten
worden, maar Pieter Verhoeve bleek
alles al uit zichzelf ‘in huis’ te hebben.
“We hebben het je niet altijd gemakkelijk
gemaakt”, had zij bedacht, maar omdat
hij zich er goed doorheen had
weten te slaan, kreeg hij een
‘burgemeestersdiploma’.
De voorzitter van de GVO, Nell van
Gool, prees zich gelukkig met allerlei
zaken die de burgemeester had weten te
regelen, vooral de zolder van het stadhuis
als plek voor het Stadsmuseum. En, nee,
Swiebertje, ging nog steeds niet, ondanks
aandringen van Verhoeve tot historisch
waardevol verheven worden, maar de
burgemeester werd wel benoemd tot
erelid van de GVO.
Locoburgemeester Bob Duindam: “Het
heeft gevlamd, geschuurd, we hebben
elkaar gesteund, maar af en toe moesten
we ook gieren van de lach.” Na nog veel
meer complimenten kreeg nu ook Pieter
Verhoeve de penning die hij al vele
malen zelf had uitgereikt: de stadspenning
van Oudewater; met oorkonde! Uiteraard
had Verhoeve al heel veel cadeaus
gekregen ook.

door Trudie Scherpenzeel

een afspraak voor met de kinderburgemeester van Gouda en de nieuwe
burgemeester van die stad.

Begroting

Vorige week namen de fracties al een
voorschot op de begrotingsbehandeling
op de gemeentelijke pagina in
De IJsselbode. Het CDA sprak van een
'plunderbegroting', de Wakkere Geelbuik
was van mening dat er minder producten
afgenomen moesten worden van
Woerden en zag in de voorgenomen
verkoop van het stadskantoor een
verdere stap in de richting van herindeling
en de coalitiepartijen waren complimenteuzer in hun commentaar dat er in elk
geval niet werd bezuinigd op het verenigingsleven dat belangrijk is voor de stad.
De begroting voorziet niettemin in een
forse verhoging van de OZB (in totaal
15 %) en een al eerder besloten
verhoging van de afvalstoffenheffing voor
de vernieuwing van het rioleringsstelsel.
Voor de behandeling van de begroting
waren maar liefst 10 moties ingediend
plus één amendement.
Het amendement kwam van de Wakkere
Geelbuik, die voorstelde de 'overhead'
(afname van producten van de ambtelijke
organisatie) met 116.510 euro te
verminderen. Dit amendement leed
schipbreuk omdat niet was aangegeven
welke producten dan niet meer
afgenomen zouden moeten worden.
Het CDA diende vijf moties in. De eerste
pleitte voor een visie over de huisvesting
van de gemeentelijke organisatie alvorens
zal worden besloten om het stadkantoor
te verkopen en/of het stadserf te
verkopen. Dat laatste staat niet in de
begroting, maar was aan de orde
gekomen tijdens een interview met
wethouder Lont in het AD. Ontraden
door het college werd die motie
verworpen met de stemmen van het

Daar gaat hij

Joke van Diest las een schitterend gedicht
van Nelleke den Boer voor. De stadsdichteres gaf het de titel: daar gaat hij. En het
gedicht eindigde met het licht emotionele:
maar diep in ons hart weten we zeker /
hij blijft toch altijd / een beetje van ons
én een beetje van hier.
De afscheidsrede van burgemeester
Pieter Verhoeve zelf had als motto:
Het missen wordt het grootst in de
allerkleinste dingen. En hij benoemde
werkelijk alles en iedereen, en alle grote
maar ook kleine dingen en heel veel
mensen met naam en toenaam. Hij gaf
aan dat in liefde en aandacht voor elkaar,
ons sociaal kapitaal zit, en daarmee ook
wil hij graag dienstbaar zijn. Gezien alle
loftuitingen en de belangstelling op de
receptie is hem dat kennelijk goed gelukt.

Receptie

Afgeladen, afgeladen druk was het tijdens
de aansluitende receptie in de Klepper.
Wat hebben Pieter Verhoeve en zijn
familie het goed volgehouden; verbazingwekkend goed. Burgemeester Pieter
Verhoeve is inderdaad gezegend met een
sterk thuisfront. Dat zal hem in Gouda
ongetwijfeld goed van pas komen.

onuitvoerbaar). De motie van de
Wakkere Geelbuik over hetzelfde
onderwerp werd verworpen met 7 tegen
8 stemmen (CDA en Wakkere Geelbuik
voor, de coalitie tegen). Een motie over
parkeerbeleid van de Onafhankelijken
werd na toezeggingen van de wethouder
dat er in het tweede kwartaal van volgend
jaar een plan zal worden ingediend dat
een bredere basis heeft dan de motie
ingetrokken. De tekst van de moties en
het amendement is terug te vinden op
de gemeentelijke website. De begroting
werd ongewijzigd aangenomen, met de
stemmen van het CDA en die van de
Wakkere Geelbuik tegen.

Diploma

Omdat het de laatste vergadering van
burgemeester Verhoeve was stond de
raad in de persoon van René van den
Hoogen ook stil bij diens afscheid.
Onder het aanhalen van het lied 'zo
mooi wordt het nooit meer' van Harry
Jekkers stond hij stil bij alle 'eerste keren'
van de afgelopen zeven jaar. Van den
Hoogen bestempelde de 'opleiding' tot
burgemeester die in Oudewater heeft
plaatsgevonden en die ongeveer alle
aspecten van het burgemeesterschap
heeft omvat als afgerond, overhandigde
hem een diploma en verzekerde hem
ervan dat de vertrouwenscommissie van
weleer hem met een gerust hart naar
Gouda laat gaan.

Oudewaterse perikelen
Ik verbaas mij steeds meer over de 'politieke arena' in Oudewater. Regelmatig
lees ik de berichten en de reacties daarop op de Facebookpagina 'Je bent pas een
Oudewaternaar als'. Nu is er weer uitermate veel roering in verband met de
jaarlijkse begroting.
Er komt een forse verhoging van de OZB aan en veel Geelbuiken nemen dat de
Gemeente niet in dank af. Natuurlijk nooit leuk. Want het geld dat gespendeerd
wordt, had natuurlijk altijd aan andere zaken uitgegeven moeten worden.
Hoe lang is er niet gediscussieerd over het Statenbad. Moet het wel of niet blijven.
Wat schetst mijn verbazing, nu wil 'iedereen' (als ik de Facebookpagina mag
geloven) ineens dat er geen geld aan het zwembad wordt uitgegeven.
Wat betreft het project Wijngaardstraat/Lange Burchwal: er was veel protest dat er
geen parkeergelegenheid in de binnenstad is, maar als er dan wel nauwkeurig
naar gekeken wordt (misschien wel te laat!), is het gelijk hommeles. Het valt niet
te ontkennen dat er een nijpend tekort is aan betaalbare sociale huurwoningen in
Oudewater, maar dan niet achteraf klagen dat er geen parkeergelegenheid is!
En dat het probleem met de riolering nu grondig aangepakt wordt, daar hoor je
niemand over.
Geelbuiken, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?
En dan moet me nog een ding van het hart. Wat mij betreft is Wim Knol een
vreselijke opportunist. Het is toch onbegrijpelijk dat hij als raadslid voor de
Onafhankelijken bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen het CDA buiten spel
zette en nu als Wakkere Geelbuik diezelfde partij met volle overtuiging omhelst.
Dat zal dan nog moeilijk worden wat betreft het Statenbad, want het CDA is altijd
een grote voorstander van behoud van het zwembad geweest. Enfin we hebben nu
de gemeentelijke tekstschrijver die het ons allemaal eens haarfijn uit de doeken
kan doen in De IJsselbode. Ben benieuwd!
Mieke van Uden

BLIK op ...
(Rituele) dansen

Creëer een win-win-win-win

Of je nu de tv aanzet, de krant openslaat, het internet
afstruint of op een doodgewone woensdag met je auto
op de A12 tussen vier trekkers ingesloten staat:
het gaat over de milieuproblemen.
De milieuproblematiek is zeker niet iets nieuws in ons land.
Wel is de laatste jaren steeds meer het besef gekomen dat
we er iets aan moeten doen. Bedrijven spelen daar ook op in.
Niet altijd op de juiste wijze, maar goed.
Zo vertelde een vriend mij laatst dat hij een nieuwe auto mocht
uitkiezen van zijn werkgever. Een ‘diesel’ was uit den boze,
ondanks dat een diesel financieel een stuk voordeliger kan zijn
met de 50.000 kilometers die hij jaarlijks slijt. Een diesel was
volgens zijn werkgever een vies woord. Een elektrische auto
vond zijn werkgever (overigens ten onrechte) te duur, dus moest
hij noodgedwongen voor een benzineauto kiezen.
Veel mensen willen verduurzamen en soms mag dat zelfs wat
extra geld kosten. Maar zou het niet helemaal fijn zijn als je
verduurzaamd, een nieuwe auto kan rijden, thuis nagenoeg geen
energiekosten meer hebt én de Belastingdienst het grootste deel
betaalt? Ja toch? Dat kan.
Als je als ondernemer een nieuwe elektrische auto zakelijk koopt,
kan je alle autokosten zakelijk aftrekken en heb je recht op een
extra aftrekpost: de milieu-investeringsaftrek.
Schaf je ook zonnepanelen aan die je op je privéwoning wilt
leggen? Dan mag je ook deze panelen ‘op de zaak’ zetten.
Deze aanschafkosten kan je aftrekken en daarnaast heb je recht
op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een groot aantal
zonnepanelen kan je zelfs nog recht hebben op de energieinvesteringsaftrek. Met behulp van deze fiscale faciliteiten kan
het er uiteindelijk toe leiden dat je effectief slechts 35% betaalt
(exclusief correctie voor eventueel privégebruik).
Toch lekker, een nieuwe elektrische auto en wat zonnepanelen
voor in totaal 60.000 euro, terwijl je dit netto maar net iets meer
dan 20.000 euro kost.

CDA en de Wakker Geelbuik voor en de
coalitie tegen.
De tweede motie pleitte voor een plan
van aanpak voor het voorkomen en
bestrijden van eenzaamheid onder
ouderen. Het college bestempelde die
motie als 'overbodig' en de motie werd
met dezelfde stemverhouding verworpen.
Ook de derde motie over alcohol en
drugspreventie trof dit lot. Een motie
onder de titel 'trots op de boer' die samen
met de CU/SGP werd ingediend werd
met algemene stemmen aangenomen.
De vijfde motie over degelijke
gemeentelijke financiën (het weerstandsvermogen van de gemeente zou op een
onaanvaardbaar laag niveau komen)
werd na het advies van het college dat
het aannemen daarvan zou leiden tot een
extra bezuiniging van 450.000 euro,
verworpen met 7 tegen 8 stemmen
(CDA en Wakkere Geelbuik voor).
VVDenD66 hadden een motie ingediend
om de voordelen van de 'septembercirculaire' te gebruiken voor het verlagen van
de voorgestelde OZB-verhoging.
Deze werd ook verworpen, dit keer met
de stemmen van VVDenD66, Wakkere
Geelbuik en de Onafhankelijken voor en
CU/SGP en het CDA tegen.
Er waren twee moties ingediend om over
te gaan tot ecologisch groenbeheer en
aandacht voor biodiversiteit. Die van de
Onafhankelijken werd aangenomen met
alleen de stem van de Wakkere Geelbuik
tegen (die bestempelde de motie als

Het is weer voorbij, de rituele dansen rond de vaststelling van de
begroting voor 2020 t/m 2023. Voor de één is dat het jaarlijks
belangrijkste moment in de plaatselijke politiek, omdat het geld verdeeld
wordt over het te voeren beleid. Voor de ander (en ik schaar mij
hieronder) een gebed zonder eind waarbij iedereen zichzelf moet horen
praten en dat eindeloos duurt.
Tijd voor een vergelijking tussen de gemeente Montfoort en de Oudewater.
In Montfoort doen ze de begroting in een kleine vier uur af, in Oudewater
was er zeven uur voor uitgetrokken.
Het begon al met de ‘Algemene Beschouwingen’. De algemene visie van
een fractie op het voorgenomen beleid. In Montfoort hadden de fracties
daarvoor elk vijf minuten, in Oudewater een kwartier. Nu heeft Montfoort
een paar partijen meer dan Oudewater, maar toch. En in Oudewater
gingen aan de aanvang van de bespreking nog een paar plichtplegingen
vooraf, die normaal niet op de agenda staan. Daar was de beëdiging van
de kinderburgemeester, de kennismaking met de waarnemend
burgemeester, de benoeming van de gemeentelijke tekstschrijver en het
afscheid van raadslid Jeroen Wijtenburg.

Er zitten nog wel een aantal haken
en ogen aan voor het bereiken van
de win-win-win-win.
Wil je verduurzamen, een nieuwe
elektrische auto, thuis nagenoeg
geen energiekosten en het volledige
voordeel pakken?
Laat je dan vooraf goed informeren:

cees@planje.nl
of 06-12749721

Dan is er de traditie van het indienen van moties en amendementen.
Een motie draagt het college op iets te doen, een amendement wijzigt
daadwerkelijk de begroting.
In Montfoort was er één motie en die ging niet eens over de plaatselijke
financiën. Er was een motie ingediend, zoals in veel gemeenten dit jaar,
om het Rijk te manen af te stappen van het ‘trap op-trap af’ beginsel.
Dat is ruim een decennium oud en betekent dat als het Rijk minder geld
uitgeeft de gemeenten ook minder geld krijgen en andersom. Het Rijk
krijgt het geld niet uitgegeven en dat leidt er toe dat er minder wordt
uitgegeven en dus moeten ook de gemeenten het met minder doen.
In Oudewater één amendement en maar liefst tien moties.
Het amendement en 8 van de moties haalden de eindstreep niet. Op één
na had het college alle moties ontraden, omdat het onderwerp van de
moties in het komende jaar al op de agenda staat en/of naar de mening
van het college breder moet worden bekeken.
Vooraf worden altijd schriftelijke vragen gesteld en die worden ook
schriftelijk beantwoord. Dat waren er in Oudewater ook bijna drie keer
zoveel als in Montfoort. Je vraagt je af waar die verschillen in zitten.
Wordt er in Montfoort nou zoveel beter gecommuniceerd of zouden de
Oudewaterse raadsleden nog eens naar het spreekwoord ‘In de beperking
toont zich de meester’ moeten kijken. Enfin, het is weer achter de rug.
Trudie Scherpenzeel
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Bestuur en leden van Muziekvereniging Sint
Carolus Montfoort hebben met droefheid kennis
genomen van het overlijden van

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Jeanne Sleeuwenhoek - Kroes

Na een zorgzaam en bewogen leven en moeizame
laatste jaren is overleden onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

*4 november 1948 - † 3 november 2019
Jeanne is bijna 45 jaar een zeer waardevol lid van
onze vereniging geweest, waar ze met veel
enthousiasme haar partij op euphonium blies.
Typerend voor haar was haar betrokkenheid, inzet
en grote gevoel voor humor. Voor de vereniging is
zij van grote betekenis geweest en we zullen haar
enorm missen, als muzikant én als mens.
Wij wensen haar echtgenoot Louis Sleeuwenhoek
en haar kinderen, hun partners en haar kleinkinderen
heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies.

Anna Marie Steenbergen – van Harmelen
Riet
sinds 2005 weduwe van Toon Steenbergen
* Oudewater,
20 juni 1931
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† Harmelen,
6 november 2019
Ria en Kees
Joke
Dick en Kitty
Bert en Petra
Ton
Wen
Ron en Sonja
Fred
John

Namens bestuur en leden van
Muziekvereniging Sint Carolus,
Jacco Juist, voorzitter

De vele bloemen, brieven en kaarten met zoveel
mooie woorden bij het afscheid van

en kleinkinderen

Jeffrey van den Hoek

Dinsdag 12 november is er van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid tot condoleren in ‘t Waerdsche Hof,
Waardsedijk 106 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag
13 november om 11.00 uur in ‘t Waerdsche Hof.
Aansluitend begeleiden we Riet naar haar laatste
rustplaats op de R.K. Begraafplaats waar ze zal
worden bijgezet bij haar man Toon.
~
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de
Vijverhof te Harmelen
voor de liefdevolle verzorging van ma.
~
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Steenbergen,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

hebben ons diep ontroerd.
Dit was voor ons allen
een grote steun.
Voor ons is het een
fijne en troostrijke
gedachte dat Jeffrey
in zijn leven voor velen
zo veel heeft betekend.
Daarom willen wij u middels deze advertentie
hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun.
Vronie en Flip
Jamy en Pascal & Liv
Yordi en Joni
Oudewater, november 2019

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

vermey | uitvaartzorg

Wim
Speksnijder

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

J. de Kat - Begrafenisverzorging

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348 471962

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

0348 - 56 23 98

06 53 53 68 88

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

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

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Danielle Verwaal

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

AHLES

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

Wiro van der Werf

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Winterdip?
Lichttherapie helpt!
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

en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .

‘12
‘11
‘07
‘08
‘07
‘12
‘12
‘07
‘04

e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.950,6.250,4.200,4.800,3.500,4.450,5.450,3.950,6.950,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808
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Wim Groeneweg waarnemend Vergunningen
burgemeester van Oudewater

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

De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht,
mr. J.H. Oosters benoemt met ingang van 13 november
2019 de heer W.G. Groeneweg tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Oudewater.
De
burgemeestersvacature
in
Oudewater is ontstaan door het
aanstaande vertrek van burgemeester
Pieter Verhoeve naar Gouda.
Hij wordt daar op 13 november
beëdigd en geïnstalleerd.

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Pastoorsakker 3 in Snelrewaard
het plaatsen van een dakkapel
op de linkerzijde van de woning,
besluit: verleend op 05-11-2019,
dossiernummer: OLO4678219

APV / Bijzondere wetten

• Kapellestraat 15 in Oudewater
het organiseren van een
kerstmarkt op 13 december 2019,

Oud-burgemeester Vianen

Eerder was hij achtereenvolgens
wethouder (2003 -2010) en
raadslid voor het CDA in Woerden.
Van 1997 tot 2003 zat Groeneweg
in het Dagelijks Bestuur van Politievakorganisatie ACP in Leusden en
van 1991 tot 1996 was hij (regio)
bestuurder van het CNV.
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

• Diemerbroek 39 in Papekop
het plaatsen van een tijdelijke
woonunit,
ingediend op: 05-11-2019,
dossiernummer: OLO4756419

Om te komen tot de benoeming van
de waarnemer heeft de commissaris
van de Koning vooraf overleg
gevoerd met de fractievoorzitters
van
de
gemeenteraad
van
Oudewater.
De heer Groeneweg (62) beschikt
over ruime en relevante bestuurlijke
ervaring. Hij was vanaf 2011
burgemeester van de gemeente
Vianen, totdat deze gemeente
afgelopen januari opging in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

besluit: melding geaccepteerd op
31-10-2019, dossiernummer: 1922727

12 NOVEMBER 2019

Gemeentebegroting 2020 vastgesteld
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van donderdag 7 november
2019 de gemeentebegroting 2020 vastgesteld. Elders in deze krant vindt
u de zogenaamde begroting in één oogopslag. Daar ziet u wat de
vaststelling voor financiële gevolgen heeft voor u en de stad.

Werkzaamheden aan
Joh. J. Vierbergenweg
In de avond/nacht van dinsdag 19 november op woensdag 20 november
wordt tussen 19.00 uur en 05.00 uur klein asfaltonderhoud uitgevoerd op
de Joh. J. Vierbergenweg. Verkeersbegeleiders helpen automobilisten
hun weg te vervolgen.

Open Tafel
Dit jaar zijn we gestart met de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties
binnen zorg en welzijn in Oudewater. Donderdag 4 juli was de eerste keer.
We spraken af dat het platform twee keer jaar bij elkaar komt op iedere keer
een andere plek in Oudewater. Elkaar beter leren kennen en per keer dieper
op een onderwerp ingaan vormen de hoofdonderdelen van de bijeenkomsten.
De volgende Open Tafel komt er aan en wel op 21 november
van 19.30 tot 21.30 uur in De Wulverhorst.

Procedure nieuwe burgemeester

De komende maanden start de
procedure om te komen tot een
kroonbenoemde burgemeester.
De gemeenteraad stelt op korte
termijn een profielschets op om een
nieuwe vaste burgemeester te zoeken.
Naar verwachting kan de nieuwe
burgemeester van Oudewater voor
de zomervakantie worden benoemd.
Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur en Formulierenhulp
van 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Geen aanvragen
reisdocumenten
Vanwege de vervanging van de
reisdocumenten-apparatuur is het
niet mogelijk op woensdag 20
november paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Het ophalen
van een eerder aangevraagd
reisdocument is wel mogelijk.
Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hèt adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Deze avond staan we stil bij eenzaamheid. Wethouder Kok zal erbij
aanwezig zijn. Bent u actief in Oudewater en wilt u meedenken en -praten?
U bent van harte welkom!

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Mantelzorgwaardering - Ontmoetingskerk, Westsingel
donderdag 14 november van 12.00 tot 14.00 uur.
info@stadsteamoudewater.nl of bel telefoon 0348-561893
• Gemeenteraadsvergadering
donderdag 14 november LET OP om 19.00 uur
• Forum Samenleving
maandag 2 december om 20.00 uur
• Forum Ruimte
dinsdag 3 december om 20.00 uur
• Gemeenteraadsvergadering
donderdag 12 december om 20.00 uur
• Jongerensportverkiezingen
donderdag 19 december van 16.00 tot 17.30 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 12 november 2019

Hennep, verrassend
veelzijdig
Redouan Adam Anaia vertelde in het
Touwmuseum op een bijzonder
prettige én prikkelende wijze over
Cannabis sativa Linnaeus, ofwel
hennep. Hij liet een en ander weten
over de plant zelf.
Net zoals de mens al duizenden jaren
geleden oorspronkelijke koolplantjes
veredeld heeft tot allerlei soorten zoals
we die nu kennen: bloemkool,
boerenkool, witte kool, broccoli, enz.,
heeft hij ook hennep veredeld tot
verschillende soorten. Bij die kolen kun je
het verschil aan de buitenkant wel goed
zien, maar bij hennep is dat lang niet
altijd het geval. Toch zijn er vrij veel
verschillende soorten hennep, met
uiteenlopende toepassingen.
De producten die tegenwoordig van
hennep gemaakt worden zijn verbazingwekkend legio: biocomposieten, textiele
stoffen, bouwmaterialen, papier,
bio-ethanol, zeep, oplosmiddelen, verf,
coatings, vleesvervangers en cosmetica
om zo maar een paar producten te
noemen.
En dan ging het verhaal ook nog over de
medicinale toepassingen. In de praktijk
blijkt dat heel veel mensen bij
uiteenlopende ziekten veel baat hebben
bij producten die uit de hennepplant
gehaald kunnen worden. Zo is, naast de
medicinale cannabis, CBD olie een
steeds populairder wordend product.
Anaia, die moleculaire levenswetenschappen studeert, een studie op het
snijvlak van biologie, scheikunde en

door Aad Kuiper

natuurkunde, vat de betekenis van
hennep samen met de woorden:
"Hennep is een veelzijdige en nuttige
plantensoort."
Zelf studeert hij binnenkort af in de
richting van plantveredeling. Wellicht
dragen binnen afzienbare tijd zowel
hennep als Anaia nog meer toe aan ons
welbevinden. Overigens staat hij, detail,
op de foto met een jasje dat voor 55%
uit linnen en 45% uit biokatoen bestaat.

Sinterklaas vaart een nieuwe route
Nog maar een paar nachtjes slapen
en dan komt de Pakjesboot met
Sinterklaas en zijn Pieten naar
Oudewater. Op zaterdag
23 november wordt Sinterklaas om
13.45 uur ontvangen op De Markt.
Ja, u leest het goed: in tegenstelling
tot voorgaande jaren komt de Sint
aan op De Markt. Daar zal hij
worden opgewacht door honderden
kinderen en wordt hij verrast met een
heuse Pietendans. Om vervolgens
zijn intrek te nemen in het Stadhuis,
dat voor de gelegenheid is
omgetoverd tot Pietenhuis.
Het belooft een spektakel te worden.
Er verandert veel dit jaar. Als eerste is de
vaarroute aangepast. De Sint en zijn
gevolg zullen afmeren bij IJssalon
Roberto. Hiervandaan loopt hij te voet
naar De Markt waar hij zal worden
begroet door de locoburgemeester.
Op het verzoek van Sint en zijn Pieten,
zal de Sint ook dit jaar zijn intrede doen
in het Pietenhuis in Oudewater.
Het verblijf is voorgaande jaren zo goed
bevallen, dat zij dit jaar wederom
gebruikmaken van het Oude Stadhuis
op de Visbrug om te verblijven tijdens de
Sinterklaasperiode. Ook vond de Sint
het heel bijzonder om vorig jaar zoveel
tijd te kunnen besteden aan het op de
foto gaan met de kinderen, het schudden
van handjes en in ontvangst nemen van
vele prachtige tekeningen. Hij maakt er
ook daar dit jaar alle tijd voor in het
Pietenhuis. En of het nog niet genoeg is
heeft Sinterklaas de winkeliers van de
binnenstad zover gekregen mee te doen

aan het grote feest. De binnenstad zal
bruisen als nooit tevoren.

13.45 uur: Aankomst op De Markt
Sinterklaas en zijn Pieten arriveren om
13.45 uur op De Markt. Op de kade zijn
Koert Westerman en Razende Reporter
Sjors van Zandwijk vanaf 13.00 uur
aanwezig om live verslag te doen van de
intocht. Studio Max Dance zorgt ervoor
dat de voetjes van de vloer gaan zodat
niemand het koud krijgt wanneer we vol
verwachting wachten op de Pakjesboot.

14.30 uur: Opening Pietenhuis
Oudewater

Langs de route is er de mogelijkheid om
de Sint en zijn Pieten een handje te
geven. Daarna neemt Sinterklaas officieel
zijn intrek in het Pietenhuis. Hier kun je
met Sinterklaas op de foto en kun je een
kijkje nemen in het Pietenhuis. Je kunt er
zien waar alle Pieten slapen, eten en zich
voorbereiden op 5 december. Wie weet
zie jij in het Pietenhuis wel je eigen
tekening of verlanglijstje hangen!

Vanaf 14.30 uur: Activiteiten in
de binnenstad

Nadat de Sint van De Markt is vertrokken
krijgen alle kinderen een stempelkaart.
Op deze kaart staan winkels aangegeven
die Sinterklaas-activiteiten organiseren,
zogenaamde Pieten Plekken. Denk aan
een Pietendrankje melken bij de
kaaswinkel, een mijter knutselen bij de
kledingwinkel en een inpakcursus bij de
boekenwinkel. In totaal zijn er minstens
twintig activiteiten te doen. Leuk toch?

Dank aan de vrijwilligers!

Op de dag van de Intocht en in de
aanloop hiernaartoe zijn ruim 75
vrijwilligers actief om alle kinderen een
plezierige intocht te bezorgen. Dankzij
de inzet van de vrijwilligers,
ondernemers en scholen uit Oudewater
trekt dit evenement jaarlijks vele
bezoekers uit Oudewater en omstreken.
Houd er rekening mee dat er die dag
een parkeerverbod geldt op de Korte
Havenstraat, het advies is om te voet of
met de fiets te komen. Ook zijn de
Leeuweringerstraat, Korte Havenstraat
en de Peperstraat (in de middag)
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Net als vorig jaar zijn er huisregels van
toepassing op dit evenement, je kunt
deze terugvinden op de website:
www.sinterklaasoudewater.nl en op de
facebookpagina
/intochtsinterklaasoudewater.
Bij betreding van het evenement ga je
automatisch akkoord met de huisregels.
Wilt u meer informatie over dit
evenement, dan kunt u contact
opnemen met stichting Intocht
Sinterklaas Oudewater,
info@sinterklaasoudewater.nl

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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In één Oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en
uitgaven van de gemeente Oudewater. Voor 2020 ontkomt Oudewater er niet om scherpe keuzes te maken om de gemeentebegroting
voor 2020 en volgende jaren sluitend te krijgen. Gelukkig blijft het
oplossen van de financiële puzzel zonder gevolgen voor bijvoorbeeld
zwembad, bibliotheek, mantelzorgondersteuning en energieopgaven.
Naast een aantal bezuinigingen, stijgen de gemeentelijke belastingen
en heffingen om het huishoudboekje op orde te houden.

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten
9,6

14,3

Het grootste deel
krijgen we van
het Rijk.

2,2

23,9

MILJOEN

MILJOEN

uitgaven
MILJOEN

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

MILJOEN

De overige inkomsten
krijgen we uit o.a. lokale
heffingen.

De totale inkomsten in
2020 zijn begroot op
€ 23,9 miljoen.

4,4

4,6 WOONLASTENHEFFINGEN

MILJOEN

Bestuur

€

972.000

Burgerzaken

€

454.000

Crisisbeheersing en brandweer

€

583.000

Openbare orde en veiligheid

€

168.000

beheer openbare ruimte en vervoer

MILJOEN

OZB

€

2.330.000

Verkeer en vervoer

€

1.574.000

Rioolheffing

€

1.295.000

Beschoeiingen en baggeren

€

153.000

Afvalstoffenheffing

€

979.800

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

€

397.000

Riolering en afval

€

2.227.000

Jeugd

€

1.444.000

Ferm Werk

€

2.431.000

Wmo-begeleiding

€

380.000

Wmo-voorzieningen

€

807.000

PGB

€

311.000

Subsidies, GGD en overig

€

1.913.000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

€

95.000

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€

22.000

Musea en Media

€

262.000

Milieubeheer

€

681.000

Onderwijshuisvesting

€

481.000

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€

362.000

Sportaccommodaties

€

467.000

0,5 OVERIGE HEFFINGEN

7,3

MILJOEN

Leges (o.a. huwelijk, paspoort)

€

223.000

Toeristenbelasting

€

12.000

Omgevingsvergunningen

€

299.000

MILJOEN

Sociaal domein

3,9 overige inkomsten
MILJOEN

€
€

Bijdrage uit reserves

€

1.051.000

Dividenden

€

83.000

Eigen bijdrage zorg

€

80.000

Grondexploitatie

€

1.898.000

Huren, pachten, etc.

€

779.000

1,1 Cultuur, economie en milieu

MILJOEN

0,6 Saldo/Aanbiedingsbrief
MILJOEN

Hoeveel betaal ik

in 2020 aan:

OZB

?

1,3

MILJOEN

gebaseerd op ee
n gezin in een wo
ning met
gemidelde WOZ-w
aarde: € 369,-

school

rioolheffing

: € 266,-

Afvalstoffenheffin

Voor een gezin

: € 261,-

g

2,8

MILJOEN

De uitgebreide
begroting vindt u op:
www.oudewater.nl/
begroting

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Cultureel erfgoed

€

51.000

Ruimtelijke ordening

€

35.000

Grondexploitatie

€

1.898.000

Wonen en bouwen

€

775.000

4,1

Personeelslasten, ict en huisvesting

0,9

Mutaties reserves

MILJOEN

©2018 Soet&Blank

Sport en onderwijs

MILJOEN
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Stedenbouwkundige visie locatie Schuylenburcht
De afgelopen weken is het druk geweest rondom de herontwikkeling van de Schuylenburcht-locatie.
Diverse bewonersbijeenkomsten en twee forumvergaderingen zijn gehouden om over de opgestelde stedenbouwkundige
visie voor de locatie te spreken. Inmiddels is het stuk ‘besluitrijp’ en zal de gemeenteraad het stuk behandelen.
Dat gebeurt aanstaande donderdagavond 14 november 2019 vanaf 19.00 uur in het Stadhuis aan de Visbrug.
U bent van harte welkom om de bespreking bij te wonen. Hieronder leest u wat de vijf fracties van het voorstel vinden.

Yannick Six

Mark Kruiswijk

Dolf Wildeman

Vincent Bos

Wim Knol

Bouwen voor Oudewaternaren?

Woningen voor alle leeftijden

Tempo

Warme plaats

Valse start

De afgelopen weken hebben veel
omwonenden, na een valse start
vanuit de gemeente, grote betrokkenheid getoond bij de plannen
rondom de Schuylenburcht.
De CDA-fractie is blij met het feit dat
de inspraak daadwerkelijk invloed
heeft gehad op de visie zoals die nu
voor ons ligt.

De Schuylenburcht in de oude vorm
was niet houdbaar. Voor het hospice
kwam vanuit een particulier initiatief
een mooie oplossing zodat plannen
voor herontwikkeling echt van start
konden.

De behoefte aan (betaalbare)
woningen in Oudewater is nog
steeds enorm. Hoe sneller met de
verschillende projecten kan worden
gestart, hoe beter.

Tientallen jaren hebben Oudewaterse
ouderen liefdevolle zorg in de
Schuylenburcht ontvangen. Terecht
was de onrust in de Oudewater
samenleving groot toen in 2016 de
zorgpartij zich uit deze locatie terug
trok. Nu spreken we over een
nieuwe invulling van deze locatie.

Uit het niets presenteerde het college
onlangs een ‘stedenbouwkundige
visie’ voor de bouw van 64 sociale
huurwoningen op de Schuylenburcht-locatie door Woningraat.
Nou ja, presenteerde, de stedenbouwkundige én de gemeentelijke
projectleider waren niet komen
opdagen om de plannen toe te
lichten. En ook de nieuwe directeur
van de woningcorporatie zat thuis
voor de buis. Voor het college mocht
het de pret niet drukken.

Het CDA blijft serieuze bedenkingen
hebben bij de voorgestelde invulling
van de Schuylenburcht. We moeten
bouwen voor Oudewaterse woningzoekenden, jong en oud.
Met daarbij voldoende plek voor de
bewoners van De Wulverhorst en
Abrona. Organisaties die een
belangrijke plek innemen in de
lokale samenleving. Met dat doel
voor ogen vragen wij ons af of 65
sociale huurwoningen niet te veel
zijn om weg te kunnen zetten op de
lokale markt.
Op onze suggestie om óók te kijken
naar mogelijkheden op het gebied
van middendure huurwoningen
reageert het college afwijzend.
Wat ons betreft een gemiste kans,
omdat er ook genoeg Oudewaterse
woningzoekenden zijn die niet voor
een
sociale
huurwoning
in
aanmerking komen.

Het is lastig om op een inbreidings-locatie alle wensen ten volle te
realiseren: en zorgwoningen, en
starterswoningen, en voldoende
parkeerruimte, en groen en water
en een goede verbinding met de
binnenstad en uiteraard een
bouwmassa acceptabel voor de
directe buren. Dit gaat lukken als
iedereen constructief meedenkt.
De
inwonerssessies
hebben
inderdaad laten zien dat er over het
algemeen draagvlak is.
VVDenD66 wil voortgang. Partners
als Abrona en Wulverhorst zijn
belangrijke stakeholders.
Het belooft weer een uitdaging te
worden waarbij wij alle partijen
oproepen samen te werken voor dat
ene mooie doel: bouwen van
woningen voor alle leeftijden in
Oudewater. En snel.

De Onafhankelijken zijn blij dat de
omwonenden
zich
inmiddels
hebben kunnen uitspreken over het
stedebouwkundig ontwerp van het
project Schuylenburcht. De kaders
waarbinnen gebouwd mag worden
kunnen nu worden vastgelegd.
Graag hadden wij een plan gehad
voor het hele gebied, inclusief de nu
onbebouwde
grond
van
de
Gemeente. Daardoor zouden er
ruimtelijk meer mogelijkheden zijn
voor het inpassen van bouwblokken,
parkeren en groen. Een compleet
nieuw plan maken levert echter te
veel vertraging op.
Volgende stap is uiteraard een
antwoord op de vraag voor wie
gebouwd gaat worden. Hoewel
hierover deze week nog geen
besluit hoeft te worden genomen,
vinden wij dat het College wel op
korte termijn met een concreet
voorstel moet komen.
Wat ons betreft wordt het een
mix tussen starters en mensen
met een zorgvraag, bijvoorbeeld
24-uurs zorg.

De ChristenUnie-SGP vindt dat we
de erfenis van de Schuylenburcht
moeten verzekeren: in de nieuwe
Schuylenburcht moet ruimte zijn
voor het leveren van zorg aan
ouderen.
Maar de nieuwe Schuylenburcht mag
ook een locatie zijn waar jong en
oud samen komen. Waar we starters
een kans geven om in Oudewater te
beginnen. Waar ouderen niet
eenzaam zijn. Waar ruimte is voor
mensen met een beperking.
Het stedenbouwkundige plan dat
we bespreken voorziet daarin.
Meer dan 60 betaalbare appartementen in de sociale huursector.
In diverse gebouwen, zodat het een
open geheel wordt.
De ChristenUnie-SGP wil vaart
maken, zodat deze locatie snel
weer die warme plaats in de
Oudewaterse samenleving wordt,
die het was!

Volgens wethouder Kok passen alle
woningen, ongeacht type, prijs,
enz. sowieso in de Woonvisie en
collega Duindam vindt dat de
eigenaar zelf mag bepalen wat er
gebouwd wordt. Tja, dan komen er
dus zeker geen woningen voor
ouderen die zwaardere zorg nodig
hebben en al helemaal geen extra
verpleegzorgplaatsen die dringend
nodig zijn. Daar gaat de gemeente
niet over, meent Kok. Nooit van
gemeentelijke zorgplicht gehoord
blijkbaar. Inmiddels zijn we een
paar maanden verder en is er wat
met bouwblokken geschoven om de
boze omwonenden gerust te stellen.
In de komende raad gaan we het
hopelijk eindelijk hebben over wat
en voor wie we willen bouwen op
de locatie. Met blokken spelen kan
ook thuis.
Dinsdag 12 november 2019

Terug uit Tanzania
Het bleek een hele belevenis, die
Muskathlon in Tanzania, en je dan
ook nog eens realiseren dat je veel
mensen elders hebt geholpen, zal
ongetwijfeld veel voldoening geven.
Joke Boon en Marjon Crezee waren
met en voor Compassion een week in
Tanzania. Ze hebben daar heel veel
gezien: armoede en gastvrijheid,
slechte wegen en hoop op een betere
toekomst en nogmaals het besef dat
wij hier bijna allemaal in luxe leven.
Ze willen nu heel graag het stokje
(letterlijk) overdragen aan anderen,
zodat dit project doorgang kan vinden.
Na een jaar vol activiteiten (een
restaurant aan huis, de actie Theehuis
voor Tanzania, verschillende etentjes
voor groepen verzorgen, workshops,
enz., enz.) waarmee een dikke 10.000
euro per persoon werd ingezameld voor
Compassion, dat naast Tanzania ook in
andere landen actief is, vertrokken Joke
en Marjon goed getraind voor de
Muskathlon naar Tanzania, samen met
150 anderen. Ze vlogen met twee
verschillende vluchten naar Kilimanjaro

Airport, waarbij ze met de helft van de
groep, na uren inchecken op verschillende
plekken en anderhalf uur met de bus bij
een lodge in Arusha kwamen.
Ze bezochten in de omgeving projecten
van Compassion, waar zij zelf konden
constateren dat die organisatie goed
werk verricht: de armste kinderen
worden ondersteund. Marjon:

"Compassion doet daar echt enorm goed
werk. Omdat wij er met z'n allen kwamen,
konden ze zo'n duizend kinderen erbij
opnemen in hun programma, verspreid
over verschillende dorpen in de
omgeving." Het bleek een goed half uur
lopen naar 'haar' sponsorkind. "Ze wonen
in een soort krottenwijken met overal
blubber, want het had flink geregend."
"En als je dan ergens komt", vult Joke
aan, "krijg je allemaal spullen, die je
beslist mee móét nemen, terwijl die

mensen zelf eigenlijk maar zo weinig
hebben. Zo kregen we van iemand zes
eieren mee en even later ontdekte ik dat
die mensen maar één kip hadden."
Ook constateerden ze dat vaders zelden
in beeld zijn: "De vrouwen en kinderen
helpen elkaar. Die vrouwen moeten hard
werken. Zo zagen we een vrouw de
muren van een hut pleisteren met
koeienpoep."
Marjon: "Zo'n jaar of vier geleden was er
daar een project gestart en inmiddels
konden de mensen zich in dat dorp voor
een deel al zelf bedruipen."

Sportieve prestatie is deel van de
missie
En een van de laatste activiteiten was de
sportieve prestatie die ze moesten
leveren: de Muskathlon. Joke en Marjon
hadden gekozen voor 63 km lopen.
Joke: "We zouden op donderdagavond
om 11 uur gaan lopen en dat deden we
ook, maar het goot echt van de regen en
de wegen leken wel modderstromen; we
schoten niet veel op. We liepen achtjes
die bestonden uit een rondje van 14 en
een van 7 km. Het eerst achtje was door
de omstandigheden erg zwaar en we
deden er langer over dan gedacht.
Het tweede was gemakkelijker; het was

door Aad Kuiper

inmiddels droog én licht geworden.
We móésten om half drie binnen zijn en
zo konden we van het derde achtje alleen
maar het rondje van 14 km lopen.
In plaats van de geplande 63 km liepen
we er dus maar 56. Maar ook daar zijn
we best tevreden over. Trouwens,
niemand van de wandelaars en de
mountainbikers heeft het gehaald."
Aan de muur bij Joke hangt een
spandoek met de tekst: met bloed, zweet
en tranen hebben jullie de finish weten te
behalen." Met dat spandoek werden Joke
en Marjon door alle familieleden weer
afgehaald op Schiphol. Volgende week
hebben ze nog een terugkomdag, maar
dan kunnen ze na een jaar hard werken
en trainen hun Tanzania-avontuur
afsluiten. Marjon: "We hebben ons
steentje bijgedragen; nu mogen we het
afsluiten."
Hoewel … ze hebben een stokje
meegekregen met de tekst; 'strijd voor
gerechtigheid'. En het is de bedoeling dat
ze dat stokje overdragen aan iemand die
zich ook wil inzetten voor deze wereldwijde actie. Beiden zijn ze het stokje nog
niet kwijt: "Maar we hebben goede hoop."
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Sponsordiner Hospice Oudewater
veel meer dan geslaagd
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door Aad Kuiper

Roparun meer stichtingen zijn
aangesloten die in de loop van het jaar
evenementen organiseren om geld in te
zamelen en dat aan Roparun afdragen;
een van die stichtingen is Steamwork.
Die stichtingen mogen wel suggesties
doen voor welke organisaties donaties
een welkome aanvulling gewenst zou
zijn. Sander Trijssenaar is actief binnen
de Stichting Steamwork en had het
Hospice voorgesteld en Roparun heeft
dat verzoek kennelijk gehonoreerd.
37.000 euro; Dionisius is er nog van
onder de indruk. Stichting Steamwork
vond dit sponsordiner duidelijk een mooi
moment om die cheque te komen
overhandigen. 'Voor de inventaris van de
nieuwe locatie' stond erop.
Dat bedrag kunnen ze goed gebruiken.

De nieuwe locatie

De Vrienden van het Hospice
Oudewater organiseerden een
sponsordiner om het Hospice op de
kaart te houden en natuurlijk om geld
in te zamelen, want bijdragen blijven,
zeker in de veranderende en straks
nieuwe situatie hard nodig.
Dat sponsordiner bij Hex verliep
uitstekend en leverde heel wat op,
maar er stond het Hospice nog een
onverwachte en bijzonder aangename
verrassing te wachten.
Hein Dionisius, penningmeester van
De Vrienden van het Hospice Oudewater,
vertelde dat zij proberen om op
verschillende manieren geld in te zamelen.
Eén daarvan is een sponsordiner. Bij Hex
wilden Paul en Inge Janmaat gelijk
meewerken aan dat plan en ze deden dat
voortreffelijk. En, nadat de uitnodiging in
De IJsselbode had gestaan, was het diner
binnen een week volgeboekt. Teun
Oskam van de Klaproos was op de
valreep nog even opgetrommeld om een
geluidsinstallatie neer te zetten en die

kwam dat 'natuurlijk om niks' graag even
doen. "Er zijn zoveel mensen in
Oudewater met zo'n 'sociaal dividend'",
zegt Dionisius. "Er zijn zoveel mensen
betrokken bij het Hospice, er is zoveel
draagvlak. Zo mooi. De ruim 50 gasten
kregen een uitgekiend viergangendiner
opgediend en de avond verliep uitstekend.
Er hing een prima sfeer, het diner was
heel goed en heeft het hospice ook nog
eens een behoorlijk bedrag opgeleverd.
Naast alle gasten was ook erevoorzitter
Sietze Ypma aanwezig om er met zijn
gezin zijn verjaardag te vieren. Maar in
de loop van de avond stond Sander
Trijssenaar, die gezellig aan het mee-eten
was, op, ging naar buiten en kwam weer
terug met enkele anderen in een blauw
T-shirt waar Stichting Steamwork op
stond en zij overhandigden het Hospice
ook nog eens een cheque van 37.000
euro. Namens Roparun. Dat was een
complete verrassing."

Roparun

Hein Dionisius vertelde dat bij Stichting

"Dit is trouwens niet de eerste donatie
die we krijgen. We krijgen heel veel
positieve reacties en gelukkig ook veel
donaties. En die hebben we wel nodig
ook. De kosten die het nieuwe pand met
zich meebrengen zijn aanzienlijk hoger",
laat Dionisius weten. Hoewel hij er gelijk
aan toevoegt: "Op 2 september zijn ze
aan het nieuwe pand begonnen.
De aannemer en alle onderaannemers
hebben hun werk zo geregeld dat het op
tijd klaar kan zijn en werken tegen zeer
scherpe prijzen. Dat scheelt ook weer.
Maar we krijgen nu wel drie kamers en
hebben inmiddels al weer een tijdje twee
coördinatoren. Dus hebben we wel het
een en ander nodig."
"Ook wat betreft de vrijwilligers blijft het
gelukkig goed lopen. Een achttal mensen
heeft kortgeleden een cursus gevolgd en
met zo'n vijftig vrijwilligers voor
allerhande taken, lukt alles heel goed.
En dat zal in het nieuwe onderkomen
ongetwijfeld ook gaan lukken. Op
donderdag 7 januari vindt de officiële
opening plaats en op zaterdag 11 januari
is het open dag! Iedereen is uitgenodigd
voor die open dag!"
Dionisius eindigt met een zin die hij vaker
gebruikt: "Het Hospice is niet meer weg
te denken uit Oudewater."

“In Uivergein is meedoen belangrijker dan winnen!”

Prins Martinus maakt sportieve entree

Pieter Verhoeve opent
tentoonstelling Habitus
Afgelopen vrijdag is de laatste
expositie van dit kalenderjaar
geopend in Galerie Sille. De tentoonstelling met het thema Habitus werd
geopend door burgemeester Pieter
Verhoeve. Het was zijn laatste
representatieve taak.
Hoe nemen wij waar wat we zien en
hoe bepaalt dit onze culturele inzichten
en gedragingen? Socioloog
Pierre Bourdieu bedacht hiervoor de
term Habitus. Volgens galeriehoudster
Tamara Sille kan de manier waarop je
kunst waarneemt veranderen door
invloeden uit je omgeving. "Ik geloof dat
mensen in de galerie zich af en toe in
een andere omgeving wanen. Praten
met kunstenaars en andere bezoekers
over kunst kan leiden tot een interessantere, anders gevormde Habitus.
Dat neem je mee en kan je inzicht over
kunst en cultuur in je leven veranderen."

Figuratief en abstract

De expositie bestaat uit kunstwerken
van elf kunstenaars. Verschillende
disciplines zijn gecombineerd:
schilderkunst, fotografie, textielkunst,
glaskunst, sculpturen van brons en
keramiek. Ook is er variatie in figuratief
en abstract werk. Een deel van de
werken is van kunstenaars waar Tamara
al lang mee samenwerkt. Werk van deze
kunstenaars als Hans Withoos, Saskia
Hoeboer en Jenny Boot heeft ze de

door Ellen van Leeuwen

afgelopen maand op kunstbeurzen
gepresenteerd. "Als mensen door die
beurzen de galerie komen bezoeken om
het werk nog eens te zien, dan is dat
mooi. Maar er is ook ruimte voor nieuwe
kunstenaars. Dit keer helemaal nieuw is
de textielkunst van Irene van Vliet en
geblazen glaskunst van Fons Uytdehaag."
Tamara voelde zich vereerd dat Pieter
Verhoeve de expositie wilde openen hij maakte daarvoor tijd tussen alle
afscheidsactiviteiten door. Volgens
Tamara paste het thema Habitus goed
bij de historische en culturele interesse
van de burgemeester. "Volgens Pierre
Bourdieu is de mens meer dan een
resultaat van zijn genen en de
samenleving meer dan een optelsom van
individuen. Er zijn allerlei overlappende
velden en die hebben bewust of
onbewust invloed op elkaar. Ieder mens
is historisch bepaald", legde hij het
thema uit. Ook bedankt hij in zijn
openingswoord Tamara en haar partner
Wilfred voor hun 'medemenselijkheid' en
daarmee hun bijdrage aan de stad
Oudewater.
De tentoonstelling kunt u tot het einde
van het jaar bezoeken. De galerie is
iedere donderdag en vrijdag open van
10.00 tot 17.30 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.

door Gerard van Hooff

thema bekend gemaakt; ‘In Uivergein is
meedoen belangrijker dan winnen’.
Na het overhandigen van de versierselen
die horen bij de taak van de Prins -de
steek met veren, de ketting en wietstokwas de installatie van Prins Martinus een
feit. Uit zijn maidenspeech bleek dat de
jeugdige prins goed van de tongriem
gesneden was en zich trots en vereerd
voelde. En ook de dankbaarheid in de
richting van de hofdames Iris en Inge liet
hij duidelijk blijken.
Als deze bekendmaking de voorbode is
van het carnaval in Uivergein, dan
wordt het weer een heel bijzonder en
geweldig feest. En in het kader van het
thema hopen Prins Martinus, hofdames
Inge en Iris en de voltallige Raad van
11 dat iedereen meedoet. Aan de
optocht, aan de feesten, aan de
kerkmis, aan de sleuteloverhandiging en
ook aan het vasten.

Proclamatie Prins Martinus
Prins Martinus met aan zijn zijde de hofdames Inge en Iris.
Om de juiste mindset te kunnen
opwekken won fusieclub Oudewater
op zaterdag met 4-1 van de
medekandidaat voor de onderste
positie op de ranglijst, FC Oegstgeest
uit de gelijknamige gemeente.
De Oudewaterse spelers hadden op
dat moment nog niet de gelegenheid
gehad kennis te nemen van het motto
waaronder de nieuwe carnavalsprins
het regiem gestalte gaat geven.
Dat immers stond haaks op de
gedachte waarmee de spelers van
Harry Akkermans het veld waren in
gestuurd. Winnen was het enige dat
telde. Daarin slaagde het elftal.
Het werd 4-1 en daarmee was de
toon gezet voor SuperSaturday.
Op een historische locatie wel te
verstaan, want in de kantine van de
voetbalvereniging Unio vond op
initiatief van Theo ‘bokkie’
Schoonderwoerd in 1974 het eerste
Oudewaterse carnaval plaats onder
de naam ‘De blauwbaadjes’.
De naam was afgeleid van de blauwe
‘hansopjes’ waarin de rksv Unio
speelde.

47e Prins van Uivergein

Om ongeveer 18.18 uur begon de
ceremonie van de bekendmaking wie de
eervolle taak had toebedeeld gekregen
om bij het carnaval in februari 2020 de
polonaise te leiden. De leden van de
raad van 11 waren allen verkleed en in
het bezit van attributen die het thema

“Sport en Spel” uitbeeldden.
Kaartspelers, wielrenners, voetballers,
tennissers en volleyballers kwamen door
het publiek heen richting het podium.
Sporten en spelen die de interesse van
de Prins hadden. Ook de begeleidende
muziek was door hem zelf uitgekozen.
Het licht werd wat verder gedimd, de
muziek nog opzwepender en door het
publiek heen werd van achter uit de zaal
een groot rond gordijn richting podium
geleid. De omvang van het gordijn deed
vermoeden dat behalve de Prins ook de
hofdames hier verstopt zaten.
Aangekomen bij het podium was de
spanning voelbaar, niet alleen in de zaal
maar ook zeker onder het gordijn.
Het aftellen kon beginnen, het gordijn
zakte en daar stond een glunderend,
stralend en fantastisch drietal. Prins
Martinus, in het dagelijks leven Martijn
Hoogenboom, geflankeerd door de
hofdames Iris Blom en Inge van Baaren.
Wat een geweldig plaatje! En er volgde
een geweldig applaus van het super
enthousiaste publiek. De keuze van de
Blauwbaadjes voor Martijn, Iris en Inge
was volgens de aanwezigen duidelijk de
juiste. Instemming alom. De muzikale
omlijsting van dit feest was weer als
vanouds helemaal top dankzij DJ Bossie.
En ook de ingehuurde zanger wist ervoor
te zorgen dat het spreekwoordelijke dak
er bijna af ging. Het voorlezen van de
proclamatie was een taak voor scheidend
prins Koen. ‘Daarbij werd als besluit het

* Daar staat hij dan, de 47e Prins van
Uivergein…
* Prins Martinus, beter bekend als
Martinus Leonardus Cornelis
Hoogenboom.
* Geboren op 13 maart 1993 in
Uivergein. Na een kort uitstapje naar
IJsselstein kwam hij op 8-jarige leeftijd
weer terug in Uivergein. Sindsdien
ontbrak hij zelden tijdens carnaval.
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk als
je kijkt naar papa Leon, oud-raadslid
en mama Sjanie, die de dinsdag nooit
overslaat.
* Prins Martinus heeft de afgelopen
jaren ook voor, tijdens en na de
optocht zijn gezicht laten zien. Beter
gezegd, niet te missen in de Bok,
Klepper of op de Markt.
* Dit jaar een Prins die sporten hoog in
het vaandel heeft staan. Actief
tennisser en voetballer, maar ook
fanatiek bij een potje kaarten. Sport
en spel is dan ook een prachtig thema
voor carnaval dit jaar.
* Ook karaoke is iets dat de Prins graag
doet. Natuurlijk gaan er dan eerst de
nodige alcoholische versnaperingen in
voordat hij als Katie Perry het podium
op stapt. Er staat ons dus nog wat te
wachten…
* Komend carnaval zal Prins Martinus
niet alléén de strijd aangaan, maar zal
hij daarbij worden geholpen door zijn
twee geweldige hofdames Iris en Inge.
* Met dit jeugdige elan zal het voor
eenieder een opgave worden het
tempo van dit drietal bij te houden,
wanneer Prins Martinus zal regeren
tijdens de zotste dagen van het jaar
onder het motto: ‘In Uivergein is
meedoen belangrijker dan winnen’

‘Dromen’ met Cessibon
en Musical Souvenir
Ze zullen er misschien al tijden van
tevoren over gedroomd hebben.
Anderen hebben wellicht door de
spanning slechter dan anders
geslapen. Na vele maanden repeteren
was het dan eindelijk zover.
Projectkoor Cessibon en het orkest
Musical Souvenir lieten het publiek in
de Goudse Schouwburg heerlijk
muzikaal wegdromen.
In het programmaboekje stond een tekst
van sopraan José Knuijt afgedrukt over
de dromenvangers die overal in de
schouwburg waren opgehangen.
"Dromenvangers; bij mij lijken ze niet te
werken. Ik heb altijd het idee dat de
dromen mij vangen. Al ren ik nog zo
hard, ik kom geen stap dichterbij. Ben ik
in de bus gestapt, blijk ik ineens in de
boot te zitten. Ik kom eigenlijk nooit
waar ik zijn wil!! Maar ZINGEN over
dromen......... Daar mag je mij voor
wakker maken". En dat was naar de
reacties van het talrijke publiek te
oordelen zeker voor hen ook het geval.
In juni begonnen de repetities voor de
uitvoeringen. Elke week werd er door
twee gelijkwaardige koren op dinsdag of
donderdag gerepeteerd onder leiding van
Monique van den Hoogen. Een aantal
zaterdagen werd er, in Capelle aan den
Ijssel, samen met het orkest (onder
leiding van Jim Roodnat) geoefend.
Zaterdag 9 november 's middags tijdens
de generale repetitie steeg de spanning
bij de zangers en orkestleden naar grote
hoogte. Dirigente Monique van den
Hoogen zei overigens 'zeer relaxed' te
zijn. De stukken zaten er volgens Monique
bij het orkest en het koor lekker in.
Na het door restaurant Lumiere
verzorgde buffet kon het aftellen
beginnen. Om 20.00 uur ging het doek
open en klonken de eerste imposante
stukken. De ruim zeventig zangers en

door Siem van der Burg

vijftig musici lieten ruim vijfhonderd
gasten wegdromen. Onder hen de
nieuwe burgemeester van Gouda, Pieter
Voorhoeve. Hij wilde wat groters en
werd op zijn wenken bediend. Stukken
zoals bijvoorbeeld; Als wij niets doen
(Soldaat van Oranje), Dream on, I see
you (Avatar), Baba Yetu, Memory, Sound
of Silence, Duel of the Fates (Star Wars)
Kiss from a Rose (met Dennis de Groot
als solist) passeerden de revue en
werden beurtelings door Monique en Jim
gedirigeerd. Koen Stekelenburg en
Jurjan Rietveld praatten het geheel aan
elkaar, zorgden er op ludieke wijze voor
dat de wisselingen van de koren
onopvallend konden plaatsvinden en dat
de stukken werden gekoppeld aan het
'dromen-thema'.
Op zondagmiddag 10 november werd
het tweede concert gegeven. Dit keer
waren het ruim zeshonderd gasten die
genoten van Cessibon en Musical
Souvenir.
Het waren niet alleen muzikaal
schitterende voorstellingen. Ook de
entourage was betoverend. De door de
deelnemers gemaakte 'droomvangers' en
de belichting zorgden voor de juiste
'dromerige' sfeer. Het ruim anderhalf uur
durende programma werd afgesloten met
een samenzang van de nummers 'One
Day' en 'Barcelona' van Queen en als
toegift het nummer 'You never walk
alone' waarbij Dennis de Groot nogmaals
als solist optrad. De kritieken waren
uitermate lovend. De organisatoren en
deelnemers kunnen trots zijn op wat er in
de Goudse Schouwburg is neergezet.
Meer informatie over Cessibon is te
vinden op Facebook en op de internet
site www.cessibon.nl.
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Sinterklaas komt
naar Haastrecht
ANTIEK

Grenen& India-meubelen

BROCANTE
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Stairway to heaven

en nog veel meer…
DE IJSSELBODE
Populierenweg
31 A
3421
TX Oudewater
BAANT VOOR
U DE
0348-760100
Zaterdag 16 november is het zover.
Dan komt Sinterklaas naar Haastrecht.
Om half twee zal hij met zijn gevolg met
de boot aan de steiger op het Jaagpad
aankomen. Daarna zal Sinterklaas lopend
naar de Kleine Haven gaan, waar hij
officieel welkom wordt geheten door
burgemeester Roel Cazemier.
Dit jaar is ook Babypiet vanuit Spanje
meegekomen. Sinterklaas en Mamapiet zijn
op zoek naar oppas voor als Piet in de avond
het dak op moet. De vraag is of zij in

Haastrecht oppas zullen vinden.
De kinderen mogen ook dit jaar weer het
podium op om Sinterklaas een handje te
geven. Daarnaast staan er op de
Kleine Haven een aantal spelletjes klaar
om te kijken of er nog kinderen zijn die ook
Piet willen worden. Hoe handig zijn ze met
pakjes en pepernoten.
Met warme chocolademelk door de
Haastrechtse IJsclub aangeboden met een
speculaasje van Arjan van der Eijk wordt
het weer een leuke middag.

DE IJSSELBODE

Een succesvol Vita Nova op Korenfestival
Het vrouwenkoor Vita Nova
uit Haastrecht trad zaterdag
9 november op tijdens het
Korenfestival in Amicitia in
Lekkerkerk.
Het Lekkerkerks Mannenkoor
Zanglust had ter gelegenheid
van haar honderdjarig bestaan
dit Korenfestival georganiseerd.
Naast Zanglust traden zeven
koren uit de Krimpenerwaard op.
Het was een leuke mix aan
muziekstijlen en samenstellingen.
Van pop(ualair), klassiek, gospel,

oud-Hollands tot zeemansliederen
en van vrouwenkoor, mannenkoor
tot gemengd koor. Een festival voor
ieder wat wils.
Naast het 92 jarige Vita Nova koor
traden ook o.a. het Polderkoor uit
Stolwijk, het zangkoor Cheerio uit
Schoonhoven en het Popkoor
Topaz uit Krimpen aan de Lek op.
Elk koor zong ongeveer 25 minuten.
Vita Nova mocht o.l.v. dirigent
Marja Timmer met het lied ‘You are
my music’ de spits afbijten van het
festival. Daarna zongen de dames

WEG!

www.vlistbrocante.com

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Hierbij een foto die zaterdagmiddag is gemaakt door Emmy van Vliet tijdens een
heerlijke wandeling door 'de Overtuin' te Haastrecht De ondergaande zon gaf deze
opname een sprookjesachtig effect. Emmy gaf deze foto de titel 'Stairway to heaven'.
De trap van de grot die nu tot ruïne is verworden, lijkt toch echt in de hemel uit te
komen!

Tentoonstelling kippen en konijnen
Belangstellenden kunnen de mooiste kippen en konijnen van de fokkers van de
Stolwijkse Pluimvee- en Konijnen-fokkersvereniging Nut & Sport komen bekijken op
deze tentoonstelling die wordt gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 november in
gebouw De Grote Haven in Haastrecht. Ook zijn er leden aanwezig om de nodige
informatie te verstrekken.
De toegang is gratis en de openingstijden zijn vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.nutensport-stolwijk.nl

Verzameling
Sinterklaaspapier

nog vijf nummers. ‘As long as I
have music’ werd meerstemmig
gezongen en was heel mooi.
Tot slot luisterden de toeschouwers
met bewondering naar ‘Bring me
little water, Silvie’ dat a capella
gebracht werd. Ingrid Rietveld
zorgde op de piano voor de
muzikale begeleiding, bij twee
nummers bijgestaan door Daniëlle
van der Bas op haar klarinet.
Terecht mocht Vita Nova een luid
applaus in ontvangst nemen.

Madeleine Duijvestein vertelt
over de ontwikkeling van en
het verzamelen van sinterklaaspapier op woensdag
20 november vanaf 14.30
uur in het Hof van Stein, de
Ruyterstraat 24 in
Haastrecht. Kosten 3 euro
p.p. incl. koffie/ thee.
Opgeven bij W. Annyas,
tel. 0182-501657 of stuur
een mail naar
w.annyas@live.com

Joop van Vliet B.V.
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
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Ondernemers uit de regio

Foodmaster Oudewater heeft
nieuwe eigenaar

Le Salon Oudewater
opent nieuwe zaak!

De snackbar aan de Leeuweringerstraat in Oudewater is een aantal weken dicht geweest,
maar ging na een flinke opfrisbeurt vrijdag 4 oktober weer open. Dit onder leiding van
ondernemer Jaco Gelderblom, de nieuwe eigenaar van Foodmaster Oudewater.

Nog maar anderhalf jaar geleden opende Le Salon Oudewater haar deuren aan de
Wijdstraat 9 in Oudewater. En nu alweer maakt eigenaresse Astrid Muller – van der Horst
zich samen met haar team op voor een verhuizing. Vanaf 23 november vindt u Le Salon
Oudewater een deur verder, op nummer 7.

Jaco is eigenaar van meerdere horecazaken in binnen- en buitenland. In Spanje heeft hij een
eetcafé en een discotheek in Lloret de Mar en een eetcafé in Malgrat de Mar. “In Veenendaal had
ik tot voor kort een vestiging van Multivlaai, maar we gaan op een andere locatie onder Supervlaai
verder”, aldus Jaco. “Ik heb de ambitie om na verloop van tijd meer Foodmasters te openen,
alsook andere horecazaken in Nederland. Per 1 januari zal er ook een vestiging geopend worden
in Ede”.

Nieuwe plannen

Ook heeft Jaco al veel ideeën om Foodmaster Oudewater nog meer op de kaart te zetten,
waaronder het uitbreiden van het aantal zitplaatsen in de snackbar. Nu is de snackbar 80 vierkante
meter groot en heeft 17 zitplaatsen. “Door de snackbar beter in te delen, zou er meer ruimte
moeten komen voor ziplaatsen”.

Bezorging

Daarnaast wil Jaco ook graag friet en snacks gaan bezorgen in en om Oudewater. “Maar het
belangrijkste is om eerst de zaak goed te laten draaien. Wij zijn nog opzoek naar bezorgers als we
dit op de rit hebben kunnen we hiermee starten”.

Aanbiedingen

Wekelijks zal er een actie zijn met een snack van de week en woensdag is het familiedag bij
Foodmaster Oudewater; een gezinszak friet met vier snacks (kroket,frikandel of kaassoufflé) kost
dan maar 10 euro. “Dit zullen wij nog uitbreiden met meerdere acties dus hou onze Facebook
pagina goed in de gaten alsmede de krant waar we ook acties in zullen gaan plaatsen”, aldus Jaco.

Foodmaster Oudewater, Leeuweringerstraat 7 0348-227209

“Het pand op nummer 7 kwam vrij, een
geweldige kans om uit te breiden!” vertelt Astrid
enthousiast. Sinds de opening van Le Salon
Oudewater in april 2018 is de agenda vrijwel
elke dag volgeboekt. In de nieuwe salon – die
bijna drie keer groter is – kunnen nog meer
klanten worden verzorgd. Er staan drie
knipstoelen meer en er is zelfs een privékamer.
Heeft u, om wat voor reden ook, behoefte
hebben aan ruimte voor uzelf, dan mag u van
deze ruimte gebruik maken. “Even aangeven bij
het maken van de afspraak en dan regelen we
dat.”
U kunt bij Le Salon Oudewater terecht voor de
verzorging van uw haar, wenkbrauwen, make-up
en gelcolornagels. Astrid en haar team verwennen
hun klanten graag. “Je komt bij ons echt even
tot rust.” Er wordt met zorg koffie of thee bereid
en er staat ontspannen muziek op. Elke
haarbehandeling wordt voorafgegaan door een
hoofdmassage in een massagestoel en in de
nieuwe salon krijgt elke vrouwelijke klant zelfs
een ‘touch up’ van haar make-up. Daarnaast is
Astrid CURLSYS-specialist. Met deze speciale
kniptechniek worden krullen in uw haar (weer)
tot leven gebracht.
Op dit moment wordt er nog flink verbouwd in het nieuwe pand
op nummer 7. Volgens Astrid herkent u het straks niet meer terug.
Nieuwe meubels en aankleding heeft ze met zorg uitgezocht.
En het leuke, bijna alles wat u ziet in de nieuwe salon is te koop!
Hoe dat werkt, vertelt Astrid u graag tijdens uw bezoek.

Op zaterdag 23 november
wordt Le Salon Oudewater
aan de Wijdstraat 7
officieel geopend.
Tussen 15.00 en 18.00 uur
bent u van harte welkom
om de nieuwe salon te
bewonderen.
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ACTIE

Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

Is uw auto goed voorbereid
op de winter?
Tip van
Automotive:

www.vinkinterieurbouw.nl
DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

KOOP,
HET ADRES VOOR VER
D VAN
OPSLAG EN ONDERHOU
UW WINTERBANDEN!
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Voor slechts € 19,95 controleert onze monteur uw
pakje 35-150 gram
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Hét adres voor:

Lood - Zink - Koperkipschnitzels
- Dakbedekking of
-burgers
2 pakken à 2 stuks
combineren mogelijk

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
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www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar
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info@schildersbedrijfvangalen.nl
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Feestelijk het oude jaar uit, het nieuwe jaar in bij Hotel
Restaurant Abrona in Oudewater of BraZZerie & Bakkerij
Abrona in de Meern.

19 _

WIJ BIEDEN U EEN ‘ALL-IN’ ARRANGEMENT
VOOR 3 UUR VOOR € 42,50 P.P.

35

1.09 _ 2.17

Tijdens de borrel* serveren we nootjes en
zoutjes op tafel. We starten met een kopje
wildbouillon. Daarna een borrelplank met
koude en warme tapas, zoals wraps met
vis, vlees en vegetarisch, canapé met
carpaccio en pesto, bladerdeeghapjes en
wraps met pulled pork en BBQ saus.
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Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
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4.-

4.95
8.85

Alle
Alle
Johma
brood- en toastsalades
Honigmixen
mixen
3 bakjes à 175 gram
Honig

99
99

2 zakken à 95-215 gram

Maken en restaureren van glas-in-lood
combineren mogelijk

3 STUKS

pakje 35-150 gram
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Alle
kipschnitzels of
-burgers

Lay’s Superchips,
Schilderwerk - Behangen Cheetos of
Sunbreaks chips
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
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Honig mixen

1. 1.
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Erkend gas- en waterinstallateur Alle
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auto op de meest essentiële punten voor de winter.
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Johma brood- en toastsalades
0348 - 5685
25 42
Wilgenweg 4 - 3421
TV
Oudewater
3 bakjes
à 175
gram

Loodgietersbedrijf Oudewater

02
02

Plan uw wintercheck
tegelijk met uw
winterbanden wissel!

Alle
Honig mixen

IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL
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Coop kersencarrees
of appelflappen

35

49
1.09 _ 2.17

2
2.
2.-2

Voorwaarden:
• Hollandse bar: bieren van de tap, huiswijn
(rood, wit, rosé), frisdranken en vruchtensappen.
• Bovenstaand arrangement is beschikbaar
vanaf 12
personen en alleen op reservering.
Coop
kersencarrees
•
Wij
zijn
gesloten
van 23 december tot 2 januari.
of appelflappen
per
4
stuks
verpakt
• Deze aanbieding is geldig tot 1 februari 2020.

3.64

22.

75
2.75 zetfouten
Prijs- en assortimentswijzigingen,
en uitverkochte artikelen3.
voorbehouden. Alle aanbiedingen
zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Reserveren?
Coop kersencarrees
Maximaal
6 actieartikelen
per
klant.
Aanbiedingen
geldig
11
november
t/m
17
november
2019.
Week
46.
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zetfouten en uitverkochte
artikelen
voorbehouden.
Alle aanbiedingen
zijnkersencarrees
uitsluitend
bestemdvan
voor thuisgebruik,
dus niet voor handelsdoeleinden.
Coop
of appelfl
appen
09 geldig van 11 november t/m 17 november
Hotel Restaurant Abrona | Broeckerstraat 20, Oudewater | T 0348 567 466
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen
2019. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt64
aan de kassa verrekend.
of appelflappen
per 4 stuks verpakt
09
64
per 4 stuks verpakt
BraZZerie & Bakkerij Abrona | Haarlerberg 56C, De Meern | T 030 666 8867
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

1.
2.

09

2.

per 4 stuks verpakt

64

3.3.

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 11 november t/m 17 november 2019. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Coop
Heijmans
Maximaal
6 actieartikelen
per klant. Aanbiedingen geldig van 11 november t/m 17 november 2019. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Joostenplein 35

Coop Heijmans

Coop Heijmans
Coop Heijmans
Joostenplein 35 Joostenplein 35

Joostenplein 35

hotelrestaurantabrona.nl

PAGINA 12

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

12 NOVEMBER 2019

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 12 november 2019

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!
InMontfoort volgens Leendert en Paul

Leendert Scheel
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik ben geboren en getogen in Montfoort en voel me
hier thuis, omgeven door familie en vele vrienden.
Daarnaast is Montfoort centraal gelegen voor mijn
werkzaamheden in de theaters door heel Nederland.

Paul de Jonge
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
In 1978 wilden we al trouwen in Linschoten, dat leek
ons wel romantisch. Het werd Utrecht en pas in 1987
konden we op een veiling een bouwval kopen.
Onze vier kinderen zijn hier erg plezierig opgegroeid en
hebben degelijk onderwijs genoten.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Op de Hollandse IJssel en Montfoortse Vaart
ontspan ik als ik in onze sloep vaar met Ben, mijn
partner en vaak met vrienden. Varen door de kernen
Montfoort en Linschoten verveelt echt nooit.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Met de hond over de dijk langs de Montfoortse Vaart of
rond het Huis te Linschoten, soms per kano. Inspannen
doe ik graag in het onvolprezen Knopenbad.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Plezier maak ik op díe plekken in Montfoort waar
iets wordt georganiseerd. In het park, het centrum of
ergens in één van de horecagelegenheden.
Lekker met een wijntje op een terras in Montfoort is
ook een erg gezellige bezigheid.
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Uiteraard de dagelijkse boodschappen in het
centrum van Montfoort. Als ik iets anders nodig heb,
dan kijk ik in elk geval of het in Montfoort
verkrijgbaar is. Meestal lukt dat wel, want het
aanbod in Montfoort is nog steeds redelijk
gevarieerd. En dat kan uitgebreid worden als veel
inwoners van Montfoort kiezen voor kopen bij de
Montfoortse middenstanders.
Waar ben je trots op?
Moeilijke vraag, zeker als ik het wil betrekken op
Montfoort. Waar ik in elk geval niet trots op ben,
is het feit dat er vele prachtige panden in de
binnenstad tegen de vlakte zijn gegaan.
Ik ben wel trots op het feit dat er particulieren zijn die
de binnenstad weer verfraaien met mooie panden.
En trots op alle organisaties en verenigingen met
hun vrijwilligers. Dat is misschien een cliché, maar
wel zeer waardevol voor de leefbaarheid in Montfoort.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Plezier in ruime zin is voor mij eten met anderen, thuis
of in het ruime horeca-aanbod in de kern Linschoten of
in het Oude Raadhuis in Montfoort.
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Winkelen is voor mij een straf. Ik word er wel eens
uitgestuurd om boodschappen te doen. Een variatie op
het Amerikaanse spreekwoord ‘als je het in Montfoort/
Linschoten niet kunt krijgen, heb je het waarschijnlijk
niet nodig’, gaat hier ook wel op. En... mensen in de
winkels hier hebben en nemen alle tijd voor je.

Wat vinden inwoners van
Montfoort en Linschoten?
Wat zijn parels en wat bindt hen?
Leendert Scheel en Paul de Jonge
vertellen.
Wat is jouw parel in de gemeente?
Een parel hangt meestal met een aantal andere parels aan
een halsketting. Dat geeft mij ruimte om in mijn gemeente
meerdere parels te noemen: het park, de Hollandse IJssel,
Molen de Valk, het Knopenbad, het prachtige oude centrum
van Linschoten en het verenigingsleven zijn zomaar enkele
parels waarop we trots kunnen zijn.

Afvalkalender november 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Neem de tijd voor je ontbijt!
Bovenstaande kop is het motto van
het 'Nationaal Schoolontbijt'. Groep
8 van 'Het Kompas' was op dinsdag
5 november uitgenodigd voor het
'Burgemeestersontbijt' in de raadzaal
van 'het huis van Montfoort'.
Tijdens het ontbijt met burgemeester
Petra van Hartskamp ging het er al
geanimeerd aan toe. Daar kwam er
nog een schepje bovenop toen de
kinderen na het ontbijt aan de
vergadertafels mochten plaatsnemen.
Het ging natuurlijk over het dagelijks
gezond ontbijten. Uit onderzoek blijkt dat
ruim een kwart van de Nederlanders niet
of slecht ontbijt. Op een enkele
uitzondering na zat het volgens de
kinderen met hun dagelijkse ontbijt wel

goed. Het ontbijt in de raadzaal was wel
veel gevarieerder dan wat ze thuis
doorgaans tijdens het ontbijt nuttigen.
Meer nog dan over het ontbijt ging het
over hoe het er in de gemeenteraad aan
toe gaat. Tijdens het ontbijt stelde de
burgemeester al 'moeilijke vragen' over
democratie. Ze bleken er best het een en
ander vanaf te weten. Maar het werd pas
spannend toen ze aan de vergadertafel
plaats mochten nemen. De burgemeester
leidde een 'raadsvergadering' waarna de
kinderen ideeën mochten inbrengen over
wat ze graag gerealiseerd wilden zien in
Montfoort. Een grotere scatebaan, meer
licht langs de provinciale weg,
ruiterpaden, een voetbalkooi op het
schoolplein en een bak om het plastic in
te zamelen, passeerden de revue. Omdat

door Siem van der Burg

er niet genoeg geld voor alles is moest er
gestemd worden over wat het belangrijkst
was. De inbrengers van de ideeën
mochten hun voorstel toelichten en
'verkopen'. Zo gaat dat ook in de
gemeenteraad. Meer licht langs de
provinciale weg scoorde het hoogst,
gevolgd door de voetbalkooi en de
grotere scatebaan. Of het gewenste extra
licht er komt bleef in het midden.
Maar hoe het er in de gemeenteraad aan
toegaat, hoe keuzes worden gemaakt en
hoe dus de democratie in Montfoort
werkt, werd wel heel erg duidelijk
gemaakt. Na de vergadering betaalde
Burgemeester Petra van Hartskamp
symbolisch voor het ontbijt dat de
kinderen hadden meegebracht met een
donatie aan 'Het Vergeten Kind'.

Waar ben je trots op?
De gemeenschapszin in onze kern Linschoten:
VOL, Libel, ﬁlmhuis, brandweer, huisconcerten, Linfano,
alle koren, kunstroute, kerken, sportclubs en allerlei
(privé) initiatieven.
Wat is jouw parel in de gemeente?
De bocht in de Korte Linschoten ter hoogte van
restaurant de Burgemeester en in Montfoort
het Beloken Land.

Onmiddellijke stop
inname zand en grond
bij gemeentewerf
Gemeente Montfoort is genoodzaakt per direct te
stoppen met het innemen van zand en grond op het
afvalbrengstation op de gemeentewerf. Dit is het
gevolg van een besluit van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
In dit besluit staat dat grond die niet gekeurd is op polyen perﬂuoralkylstoffen (PFAS) niet kan worden verwerkt.
Hierdoor kan de gemeente de grond niet kwijt bij
verwerkers; grond kan niet worden afgevoerd en blijft
liggen op de gemeentewerf.
Net zoals bij andere gemeenten is voor Montfoort de
grens van de opslag bereikt. We kunnen geen grond
meer kwijt. Pas als we duidelijkheid krijgen van de
landelijke overheid en het RIVM hebben we zicht op hoe
nu verder. Tot die tijd nemen wij op de gemeentewerf dus
geen grond en zand meer in.
Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauw in de gaten
en zoeken we naar een tijdelijke oplossing voor opslag.
Zodra meer bekend is, informeren we daar direct over.
Heeft u vragen? Bekijk dan vooral de informatie van de
landelijke overheid op www.bodemplus.nl > Grond en
Bagger. Vindt u daar niet wat u zoekt? Neem dan gerust
contact met ons op (info@montfoort.nl of 0348-476400).

vervolg op pagina 13
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Terugkeer bibliotheekvoorziening volgend jaar
In de raadsvergadering van 28 oktober heeft de
gemeenteraad ingestemd met het voorstel rondom
de terugkeer van de bibliotheekvoorziening.
Dat betekent dat het Huis van Ervaring, de
bibliotheekvoorziening voor alle inwoners van de
gemeente, in 2020 haar deuren zal openen in
Montfoort en Linschoten.
Bibliotheek Het Groene Hart zal als operationeel
projectleider de bibliotheekvoorziening in Montfoort
en Linschoten opstarten en inrichten. Hierbij trekt zij
samen op met SWOM en gemeente Montfoort.
De nieuwe bibliotheekvoorziening komt er voor zowel
jeugd als volwassenen.

Lokale samenwerking

Met ingang van 1 januari 2020 wordt een overeenkomst
aangegaan met Bibliotheek Het Groene Hart. Zij gaat als
partner uitvoering geven aan de wettelijke taken van de
bibliotheekvoorziening en werkt hierbij, op basis van de
Montfoortse kaders, zoveel mogelijk samen met lokale
partners. Door het partnerschap dat de gemeente
aangaat met SWOM, kan de bibliotheekvoorziening
maatschappelijk worden verankerd in de gemeente.
Zo biedt het partnerschap onder andere de verbinding
met het DoeMeeHuis.

Concept: Huis van Ervaring

Op basis van de wettelijke en beleidsmatige kaders en de
lokale behoefte is gekomen tot het concept van de
bibliotheekvoorziening voor de gemeente Montfoort:
Huis van Ervaring. Een plek waar iedere inwoner kan
meedoen en ervaring kan halen en brengen.
Dit concept stoelt op de volgende twee speerpunten,
speciﬁek voor de bibliotheekvoorziening:
• Focus op het ontwikkelen van leesplezier en
leesontwikkeling bij jeugd.
• Aanpak van laaggeletterdheid (taal/digitaal en rekenen).

Groeimodel

Het plan zoals dat er nu ligt betreft een groeimodel: er

wordt klein begonnen en van daaruit uitgebouwd naar
meer. Het Huis van Ervaring is vanaf volgend jaar in elk
geval te vinden in het DoeMeeHuis in Montfoort en voor
Linschoten wordt gekeken naar De Brede Vaart.
Wanneer de opening exact is, is nu nog niet bekend.
Partijen werken er hard aan dit zo snel mogelijk te laten
plaatsvinden. Inwoners worden de komende periode
uitgebreid geïnformeerd over de voortgang en
ontwikkelingen rondom de nieuw te realiseren
bibliotheekvoorziening in Montfoort en Linschoten.
Het concept wordt in 2020 en 2021 verder ontwikkeld.
Eind 2021 komt er een evaluatie van waaruit deﬁnitieve
afspraken worden gemaakt.

Betaalbaar en toekomstbestendig

Om voorzieningen betaalbaar te houden, is bekeken
welke samenwerkingen er mogelijk zijn en welke er
ontwikkeld kunnen worden om invulling te geven aan de
bibliotheekvoorziening. Door slim combineren is namelijk
meer maatschappelijke meerwaarde te creëren en is de
bibliotheekfunctie ook toekomstbestendig. De koppeling
tussen het binnen- en buitenschools leren is gericht op
het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen
en met name de positie van kwetsbare kinderen. Daarom
wordt onderzocht of de bibliotheekvoorziening in de
toekomst een plek kan krijgen in het te ontwikkelen
scholencomplex in Montfoort en de gebiedsontwikkeling
rondom De Vaart in Linschoten.
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Introductietraining Beweegvaardigheden
Begin juli heeft René Wormhoudt, conditietrainer van
het Nederlands elftal, in Montfoort een lezing verzorgd
over het ontwikkelen van talenten van sporters.
Daarin werd o.a. aandacht besteed aan de beweegvaardigheden van het Athletic Skill Model (ASM).
Het ASM is gericht op betere prestaties, minder
blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en
bewegen. Veel docenten, leiders en trainers wilden
meer over het ASM te weten te komen.
Daarom hebben de buurtsportcoaches in samenwerking met de ASM Academie een introductietraining
samengesteld. In twee bijeenkomsten vol met theorie
en praktijk leer je het ASM toepassen in jouw
trainingen, lessen en/of behandelingen.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 20 november
en woensdag 18 december van 13.00 tot 15.30 uur
in sporthal De Vaart in Linschoten.
Voor meer informatie en (uiterlijk 18 november)
aanmelden mail: john@debuurtsportcoach.nl.
De ASM-introductietraining is GRATIS voor
medewerkers en vrijwilligers van scholen en
verenigingen in Linschoten en Montfoort.

Openbare bekendmakingen
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.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN

Welstand
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
woensdag 20 november 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met
de rayonarchitect) is op woensdag
27 november 2019 in het stadhuis
van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 6-11-2019
Z/19/154181
Tasveld 1C in Montfoort
Aanbrengen gevelbelettering aan
buitenzijde pand.
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
• 05-11-2019
Z/19/148422
Jakob Barneveldstraat 68 in
Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel op
de voor- en achterkant.
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

Verleende omgevingsvergunning
• 04-11-2019
Z/19/150024
Hoogstraat 6 in Montfoort
Het doorbreken van 2 binnenmuren
van een monument
• 04-11-2019
Z/19/148429
Het Jaagpad 16 in Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel op
het zijdakvlak van de woning
Omgevingsvergunning verleend,
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat met ingang van
12 november 2019 gedurende zes
weken het volgende besluit met
bijbehorende stukken ter inzage ligt:
• 12-11-2019
Z/19/145274
Bovenkerkweg 78 in Montfoort
Het aanpassen van het bouwwerk
voor het brandveilig gebruiken van
het kinderdagverblijf.
Tegen het besluit kan binnen zes
weken na de dag waarop het besluit
ter inzage is gelegd, beroep worden
ingesteld. Beroep kan worden
ingesteld door:
• belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit

• belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit
• belanghebbenden die willen
opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht
Het beroepschrift moet worden
ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, afdeling bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005,
3500 DA UTRECHT.

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:
• G.G. Stigter voor het adres:
Cattenbroekerdijk 22A
in Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
uitbreiden van de melkgeitenstal
(extra voergang en extra potruimte).
Er verandert niets aan het
dierbestand.
• De Geest Loodgietersbedrijf
voor het adres:
Waardsedijk 3 B in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting voor
een loodgietersbedrijf.
• RVS Hal voor het adres:
Waardsedijk-Oost 9 in Montfoort.

De melding heeft betrekking op het
oprichten van een bedrijf voor het
stralen van RVS.
• Las en Metaaltechniek
W. van Vulpen voor het adres:
Waardsedijk-Oost 17 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting voor
onderhoud, reparatie en
machinebouw.
• Metaalwerk Arie Belo B.V.
voor het adres:
Van Rietlaan 3 in Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
aanpassen van de inrichtingsgrens
door het in gebruik nemen van een
nieuw gebouw en het plaatsen van
een overheaddeur in hal 3.
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, telefoon:
088 - 0225000.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken

bekend dat zij de volgende
vergunningen of onthefﬁngen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Vriendschappelijke wedstrijd
VV Linschoten, 8 februari 2020,
verzonden 5 november 2019
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 12 november 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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Jonge Montfoortenaren pitchen idee
voor speeltuin in Stadspark

door Sjoukje Dijkstra

Gemeente Montfoort: "Kom maar
op jongste inwoners; onze deur
staat altijd open"
Gijs, Joep, Merel en Nout hebben een
idee voor een speeltuin in het
Stadspark van Montfoort. Eind
oktober hadden ze een afspraak bij
het Huis van Montfoort, en mochten
ze aanschuiven aan tafel bij
wethouder Ten Hagen.
"Hier worden we weer blij van! Een tijdje
geleden kregen we bezoek", zo laat
gemeente Montfoort weten op hun
Facebook pagina. "Gijs, Joep, Merel en
Nout stonden aan de balie. Ze hadden
een heel leuk idee voor een nieuwe
speeltuin. We werden hier zo blij van, dat
we kort na hun bezoek contact zochten
en een afspraak planden. Vorige week
waren ze weer bij ons, dit keer aan tafel
bij wethouder Ten Hagen. Met een
mooie brief én een ontwerp voor een
speeltuin in het Stadspark."
Een schot in de roos, volgens gemeente

Montfoort, want de gemeente is juist aan
het nadenken over een voorziening in
het park. "Onder het motto 'Natuurlijk
Spelen' denken we (gemeentebreed)
samen met de Polderprof en andere
organisaties na over hoe we kinderen
weer lekker veel buiten kunnen gaan
laten spelen. De plannen van Gijs, Joep,
Merel en Nout zijn dan ook direct
doorgestuurd naar de ontwerper (die aan
een schets werkt). Wie weet wat voor
moois eruit komt!"
"Als gemeente kunnen we niet altijd aan
alle wensen voldoen, maar we proberen
het wel. Zeker als het gaat om kinderen
die graag iets willen en initiatief nemen.
We zijn ontzettend blij en zelfs trots dat
deze jonge inwoners naar ons
toekwamen. Proactief en niet bang om
over een idee te praten. Kom maar op
jongste inwoners van gemeente
Montfoort; onze deur staat altijd open en
we horen graag van jullie wat goed is of
wat beter kan!" #hoeleukisdat?

Gijs, Joep, Merel en Nout kwamen bij het Huis van Montfoort aankloppen met een
duidelijk idee voor een speeltuin in het Stadspark van Montfoort.

leraren die in andere groepen lesgeven
voor bijvoorbeeld een gymles en dat een
andere leerkracht weer zijn/haar groep
overneemt. Geen vervanging kunnen
regelen en niet genoeg jongeren die voor
het onderwijs kiezen. Nu is het al een
groot probleem - over vijf jaar is dit nog
vele malen erger!"
Eric van der Wal, directeur van de Graaf
Jan van Montfoort school beaamt dit:
"Het vrijgemaakte geld is mooi, maar dit
is niet voldoende om het probleem in het
onderwijs op te lossen. Ook op onze
school wordt hard gewerkt om ervoor te
zorgen dat de continuïteit van het
onderwijs blijft bestaan. We vinden het
allemaal erg belangrijk dat er les wordt
gegeven. Mede door de inzet van alle
leerkrachten, gebeurt dit ook.
We beseffen ook dat door deze inzet, we
nog nooit klassen naar huis hebben
gestuurd. Toch zal dit ook in de nabije
toekomst niet aan onze school
voorbijgaan. Omdat het lerarentekort
oploopt, er ook momenten van ziekte
gaan komen en er geen vervanging
mogelijk is, zal ook de Graaf Jan hier
mee te maken krijgen."

Groep 8 voor de klas

Desondanks werd er op de Graaf Jan
niet gestaakt afgelopen woensdag.
Van der Wal licht toe: "Dit is in overleg
gegaan met de collega's. We hebben
binnen het team gevraagd: wat willen

Kritische geluiden

Ondanks hoofdzakelijk positieve reacties
en likes, zijn er ook kritische geluiden te
horen. Frans/ Anja van der Lint schrijft:
"Wat goed of beter kan…. Zal hem gelijk
maar benoemen. De Bloesemhof open
houden! Ook deze jongeren gaan iets
betekenen voor onze maatschappij en
willen "straks" een veilige plek, mocht dit
dan nodig zijn. We hopen allemaal op
een gezonde oude dag, maar het kan
helaas anders lopen. Hoe belangrijk is
dan een veilige plek met vertrouwde
mensen om je heen. Kleinschalig en
overzichtelijk. Dit heeft Montfoort:
De Bloesemhof en de Vlinderhof.
Wat een rijkdom! Een plek dichtbij, voor
als het niet meer gaat, verzorging en
waardering te krijgen die iedere oudere
verdient. Gemeente ga ervoor!"
Herma van Engeland laat weten: "Wat ik
zo jammer vind: het grasveldje aan de
Schepenenstraat was een levendige
speelplek geworden voor klein en groot
met een trampoline. Die moest weg
i.v.m. mogelijke aansprakelijkheid van de
gemeente . Het was een levendige plek
en nu zie je er nauwelijks meer kinderen
spelen. Zijn we niet totaal doorgeschoten
met die aansprakelijkheidscultuur?"

jullie? We hebben in principe het recht
om te staken. In dit geval hebben de
leerkrachten gezegd: 'We staan achter de
principes waarom er gestaakt wordt,
maar willen wel gewoon onderwijs
geven.' Om een signaal af te geven
hebben we een actie bedacht.
In eerste instantie had het team op de
Graaf Jan in gedachten om klassen bij
elkaar te zetten, om een overvolle klas te
creëren. "Puur om te laten zien: dit is wat
er kan gebeuren met lerarentekort."
Omdat dit logistiek een hoop sjouw-werk
vraagt, koos de school voor een andere
aanpak. Uiteindelijk hebben de leerlingen
van groep 8 in de verschillende klassen
lesgegeven", laat Van der Wal weten.
"Dat was best wel even lastig en moeilijk
om dit zomaar even te doen. In sommige
groepen luisterden de kinderen wel goed
en was het erg leuk om te helpen, maar
dat was niet overal het geval. Groep 8'ers
gaven aan het moeilijk te vinden om orde
te houden: er moesten conflictjes
opgelost worden, de kleuters bleven niet
zitten en ze moesten alles herhalen.
De voorbereiding op de les kostte ze ook
veel tijd, en ze kwamen er niet goed aan
toe om kinderen te helpen die extra hulp
nodig hebben. Wat ze dan wel leuk
vonden, was om te bepalen hoe de les
gaat", aldus de directeur.
Volgens hem worden leraren echt ondergewaardeerd, en weten de meeste
mensen niet wat erbij komt kijken als je
voor de klas staat. "Wat komt er veel op
een leraar af en wat is het dus lastig om
zomaar voor de klas te staan. Dat wordt
nog wat in de toekomst bij een
lerarentekort. Het was goed om op deze
wijze iets te laten merken van ons
ongenoegen over de werkdruk,
lerarentekort en salaris in het onderwijs.
Kortom: er zal echt iets moeten
gebeuren."

Gaten op school

Vanuit basisschool KBs De Heeswijk werden spandoeken opgehangen op de rotonde
Heeswijk in Montfoort.

Dinsdag 19 november laat Fred de
Wachter aan de aanwezige ouderen
dia's zien over Montfoort tijdens de
ouderenmorgen van 10.00 tot
12.00 uur in het Rehobothgebouw
(naast de Hervormde Kerk). Inloop
vanaf 09.30 uur. De toegang is
gratis. Iedereen is van harte
welkom, de koffie/thee staat klaar!

REGIONAAL ALZHEIMER
CAFÉ WOERDEN

Groep 8 voor de klas & leraren
Montfoort staken…
In Montfoort op de rotonde Heeswijk
was het afgelopen woensdag duidelijk
zichtbaar door spandoeken van KBs
De Heeswijk school: er werd gestaakt.
Maar niet op de Graaf Jan van
Montfoort school, waar de lessen
doorgingen en met een ludieke actie
een signaal werd afgegeven.
"Wij staken voor uw kinderen" en "Goed
onderwijs heeft een prijs", de spandoeken
van KBs De Heeswijk school lieten niets
aan de verbeelding over. Mark te Poele,
leerkracht van de Heeswijk zegt tevreden
te zijn over de actie. "De spandoeken op
de rotonde waren een echte eyecatcher.
Onder andere op social media hebben
we duidelijk onze stem kunnen laten
horen. De reacties hierop waren
ondersteunend", aldus Te Poele. Volgens
hem is er nog nooit zo veel getoeterd op
de rotonde. Hij vertelt: "Automobilisten
toeterden, terwijl we de doeken aan het
ophangen waren. Er waren er zelfs die
een extra rondje reden om de teksten te
kunnen bekijken."
Even was er onduidelijkheid of het
onderwijs nog in actie zou komen, omdat
er door de regering 460 mijoen euro
extra werd vrijgemaakt voor het
onderwijs. Te Poele zegt hierover: "Er is
nog geen structurele oplossing.
We hebben een groot probleem in het
onderwijs: diverse verschillende leraren
voor een groep, leraren die uitvallen,

OUDERENMORGEN
'IN EN OM MONTFOORT'

Ondanks dat zowel bij de Graaf-Jan als
de Heeswijk nog nooit kinderen naar
huis gestuurd zijn, geven zowel Te Poele
als Van der Wal aan, dat dit dus best wel
eens zou kunnen gebeuren in de
toekomst. Tot nu toe weten beide scholen
het altijd op te lossen, en werken
leerkrachten op beide scholen er hard
aan om dat te voorkomen. Te Poele: "Op
deze school is het zo dat iedereen nog
een extra tandje bij zet en thuis meerdere
malen oppas regelt, zodat de gaten op
school opgevangen kunnen worden en
de kinderen les kunnen krijgen."

Woensdag 20 november is er weer
een Alzheimer Café met als thema:
'Jonge mensen met dementie, wat
betekent dat!'. Gastspreker is
Margreet Mantel, mantelzorgerervaringsdeskundige. De avond
begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn
Woerden in 'De Langewiek',
Molenvlietbrink 79 te Woerden.
Het Alzheimer Café is speciaal voor
belangstellenden uit de gemeenten
Montfoort, Oudewater en Woerden.
Belangstellenden uit andere
gemeenten zijn natuurlijk ook
welkom. De toegang is gratis.
Voor meer informatie Nel Niessen,
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons
bezoeken via de website
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht

SAMENWERKINGSCONCERT
MUZIEKVERENIGING
ONS GENOEGEN
Elk jaar organiseert muziekvereniging Ons Genoegen een

12 NOVEMBER 2019
samenwerkingsconcert. Met diverse
zusterverenigingen heeft dit in
voorgaande jaren al plaatsgevonden.
Zaterdag 16 november zal er vanaf
19.30 uur in het Atrium van het
Antoniushof een samenwerkingsconcert plaatsvinden met muziekvereniging KNA uit Nieuwpoort!
Beide orkesten staan onder leiding
van Harry Tazelaar en samen zal
er een concert worden gegeven,
met een mooi en afwisselend
programma.
KNA zal de stukken Shenandoah,
Valerius Variations en Night Before
Battle ten gehore brengen.
Ons Genoegen zal Centuria,
The Wind Beneath My Wings,
Pirates of the Caribbean en
Abschied der Slawin spelen.
Beide orkesten zullen een viertal
stukken samenspelen. Dit zijn:
When the Rain Begins to Fall,
Caribbean Variation, Sway en
River Deep Mountain High.
Al met al een goede reden om te
komen kijken, luisteren en genieten!
De toegang is gratis! Meer
informatie is te vinden op
www.onsgenoegen-montfoort.nl

SWOM-AANSCHUIFDINER
IN MONTFOORT

Het SWOM-aanschuifdiner vindt
plaats op donderdag 14 november
in de grote zaal van het Antoniushof.
Deze begint met een kipcocktail,
gevolgd door bami met kipsaté,
kroepoek en komkommer zoetzuur.
De avond wordt afgesloten met een
verse fruitsalade.
De zaal is open vanaf 17.30 uur en
om 18.00 uur wordt het diner
geserveerd. U betaalt 12 euro voor
het gehele diner. Pinnen is mogelijk.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk
10:00 uur op de dag van het
aanschuifdiner via tel:
0348-469109 of via mail
info@swomontfoort.nl

Ondernemersvereniging
Linschoten is i.o.

In oprichting dus! Het is ervan gekomen. Vrijdag 8 november, tijdens een
lunchafspraak in dorpshuis de Vaart in Linschoten, vond de aftrap plaats.
Acht Linschotense ondernemers besloten tot de oprichting van de vereniging.
De initiatiefnemers verwachten dat er snel meer zullen aansluiten.
Een aantal van hen was er vanwege werkzaamheden niet bij, maar zullen wel
leden van het eerste uur zijn.
Arie Belo (van de Belo Groep) heeft in
het verleden al vaker pogingen gedaan
om in Linschoten een ondernemersvereniging van de grond te krijgen.
"De respons was in het verleden
beperkt......en trekken aan een dood
paard kon altijd nog", zegt Arie. "Maar
deze keer kreeg ik assistentie van Eric
Jan Hagoort (van Readi Energie en
Bouwkunde). Samen is het nu dus wel
gelukt".
Doel van de vereniging is het versterken
van het ondernemersklimaat in
Linschoten. Via de Onroerend Zaak
Belasting van bedrijven wordt een
bedrag ingehouden voor het zogenaamde
ondernemersfonds. De gemeente
beheert dat fonds, waar ongeveer
honderdtachtig duizend euro per jaar in
belandt. Ondernemersverenigingen
mogen daar een beroep op doen voor
bijvoorbeeld gezamenlijke beveiliging
van terreinen, billboards, open dagen,
enzovoorts.
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst was
ook Wim van den Pol als vertegenwoordiger van het ondernemersfonds
aanwezig. "We worden geholpen door
Montfoort om onze vereniging in
Linschoten van de grond te krijgen.
In de toekomst willen we nauw
samenwerken. Het is niet de bedoeling

door Siem van der Burg

om te gaan concurreren met de BVM,
want het is juist in een kleine gemeente
nodig om te weten wie, wie is en waar
iedereen mee bezig is. Maar doordat we
nu een vereniging in Linschoten hebben
kunnen we eenvoudiger specifieke zaken
voor Linschoten van de grond krijgen".
In potentie zijn er ongeveer vijftig
ondernemers die onroerend goed
hebben in Linschoten en dus bijdragen
aan het ondernemersfonds. "In eerste
instantie willen we die graag bij onze
activiteiten betrekken en er zoveel
mogelijk bewegen om lid te worden.
We denken nog na over de andere
ondernemers die meestal vanuit huis
werken of geen pand in het dorp
hebben. Binnenkort ronden we onze
statuten af. Dan langs de notaris en het
i.o. kan van onze naam af. In de
tussentijd gaan we aan de slag om de
eerste initiatieven uit te werken.
We hebben sinds vandaag een voorlopig
bestuur bestaande uit Arie Belo, Erik
Kaper en Eric Jan Hagoort. Niets staat
ons in de weg om te starten".
Ondernemers die er op 8 november niet
bij konden zijn en zich aan willen
melden kunnen dat doen via
eric@familiehagoort.nl of
ariebelo@belogroep.nl

Lustrumavond Cultureel Montfoort

The Beatles in Montfoort
Na het overweldigend succes van
U2 in het afgelopen seizoen heeft
Cultureel Montfoort besloten ter
gelegenheid van hun eerste lustrum
nog grootser uit te pakken met The
Beatles Tribute Band One After 909.
Deze groep is sinds 2006 bij elkaar,
maar het duurde tot 2010 voordat zij het
startschot gaven voor de huidige band.
Het is één van de beste en populairste
Beatles tributebands van Nederland.
Afgelopen jaren is de bekendheid van de
band van lokaal naar nationaal en zelfs
internationaal gegroeid. Zo speelden zij
in de bakermat van The Beatles. The
Cavern Club in Liverpool, de Indra Club
in Hamburg en op de internationale
Beatles dag in België. Ook in eigen land
trekt de band muziekliefhebbers naar
steeds grotere zalen en theaters.
De band heeft meer dan honderd songs
van The Beatles in het repertoire
waaronder uiteraard ook het nummer
One After 909 waar de band naar
genoemd is. One After 909 brengt de

bezoekers terug in de jaren '60 en met
de ogen dicht dwaalt iedereen af naar de
tijden van Paul, John, George en Ringo.
Beleef deze avond, doe je ogen dicht en
hoor The Beatles.
Aan deze lustrumavond van Cultureel
Montfoort geven ook The Vinylboy's hun
bijdrage, voor aanvang en na afloop
zorgen zij voor de sfeer door het draaien
van plaatjes.
Volledige informatie en kaarten
reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl en - indien
voorradig - aan de zaal. Zalencentrum
St. Joseph, aanvang 21.00 uur.
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DE IJSSELBODE

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

DE DINSDAGKRANT BIJ UITSTEK ....

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.

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

Gezellig borrelen met familie,
vrienden of collega’s?

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Zaterdag 16 november

Radiator King
supported by Jet Papillon
www.radiatorkingmusic.com

Kom naar onze sfeervolle
wijnbar ‘Wine&Bubbles’
OOK VOOR:

High-tea
Shared dinner
Wijnproeverijen
Borrelen tot 35 personen

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Wine & s
Bubbel

Kapellestraat 1-3 • Oudewater

www.bertus-service.nl

(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

WWW.HOTELMONTFOORT.NL

G ASTOUDERBUREAU
KIDSCENTRAL

T 0348 470 040

Open Avond

Donderdag
21 november 2019
van 19.00 tot 21.00 uur

Per 1 november zijn wij verhuisd naar:

K

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later

Pompmolenlaan 19 B
3447 GK Woerden

KidsCentral
flexibele kinderopvang

Ons telefoonnummer blijft:
0348-433025

wellantvmbo.nl/montfoort

www.kidscentral.nl

Hier vind je alles over onze school

Shoppen

Avondje uit

Studeren

Werk

Wat je ook wilt doen in de stad, pak lekker de bus!
Pin je buskaartje (contactloos) bij de buschauffeur. Wel zo makkelijk!

Utrecht CS
De Meern

107/N7

107/207/N7

Gouda

207

Achthoven
Heeswijk
Montfoort

107/207

Willeskop

Nieuwegein

Oudewater
Haastrecht

106

IJsselstein
Benschop

Polsbroek
Vlist

Plan je reis op syntusutrecht.nl

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

Utrecht
Science Park
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'De Pieten zijn dit jaar allemaal zwart'

Sinterklaas komt weer naar Montfoort
Zaterdag 16 november komt
Sinterklaas weer aan in Montfoort.
In opdracht van de
Winkeliersvereniging zorgt
Organisatie Intocht Sinterklaas
Montfoort op de IJsselkade voor een
warm onthaal van de Sint en zijn
Pieten. De Pieten zijn dit jaar allemaal
zwart, laat de organisatie weten.
Vanaf 13.45 uur staat Vincent Kemp al
klaar op de IJsselkade, om samen met
alle kinderen Sinterklaas en de Pieten
welkom te heten. De vertrouwde liedjes
en natuurlijk het Sinterklaaslied van
Montfoort, worden nog even goed
geoefend om ervoor te zorgen dat

Sinterklaas en zijn Pieten zich welkom
voelen in Montfoort.
De organisatie verwacht dat de boot om
14.00 uur door de brug vaart en
aanmeert aan de IJsselkade. Hier heet
Sinterklaas alle kinderen welkom en gaat
daarna op zijn paard, Amerigo, onder
leiding van de ZWUP door de binnenstad
richting het Sint Joseph. Sinterklaas
heeft al aan de organisatie doorgegeven
dat hij het altijd heel erg leuk vindt als er
zoveel mogelijk kinderen met hem,
Amerigo en de Pieten mee lopen richting
het Sint Joseph.

Pietenmiddag

Vanaf 15.00 tot 16.00 uur is er een
gezellige pietenmiddag in het Sint Joseph
voor de kinderen t/m groep 5 van de
basisschool. Tijdens deze middag vindt er
een leuke pietenshow plaats. In de
speciale kidszone mogen alleen kinderen
t/m groep 5 plaatsnemen. Ouders zijn
niet toegestaan in deze speciale kidszone.

Glutenvrije Piet

Ook dit jaar is er tijdens de intocht weer
een glutenvrije Piet aanwezig vanaf

14.30 bij Bakkerij van Rooijen voor de
deur. De glutenvrije Piet heeft speciale
pepernoten bij zich die glutenvrij,
lactosevrij, melkvrij en tarwevrij zijn!

Afsluiting binnenstad

In verband met de intocht is de IJsselbrug
vanaf 13.30 tot 14.45 uur geheel
afgesloten. Van 13.45 tot 14.45 uur
moet het verkeer in de binnenstad
rekening houden met afsluitingen.
De Hoogstraat is gedurende de gehele
tijd afgesloten voor verkeer.
De organisatie vraagt iedereen in deze
tijd de binnenstad met de auto te mijden
en de gehele dag geen auto's te parkeren
op Onder de Boompjes.

Meer informatie

Sinterklaas heeft ook al aangegeven op
vrijdagavond 29 november aanwezig te
zijn in de binnenstad van Montfoort.
Meer informatie verschijnt binnenkort op
de Facebook pagina van de Organisatie
Intocht Sinterklaas: www.facebook.com/
optochtmontfoort
Op deze pagina is ook meer informatie
te vinden over de glutenvrije Piet.

'Zingt Gode Lof', de christelijk gemengde zangvereniging uit Linschoten viert dit jaar
haar 95-jarig bestaan! Al jarenlang mogen zij wekelijks bij elkaar komen om te
repeteren en deze liederen ook tijdens meerdere uitvoeringen per jaar ten gehore te
brengen. Het genre wat 'Zingt Gode Lof' zingt, varieert van Christelijke moderne
vlotte nummers tot bewerkingen van psalmen en aanbiddingsliederen.

Jubileumconcert 'Zingt Gode Lof'
Vanwege dit jubileum is er op
zaterdag 16 november vanaf 20.00
uur een concert in 't Kruispunt,
Nieuwe Zandweg 16 te Linschoten.
U kunt daarbij luisteren naar een
muziekstuk bestaande uit meerdere
delen die zeer afwisselend zijn in ritme
en melodie. Er klinken ingetogen, triomfantelijke, feestelijke en ontroerende
passages, die moeiteloos in elkaar
overlopen. Doorgaans zingen wij
vierstemmige liederen, maar in dit stuk
zijn zesstemmige gedeeltes opgenomen.
Hierbij worden we begeleid door een
aantal musici en tevens werken er drie
solisten mee. Een hele uitdaging voor
het koor dat inmiddels alweer zeven jaar
onder leiding staat van dirigent Alyde
Touwen.
Muzikale gast is de acapellagroep
Double G. Onder het motto 'Zes
stemmen, één geluid' brengen zij een

Woongroep Bloesemhof en dagbesteding Vlinderhof kondigen sluiting aan

Bezorgde betrokkenen richten actiegroep
Behoud Ouderenzorg Montfoort op

Droevig

De reacties op het nieuws zijn vooral
emotioneel: mensen zijn verdrietig en
boos. Er wordt gewezen met diverse
vingers naar diverse betrokken partijen.
Op de website van Progressief Akkoord
laat de partij weten: "Hoe droevig het
sluiten van een zorginstelling in onze
gemeente voor alle betrokkenen ook is,
het kan niet zo zijn dat getrokken zwarte
pietenkaart via de (social) media zomaar
op de tafel van de gemeente gelegd
wordt." Progressief Akkoord verwijst
hierbij naar de Raadsinformatiebrief (RIB)
die afgelopen vrijdagochtend
gepubliceerd werd door gemeente
Montfoort. In de brief staat een chronologische weergave van gebeurtenissen
van de afgelopen twee jaar.
Leden van de actiegroep Behoud
Ouderenzorg Montfoort (B.O.M.)
verwijten de gemeente Montfoort niet
echt openheid van zaken te geven. "De
uitkomsten van de gesprekken staan er
niet in. Wat is er nu precies besproken,
en wat kwam daaruit? Verder wordt de
schuld alleen bij Rijnhoven neergelegd.
Wat is er in feite gebeurd, en waarom
blijft het stil bij wethouder Jocko Rensen.
Hij wist er al langer vanaf, maar heeft de
gemeenteraad - en dus de inwoners hierin niet gekend."
Of B.O.M. komende tijd actie gaat
voeren, laat de actiegroep afhangen
van het overleg dat op maandag
(red. op tijd van schrijven nog onbekend)
plaatsvindt. Dat de gemeente de
noodzaak inziet van actie, beschouwt de
actiegroep als positief. "Wel hebben wij
verzocht om nadere informatie/ notulen
van het gesprek tussen Rijnhoven en
wethouder." De leden van de actiegroep
menen dat de gemeente Montfoort meer
had kunnen doen om alle bezorgde
betrokkenen te informeren. Zo werd het
idee geopperd van een informatielijn om
betrokkenen die in paniek bellen van
informatie te voorzien. Initiatiefnemers
van de actiegroep: "Huilend bellen
familieleden ons nu op. Ze laten weten
dat ze er niet van kunnen slapen. Hoe is
het mogelijk dat dit gemeente Montfoort
dit laat gebeuren?"

Verontwaardigde reacties

De actiegroep wordt getrokken door Piet
Rutges, Angelique Huntink, Gaby van
Ruiten, Antoinette van Dijk, Anneke
Derks-Vuister, Gijs van Kempen, Wim
van Ommeren en Leendert Scheel.
Dat het leeft onder de bewoners van

Montfoort, is duidelijk. Op de Facebook
post van AnneMarie van de Poll (onder
de account van haar man Kees Bos),
komen veel verontwaardigde, boze en
verdrietige reacties binnen. Astrid van
der Wijngaard vindt het: "Ongelooflijk
DIEP TRIEST hier wordt je heel erg
WOEST van maar ook erg VERDRIETIG
onwijs veel sterkte voor allemaal
betrokkenen en ik mag hopen dat de
GEMEENTE MONTFOORT opstaat en
gaat kijken naar mogelijkheden samen
met STICHTING DE RIJNHOVEN......
ooit was de BLOESEMHOF jullie
PARADEPAARDJE wees daar eens
zuinig op. Het zijn onze EIGEN
OUDEREN."

Eenmaal weg is weg

Lida van der Kuij laat weten: "DIT IS
ERG. En bedenk… Wat zijn de gevolgen
ivm deze sluiting van de Bloesemhof?
Eenmaal weg is weg. Bang wat er nog
meer volgt in Montfoort wat daarna
moet gaan sluiten." Waarop Van den Poll
reageert: "De grote vraag is ook: Blijft de
nachthulp van het Antoniushof en de
Bongerd? Deze wordt gedeeld met de
Bloesemhof. Dat zal dan ook niet
rendabel meer zijn. Dan houden we niets
over voor onze oude dag en we hadden
nog wel verwacht dat wij samen oud
worden op een bankje in het
Antoniushof en de mannen lekker
biljarten."

Dupe van beleid?

Van de Poll, die onder de Facebook
account van haar man oproept tot actie,
laat weten waarom het haar persoonlijk

direct treft. Ze schrijft: "Ik denk dat het
onderhand wel duidelijk is, dat mijn
moeder van 90 jaar, Riekie van de
Poll-van Miltenburg samen met haar
medebewoners de dupe is van het beleid
van de gemeente. Dank jullie wel voor
jullie medeleven. Aangezien ik zelf geen
Facebook meer heb, heb ik het account
van mijn man gebruikt om jullie te
informeren." Verder roept zij op: "Svp
blijven delen, want er is een ingang
gekomen bij de politieke partijen om er
een stokje voor te steken. Dank aan
lokaal Montfoort, D'66, ChristenUnie,
CDA en SGP. Zij hebben hun hart op de
juiste plaats ! Nu de coalitie nog die het
voor het zeggen heeft nog duidelijk
maken dat de tijd dringt." Liever wil zij
niet persoonlijk haar verhaal doen in de
krant, want, meent zij, vooral de
hoofdlijnen moeten belicht worden.
Niet de persoonlijke verhalen.
Voor familieleden en bewoners kwam het
als een donderslag bij heldere hemel: de
aangekondigde sluiting van respectievelijk
de Bloesemhof op 1 maart en Vlinderhof
op 1 januari. Anneke Derks, een van de
gedupeerden, die wel haar verhaal wil
doen, vertelt: "Ik heb mijn demente
moeder vijf jaar geleden naar Montfoort
gehaald, omdat ze daar goede
herinneringen aan heeft, en nu?
Mijn moeder woont nog ‘zelfstandig’ in
Antoniushof en gaat vier dagen in de
week naar de Vlinderhof, maar ze is wel
dementerend!" Bij Derks' moeder zit de
dementie volgens Anneke vooral in het
gedrag. Inmiddels heeft Derks het haar
moeder ook verteld. Ze zegt: "Ze begreep
er niks van en bleef maar vragen: 'Maar

ik heb toch een huis?' Dat komt omdat ze
de Vlinderhof als verlengstuk ziet van
thuis. Dat is ook haar thuis."
"Zowel de Vlinderhof als de Bloesemhof
worden mede gedragen door vrijwilligers
en mantelzorgers die er rond lopen.
Voor de helft zelfs", aldus een
medewerkster die anoniem wil blijven.
"Wat vrijwilligers op die locaties doen,
daar kunnen andere zorglocaties een
puntje aan zuigen", vertelt zij. Zelf
hoorde ze het nieuws vorige week van
een collega. Dat het bij Rijnhoven ook
op personeelskrapte wordt gegooid, is
volgens haar onzin. "Dit jaar is het
stabiel. Verleden jaar zijn er een paar
mensen vast bij gekomen, en er zitten er
een paar bij het detacheringsbureau."
Ze vindt het erg jammer als de
Bloesemhof en Vlinderhof echt gaan
sluiten. "Het is zulk dankbaar werk. Oude
bomen, verplaats je niet", verzucht ze.
"Ondanks dat ze dementerend zijn,
weten ze echt wel dat ze in Montfoort
zijn. Ook de gezichten van Montfoortse
vrijwilligers zijn bekenden. Het zou
jammer zijn als dat weg is."

Toekomst

Dat de mensen zo emotioneel reageren,
is ook omdat Montfoortenaren zich druk
maken over hun eigen toekomst. Rina
Vergeer schrijft: "Waar moet je zelf heen
als je op leeftijd bent? Dit gaat niet alleen
om de ouderen, maar alle inwoners van
Montfoort krijgen hier mee te maken.

Q&A met achtergrondinfo bij de Bloesemhof/ Vlinderhof
Wlz		 = Wet Langdurige Zorg
Wmo = Wet Maatschappelijke 		
Ondersteuning
Zvw = Zorgverzekeringswet
CIZ		 = Centrum Indicatiestelling Zorg
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is een wet in het kader van hulp
en ondersteuning. Het doel van de wet
is om burgers te helpen, zodat zij zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en deel kunnen nemen
aan de maatschappij. De Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Wet langdurige zorg (Wlz), de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de
Jeugdwet vormen samen de basis van
het Nederlandse zorgstelsel.
1. Waar vallen Bloesemhof en
Vlinderhof onder?
De Vlinderhof is voor mensen met
een Wmo-indicatie. De Bloesemhof
is voor mensen met een
Wlz-indicatie. De Bloesemhof wordt
gefinancierd vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz), en niet door
de gemeente. Dat is al zo sinds
decentralisatie van het zorgstelsel in
2015.
2. Wie indiceert en hoe werkt dat?
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor uitvoering van de Wmo.
In Montfoort voert SWOM (Stichting
Welzijnsondersteuning Montfoort en
Linschoten) de Wmo uit voor de
gemeente. SWOM is een onafhankelijke organisatie, die niet aan
zorgaanbieders gebonden is.
De keuze van de cliënt staat daarin
altijd voorop. De Wlz-indicatie staat
los van de gemeente Montfoort en
SWOM. Om zorg vanuit de Wlz te
krijgen, is een Wlz-indicatie nodig
van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Met die indicatie kunnen

cliënten (of familie van cliënten)
aankloppen bij zorginstellingen als de
Bloesemhof. Subsidies en bekostiging
komen uit de Wlz.
3. Hoe werkt een indicatiestelling?
Bij indicatiestelling wordt op basis
van inhoudelijke criteria gekeken op
welk niveau iemand zorg nodig heeft.
In Montfoort heeft iemand met een
Wmo-indicatie voor dagbesteding
dan bijvoorbeeld de keuze uit de
zorgboerderij van Vlooswijk of de
Vlinderhof. Ondanks dat de
Vlinderhof goed aangeschreven
staat, maken meer cliënten blijkbaar
de keuze voor de zorgboerderij.
4. Hoeveel mensen zitten er nu bij de
Vlinderhof en Bloesemhof?
Bloesemhof: 8 bewoners. Vlinderhof:
3 ouderen.
5. De Rijnhoven geeft aan steeds
minder ouderen te ontvangen op
De Vlinderhof, omdat er minder
wordt doorverwezen vanuit de
Wmo (via de SWOM) naar hen.
Hoe komt dit?
De Vlinderhof biedt dagbesteding.
De inwoners worden niet actief
doorverwezen naar welke
zorgaanbieder dan ook, omdat dit
niet is toegestaan. De SWOM moet
de keuze voor een aanbieder
nadrukkelijk bij de inwoner laten.
De inwoner en zijn naasten hebben
zelf de vrije keuze om naar een
aanbieder te gaan die gecontracteerd
is voor het leveren van de
geïndiceerde ondersteuning.
De keuzevrijheid in de zorg staat
centraal. De inzet van dementieconsulent van de SWOM en de
casemanager van de Rijnhoven heeft
geleid tot het langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, waardoor er
pas in een later stadium een

jong geluid met o.a. gospels ten gehore.
Vanaf 19.15 tot 19.45 uur staat daar
koffie en thee klaar. Het concert begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis,
maar wel is een vrijwillige gift welkom.
Wij verheugen ons op uw/jouw komst
om deze mijlpaal met ons mee te vieren.

Speculaasactie

Ook al om en nabij de 50 jaar wordt
jaarlijks de speculaasactie gehouden.
Deze actie is in het leven geroepen om
de kas te spekken. Het begon met
dirigent Van Ommeren, die ook bakker
was. Inmiddels is dit een begrip in het
dorp en gaan de koorleden deze hele
week op pad om bestellingen op te
nemen. U kunt t/m 15 november ook
telefonisch bestellen bij Nelleke de
Haan, tel. 0348-475640 of via de mail
speculaaszgl@gmail.com.

door Sjoukje Dijkstra

In een brief op 31 oktober werd door Zorginstelling Rijnhoven de sluiting aangekondigd van zowel de Bloesemhof
als de Vlinderhof. 'Hoe dit heeft kunnen gebeuren?', is een vraag die bij alle direct betrokkenen leeft, maar vooral
ook: 'Hoe kunnen we dit nu nog voorkomen?'

Afgelopen zaterdag kwam een groepje
bezorgde betrokkenen bij elkaar. Puur
om te inventariseren: hoe nu verder?
Duidelijk werd dat de actiebereidheid
onder betrokkenen groot was.
Leendert Scheel schrijft daarover
naderhand op Facebook: "Naar
aanleiding van het verontrustende
bericht dat de ouderenzorg in
Montfoort gaat verdwijnen hebben
een aantal inwoners de actiegroep
B.O.M. samengesteld (Behoud
Ouderenzorg Montfoort).
De actiegroep stelt zich als doel om in
alle gevallen de ouderenzorg te
behouden! Dit betekent actie!
Volgens welingelichte bronnen gaan de
gemeente Montfoort en stichting
Rijnhoven volgende week in gesprek
(red. maandag). De actiegroep neemt
een voorschot op de uitkomst door het
samenstellen van een actieplan.
De actiegroep B.O.M. weet zich
gesteund door vele inwoners en zet zich
in voor een optimale algemene
ouderenzorg in gemeente Montfoort.
U hoort van ons. U steunt de ouderen
toch ook!"

12 NOVEMBER 2019

geïndiceerde zorgondersteuning
noodzakelijk is. De dementieconsulent en de casemanager begeleiden
de inwoners met dementie en haar
naasten in deze moeilijke periode.
Dit betekent dat zij samen met de
inwoner zoeken naar de
zorgaanbieder die voor die specifieke
inwoner het meest passende aanbod
heeft. Zij adviseren de inwoner bij de
verschillende locaties voor
dagbesteding te gaan kijken. Dit kan
de Vlinderhof zijn, maar ook een
zorgboerderij of bijvoorbeeld een
dagbesteding in Harmelen. Uit de
praktijk blijkt dat de voorkeur voor
een zorgboerderij groot is. Dit wordt
gerelateerd aan het feit dat
Montfoort een kleinschalige
gemeente is.
6. Raad van Bestuur van
De Rijnhoven geeft aan meerdere
keren om tafel te hebben gezeten
met wethouder Rensen om te
zoeken naar een oplossing voor
het openhouden van
De Vlinderhof en De Bloesemhof.
Wat voor oplossingen zijn er
tijdens deze gesprekken
besproken en waarom is het toch
niet gelukt?
Bloesemhof: Er is met De Rijnhoven
gesproken over het tekort wat
De Rijnhoven heeft op de bedrijfsvoering. Hierbij heeft De Rijnhoven
aangegeven dat het grootste deel van
het tekort zit bij de Bloesemhof.
Dit is een intramurale instelling,
welke wordt gefinancierd door de
Wlz en niet door de gemeente.
Deze zorg wordt geïndiceerd door
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Vlinderhof: Verder gaf De Rijnhoven
aan dat zij de tarieven voor
Dagbesteding en Begeleiding te laag

Dus, laten we met z'n allen de gemeente
laten weten dat we dit niet willen."
"Het is vreemd dat de gemeente
Montfoort niet eerst heeft geïnventariseerd hoeveel mensen de dupe worden",
aldus een van de leden van B.O.M.
"Zo geeft de gemeente Montfoort geen
inzicht in hoeveel mensen er nog
wachten met een Wlz-indicatie op een
plek in het verpleegtehuis.
Ook Montfoort vergrijst." Uit cijfers van
Alzheimer Nederland blijkt dat een op de
zeven mannen te maken krijgt met
dementie en een op de drie vrouwen.
Die zullen straks allemaal elders hun
onderkomen moeten zoeken. Dat is iets
wat volgens leden van de actiegroep en
de meeste Montfoortenaren niet te
verkroppen is.
Wethouder Jocko Rensen reageert:
"Voor de inwoners van de Bloesemhof is
dit een uiterst verdrietige situatie en
absoluut niet wenselijk. De Bloesemhof is
een intramurale instelling, welke wordt
gefinancierd door de Wlz en niet door de
gemeente. Het ligt niet binnen de
mogelijkheden van de gemeente om bij
te dragen aan de financiering. Onze
aandacht ligt bij de zorg voor onze
inwoners. Persoonlijk contact en de juiste
zorg voor onze inwoners staat bij ons
centraal. Het is de bedrijfsmatige keuze
van een aanbieder om zich in Montfoort
te vestigen of te vertrekken."
"Dus, als Rensen het heeft over "de zorg
voor onze inwoners", gaat dat niet over
de inwoners van een zorginstelling?
Bijzonder vreemd", reageert een
woordvoerder van B.O.M. "Gemeente
Montfoort moet toch zorgdragen voor
ALLE inwoners?! De mensen uit de
Bloesemhof zijn inwoners van Montfoort.
Ze staan in het Montfoorts gemeentelijke
inwonersregister: een wethouder dient
het belang van al zijn inwoners te
behartigen."

vindt. De gemeente Montfoort heeft
echter haar inkoop georganiseerd
met regio Utrecht West. Voor alle
gemeenten binnen deze regio
gelden per product dezelfde
tarieven. De gemeente heeft zich
geconformeerd aan deze afspraken.
Wij kunnen niet voor een enkele
zorgaanbieder een ander tarief
hanteren. Dit is duidelijk naar
De Rijnhoven gecommuniceerd.
Aan het eind van het gesprek heeft
de directeur bestuurder van
De Rijnhoven aangegeven dat zij
zou nadenken over het zorgaanbod
van De Rijnhoven in Montfoort.
Eind september begin oktober
zouden zij hun overweging kenbaar
maken aan de gemeente.
Wethouder Rensen heeft
aangeboden dat de gemeente,
indien gewenst, bereid is mee te
denken bij het zoeken naar een
oplossing. Tot een gesprek over
mogelijke oplossingen is het helaas
niet gekomen.
7. Zijn er minder ouderen in de
gemeente die dagbesteding
geïndiceerd krijgen?
Nee
Of worden zij naar andere
dagbestedingslocaties
doorverwezen?
De inwoners worden niet actief
doorverwezen, omdat dit niet is
toegestaan. De inwoner en zijn
naasten hebben zelf de vrije keuze
om een zorgaanbieder te kiezen.
Zowel de dementieconsulent als de
Wmo-consulent wijzen de inwoners
op de vrije zorgkeuze. Dit laatste
advies is de onderbouwing voor de
zorgindicatie. Inwoners kiezen zelf
een aanbieder die de zorg levert die
het beste bij hun persoonlijke
behoefte past.
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TROMGEROFFEL: En de prinses voor dit jaar is…
“Carnaval gaat over verbinding”, aldus de nieuwe Prinses van Les Femmes des Coeurs
Afgelopen zaterdag was de onthulling van de Prinses van de vrouwenraad van
Knopengein. Zou het… Jeanine van Kooten? Of toch Nienke van Kortenhof?
Les Femmes des Coeurs liet het publiek in een overvolle Bolle Harry in
Montfoort nog even in spanning.
“Ik denk dat het Nienke is.” “Nee hoor,
ik denk Jeanine.” De meningen waren
verdeeld van tevoren. Degenen die haar
goed kenden, wisten het al tijdens een
filmpje dat Les Femmes des Coeurs liet
afspelen. En ja hoor, het klopte. Al snel
kwam vanachter het gouden gordijn…;
Niemand minder dan Nienke Kortenhof,
haar prinsessennaam: Nienke Célèbre le
Festival.

Stokje doorgeven

Jeanine van Kooten opende met een
woordje: “We hebben afgelopen jaar
hard gewerkt en veel bereikt dit jaar.
Daar zijn we super trots op. We hebben
mooie herinneringen mogen maken met
Daniëlle, Prinses la Paillette de Fete
Parfait.” Daniëlle vulde aan: “Ik heb het

fantastisch gevonden. Het is tijd om het
stokje door te geven aan de nieuwe
Prinses. Succes alvast.”

Ik ben niet zo prinsesserig

Luid gejoel ging op. Voormalig Prinses
Daniëlle overhandigde haar scepter en
onderscheiding aan Nienke, die ze
dankbaar in ontvangst nam: “Over een
paar maanden zou Daniëlle toch niet
meer in haar Prinsessenjurk passen”,
lachte Nienke veelbetekenend. “Alleen
daarom al moesten we een andere
Prinses.” Dat ze nu uiteindelijk na vier
jaar Prinses is, dat had Nienke nooit zien
aankomen. “Ik ben niet Prinsesserig”, zei
ze. “Ik begin een feestje met mijn nagels
mooi gelakt en haren in de krul, ik eindig
altijd als Bassie.”

door Sjoukje Dijkstra

“Het was een wonder dus dat er toch het
vertrouwen in mij was dat ik het
Prinsessenschap aan kan. En ik ben er
onwijs trots op. Ik ben super blij dat jullie
voor mij gekozen hebben.” Natuurlijk
mocht de kersverse Prinses ook twee
raadsvrouwen kiezen. Dat werden
niemand minder dan Christel en Joanna.
“Christel zal niemand verbazen”, aldus
Nienke. “Joanna is de rust zelve. Daarom
alleen al heb ik haar graag dichtbij mij.”

Festival

Het belangrijkste van carnaval vieren
vindt de nieuwe Prinses: “We vieren het
met elkaar. We feesten van ‘s ochtends
vroeg tot ‘s avonds laat. Dat doe je ook
op een festival. Daarom is het thema:
festival”, zo verklaarde ze ook haar
Prinsessennaam: Nienke Célèbrele
Festival. Haar voorzittershamer
overhandigde ze op een symbolische
wijze aan Jeanine van Kooten en
Natascha van de Pol, waarna ze ook
haar onderdanen, degenen die haar
graag steunen, eerde met een officiële
ketting.
Na alle plichtplegingen sprak ze: “Het
mooiste aan carnaval, vind ik dat je het
met elkaar viert. Iedereen is vrienden van
elkaar. We kunnen de dagelijkse zorgen
even vergeten. Het maakt niet uit of je
vuilnisman bent of burgemeester.
Iedereen is gelijk. Iedereen mag
meedoen. Iedereen viert feest met elkaar.
Dat is wat ik zo mooi vind aan carnaval.
Daarom ben ik zo blij dat ik het feest
mag vieren. En dit jaar het feest mag
dragen.”

feest is. Dat is ook echt wat ik alle
kinderen in Montfoort graag wil
meegeven. Daarom vind ik het ook zo
belangrijk, en ben ik vier jaar geleden
begonnen met Les Femmes, juist ook om
dat aan de kinderen te laten zien.”
Haar kinderen gaan naar de Graaf Jan
van Montfoort school, met veel plezier.
Dat is niet een school die carnaval viert.
Op de vraag of het carnaval nu wellicht
ook daar meer zal gaan leven nu een
Graaf Jan-mama carnavalsprinses is, zegt
ze: “Het is een christelijke school.
Ik respecteer dat ze er geen carnaval
vieren.” Desondanks geeft ze aan: “In
zekere zin is het een van oorsprong
christelijk/ katholiek feest. Vorig jaar was
ik in de kerk bij de carnavalsmis. Wat mij
daarin raakte, was dat de pastoor het
juist had over de verbinding die ontstaat
met carnaval. Ik vind dat carnaval
daarover gaat. Veel mensen associëren

In een bomvolle Bolle Harry werd de
Prinses bekendgemaakt.
carnaval heel erg met drank. Natuurlijk
wordt er gedronken. Maar het is niet de
essentie van carnaval. Dat is niet waar
carnaval over gaat. Carnaval gaat over
verbinding.”

Feest

De eerste officiële foto van de Prinses en haar raadsvrouwen
(foto: Joanna Fotografie)

Sovoco - Jupiter

Ook Nienke’s vader en moeder en
zoontje kwamen nog op het podium om
van haar een ketting te ontvangen.
Dat ontroerde de geboren en getogen
Montfoortse wel: “Ik zelf ben geboren op
de Plaats, een week voor carnaval.
Ik was altijd jarig rondom carnaval. Mijn
familie was er altijd als de optocht er
was. Ik weet niet beter dan dat carnaval

VOLLEYBAL

Zaterdag vertrokken de dames van Jupiter in alle vroegte richting het altijd mooie Soest.
Sovoco DS2 stond namelijk op te planning. Dit team heeft nog nooit met 4-0 gewonnen of
verloren, dus Jupiter was gebrand daar verandering in te brengen. Keurig op tijd en met de
juiste mentaliteit werd de wedstrijd gestart. De dames van Sovoco zorgden tijdens de
warming-up al voor een lekker sfeertje door muziek te starten. Daarnaast ontmoette Djouke
een oud-teamgenootje en heeft ze vaste fan Margriet Hooijman meegebracht, waardoor er
extra gezelligheid ontstond en Jupiter de juiste aanmoediging kreeg vanuit de tribune.
De wedstrijd startte moeizaam. De dames van Jupiter miste toch wat scherpte. Er was weinig
servicedruk en er ontstond chaos in de organisatie. Misschien toch het vroege tijdstip die
hier parten speelde? Deze set werd door Sovoco gewonnen met 25-19. Hier schrok Jupiter
toch best wel van, waardoor de tweede set een kentering kende. Jupiter startte sterk, met
een andere mindset. Alles werd van de grond gehaald, Jupiter had zich dus herpakt.
In deze set heeft Melissa Klarenbeek zich als libero weer volledig op de kaart gezet. Annika
Reijneveld heeft hier ook een keurige invalbeurt laten zien en heeft onze trainer weer even
doen inzien waarom zij op de passer-loper-positie speelt. De tweede set wordt dan ook
gewonnen met 16-25.
De wedstrijd vervolgt met de ‘altijd lastige’ derde set. Hier staat Jupiter door een serviceserie
van Sovoco steeds twee punten achter, die de dames niet in kunnen halen. Door de rust te
bewaren en een goede serviceserie van Djouke en het bewaren van de rust, laten de dames
van Jupiter zien toch beter te zijn. Zij pakken de set met een spannend einde met 29-27.
In de vierde set laat Jupiter nogmaals zien echt sterker te zijn. Marion van den Hoogen
serveert de tegenpartij helemaal weg en Nika Morsink verdeelt het spel zo dat de aanval alle
ruimte heeft om te kunnen scoren. De vierde set wordt gewonnen met een stand van 13-25,
wat de wedstrijd doet resulteren in een 1-3 winst voor Jupiter.

TAFELTENNIS

Magere overwinning voor De Vaart
De uitwedstrijd tegen de Tielse TC 3 leverde de tafeltennissers van De Vaart slechts een
magere 6-4 overwinning op. Het begin was veel belovend. Edwin de Waard, Richard Aantjes
en Theo van Diepen wonnen zonder een game te verliezen. Het dubbel met De Waard en
Aantjes ging onverwacht in de vijfde game met 11-6 verloren en ook De Waard verloor zijn
tweede partij met 11-6 in de vijfde game. Van Diepen scoorde na spannende strijd met
9-11, 11-5, 12-10, 13-11 het vierde punt en bleef in drie games ook in zijn laatste partij
ongeslagen. Via De Waard en Aantjes kwam de thuisclub op vier punten, maar Aantjes kon
in de laatste partij na een 2-0 achterstand overtuigend het zesde punt binnen halen: 1-11,
8-11, 11-2, 11-4, 11-5.
In de 4e klas A leidt De Vaart nu met 54 punten uit acht wedstrijden.
VTV 7 volgt met 48 punten. Vrijdag speelt De Vaart thuis tegen WIK 2.

Haastrecht maatje te groot
voor Stolwijk
Haastrecht - Stolwijk 3-0

El Vlistico werd al om kwart over twaalf verspeeld. De Haastrechtenaren
honoreerden het verzoek van de Stolkers om op tijd bij de afscheidsceremonie
voor een jong overleden plaatsgenote te kunnen zijn.
Ook de geplande feestelijke activiteiten in de middag werden versoberd.
Bij de bezoekers leek het hoofd niet naar voetbal te staan en ook de publieke
belangstelling was door het vroege aanvangsuur matig.

Wind mee

Haastrecht had van meet af aan de
beste papieren in deze strijd. Gejaagd
door de wind werd er door beter
combineren en gemakkelijker de bal in
de ploeg te houden druk gezet op de
Stolwijkse defensie. Die hadden het
centraal echter goed op orde en wisten
niet van wijken. Tot het spelen van een
counter kwamen de Stolwijkers (die al
heel snel Rob van Eijk zagen uitvallen;
vervanger Simon Bos) echter nauwelijks
toe. Bij Haastrecht zette Joep Wijnand
nadrukkelijk de lijnen uit en
manifesteerde Thijmen Raateland zich
als meest opvallende aanvaller. Vooral
rechtsachter Tygo Vianen wist het de
gastheren lastig te maken, maar
Stolwijk-doelman Angenent wenste
ondanks de steeds toenemende druk
niet te capituleren. De schrale oogst na
een half uur spelen bedroeg een kwartet

SCHAKEN

Kijk Uit wint in Hoogland
Met ingang van dit seizoen komt Kijk Uit niet langer uit met een achttal in de regionale
schaakcompetitie maar met twee viertallen. Het eerste met de sterkere schakers gaat de
eerste klasse B onveilig maken terwijl het tweede in de vierde klasse F zijn kunsten gaat
vertonen. Afgelopen maandag was het debuut van het eerste achttal tegen het eerste achttal
van de vereniging Hoogland, uit Amersfoort. Hoewel Kijk Uit op papier iets sterker was
kwam alleen Henk Treur met een licht voordeel uit de opening. Ed Oosterlaken werd
enigszins verrast door een tegenstander die een creatieve combinatie van het Hollands en de
Nimzo -Indische verdediging. Matthias Ehrhardt bereikte de door hem zo gewenste gesloten
stelling, terwijl Jean de Goey na de opening langzaam maar zeker druk kon opbouwen.
Henk volgde een variant waarbij de witte loper op h2 werd opgesloten, maar om dit te
bereiken ontstond zoveel ruimte achter zijn eigen pionnen dat hij niet anders kon dan
berusten in remise. Jean had inmiddels een pion gewonnen en moest nog proberen om de
eindspel te bereiken waarin hij niet tegen een theoretische remisestelling aan zou lopen.
Dit was gezien de mat dreigingen ingewikkeld genoeg. Bij Ed bleef de materiaalverhouding
gelijk, en ontspon zich een strijd om de open lijnen, waarin Ed zijn stukken wat actiever
waren. Matthias was steeds bezig om andere punten in de zwarte stelling onder vuur te
nemen, in de hoop dat de zwarte stukken elkaar in de weg gingen staan. Jean miste in de
jacht naar de winst net een variant van zijn tegenstander, waarmee hij alsnog in een lopers
van ongelijke kleur remise stelling belandde. 1-1 als tussenstand. Met nog twee partijen
bezig zag het er goed uit, zowel bij Ed als Matthias hadden de tegenstanders meer en meer
moeite om de druk te weerstaan. Bij Matthias was de partij ineens over toen de verdediging
van f5 niet meer klopte en de hele koningsvleugel van zwart weggevaagd dreigde te worden.
1-2 in het voordeel van Kijk-Uit. Bij Ed ging het wat trager omdat zijn tegenstander in de
openstelling nog kon hopen en loeren op eeuwig schaak. Dat zou genoeg kunnen zijn
geweest voor de winst in de wedstrijd, maar Ed was echter niet van plan om bordpunten
cadeau te doen aan de tegenstander. Om de zware witte stukken in bedwang te houden
moest zwart eerst de a-pion, en even later de d-pion offeren. Hierdoor werd de witte d-pion
onhoudbaar en gaf zwart op. 1-3 in het voordeel van Kijk-Uit.

Robert Dongelmans tweemaal raak.

hoekschoppen dat echter steevast te ver
voorbij de tweede paal landde. In de 32e
minuut schoot Björn van Leeuwen,
gedragen door de wind, rakelings naast
en aansluitend leverde Raateland een
indrukwekkende vrije trap af. Toen de op
het middenveld imponerende Joeri
Stauthamer ook nog eens met de
buitenkant van de voet schietend de paal
naast Angenent trof, was de
Haastrechtse dominantie compleet. In de
slotfase van de eerste helft werd die
echter niet te gelde gemaakt. Wel liep de
cornerteller op tot 6 en moest doelman
Rob de Wit zijn bijdrage beperken tot het
in ontvangst nemen van een aantal
terugspeelballen. Het verleidde hem tot
een eenmalig uitkappen van inkomende
Stolwijker. Zonder nare gevolgen.

Tegenwind brengt voorspoed

Nog geen zeven minuten was de tweede
helft oud of de spreekwoordelijke ban

door Gerard van Hooff

werd gebroken. Doelman Angenent
pareerde in eerste instantie nog een
inzet van Thijmen Raateland, maar had
aansluitend geen antwoord op de
snoeiharde inzet van linkerspits Robert
Dongelmans; 1-0. Het Stolwijkse
antwoord bleef maar net uit toen Koen
van der Wolf uit een hoekschop maar
net over het doel van De Wit kopte.
Rond het uur viel in feite het doek voor
de gasten toen weer Robert
Dongelmans op aangeven van Tijgo
Vianen het net wist te vinden; 2-0.
Nadat een lobpoging van Raateland
ternauwernood het doel miste en
Stephan Bakker op de Stolwijkse
sluitpost strandde, leek de thuisploeg
een tandje terug te schakelen. Stolwijk
wist daar niets mee te doen en creëerde
hoegenaamd niets. Pas in de slotfase
drong Stolwijk nog wat aan in een
poging tenminste de eer te redden.
Simon Bos zag zijn inzet via de vuisten
van de Haastrechtse doelman Rob de
Wit en de lat over het doel scheren.
Invaller Rogier Schröder bepaalde na
een fraaie actie van Tijgo Vianen de
eindstand op 3-0. Arbiter Jan van Eersel
uit Ridderkerk hield de kaarten op zak in
deze sportieve ‘El Vlistico’.

PAGINA 18

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

V O E T B A LW E E K E N D
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor
speelronde 8. Het werd een overwinnings- en doelpuntrijke
zaterdagmiddag. Alle ploegen wisten hun duel te winnen.
Montfoort SV’19 kreeg koploper Kloetinge op bezoek.
De fusieclub wist met 3-2 te winnen en klimt naar plaats 6 met
11 punten uit acht wedstrijden.
FC Oudewater moest op papier een uitwedstrijd spelen tegen
hekkensluiter FC Oegstgeest. De werkelijk was anders, Oudewater
speelde op het Markveld. Het ‘uit spelende’ Oudewater won met 1-4.
‘El Vlistico’, de wedstrijd tussen Haastrecht en Stolwijk werd na de
thee beslist in het voordeel van de thuisclub. Robbert Dongelmans
was de grote man bij de ploeg van Marco Versloot. Mede door zijn
twee treffers won Haastrecht met 3-0 van Stolwijk.
WDS kon na zeven wedstrijden eindelijk een driepunter
bijschrijven. Bij Ammerstol werd met 3-0 gewonnen.
Linschoten en Kamerik maakten er een doelpuntrijke wedstrijd
van. Na 90 minuten prijkte er een 6-5 einstand in het voordeel
van Linschoten op het scorebord.
Afgelopen donderdag kwam SPV’81 al in actie. De uitwedstrijd
tegen Moerkapelle werd met 2-0 verloren.

Zaterdagprogramma 16 november
Montfoort S.V. ‘19 - AFC Quick 1890
SPV ‘81 - Stolwijk

14.30
14.30

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

Oudewater thuis uit

12 NOVEMBER 2019

Na winst euforie in Montfoort
Montfoort S.V. - Kloetinge 3-2
De score werd in de 24e minuut
geopend door Van Hecke die Vianen
verraste en de 0-1 binnenkopte.
Vier minuten later kwam Montfoort
langszij via een strafschop van
Van Loen, 1-1.
In de tweede helft ging het lang gelijk
op, maar in 61e minuut schoot
Hubregtse de 1-2 in de verre hoek en
leek het verzet van de thuisploeg
gebroken. Maar toen kwam de ploeg
van Schreuder pas echt goed los.
Opnieuw werd Van Loen
onreglementair gestopt binnen de
zestien en kon de penaltykiller vanaf
elf meter de gelijkmaker aantekenen,
2-2. Daarna kwamen de bezoekers
er niet meer aan te pas en volgde
de ene na de andere aanval van
Montfoort. Een goed opgezette
aanval bereikte de vrijgelopen
Van Geffen, die zijn ploeg schitterend
naar een 3-2 overwinning schoot.
Na een busreis van anderhalf uur en
150 km kwam de ploeg uit Kloetinge
vol vertrouwen aan op het Sportpark
Hofland. De koploper van de 1e Klasse
C zou tegen de middenmoter Montfoort,
na zes overwinningen en een gelijkspel,
geen probleem moeten hebben met de
nummer 7. Maar dat liep even iets
anders dan gedacht. Montfoort S.V.’19
speelde een goed duel met een
fantastische afloop. Even over halfdrie
floot scheidsrechter dhr. Eddy van Yren
op het zonovergoten sportpark voor de
aanvang van de wedstrijd.

door Joop Kurver

De vele toeschouwers zagen een leuke,
spannende en enerverende wedstrijd.

Defensie niet vrijuit

Kloetinge nam direct het initiatief en
zette Montfoort behoorlijk onder druk.
Na tien minuten liet ook Montfoort zich
steeds meer gelden en de eerste kans
kwam van Roel Schirra die in de 16e
minuut een goed schot produceerde
waarbij doelman Braafhart veel moeite
had met de controle. Bij een corner
vanaf rechts, liet de dekking van de
Montfoortse defensie behoorlijk te
wensen over. De totaal vrijstaande
17-jarige Huib van Hecke kon in de 24e
minuut de bal zomaar via de paal langs
doelman Vianen knikken, 0-1.
Twee minuten later kreeg Junior
Kolfschoten een geweldige kans om de
stand weer gelijk te trekken, maar hij
wachtte te lang en verslikte zich in de bal.

Denny van Loen

Lang konden de meegereisde Zeeuwse
fans niet genieten van de voorsprong
want Denny van Loen werd in de
28e minuut binnen het strafschopgebied
onderuit getrokken, waarna arbiter Yren
terecht naar de witte stip wees.
De strafschop schoot hij feilloos binnen,
1-1. In de 49e minuut kreeg de
vrijgespeelde Van Loen opnieuw een
goede kans om scoren, maar zijn inzet
was te zwak om keeper Braafhart te
verrassen. Met veel vertrouwen gingen
de oranjehemden met deze gelijke stand
de rust in.

Goeie wissels

Na de warme thee werd het een open
wedstrijd en deden beide ploegen niet
veel voor elkaar onder. Toch kwamen de
bezoekers weer op voorsprong. Met een
dieptepass werd Jeremy Hubregtse in de
61e minuut weggestuurd en die schoot
de bal nadat hij zich had vrij gespeeld
snoeihard in de verre hoek, 1-2.
Een zware domper en even leek
Montfoort te bezwijken. Maar de
manschappen groepeerden zich en de
ploeg begon met de ingebrachte
Timo Bakker en Jort van Geffen vrijuit
te spelen, waarbij Kloetinge steeds meer
onder druk kwam.

Stunt

Van Loen werd tegen de grond gewerkt
en Yren gaf de thuisploeg in de 78e
minuut opnieuw een penalty, die door
de spits wederom feilloos in de touwen
werd geschoten, 2-2. Montfoort rook
bloed en ging vol gas volop in de aanval.
In de 86e minuut pikte Daan van de Pol
in het midden de bal op en snelde
richting Kloetinge doel. Op het juiste
moment gaf hij de pass aan de mee
gesprinte Jort van Geffen, die met veel
overtuiging de 3-2 overwinning binnen
knalde. Montfoort ontplofte!
De uitzinnige spelers vierden met veel
euforie deze fantastische overwinning
op de koploper. Een stunt die Montfoort
naar een zesde plek op de ranglijst
brengt.

Fusieclub Oegstgeest - Fusieclub Oudewater 1-4
Om de festiviteiten in het
Oudewaterse volop mee te kunnen
maken -benoeming van Prins
Carnaval en Super Saturday- speelden
de Oudewaternaren een uitwedstrijd
thuis op het Markveld! De volgende
keer dat beide teams elkaar zullen
ontmoeten is dan een thuiswedstrijd
voor FCO die uit gespeeld wordt!
Begrijpt u het nog? De KNVB
schijnbaar wel! In ieder geval ging het
vandaag ergens om.
Beide elftallen stonden in het licht van de
rode lantaarn. Oegstgeest waarschijnlijk
omdat ze daar thuishoren en Oudewater
omdat ze de bal er simpelweg niet vaak
genoeg inschoppen. In ieder geval waren
voor aanvang van de competitie de
verwachtingen hooggespannen.
Wel, zaterdag werden er drie punten aan
het schamele totaal toegevoegd, maar de
manier waarop dit ging was (weer) niet
hoopgevend. In de eerste helft hadden de
geelbuiken een duidelijk overwicht en
creëerden ze een 3-0 voorsprong.
Na de hervatting tegen een tiental
(Oegstgeester Bas Nieuwenburg mocht
wegens herhaalde aanmerkingen op de
leiding naar de douche) wist Oudewater
weinig raad met de situatie.

Snelle voorsprong

Al in de derde minuut was het raak.
Een fraaie afronding van Wouter van
Sprundel zorgde voor de 0-1, dit na een
sublieme pass diagonaal over het veld
heen van de goed spelende Sven
Rietveld. De aangever van het eerste
doelpunt stond ook weer aan de basis
van nummer twee, de goed genomen
vrije trap van Rietveld dus, werd door het
kruintje van Tim Goes verlengd en
centrale verdediger Job Anbergen was de
uiteindelijke afmaker; 0-2 (8ste min.).
Na een klein kwartiertje kwam
Oegstgeest wat los. Een schot van
Harm-Jaap Boerma vloog vlak voor het
doel van Arnold de Ruyter langs. Niet zo
lang daarna moest de Oudewaterse
goalie bij een hoekschop met beide
vuisten het leder boven twee kopgrage
hoofden van de ‘gastheren’ weg boksen
om zijn doel schoon te houden.
Veel verder dan een buitenspeldoelpunt
kwamen de ‘groenen’ echter niet.
Het was wederom Sven Rietveld die aan
de basis stond van de Oudewaterse
aanvalsdrang en na een prima voorzet
was het Ivo Anbergen die met een
kopbal de lat boven doelman Zandbergen
teisterde. In de vijfentwintigste minuut
leek het spel op een herhaling van
zetten. Een pass van de Oudewaterse

door Gerard van Hooff

nummer 8 belandde voor de voeten van
Wouter van Sprundel: die aarzelde weer
niet en tekende voor de 0-3.
Als doelman Mitchel Zandbergen daarna
tot twee maal toe niet alle geluk van de
wereld had gehad op inzetten van
Rietveld en Van Sprundel was de
ruststand al bijna desastreus geweest
voor de ploeg uit Oegstgeest.

Vechtvoetbal

‘De dood of de gladiolen’. Met deze
opdracht betrad het Oegstgeestse tiental
het veld voor de tweede helft.
Alle nog beschikbare krachten waren
gemobiliseerd en sommigen namen de
opdracht wel erg letterlijk. Daarvan werd
Oudewater-verdediger Jesper van der
Zwart als eerste het slachtoffer na een
charge van de met ietwat teveel
adrenaline acterende Melvin van Gent.
Nadat Mike Rijsbergen de Oegstgeestse
doelman Zandbergen had getroffen na
een snelle uitval, moest Arnold de Ruijter
aan de overzijde de bal van de voeten
van spits Van Vliet plukken. Spelen
tegen een tiental ging de thuisclub niet
gemakkelijk af en de inzet van de gasten
bezorgde hen een optisch veldoverwicht
en uit countermogelijkheden behaalde
Oudewater niet veel rendement. Zowel
Menno Venhof als Wouter van Sprundel
verzuimden de genadeslag toe te brengen
aan de groenen die er in slaagden een
reeks hoekschoppen te vergaren en
daarmee gevaar te stichten in het
Oudewaterse strafschopgebied waar
De Ruijter echter soeverein acteerde.
Toen invaller Van der Neut in de 73e
minuut een overtreding beging binnen de
beruchte lijnen wees de arbiter
gedecideerd naar de penaltystip.
Van Gent bracht vanaf deze positie de
1-3 op het bord. Reden voor Harry
Akkermans om zowel Mark Oosterwijk
als Jasper Kooman in te brengen voor
Tim Goes en Sven Rietveld om in ieder
geval verdedigend voldoende personeel
te hebben. Dat was nodig, want ondanks
de numerieke minderheid bleven de
Oegstgeesters strijden voor een beter
resultaat. Dat dit enkele gele prenten
kostte leek hen niet te deren. In de
slotminuten persten zij er nog alles uit
maar meer dan twee corners leverde dat
niet op. De thuisclub daarentegen wist de
stand nog op te tillen naar 1-4. Daarvoor
tekende Wouter van Sprundel in
blessuretijd. Fusieclub Oegstgeest moest
zonder punten ‘terug naar Oegstgeest’.

Een ontketende Denny van Loen in actie (voor meer foto’s zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

SV Ammerstol - WDS
0-3
Na wedstrijden tegen
Floreant, Bergambacht en
Haastrecht stond zaterdag Ammerstol, een
nieuwe tegenstander voor WDS, op het
menu. Dé gelegenheid om iet aan de positie
op de ranglijst te veranderen. Bij WDS
startte Van der Stigchel in de spits. Na de
eerste minuten liet WDS duidelijk zien de
betere van de twee te zijn. WDS had
balbezit, Ammerstol trok zich op eigen helft
terug. Helaas lukte het niet om in de eerste
aanvallen meteen een doelpunt te maken
om zo alle goede intenties van Ammerstol
de kop in te drukken. Het spel werd slordig
en de energie van vorige week om koste
wat koste te winnen was niet terug te
vinden. Toch bleef WDS de betere en dat
resulteerde in de 24e minuut in een
doelpunt. Een goed opgezette aanval
leverde een doelpunt op. Voetballend kwam
de bal op links bij Mike van der Steen
terecht en hij zette deze vervolgens prima
voor op Hans Simon die de bal niet
helemaal lekker raakte, maar toch het doel
in werkte; 0-1. Het spelbeeld bleef hierna
onveranderd. Ammerstol kreeg een aantal
‘kansjes’, maar echt gevaarlijk werden ze
niet. WDS probeerde natuurlijk op jacht te
gaan naar de 0-2, maar dat lukte ook niet
altijd even goed. Tot de 36e minuut.
Op de rand van de 16 meter werd er een
overtreding op Elwin van der Stigchel
begaan; vrije trap, Mark Koorevaar schoot
in de grond, maar de bal caramboleerde via
de muur alsnog de hoek van het doel in.
Een prima voorzet van Jelle werd kogelhard
ingekopt door Van der Stigchel maar deze
strandde op de keeper. Ruststand 2-0.
In de rust was de conclusie duidelijk: WDS
was beter, maar had dat niet in de score
weten uit te drukken. En ook in de tweede
helft toonde WDS zich niet doortastend
genoeg. Ivo Lemkes werd in de 72e minuut
gewisseld voor Emiel Griffioen en Hans
Simon in de 79e minuut voor Steven de
Koning. Laatstgenoemde zorgde wel voor
het laatste doelpunt van de wedstrijd.
Na een goedlopende aanval via Matthijs
Omta kwam de bal bij De Koning. Die werd
onreglementair gestuit en Mark Koorevaar
zorgde vanaf de stip voor de 0-3 eindstand.

DE IJSSELBODE
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Moerkapelle - SPV 2-0

De wedstrijd werd op donderdagavond al gespeeld. Binnen 10 minuten keken
de bezoekers tegen een 1-0 achterstand aan toen De Bruin een misverstand
in de Polsbroekse defensie afstrafte met een geplaatste inzet. Het was voor
de Moerkapellenaren een opsteker die een positieve uitwerking had op hun
spel. Zij zochten de aanval om de wedstrijd snel volledig in de greep te
krijgen, maar zowel Vermeij als Sluiter lieten mogelijkheden liggen. SPV ‘81
trachtte in deze fase door de verdediging van Moerkapelle heen te combineren, maar deze
gaf geen centimeter toe. Na bijna 40 minuten spelen kwam een voorzet van Jager voor de
voeten van doelman Both. Die plaatste in een poging de situatie te klaren de bal precies in
de voeten van De Bruin. Die schoot zijn tweede treffer binnen; 2-0. De beste mogelijkheid
voor een treffer was voor Twan Koorevaar. Een formidabele ingreep van de goalie voorkwam
dit. Hoewel SPV zich in de eerste helft niet onbetuigd liet en probeerde te voetballen, had
Moerkapelle in de eerste helft de meeste kansen en mogelijkheden gecreëerd en stond bij
rust dan ook verdiend voor.
Na de hervatting zocht SPV meteen het offensief. In de eerste minuut na rust al moest
keeper Sloof opnieuw al zijn vaardigheden gebruiken om de bal uit het doel te ranselen.
Een aansluitingstreffer zou de wedstrijd mogelijk keren. Direct er na schoot Verweij aan de
andere kant ook in de handen van de keeper Both. De beide elftallen waren in de tweede
helft iets meer aan elkaar gewaagd en SPV ‘81 probeerde enige tijd met man en macht het
doel van keeper Sloof onder vuur te nemen. Thomas Spelt verscheen voor de Moerkapelse
doelman, maar die voorkwam een doelpunt met een voet. Gaandeweg luwde het Polsbroekse
offensief en tegen het eind werd Both nog bijna in de korte hoek verrast na een actie van
Van Dam.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Linschoten - Kamerik 6-5
Linschoten slaagde er uiteindelijk in een resultaat te bereiken waardoor de
laatste plaats kon worden verlaten en worden overgedaan aan Sportief.
Tegen Kamerik begon de ploeg van Ben Rietveld met het realiseren van
een 2-0 voorsprong door een benutte strafschop van Tom Mooij in de 17e
minuut en een treffer van Sam da Cruz na ruim een half uur spelen.
Dit bleek niet toereikend, want de Kamerikers wisten daarna vijf doelpunten op rij te
realiseren. Met de rust waren zij al langszij gekomen door doelpunten van Van den Berg; 2-2
(38e min. en 42e min).
Na de thee liepen de bezoekers weg naar een 2-5 voorsprong door Kassies (2x) en
Kooijman. Daarna, na driekwart wedstrijd, stokte de productie van de Kamerikers en
presteerde de thuisploeg het onmogelijke. Daan Roozenboom en Sam da Cruz (nog eens
2 keer met het hoofd) brachten de gastheren langszij, waarna Vincent van Eijk zich tot
matchwinner liet kronen. Hij zorgde voor de 6-5, een echte korfbaluitslag, met een droog
intikkertje.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.
Wij zijn op zoek naar:

MEDEWERKER werkplaats
en/of (servicewagen)

Gezocht voor onze praktijk

Mondhygiënist M/V

- Doorgroeien naar chef werkplaats
- Liefst in bezit van BE-rijbewijs
- Geen 8-5 mentaliteit
- Ervaring in landbouwmechanisatie is een must
- Goede contactuele vaardigheden
- Stressbestendig
- Commerciële instelling
- Positieve uitstraling

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste mondhygiënist (m/v)
die met een leuk team wil werken.
Ingangsdatum en aantal dagen in overleg.
Wanneer jij denkt de juiste persoon te zijn,
stuur ons dan een mail naar: info@praktijkdevest.nl

Vragen of sollicitatie t.a.v. dhr. A. Verburg,
telefoon 0348-500700 of 06- 55 89 88 87
arjan@verburgwaarder.nl

Tandartsenpraktijk ‘De Vest’
Tandarts de Bruyn
IJsselvere 15, 3421 BV Oudewater
0348-561335.

WWW.VERBURGWAARDER.NL

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?
Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.
Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met
opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

Houthandel Woerden
is een jong snelgroeiende
onderneming actief in
de handel in hout en
houtproducten

Wegens huidige en toekomstige groei, zijn wij op korte termijn
op zoek naar zowel parttime als fulltime medewerkers
in de volgende functies:

VERKOPERS
-

Voor de verkoop van tafels en tuinhout
Commerciële instelling
Verkoopervaring is een pre
8 tot 40 uur per week

BEZORGERS

- Voor de bezorging van tafels en tuinhout
- In het bezit van rijbewijs B
- Fysiek werk niet schuwen

ALGEMEEN MEDEWERKERS
■
■
■
■

Elektrotechniek
Mechanische ventilatie
Brand- en inbraakbeveiliging
Datanetwerken

Wilgenweg 3a - 3421 TV Oudewater ■ 0348-561031
info@knotters.nl ■ www.knotters.nl

Opruimwerkzaamheden
Orders verzamelen en klaarzetten
Montagewerkzaamheden
En alle voorkomende werkzaamheden

Voor gedetailleerd functieomschrijvingen kunt u kijken op www.houthandelwoerden.nl
Wij zoeken gezellige mensen met een no-nonsens mentaliteit, die van aanpakken weten
en het als een uitdaging zien samen met ons verder te groeien.
Wat bieden wij:
- Een goed salaris met leuke extra’s
- Een gezellige werksfeer in een jong team
Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV en motivatie aan jan@houthandelwoerden.nl
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Glasvezel in Linschoten

De aanleg van glasvezel in Montfoort is in volle gang en vanaf 25 november gaan we
in Linschoten van start. Je kunt nog steeds overstappen en gebruik maken van een

gratis aansluiting in huis. Hiermee bespaar je minimaal €450. Ga snel naar e-fiber.nl

en kies je abonnement. Maar wacht niet te lang, want de deadline is op 25 november!

Kijk voor meer informatie en het aanbod op e-fiber.nl

