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Vakantie ontspanning Polsbroek groot succes
Sound of Music uitgesteld
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
MediTop Montfoort
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Expositie: ‘Kom kijken in het Koetshuis’
Haastrecht met gemak langs Kickers

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

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

Tweede coronagolf in Montfoort?
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Aanvallen!
Volleybalmiddag drukbezocht
Woensdag konden alle basisschoolkinderen vanaf groep 3 kennismaken met
volleyballen. Vijfendertig enthousiaste kinderen waren flink nieuwsgierig
naar de balsport. Vanaf 14.00 uur werd er fanatiek geoefend met serveren
en de boven- en onderhandse techniek. “Er werd vooral heel veel plezier
gemaakt!”, vertelt trainster Tanja te Poele.
Tijdens de pauze dronken de kinderen
met verhitte hoofden een lekkere beker
koude limonade. Al snel gingen ze waar
aan de slag met aanvallen en zelfs duiken!
Tanja: “De kinderen hebben veel bewogen

Voorlopig wordt er niet gevoetbald
op de velden van Montfoort SV ‘19
Montfoort lijkt in de greep te zijn van een tweede golf corona die Montfoort
overspoelt. Met name jongeren worden positief getest. De bron lijkt te
liggen bij Montfoort SV ‘19 dat sinds afgelopen weekend dan ook op slot
ging. Even wezen de vingers richting Café Bolle Harry. Echter, na
zelfopgelegde quarantaine van kroegeigenaar Harry van den Berg, die zijn
kroeg prompt dichtgooide, blijkt dat hij en personeel negatief getest zijn op
COVID-19. “Gezondheid staat voorop”, meent de eigenaar.
De kroeg zal vanaf woensdag de deuren
weer openen, maar, zo benadrukt Harry:
“Er mag dan geconstateerd zijn dat de
besmetting afgelopen weekend niet
opgelopen is in het café, bestaat er wel
de kans dat iemand het virus bij zich
draagt. Daarom roepen we echt op:
Als je (lichte) klachten hebt, kom NIET
naar het café! Blijf alsjeblieft thuis! Bij het
niet naleven van de reglementen zijn wij
helaas genoodzaakt verdere maatregelen
te ondernemen. Gebruik je verstand.”

door Sjoukje Dijkstra

Hij zegt verder: “Het is gemakkelijk om
Bolle Harry te benoemen, maar nu
kunnen wij dat gelukkig rechtzetten.
We zijn getest. Ze denken ook dat het bij
het voetbal is gebeurd, maar ik vind het
persoonlijk moeilijk om te zeggen waar
het zit.” Ondertussen vinden er voorlopig
geen trainingen plaats en worden er
geen wedstrijden gevoetbald. “Zo willen
we het virus uitbannen en voorkomen

Bolle Harry en zijn personeel testten
negatief op corona.
dat we echt op slot moeten. Nu hebben
we het nog zelf in de hand en kunnen we
het probleem tackelen”, zei Montfoort
SV’19-voorzitter Marian van Schipstal
eerder in een interview met het
Algemeen Dagblad. Verder gaf zij aan
dat vooral twintigers besmet zijn.
Op de geruchten dat er ontzettend veel
besmettingen zouden zijn, gaat ze niet in,
maar het zijn er volgens haar geen
honderd. Recente cijfers van het RIVM
tonen vier besmettingen aan, waarvan
één persoon naar verluidt is opgenomen
in het ziekenhuis. Het afsluiten van de
voetbalvelden zorgde er ook voor dat de
geplande start van het amateurvoetbal
niet door kon gaan. Voor de meeste
teams worden de eerste bekerduels een
week uitgesteld. Na een uitgebreid
contactonderzoek door de GGD zal
gemeente Montfoort zich eventueel
beraden of er verdere maatregelen nodig
zijn om verspreiding te voorkomen.

Twee voortreffelijke sport- en speldagen
Diverse verenigingen verzorgen een aantrekkelijk programma
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Ongeveer 130 kinderen zijn op deze
dagen naar het voetbalveld getrokken.
Op de eerste dag gingen zij met VCH
volleyballen en deden diverse spelen met
de Yellowbellies Kinderopvang.
Op de donderdag gingen zij voor allerlei
leuke tennisspelen naar tennisvereniging
Bergvliet. Voorts was er streetdance en
waren allerlei sportieve activiteiten van
Kickboxen Haastrecht en opnieuw
Yellowbellies. ‘s Avonds was er voor de
oudere kinderen een avondspel.

Verenigingen

Het was voor het tweede jaar dat
Yellowbellies met het Huttendorp
meedoet. Locatiemanager van
Yellowbellies, Djardo Boele vertelt dat dit
vorig jaar op de vrijdagmorgen was en
dit jaar op beide dagen. Op de dinsdag
organiseerden ze diverse spelen en op
donderdag met kleinere groepen
bunkertrefbal. Hij vindt dat het allemaal

door Cees Reichard

ontzettend goed gaat. Er zijn goede
kontakten en hij vindt het prettig dat
meerdere verenigingen meedoen.
“Fantastisch dat we op deze manier met
z’n allen lokaal wat kunnen doen.”
Pascal de Mol van Kickboxing Haastrecht
vindt het ook prettig om hier aanwezig te
zijn. Hij vertelt dat kickboxen bij velen nog
onbekend is. Steeds meer kinderen gaan
het doen. Hij heeft vijftig jeugdleden en
enkelen zijn hier aanwezig en hij bemerkt
dat zij elkaar enthousiast maken.
“De kinderen zijn best wel druk, maar
door de normen en waarden die gesteld
worden, worden zij rustiger. Kickboxen is
een goede uitlaatklep.”

vervolg op pagina 12
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Dit jaar kon de jeugd met zijn hamer, zaag, spijkers en veel hout geen hut
bouwen. Er was helaas geen Huttendorp in Haastrecht.
Gelukkig had het bestuur van het Huttendorp voor een alternatief gezorgd.
Op dinsdag en op donderdag werden op het voetbalveld VVH twee sporten speldagen georganiseerd. Diverse verenigingen verleenden hieraan hun
medewerking en zorgden voor een aantrekkelijk programma.
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en spelenderwijs kennisgemaakt met
onze leuke sport.” Veel kinderen waren
enthousiast over volleybal. Een zei zelfs:
“Ik ga eerst mijn zwemdiploma B halen
en dan kom ik volgende week bij jullie
meetrainen!
Aan het eind was er een overheerlijk ijsje
gesponsord door IJssalon Roberto en dit
was zeker verdiend!
Aankomende vrijdag om 16.00 uur start
er weer met een nieuw volleybalseizoen.
Is uw kind enthousiast of wil hij of zij
eens kennismaken met volleybal? Stuur
een mail naar tc@jupiteroudewater.nl
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Vacature
Sport
Vacature

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroek en Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488
www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 6: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. M.A. van den Berg

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 6: 10.00 uur Hans Savert
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds.J.R. Volk
16.00 uur Prop. J.A. de Kruijf
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 6: 11.45 uur Ds. A.C. Rijken
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 6: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 6: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 6: 09.30 uur Ds. K. Burger
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 4: 19.00 uur Wulverhorst
(alleen voor bewoners)
Za 5: 17.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 6: 09.30 uur Eucharistieviering

Orgelconcerten
Oudewater

Langzamerhand starten de verenigingen hun activiteiten weer op.
Uiteraard alles aangepast aan de voorgeschreven richtlijnen van de RIVM.
Vanaf nu plaatsen wij dan ook weer de evenementenkalender.
Verenigingen kunnen hun activiteiten hiervoor insturen
via de vernieuwde site van De IJsselbode, onder het kopje agenda,
of per mail naar de redactie@ijsselbode.nl

Maandag 7 september is het derde
concert (en tevens laatste) in een
serie van drie in de Franciscuskerk
van Oudewater. De nog zeer jonge
en getalenteerde organist Leendert
Verduijn zal het programma
verzorgen.
Leendert is geen onbekende in
Oudewater en omgeving. Als één van de
organisten van de Grote Kerk in
Oudewater is hij een bekende in de stad.
Lessen volgde hij op plaatselijk, nationaal
en internationaal niveau. Ook sleepte hij
diverse prijzen in de wacht.
De verwachtingen zijn dan ook hoog
voor maandag de 7e. Op het programma
staat o.a. Choral II van de Franse
componist Cesar Franck. Een zeer
geliefd werk onder de orgelliefhebbers.
Ook bij Leendert ontbreekt Louis Vierne
niet. Deze 150 jaar geleden geboren
Parijse organist staat dit jaar centraal.
Van de Noor Edvard Grieg speelt
Leendert een bewerking van de Holberg
Suite.

U bent welkom vanaf 19.30 om de
kerk eens goed te bewonderen.
En om 20.00 start het programma
met een toelichting van de organist.
U kunt zich aanmelden op het
volgende mailadres:
concertenoudewater@gmail.com.
Tevens kunt u bij de ingang gebruik
maken van een pinapparaat inzake
de entree. We hopen u te mogen
ontmoeten.

YouTube-dienst
Zondagavond 6 september is om
19.00 uur een YouTube-dienst in de
Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136
te Haastrecht. De kerk is open vanaf
18.45 uur. Thema: God zegt: ‘Ik geef
jullie voor altijd een teken van mijn
belofte. Ik zet mijn boog in de wolken.
Dat is het teken van mijn belofte aan
jullie en aan ALLES wat op aarde leeft’.
Genesis 9 vers 12-13
Iedereen is van harte welkom, gewoon
zoals je bent; waar je ook vandaan
komt en wat je achtergrond ook is!

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

1 SEPTEMBER 2020

Evenementenkalender

September

DONDERDAG

3

Repaircafé. Van 13.30 tot 16.00 uur
in Theater Concordia. Iedereen is van harte welkom
om met hun kapotte spullen naar Concordia
te komen, om die ter plaatse, samen met
vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.

HAASTRECHT

VRIJDAG

4

Klaverjassen bij De Geelbuik.
Het klaverjasseizoen start weer maar wel in
aangepaste vorm. In verband met de ruimte vinden
de klaverjasavonden van De Geelbuik
voorlopig plaats in het clubhuis van FC Oudewater,
aanvang 20.30 uur

OUDEWATER

ZATERDAG

5

Joris Linssen & Caramba: RAAK.
Om 19.00 uur en om 21.30 uur in Theater Concordia*.
Raken en geraakt worden, daar draait alles om.
En dat doen deze topmuzikanten vol overgave met
hun opzwepende liedjes, prachtige ballades,
ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en
loepzuivere samenzang.
Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/
tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale
vrienden. Een theaterconcert vol interactie, energie
en ontroering. Recht in het hart: RAAK!

HAASTRECHT

ZONDAG

6

Verhalencafé. Vanaf 15.00 uur in Theater Concordia.
Voor de pauze is er een open podium met
drie korte optredens van verteltalent uit de regio.
Na de pauze is de gastverteller Ailun Elzenga met de
voorstelling ‘Aan de voet van een droom’.
Ze wordt muzikaal begeleid op de hangdrum door
David Samson.
Reserveren: www.verhalencompagnie.nl.
Toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage mag ‘in de hoed’.

HAASTRECHT

VRIJDAG

11

Klaverjassen bij FC Oudewater.
In het clubhuis, aanvang 20.30 uur.

OUDEWATER

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

Brillen

Onmiddellijk na het berichtje in De IJsselbode van twee weken geleden kwamen de niet
meer gebruikte brillen in ‘drommen’ naar de wereldwinkel: mensen hingen één, twee of
drie brillen in een plastic tasje buiten openingsuren aan de deur van de winkel. Het
resultaat was, dat er tot dusverre niet minder dan 88 brillen ingeleverd zijn, die straks,
samen met de brillen die door wereldwinkels in andere plaatsen ingezameld zijn, als
retourvracht vanuit het wereldwinkel inkoopcentrum in Culemborg naar een oogkliniek
in Cambodja worden verstuurd, waar er weer veel slechtzienden blij mee gemaakt
kunnen worden.

Vakantie
ontspanning
Voorlichtingsbijeenkomst
niet-aangeboren hersenletsel Polsbroek een succes
Op dinsdagmiddag 8 september is er een informatiebijeenkomst van
13.45 tot 14.45
uur in het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10 te
DE IJSSELBODE
Gouda, Bestuurskamer (begane grond, route 41). Zaal open om 13.30 uur.
Het thema is deze keer: ‘Een gezonde leefstijl en hoe deze vol te houden’.

DAAR GA JE
Lenneke van
Tol, verpleegkundig
VOOR
ZITTEN! specialist, Master Social Work and Innovation,
Groene Hart Ziekenhuis, gaat in op dit onderwerp en zal uw vragen beantwoorden.
Deze bijeenkomst is voor mensen die recent of langer geleden een herseninfarct,
hersenbloeding, TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie hebben gehad.
Het is ook voor mensen met MS of Parkinson. Ook familieleden en andere
geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst is gratis.

Digitaal

Deze bijeenkomst zal ook digitaal bij te wonen zijn. Hiervoor ontvangt u na
aanmelding per e-mail een link en wachtwoord.
Aanmelden voor deze bijeenkomst via info@transmuraalnetwerk.nl (bij voorkeur) of
middels een bericht op de voicemail van 0182-505534. Geef bij aanmelding uw
naam, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal personen door waarmee u komt.
Ook horen we graag of u voor deze bijeenkomst naar de locatie komt of dat u deze
digitaal wilt volgen.

De laatste vakantieweek had dit jaar in Polsbroek een wat andere invulling
door Corona. De laatste decennia staat de week in het teken van hutten
bouwen tijdens de timmerweek. In overleg met de gemeente Lopik en de
veiligheidsregio kon Dorpsvereniging Polsbroek de schoolkinderen een
alternatief programma voorschotelen.
Voorzitter Peter Jan de Jong: “En dat
was eigenlijk ook best eens leuk dat het
allemaal wat anders is”. De opzet was
gericht op kinderen tot 12 jaar, met op
iedere avond van de week tussen 18.30
en 20.00 uur een programma.
Op maandag ging gelijk de beuk erin met
een heus springkussenfestival. Op het
sportveld van SPV’81 lagen diverse
springkussens en stormbanen te
wachten. Dinsdagavond was er een leuke
fietspuzzeltocht voor het hele gezin.
De route voerde door Polsbroek,
Cabauw, Schoonhoven en Vlist, waarbij
onderweg vragen gevonden (en
beantwoord) moesten worden.
Woensdagavond was het weer wat
slechter, maar dat gaf geen problemen:
binnen in het (vernieuwde) dorpshuis
wachtte een knutselteam. Diverse leuke
knutsels konden mee naar huis.
Donderdagavond troffen ze in het dorp
wat ‘rare snuiters’ aan. Dit bleek de

Vossenjacht te zijn. Op vrijdagavond was
afsluitend een poldersurvival.
Via touwbruggen, loopkussens,
slingerbanen, drijvende kussens etc.
moesten de plaatselijke (bagger)sloten
overgestoken worden. Het naderend
onweer maakte dat het vrijdagavondprogramma naar zaterdagmiddag was
verzet.
De reacties waren positief. Leuk element
was dat er via een stempelkaart tijdens
het deelnemen gespaard kon worden
voor een medaille. Die vond vrijdagavond
gretig aftrek. Wethouder Van Everdingen
bezocht spontaan een van de activiteiten.
Ook hij sprak zich uit blij te zijn dat de
dorpsvereniging zich in deze Covid
periode kan aanpassen, zodanig dat er
toch zoiets positiefs georganiseerd kan
worden. Peter Jan: “Het bestuur van de
dorpsvereniging kijkt in ieder geval
tevreden terug op een hele leuke week”.
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Met spoed gezocht:
Nederlandstalige professionele

interieurverzorgster
voor 5 uur per week in Oudewater
Interesse? mail naar
info@brasseriebou.nl
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PRIKBORD

Gratis second
opinion voor
ondernemers

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

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

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Richard Proost Sport

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?
Wij helpen u graag. Er zijn geen kosten!
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

OPEN DAG

bedankt: COOP Heijmans

zaterdag 5 september

Groeneweg Aardappels • Vepo Cheese
Vlooswijk • Zuivelboerderij Hoogenboom
De Grillburger • Pluimveebedrijf Wiltenburg

10.00 - 15.30 uur

Maak kennis met
de docenten en het
nieuwe cursusaanbod

GEEN INSCHRIJFGELD
IN SEPTEMBER

En alle anderen die een bijdrage hebben
geleverd aan onze ZOMERKAMPEN.
Mede door jullie was het fantastisch!

RICHARDPROOSTSPORT.NL

CORONAPROOF
OPEN LESSEN

AHLES
RESERVEREN VOOR OPEN LESSEN
VERPLICHT. MEER INFO OP:

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Range Rover V8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘12
‘11
‘07
‘08
‘14
‘12
‘09
‘13
‘13
‘09

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.450,5.950,3.950,4.250,8.450,3.650,6.250,8.250,5.950,23.950,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 2 september

en

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo

Tuinzaal
Tuinzaal

19.00 Creasoos

Tuinzaal

Esdoornstraat 19 - Driebruggen

-

0348 - 501808

Alleen voor bewoners van De Wulverhorst

Voor bewoners en mensen van buitenaf
Donderdag 3 september

10.00 Spelletjes
14.00 KBO/PCOB
spelletjesmiddag
Vrijdag 4 september

10.00 Sport of spel
14.00 Modeverkoop
v/d Kloostermode

Tuinzaal
Tuinzaal

15:00 Modeverkoop
v/d Kloostermode

Tuinzaal

19.00 RKK kerkdienst

Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

voor bezoekers van buitenaf

alleen voor bewoners
Zaterdag 5 september
Zondag 6 september

10.00 Koffiedrinken

• Sportmassages • Aroma therapiemassages
• Voetmassage
Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater 06-14590987
Boek online op

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

kan vanaf woensdag 2 september tot en
met maandagmiddag 7 september 12.00 uur.
kan vanaf woensdag 16 september tot en
met maandagmiddag 21 september 12.00 uur.

Het Menu:

Komkommersalade

• Appelkruimelgebakje
met vanille rumsaus

De kosten bedragen e 11,00 p.p.

Tuinzaal

14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal

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

|

Inschrijven voor woensdag 9 september

•

Tuinzaal
Tuinzaal

10.45 Bewegen met fysio

Prins Bernhardstraat 2

U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214.

met bolognaise saus en geraspte kaas

14.00 Wandelen met Zonnebloem
Ook voor mensen van buitenaf.

in De Wulverhorst voor jong en oud.

• Heldere kippensoep
• Spaghetti

1e keer geen dans alleen koffie drinken

Dinsdag 8 september

www.jvgabriel.nl of kijk
op facebook of instagram

Inschrijven voor woensdag 23 september

Tuinzaal

Maandag 7 september

TREK OUDE KLEREN AAN!

HET MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER

www.nanthaimassageoudewater.com

voor bewoners

VOOR WIE IS HET?
Alle kinderen van 7 tot en met 15 jaar
WA N N E E R I S H E T ?
Vrijdag 4 september van 19.00 - 21.00
WA A R I S H E T ?
De Walnood, naast het klooster
Provincialeweg Oost 62, Haastrecht

Stichting Ouderenzorg Oudewater organiseert

Tuinzaal

Tuinzaal

WA T D O E N W E ?
Opening seizoen 2020 - 2021 (gratis)

3421 JD Oudewater

DE IJSSELBODE

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Daar zit muziek in:
Sound of Music uitgesteld Muziekhuis Oudewater gewoon open
OUDEWATER

Zeker geen afstel!

Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten de productie van
‘The Sound of Music’ voor onbepaalde tijd uit te stellen” zeggen voorzitter
Ton Mastwijk en bestuurslid Annemieke Rutges-Klijn van Treatief.
“Heel vervelend maar het kon niet anders. We zouden eerst in maart
beginnen voor voorstellingen in december 2020. Later dachten we dat we in
september wel zouden kunnen beginnen, om in het voorjaar van 2021 te
pieken. Maar het is onverantwoord. Dus moesten we helaas het besluit
nemen om uit te stellen “.

Het was even zweten, maar er ligt een nieuw programma voor een jaar lang
muziek, zang, theater en dans in Muziekhuis Oudewater. Op zaterdag
5 september is er Open Dag.
Onder een grote tent op het terrein voor
Muziekhuis Oudewater, vertellen Loes en
Sebas over de plannen voor het nieuwe
seizoen. Normaal gesproken hebben ze
in juni het programma al rond.
Loes: “Tijdens het Heksenfestijn delen
we de informatieboekjes uit. Dit jaar was
het een flinke puzzel. Maar we gaan
starten en daar zijn we heel blij mee!”
De individuele instrumentlessen en kleine
groepslessen kunnen gewoon doorgaan.
De lokalen zijn groot genoeg om afstand
te houden. Ook de Musical Kids
(6-9 jaar) en Musical Class (10-17 jaar)
gaan weer beginnen aan nieuwe
producties. De Musical Class gaat dit jaar
met de Musical ‘Footloose’ aan de slag.
De voorstellingen staan gepland in juni.
Loes: “Net als de andere voorstellingen
zijn we druk bezig deze coronaproof te
organiseren.”

kindercentrum Jip & Janneke gebruikt
wordt. De kinderen die de muzieklessen
op school leuk vinden, kunnen in het
Muziekhuis verder muziek ontdekken in
een opbouwende lijn.
Peuters kunnen al kennismaken met
muziek en bewegen om vervolgens door
te stromen naar de cursussen.
Het Muziekavontuur voor groep 1-2 en
Het Muziekfeest voor groep 3-4.
Daarna kunnen kinderen vanaf groep 5
kiezen voor de Slagwerkgroep voor een
wekelijks trommeluur op percussieinstrumenten van over de hele wereld of
kennismaken met diverse
snaarinstrumenten in het Snaren &
Gitaren orkest. “Als kinderen deze
basisvorming doorlopen hebben, kunnen
ze gefundeerd kiezen voor het spelen van

door Ellen van Leeuwen

een instrument, of niet. Plezier in samen
muziek maken en spelenderwijs
ontdekken staat centraal”, legt Loes uit.

Open dag

Op zaterdag 5 september is er Open
Dag bij Muziekhuis Oudewater. Kinderen
kunnen open lessen volgen bij allerlei
cursussen. Vooraf inschrijven is nodig.
Uitgebreide informatie vindt u op
www.muziekhuisoudewater.nl. Via een
videoverbinding volgt u buiten op het
plein het live verslag van de open lessen
binnen in het Muziekhuis! Ouders van
iets grotere kinderen hoeven dus niet
mee naar binnen en kunnen op het plein
genieten van een kopje koffie en terecht
met vragen bij de informatiestand.

Buiten repeteren
Ze haasten zich daarna om te stellen dat
‘uitstel’ zeker geen ‘afstel’ wordt.
‘The Sound of Music’ komt er zeker.
Ook al gaat het nog een of twee jaar
duren...... het zal er zeker van komen.
Op dit moment is het gezondheids- en
ook het financiële risico te groot.
We willen er een feest van kunnen
maken voor spelers, organisatoren en
vooral voor de toeschouwers. Dat gaat
gewoon niet met de huidige
Coronaregels. Samen repeteren en
gezellig na afloop van een repetitie
samen zijn, is op dat moment
onmogelijk. Er is geen peil op te trekken
wanneer dat weer wel kan.
Alle sponsoren, spelers, begeleiders,
vrijwilligers en nu dus ook potentiële
gasten zijn op de hoogte gebracht.
“We hopen dat de sponsoren hun
bijdragen bij ons parkeren. Een aantal
heeft dat al toegezegd. Zodra we de
draad weer oppakken hebben we op het
financiële vlak alvast een vliegende start.
Heel veel spelers hebben aangegeven dat
ze het vervelend vinden, het begrijpen,

door Siem van der Burg

maar zeker weer mee doen als we weer
beginnen. We zijn van plan te zijner tijd
opnieuw audities te houden. Al was het
maar om te kijken of we meer
mannelijke spelers kunnen aantrekken,
eventuele afvallers vervangen of
aanpassingen in de cast moeten doen
vanwege de leeftijden van de jeugdige
spelers. We gaan er alles aan doen om
de spelers die de toezegging hadden dat
ze mee mochten doen in de uitgestelde
productie een rol toe te wijzen”.
“Het is vervelend dat het zo loopt voor
alle betrokkenen. Het is helaas niet
anders. De steun die we van alle kanten
ontvangen en de toezeggingen van alle
betrokkenen om weer te helpen en mee
te doen zodra het weer kan, zorgt dat we
er alle vertrouwen in hebben dat het er
zeker van gaat komen. We weten alleen
nog niet wanneer. We houden de ontwikkelingen in de gaten en iedereen op de
hoogte”.

Aangepast feestje tijdens
Open Monumentendag
Oudewater
door Ellen van Leeuwen

Op 12 september is het Open Monumentendag in Oudewater.
Een bijzondere editie dit keer, dat wel. “Het heeft ons echt wel wakker
gehouden, maar we zijn heel blij met wat er is! Voor de Lock down hadden
we ons programma al klaar”, begint Margo Stekelenburg van de werkgroep
Open Monumentendag. “Maar dat konden we op onze buik schrijven.”
Na overleg, met de gemeente en met elkaar, wordt besloten om de
Open Monumentendag in Oudewater toch door te laten gaan.
We gaan er een mooie dag van maken!”

Leren

Het thema van dit jaar; leermonumenten,
kan je op verschillende manier opvatten.
“In de zin van leer/leder en van leren:
zoals het Muziekhuis Oudewater.
Daar leer je heden ten dage en daar
leerde je vroeger, toen het een Openbare
School was.” De themawandeling van dit
jaar leidt langs monumenten of plekken
waar vroeger geleerd werd of nu geleerd
wordt. Bovendien brengt het u ook langs
plaatsen waar vroeger bijvoorbeeld een
leerlooierij of schoenmakerij zat.
De wandeling kunt u ophalen bij het
Toeristisch Informatie Punt.
In de etalages van de winkels in de
binnenstad hangen oude klassenfoto’s
van de ondernemers. Herkent u de
ondernemer? Of misschien uzelf of uw
familielid? U kunt meedoen aan de
wedstrijd ‘raad de plaat’.
Amateurarcheoloog Caio Haars doet veel
opgravingen in Oudewater. Hij heeft ook
diverse leren schoenen en zolen
gevonden. Een aantal voorbeelden van
zijn vondsten zijn te bekijken in de
etalage bij het TIP.
Speciaal voor deze dag schreef
stadsdichteres Nelleke den Boer een
gedicht ‘Momenten uit het verleden’,
welke in het middagprogramma op de
Markt wordt voorgedragen.

Kerken en musea

In het stadskantoor kunt u, in kleine
groepjes, het schilderij ‘Het Weeshuis’
bewonderen. Om 13.00 uur klinkt er een
bijzonder beiaardconcert vanaf de
stadstoren. Het concert wordt
opgedragen aan de Oudewatenaren die
afgelopen jaar een lintje hebben
gekregen. Beiaardier Bob van der Linde
maakte voor hen een speciaal muzikaal
arrangement van verzoeknummers.
Op het Kerkplein is een beperkt aantal
zitplaatsen aanwezig voor
belangstellenden.

De St. Fransiscuskerk is de hele dag
open. U kunt daar de voortgang van de
restauratie bekijken. Ook de Grote of
St. Michaëlskerk is geopend voor
publiek. Om 15.00 uur wordt daar een
kinderconcert gegeven door
Stadsorganist Gerben Mourik en verteller
Bert Rebergen.
Aanmelden is hiervoor verplicht via
contertenoudewater@gmail.com
Het Touwmuseum en de Heksenwaag
zijn ook gewoon geopend, zoals we dat
nu gewend zijn.

Een feestje

Op de Markt is er muziek en een pop-up
quiz over Oudewater. Margo nodigt
iedereen van harte uit om te komen
luisteren en meespelen. “De Peperstraat
en Korte Havenstraat worden afgesloten
voor verkeer. Iedereen mag met een
klapstoel of picknickkleedje plaatsnemen
in een van de door ons gemarkeerde
cirkels. Het wordt een aangepast feestje,
maar wel een feestje!”
Voor de muzikale omlijsting worden nog
getalenteerde Oudewatenaren gezocht.

De verschillende koren van Muziekhuis
Oudewater repeteren iedere twee weken
buiten, soms onder de tent. Sebas:
“Straks wordt het weer kouder natuurlijk.
We zijn aan het bekijken of we op een
andere locatie terecht kunnen.”
Er is ook allerlei nieuws te melden.
Vanaf september biedt Studio Max
Dance een aantal danslessen aan in het
Muziekhuis. “We gaan daarnaast samen
met Max Dance leuke activiteiten en
optredens organiseren”, aldus Loes.

123ZING

Het cursusaanbod is ook uitgebreid met
een nieuw traject Basisvorming Muziek
2-12 jaar. Dit nieuwe naschoolse aanbod
sluit aan op de landelijke muziekmethode
123ZING van Sebastian en Loes die
ondertussen ook op alle basisscholen in
Oudewater en sinds kort op

Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...

Ellen van Leeuwen
06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl

Denkt u nu: ik wil wel wat zingen of
spelen tijdens de middag?
U kunt zich melden bij Margo op
dehexameter@gmail.com
Voor alle locaties geldt dat er maar een
beperkt aantal plekken zijn.
Wie het eerst komt…
De werkgroep is nog met Midland FM in
overleg over of zij de gehele dag live
kunnen verslaan. “Zo kunnen ook de
mensen die liever niet naar buiten gaan,
toch meegenieten!”
Meer details over het programma leest u
binnenkort op oudewater.net. Houdt de
website in de gaten!

Meer bussen

Met ingang van 30 augustus is de dienstregeling van Syntus Utrecht uitgebreid.
De meeste bussen rijden weer volgens de gebruikelijke dienstregeling.
Daarnaast rijden de bussen op een aantal lijnen volgens de kerstvakantiedienstregeling, en enkele lijnen hebben extra toegevoegde ritten.
Lijn 5 (Oudewater-Woerden) rijdt een nieuwe route. In de spitsuren rijdt de bus een
rechtstreekse route tussen station Woerden (noordzijde) en halte J.J. Vierbergenweg
in Oudewater. Hierdoor wordt de verbinding tussen Woerden en Oudewater sneller en
is er meer capaciteit. De haltes Centrum-Noord en De Wulverhorst in Oudewater
komen met deze nieuwe dienstregeling te vervallen. In de daluren reis je met lijn 107
tussen Woerden en Oudewater via Montfoort: deze lijn heeft een extra rit in de vroege
ochtend, en rijdt de hele dag door vier keer per dag.
De complete nieuwe dienstregeling vind je op https://reizen.keolis.nl/nl/utrecht

Nou iets anders

Column

And now for something completely different, nou iets heel anders:
van die Brexit komt natuurlijk niks terecht, ze willen per 31 december
helemaal geen handelsovereenkomsten en geen verdere
samenwerking met de Europese unie, geen pottenkijkers,
geen correspondenten van buitenlandse media, kortom Coronation
Street, doperwten zo groot als schaapskeutels met muntsaus, aan de
verkeerde kant van de weg rijden en met de klok mee de rotonde om
gaan. Hun muziek komt uit doedelzakken en op Whit Friday
(is vrijdag na Pinksteren) gaat de Engelse muziekliefhebber naar een
oeroud blaaskapellenfestival waar al minstens 150 jaar dezelfde
marsmuziek gespeeld wordt (voor de liefhebber: Knight Templar).
De vraag is of wij (in Europa) Engeland nog langer moeten uitnodigen
voor het Eurovisiesongfestival? Wat moeten we nog met die lui?
Mogen ze nog meespelen in de Europa League, of kappen we met de
uitwisseling van alle Engelse sport en cultuur?
Het vervelende is dat je er zelf last van hebt als Engeland zijn
Splendid Isolation koestert: geëmmer aan de grens (ze denken eind
december 40.000 extra douanebeambten nodig te hebben)
bijvoorbeeld voor de jongens die dagelijks met hun truck alle groenten
en bloemen die ze daar zelf niet kweken, naar de overkant moeten
brengen, dat ze vervelend gaan doen tegen Nederlandse, Franse,
Belgische, Deense, Noorse en Portugese vissers en dat ze belasting
gaan heffen op tv-programma’s met Midsummer Murders of Antiques
Roadshow alleen nog achter de knop.
Terwijl die Boris Johnson van de Engelsen toch eigenlijk maar een
gematigde idioot en bovenmatig productieve leugenaar is, zijn er
grotere gekken aan het werk die een evenredig grotere invloed hebben
op ons dagelijks welbevinden, en niet in hun eigen Staten alleen.
En het gaat niet alleen over het blokkeren van exportvergunningen
voor onze hoogwaardige technische apparaten of TikTok op de
smartphone van mijn kleinzoon, maar ook over het mannetje
Piet Hoekstra die ons komt vertellen hoe zijn baas het hier wil
hebben. En hoewel die baas net zo machtsbelust en venijnig is als
vroeger Moboetoe en Mugabe, hebben we er toch veel meer last van.
‘t Is net of er een thriller van drie maanden wordt afgespeeld,
ongelofelijk spannend en wat die nog extra enerverend maakt, is dat
het nog eens slecht kan aflopen ook. ‘t Zou mij niks verbazen als er
hier ook heel wat mensen met verkiezingskoorts blijken rond te lopen
die daar een rustgevend pilletje voor moeten slikken, of een tabletje
onder de tong voor een gelijkmatiger hartslag. Zo’n gek daar aan de
knoppen is gewoon van invloed op onze kwaliteit van leven, terwijl we
hem toch niet gekozen hebben. En afzetten kun je hem ook niet,
ik bedoel: hoe zeer je je kop ook in ‘t zand steekt, het nieuws van de
wereldpolitiek dringt toch ongevraagd en altijd in je kop door,
ook al trek je de stekker eruit.
Houd goede moed dus, tot 17 november!
Otto Beaujon
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Je bent niet meer waar je was
maar je zult altijd zijn waar wij zijn...

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op. Zo is het goed

Na een leven van hard werken en zorg voor zijn gezin,
geven wij met veel verdriet kennis van het overlijden
van onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Johannes Gerardus
Blommestein
Joop
weduwnaar van Martha Blommestein-Oudejans
* Amsterdam,
18 juli 1929

† Lopik,
20 augustus 2020

Met diepe bewondering en veel respect voor haar
moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat
zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven,
geven wij u kennis van het heengaan van onze
allerliefste en zorgzame moeder, schoonmoeder en
fantastische oma

Maria Gijsberta van Wees van Rooijen
Ria

Gert
Jeroen en Greet
Karina en Ron
kleinkinderen

weduwe van Koos van Wees

Geheel volgens zijn wens hebben wij
woensdag 26 augustus in besloten kring
afscheid genomen van hem.

* Benschop,
24 februari 1941

† Utrecht,
28 augustus 2020

Riny Kolfschoten - Muys
Hierdoor kunnen wij allen verder gaan
en de herinnering aan haar met ons meedragen.
Kinderen en kleinkinderen
Oudewater, september 2020

Ed en Liane
Tyra
Nikky
aandacht voor afscheid

Co
De avondwake en de uitvaartplechtigheid worden
in besloten kring gehouden op donderdag 3
en vrijdag 4 september in parochiekerk
St. Franciscus van Assisië te Oudewater.
Aansluitend begeleiden we onze moeder en oma,
eveneens in besloten kring, naar haar laatste
rustplaats op de R.K. Begraafplaats te Oudewater.
U bent op vrijdag 4 september rond 12.15 uur
welkom om, op gepaste afstand van elkaar,
Ria een laatste groet te brengen langs de route
naar de begraafplaats.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Het heeft ons bijzonder goed gedaan en ontroerd
dat er zo velen belangstelling hebben getoond
tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jolanda en Erik
Denise
Rémon

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar
de liefdevolle zorg van de medewerkers van
Thuiszorg Careyn Montfoort en
Woonzorgcentrum De Schutse in Lopik.
Correspondentie adres:
Familie Blommestein
Wulverhorst 136
3417 TP Montfoort
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Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Van Wees
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

06 53 53 68 88

0348 - 56 23 98

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

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

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl
Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

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

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

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

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
.00
17
0.0
van 08
Ma t/m vr open

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
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Praat mee over duurzame
energie in Oudewater

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’
invulling aan de verplichting waar de gemeente aan moet
voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale
Energiestrategie (RES). Eén van die verplichtingen is het
opwekken van elektriciteit via windmolens en zonnevelden.
Daarom zijn we sinds maart in
gesprek met inwoners over wat we
belangrijk vinden en welke zorgen en
ideeën er zijn.
Dit wordt samen met o.a. een ruimtelijke analyse vastgelegd in een
‘Afwegingskader’.
Deze wordt voorgelegd aan de raad
en geldt als basis voor de bijdrage
van Oudewater aan de RES.
Zo bepalen we samen hoe Oudewater
bijdraagt aan het Klimaatakkoord en
de RES.

Voorlichting over de
Regionale Energiestrategie

Op basis van alle input is er een
concept-Afwegingskader opgesteld.
In september komen we hierover
graag bij u terug.
We starten met een voorlichting over
de RES. Daarna zijn er twee avonden
waarop u kunt reageren op het
concept.

We gaan graag met u in gesprek over
het concept-Afwegingskader tijdens
een laatste ronde inloopavonden:
16 september in Papekop en
23 september via een online sessie.

• Freule van Wassenaarstr 22
in Hekendorp
het plaatsen van een
dakopbouw,

ingediend op: 23-08-2020,
dossiernummer: OLO5393107

Om over te gaan op duurzame
energie staat er in het Klimaatakkoord
dat regio’s afspraken maken in de
Regionale Energiestrategie.
Oudewater valt onder de RES U-16.
Maar wat betekent de RES?
Hierover organiseert Oudewater
samen met andere gemeenten online
voorlichting op 9 september.

APV / Bijzondere wetten
• Kapellestraat 39 in Oudewater
het produceren van geluidshinder
tijdens een bruiloft op
18 september 2020,
ingediend op: 19-08-2020,
dossiernummer: 2024262

Besluiten / beoordelingen
APV / Bijzondere wetten

Reageer op het
concept-Afwegingskader

• In particuliere voortuinen in
Oudewater
het organiseren van een
rommelmarkt op 29 augustus
2020, besluit:

melding geaccepteerd op 20-082020, dossiernummer: 2024126

Meer informatie + aanmelden:
www.oudewater.nl/
duurzame-energie

• Korte Havenstraat in Oudewater
het ophangen van een spandoek
van 14 t/m 27 september 2020
ter promotie van energiecafe’s
en inloopavonden van
gemeente Oudewater en
Energie Oudewater,

Klein chemisch afval
en elektrische apparaten

besluit: verleend op 24-08-2020,
dossiernummer: 2024188

Restafval bestaat (bijna) niet

Het verbranden van restafval kost geld, betekent een verlies aan grondstoffen
en is daarmee belastend voor het milieu. Hoe minder restafval, hoe beter dus
en dat kan door afval beter te scheiden. Wist u dat maar heel weinig afval echt
bij het restafval thuishoort?
Door gescheiden inzameling van
Klein Chemisch Afval (KCA) en kleine
kapotte elektrische apparaten kunnen
waardevolle
stoffen
gerecycled
worden.

Dit mag naar de Milieustraat
of detailhandel:
• Lege batterijen:
inzamelton bij veel winkels,
supermarkten en bouwmarkten
of KCA-depot bij de Milieustraat
• Kapotte elektrische
apparaten:
inleveren bij de meeste
witgoedwinkels, bouwmarkten,
Milieustraat, kringloopwinkel
(gratis)

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

• Klein chemisch afval:
inleveren bij de Milieustraat.
KCA bestaat uit huishoudelijke
producten (bv. schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen),
lampen (bv. spaarlampen,
tl-buizen), medicijnen (maar ook
injectienaalden en kwikthermometers), doe-het-zelfproducten
(bv. verf, wasbenzine, afbijtmiddel)
en afval uit hobby (bv. etsvloeistoffen) en vervoer (bv. accu’s, olie)

Mijn AfvalWijzer
Weet u dat

U batterijen het beste apart van het
overige klein chemisch afval kunt
bewaren om vervuiling van de
batterijen te voorkomen?

Tip

Download de AfvalWijzer app
of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

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
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

1 SEPTEMBER 2020

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
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

Even opzoeken wanneer uw
afval wordt opgehaald, in
welke bak iets thuishoort en
waar
de
dichtstbijzijnde
verzamelcontainers staan?
Dat kan simpel met de
AfvalWijzer app speciaal
voor
inwoners
van
de
gemeente Oudewater.
Zo wordt afval scheiden nog
gemakkelijker.
De AfvalWijzer app laat zien
wanneer welk afval op uw adres
wordt opgehaald. Als u dit instelt,
krijgt u een herinnering om de juiste
bak buiten te zetten.
Via de AfvalWijzer app vindt u ook
alle inleverpunten voor afval bij u in
de buurt, zoals verzamelcontainers
voor glas, textiel, PMD etc.
Twijfelt u in welke bak bepaald afval
thuishoort? De AfvalWijzer geeft
voor meer dan 1.000 producten een
advies in welke afvalbak u ze moet
weggooien.

Download de app

De afvalapp is gratis te downloaden
voor uw iPad, iPhone, Windows of
Android toestel, zoek in de App
Store, Microsoft Store of in Google
Play op ‘AfvalWijzer app’.
Liever uw computer gebruiken om
de informatie te raadplegen?
Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl.

Dinsdag 1 september 2020

• Kapellestraat 39 in Oudewater
het produceren van geluidshinder
tijdens een bruiloft op
18 september 2020,
besluit: verleend op 25-08-2020,
dossiernummer: 2024262

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oudewater 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:
• V.O.F. de Vor voor het adres:
Noord-Linschoterzandweg 35
in Snelrewaard.
De melding heeft betrekking
op de bouw van een
presentatieruimte met
paardenboxen en opslag
en het vergroten van een
bestaande werktuigenberging.
Tevens wordt het veebestand
gewijzigd.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een afspraak
te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30
tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
tel. 088 - 022 50 00.

vervolg op pagina 2

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
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Nieuws van het college

Uitdagingen van de stad

Wonen en bouwen in Oudewater
De woningnood in Oudewater is groot. De koopprijzen zijn sterk gestegen en de wacht- en zoektijd voor een sociale huurwoning neemt toe.
Verder vinden senioren moeilijk een geschikte woning die past bij hun nieuwe levensfase. Hierdoor stagneert de woningmarkt. Daarnaast
verandert de vraag naar het soort woningen. Er is meer behoefte aan kleinere woningen. Er wonen namelijk steeds minder mensen in één
huis. Dat komt doordat gezinnen gemiddeld kleiner zijn en mensen ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen. Ook gaan er meer
mensen scheiden en willen jongeren meer bewust, kleiner, wonen.
Het liefst willen we dat iedereen in Oudewater een woning kan vinden die past bij de levensfase
waarin hij of zij zit. En een woning die past bij de portemonnee. Hiervoor is het nodig dat er
doorstroming op de woningmarkt plaatsvindt. Dat kan onmogelijk zonder woningen bij te
bouwen. Het bouwen van woningen staat dan ook hoog op het prioriteitenlijstje van het college.
Daarbij moeten we goed kijken wat voor woningen we gaan bouwen, om leegstand in de
toekomst te vermijden.
Waarom bouwen we dan nog niet en duurt het zo lang?
Het makkelijkste zou zijn om woningen te bouwen net buiten de stad. Maar daarover valt pas
met de Provincie te praten als alle mogelijkheden zijn benut om binnen de stad te bouwen.
Daarom zetten we alles op alles om projecten binnen de stad te realiseren. Maar hierbij moeten
we zorgvuldig te werk gaan en lopen we regelmatig vertraging op.
Binnenstedelijk bouwen is ingewikkeld en duur
• Rechtsbescherming is groot
Voor het bouwen binnen de stad is de rechtsbescherming van mensen die er al wonen
groot. De gemeente moet, zoals dat hoort, alle procedures om bezwaar te kunnen maken
netjes doorlopen. Bovendien maken mensen regelmatig gebruik van de mogelijkheden tot
bezwaar en beroep. Deze procedures kosten tijd en geld.
• Afwegen van tegenstrijdige belangen
Vaak hebben we te maken met verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Aan de ene
kant het algemeen belang van Oudewater, zoals wonen, bereikbaarheid, de noodzaak van
voorzieningen en werkgelegenheid voor onze inwoners. En aan de andere kant de
bijzondere belangen van een beperkte groep, zoals het uitzicht, parkeren en afval.
Daarnaast zijn groepen inwoners het onderling niet altijd eens. Het in kaart brengen van
alle belangen en mogelijkheden om te komen tot de juiste afwegingen kost tijd.
• Gang naar de rechter staat open
Het college neemt u, inwoners bij alle plannen serieus. Waar mogelijk gaan we in een
vroegtijdig stadium met betrokkenen in gesprek. Soms kunnen we de plannen aanpassen.
Toch lukt het niet altijd om de laatste bezwaren weg te nemen. Dan bestaat er vaak nog de
mogelijkheid om naar de rechter te gaan. En zijn we zo maar weer 1 of 2 jaar verder.

Hoe staat de woningbouw in Oudewater er nu voor?
Hierna geven we graag een opsomming van wat we tot nu toe hebben bereikt.

Marieke Teitink (directeur-bestuurder De Woningraat) en wethouder Bob Duindam, ondertekenen
de overeenkomst die de realisatie van woningbouw aan de Wijngaardstraat mogelijk maakt.

Locatie

Fase

Aantal
woningen

Verwachte start
bouw

Buitenstedelijk bouwen kan alleen na akkoord van de Provincie
De procedures om buiten de stad te bouwen gaan altijd via de Provinciale Staten. Het college
grijpt dan ook iedere mogelijkheid aan om de woningnood van Oudewater en onze kleine
kernen naar voren te brengen. We lopen daadwerkelijk de deur plat. De mogelijkheid om bij
Hekendorp 25 tot 50 huizen te kunnen gaan bouwen, is daar een rechtstreeks gevolg van.
Volgens de woonvisie die onlangs in concept is verschenen, zijn er bovenop de huidige plannen
nog 450 extra woningen nodig! Een opgave die we zonder medewerking van de Provincie niet
kunnen realiseren.

Wijngaardstraat

Start bouw voorzien

21 sociale huur
appartementen

Eind 2020

Oranje Bolwerck

Onderhandelingsfase

53 appartementen,
waarvan:
10 middenhuur en
10 starters

Voorjaar 2021

Concept (herijkte) woonvisie 2020 - 2025

Schuylenburcht

Bestemmingsplan in
voorbereiding

64 sociale huur
appartementen,
waarvan deel in
combinatie met zorg

Eind 2021

Westerwal

Bestemmingsplan in
voorbereiding

71 gevarieerde
woningen

Eind 2021

Oranjepark

Beeldvorming

20 sociale huur
appartementen voor
met name senioren

Eind 2022

Statenland

Kernrandvisie
In overleg met de
Provincie

Bij akkoord 100
diverse woningen

Nog niet voorzien

Hekendorp

In overleg met de
Provincie
Mede n.a.v. dorpsvisie
die onlangs verscheen

Doel: bouw 25 tot
50 woningen

Nog niet voorzien

Papekop en
Snelrewaard

Mogelijk transformeren
van agrarische
gebouwen tot
woningen

Geen aparte
woningbouwlocaties

Ad hoc

In de herijkte woonvisie 2020 - 2025 staat het stimuleren van doorstroming centraal. Om in de
toekomst voldoende woningen te kunnen realiseren, moeten we aan de slag met de verkenning
van nieuwe locaties. Daarbij verlangt de provincie van ons dat we inzicht hebben in het aantal
woningen dat we moeten bouwen en welke woningen dat moeten zijn. Om deze reden is
besloten de woonvisie 2016-2020 te herijken.
Het concept van de nieuwe woonvisie 2020 - 2025 vindt u op www.oudewater.nl/woonvisie.
Vanaf 2021 komen er per jaar 30 woningen bij
Zoals afgesproken in het coalitieprogramma is er het afgelopen jaar ﬂink vaart gemaakt met
de laatste binnenstedelijke woningbouwprojecten. We verwachten dat er vanaf 2021 (ruim)
30 woningen per jaar opgeleverd gaan worden. Maar zoals we hiervoor beschreven, is het
ontwikkelen van binnenstedelijke locaties ingewikkeld. Hierdoor kan de bouw soms later starten
dan gepland. Ook is het aantal binnenstedelijke locaties in Oudewater klein.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel?
Roept dit artikel vragen op? Bijvoorbeeld waarom we op een bepaalde locatie niet bouwen?
Of wilt u een goed idee voor woningbouw aandragen?
Mail uw vraag of opmerking naar het college via bestuurssecretariaat@oudewater.nl.
Het college van Burgemeester en Wethouders, Oudewater
Dinsdag 1 september 2020
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Geen windturbines in het Groene Hart
Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben besloten dat de opwekking van
elektriciteit in kwetsbare landschappen niet mag plaatsvinden met grote
windmolens. Het Groene Hart, dat wil dus zeggen het Zuid-Hollandse deel,
behoort tot die ‘verboden gebieden’.

LINSCHOTEN

Daarmee heeft de provincie
Zuid-Holland een ingrijpende
koerswijziging ingezet. Gemeenten
hadden juist ruimere mogelijkheden
voor windparken verwacht, vooral langs
snelwegen en spoorlijnen (N11, A12
en A4). Er lagen al flink wat
‘zoekgebieden’ waar turbines konden
komen. De voorzitter van de Regionale
Energiestrategie Midden-Holland vindt
dat een ‘onaangename verrassing’.
In het regionale samenwerkingsverband
zitten acht coöperaties uit onder meer
Waddinxveen, Gouda, BodegravenReeuwijk en Zuidplas, die hun model
doorkruist zien door het
provinciebestuur. De Zuid-Hollandse
gemeentes vrezen verder onder meer,
dat ze door niet aan hun energieverplichtingen te kunnen voldoen straks
minder zullen mogen bouwen.

MONTFOORT

Inzamelingsactie Albert Heijn voor
Voedselbank
geslaagd
Onder het motto ‘Alle kinderen weer
naar school met een volle maag’ is er
door Albert Heijn Montfoort een
inzamelingsactie gehouden.
De klanten konden ontbijtartikelen
aanschaffen en deze doneren ten
gunste van Voedselbank
Montfoort-Linschoten.
Tot grote verrassing van de vrijwilligers
van de Voedselbank is de opbrengst
enorm. Er is bijzonder veel gedoneerd.
Onder andere ontbijtkoek, jam, beschuit,
pindakaas, muesli, havermout,
pannenkoekenmix, enzovoort.
“De deelnemers van de Voedselbank
zullen dan ook heel blij zijn met deze
ontbijtproducten.” Voedselbank
Montfoort-Linschoten dankt Peter
Adema, manager van Albert Heijn
Montfoort en de medewerkers van deze
vestiging, die deze actie mogelijk hebben
gemaakt. En natuurlijk ook dank aan de
vele donateurs voor het prachtige
resultaat.

Windmolens
De aanduiding van plaatsen waar windturbines en zonneweiden geplaatst kunnen
worden kwam waarschijnlijk in de plaatsbepaling van de windmolens en
zonneweiden als een verrassing bij sommige bewoners van de Ruige Weide.
Toch stond die mogelijkheid al genoemd in het RES (=Regionale Energie
Strategie) rapport.
Energie Oudewater was al vroeg in het bezit van het RES-rapport van de Provincie
Utrecht en heeft twee wethouders van Oudewater reeds op 15 maart 2019 op dit
RES-rapport geattendeerd.
De gemeente Oudewater heeft vervolgens voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd die door ondergetekende als inwoner van Oudewater bezocht zijn
en heeft mee kunnen praten en kijken naar meerdere opties in de RES.
Om regionaal mee te ‘kunnen/mogen’ praten op provinciaal niveau heeft Energie
Oudewater samen met de gemeente Oudewater meegewerkt aan het oprichten van
de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom UA.
De Coöperatie is op 8 mei 2020 formeel van start gegaan en is inmiddels actief
met het werven van leden om mee te praten over onder andere de plaatsbepaling
en het bouwen van windmolens en het installeren van zonneweiden in de regio.
Ik verwijs u graag naar www.lekenijsselstroom.nl.
Energie Oudewater beperkt zich tot advies en voorlichting in de gemeente
Oudewater met als doel te komen tot het reduceren van het energiegebruik en te
komen tot het reduceren van de uitstoot van Co2.
Met vriendelijke groeten.
Henk C A Brouwer,
Energie Oudewater

Kom kennis maken met
muziek bij muziekvereniging
Ons Genoegen
Muziek maken is weer ‘cool’. Er wordt steeds meer gedaan om de jeugd aan
het musiceren te krijgen. Samen muziek maken is op veel manieren goed voor
je ontwikkeling en eigenlijk het mooiste tijdverdrijf dat er is. In september 2020
start het nieuwe seizoen van Ons Genoegen en beginnen alle muzieklessen
weer. Kom kennismaken met muziek bij de leukste muziekvereniging van
Montfoort.

Onder het motto ‘Alle kinderen weer naar school met een volle maag’ is er door
Albert Heijn Montfoort een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank.

Rara, wat doet het bedrijf
MediTop in Montfoort?

Vast onderdeel van het lesprogramma
is de cursus Algemene Muzikale
Vorming. Tijdens deze cursus maak je
met leeftijdsgenoten kennis met de
basisbeginselen van muziek. Je leert
noten lezen, luisteren naar muziek,
spelen op een blokfluit en je maakt
kennis met diverse andere
instrumenten. We hanteren een
inmiddels beproefde lesmethode.
Muziek maken is niet alleen leuk, het
heeft ook een positief effect op de
intelligentie en sociale vaardigheden.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat samen muziek maken de
intelligentie van kinderen verhoogt en

‘We horen vaak: Ik wist helemaal niet dat jullie dit deden’
“In Montfoort zitten bedrijven, waarvan veel mensen niet eens wisten dat ze er
zitten. MediTop is zo’n bedrijf”, aldus Michel Verschoor van het
Ondernemersfonds. Ge van Breukelen van MediTop en zijn vrouw Helma
vertellen hoe hun bedrijf in de top kon komen van wat ze doen: behandelunits
voor KNO-artsen ontwikkelen. Ge is al 40 jaar actief in deze markt. Sinds
25 jaar werkt hij er samen met zijn vrouw. Zij op de financiële administratie,
hij in de ontwikkeling. “We zitten niet samen op een kamer hoor”, lacht zij.
“Dat wou hij wel, maar dat leek me iets te veel van het goede.”

Patiëntvriendelijkheid

Het bedrijf levert vooral aan
ziekenhuizen, en soms ook privéklinieken. Hun meubelunits zijn in trek,
omdat ze er strak uitzien. “Alle medische
spullen, draden, snoeren zijn
weggewerkt. Daarmee geven we veel
aandacht aan patiëntvriendelijkheid.
Zo hebben we voor het kinderziekenhuis
een unit ontwikkeld met mooie kleurtjes.
Het kan allemaal. Deze rode unit die hier
als showroommodel staat, is ook
mogelijk, maar mensen vinden dat soms
net weer te heftig. We hebben ze ook
chique in antraciet, grijs of met hout.
In privéklinieken in België maken ze daar
veel gebruik van.”
“Het belangrijkste is toch uiteindelijk de
functionaliteit”, aldus Ge.
Hij demonstreert bij het rode showroommeubel hoe het werkt. “Dit is de
microscoop. Stel je gaat kijken bij de
stembanden: dat gaat tegenwoordig met
een klein slangetje. De arts kan hier
gelijk meekijken, en met zijn voeten kan
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door Sjoukje Dijkstra

hij onderwijl pedalen indrukken om
opnamen te maken van de stembanden.”
Hij vertelt hoe dit vroeger veel
ingewikkelder ging, met videobanden die
nageplozen moesten worden naderhand
om er een geschikt beeld uit te halen.
Helma vult aan: “Het scheelt daarmee
dus tijd, en dat is geen overbodige luxe,
want het is lopende-bandwerk.
KNO-artsen zien gerust 50 man per dag
langs komen. Wij zeggen daarom:
‘We kunnen geen tijd maken, maar
kunnen er wel voor zorgen dat alles
minder tijd kost’.”
Trots laat Ge zien wat het bedrijf nu aan
het ontwikkelen is: “Een stoel die
automatisch - met sensoren - in hoogte
wordt aangepast, als de patiënt op de
stoel gaat zitten. Zo hoeft de KNO-arts
zich niet continu in allerlei bochten te
wringen om bij de patiënt te kunnen.”
Ze maakten de stoel op aanvraag van
een arts die vanwege rugproblemen

eigenlijk niet meer kon werken. Nu kan
hij gewoon weer zijn werk doen.”
Onder andere hiermee zorgt het bedrijf
ervoor dat ze vooroplopen in vergelijking
met de concurrentie.
Het laat ook zien waar het bedrijf zich
mee bezighoudt. In het kantoor aan
Vlasakker 22 houden ze zich vooral bezig
met de techniek en de software. Aan de
overkant van de straat worden de
meubels gemaakt. Helma: “We hebben
wel meegedaan aan Open
Bedrijvendagen. Dan hoor je ook, wat
we vaker horen: ‘Ik wist helemaal niet
dat jullie dit deden’.”

Makkelijk schoon te maken

Dat de units strak tegen de muur aan
zitten, en makkelijk schoon te maken
zijn, is bovendien geen overbodige luxe
in deze corona-tijd. Doordat het
makkelijk is, wordt het sneller ingezet.
Precies wat Ge en Helma beogen.
Beiden werken met veel passie aan hun
bedrijf, maar kunnen geen garanties
geven of het bedrijf over een paar jaar
nog in handen zal zijn van de familie
Van Breukelen. “Ge is 61. Als hij met
pensioen gaat, is het de vraag of de
kinderen het willen overnemen. Dat is
geen verplichting. Misschien verkopen
we.”
Kortgeleden kreeg het stel nog een
aanbod, maar dat vonden ze te vroeg.
Ge is nog niet uitgewerkt volgens Helma,
en hun beider zoons werken er ook nog
met plezier. Bovendien was het aanbod
niet hoog genoeg. Voor nu blijven ze
daarom flink aan de weg timmeren en
dat doen ze goed. “Er zijn wel firma’s die
ons proberen te imiteren, maar daar
hebben we nog niet veel last van.
“Als je aan de top zit kun je alleen maar
verliezen. Komen is één. Maar er
blijven…?”, aldus Ge. Helma: “Door
altijd met nieuwe dingen bezig te zijn,
zorgen we dat we vooroplopen en door
natuurlijk goed naar de doelgroep te
luisteren.”

Monteurs gezocht

Ge en Helma van Breukelen van Meditop voor het rode schowroom meubel.

Het is een echt familiebedrijf, waarin
behalve hun zoons ook nichtjes en een
zwager werken. Zo’n 40 medewerkers
heeft het bedrijf in dienst; die werken er
veelal al jaren. Er mogen nog wel meer
medewerkers bij komen. Zo is het bedrijf
hard op zoek naar monteurs, voor zowel
de binnen- als buitendienst. Het bedrijf
heeft ISO-certificatie en kan
nieuwbakken monteurs dus de nodige
opleidingen meegeven om bij het bedrijf

te mogen werken. Het mooie aan
werken bij MediTop is volgens Helma dat
het zo’n allround bedrijf is, dat alles zelf
maakt. Van de houten ombouw voor de
behandelunits tot de apparatuur en de
software voor de apparatuur. Dat maakt
het werk ook erg gevarieerd.
Ge, die ooit eens voor zichzelf begon op
een zolder, startte zijn bedrijf van scratch
nadat hij bij Entermed wegging.
Een soortgelijk bedrijf, dat met name
actief is en was in het buitenland.
“We bouwden hier, en installeerden in
Engeland.” Later begon Ge voor zichzelf,
en nam hij Entermed over. Daarmee
heeft het bedrijf twee productlijnen, waar
bij Entermed vooral de focus op export
ligt. “Entermed had in het buitenland een
naam opgebouwd. Daar maken we
gebruik van. We leveren ook in Pakistan
en Saoedi-Arabië”, aldus Helma.

Ondernemersfonds

Michel Verschoor vraagt wat het
Ondernemersfonds voor hen betekent.
Ook al zijn ze niet heel actief, vinden ze
het mooi om te zien wat het
Ondernemersfonds voor en in Montfoort
doet. Daar profiteren ze zelf als
Montfoortenaren ook van. “Veel mensen
weten bijvoorbeeld niet dat de
bloembakken door ons geregeld
worden”, aldus Michel. Ook heeft het
Ondernemersfonds het mede mogelijk
gemaakt dat er een Toeristen Informatie
Punt is gekomen in het voormalig pand
van de Blokker. Dit wordt verder bemand

vooral het abstractievermogen en het
analytisch denken sterk verbetert.
Daarnaast wordt de motoriek verbeterd
en wordt er een beroep gedaan op het
gehoor. Het gehoor controleert
eigenlijk wat je doet. Het zorgt voor het
samenspel van diverse zintuigen.
Het lijkt ingewikkeld, maar kinderen
blijken dat spelenderwijs te leren en te
doen. Tenslotte is muziek maken ook
goed voor de sociale ontwikkeling.
Je leert samenwerken om er een mooi
geheel van te maken! Heel veel
redenen dus om kennis te maken met
muziek en het eens te proberen!
Kinderen die na de AMV-cursus verder
willen met muziek maken kunnen
verder op een blaasinstrument of
slagwerk. Bij Ons Genoegen hoef je
geen eigen instrument te hebben.
Je krijgt er een van ons te leen.
Trompet, trombone, saxofoon of toch
liever op de trommel? Het kan
allemaal. En je krijgt les van ervaren
docenten die op een moderne manier
les geven.
Voor het geld hoef je het niet te laten.
Ons Genoegen staat voor betaalbaar
muziekonderwijs voor iedereen.
Voor slechts 50 euro volg je deze vier
maanden durende cursus in het
muziekcentrum ‘de Notenbalk’ van
Ons Genoegen aan het Spaanplein 2 in
Montfoort.
Kinderen vanaf acht jaar zijn van harte
welkom! Wij houden ons bij het
lesgeven uiteraard aan de
Coronaprotocollen van de muziekbond
en de richtlijnen van het RIVM.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ruud de Groot via
ruud60degroot@gmail.com of kijk op
www.onsgenoegen-montfoort.nl
door mensen van de SOM en het pand
heeft de toepasselijke naam ‘De
Knoperij’ gekregen. Voor een bedrijf als
MediTop die liefst werkt met mensen uit
de buurt, betekent het
Ondernemersfonds daarom ook veel.
“Ze zorgen voor een levendige en
aantrekkelijke binnenstad, waar mensen
graag willen wonen. Onze medewerkers
dus ook.” De ambitieuze plannen van
Made in Montfoort, getrokken door
Montfoortse ondernemers, spreken Ge
en Helma daarom ook aan. “Het zou
mooi zijn als die plannen waargemaakt
kunnen worden.”
Het Ondernemersfonds, dat inmiddels al
weer vijf jaar bestaat, is blij met bedrijven
als MediTop. Michel Verschoor zegt:
“Het is fijn voor Montfoort om dit soort
bedrijven als werkgever te hebben. Het is
belangrijk om goede werkgelegenheid te
bieden. Als je ziet, op de kop van het
IJsselveld, hoeveel bedrijven er niet zijn
gekomen en gebleven. Stel dat die weg
trekken. Dan staan we met z’n allen nog
meer in de file, Montfoort uit.
Het ondernemersklimaat is goed; er
wordt veel samengewerkt. We willen
zorgen dat het goed is en blijft, maar ook
dat ze personeel uit de regio kunnen
krijgen. Dat mensen niet in de file
hoeven staan, is prachtig, maar bovenal
zijn mensen eerder erg trots op het feit
dat ze kunnen zeggen dat ze voor een
lokaal bedrijf als MediTop werken.
Daar doen we het voor.”
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Lezing Memoria in Montfoort
De coronacrisis van dit jaar laat weer eens duidelijk zien hoe kwetsbaar en
sterfelijk de mens is. De overvolle ziekenhuizen en de ‘lopende band’
begrafenissen in Italië en Spanje, doen velen denken aan voorbije eeuwen
waarin pestepidemieën Europa teisterden. Tijd om de mensen waardig te
begraven en te gedenken is er dan vaak niet. Op 8 september 2020 om
20.00 uur organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging een
lezing over de middeleeuwse dodengedachtenis in Montfoort en omstreken.
In de katholiek-christelijke middeleeuwen
en vroegmoderne tijd speelt het
gedenken van de doden (ook wel dodengedachtenis of memoria genoemd) een
prominente rol in de samenleving.
Ook als er geen epidemieën zijn.
Het is iets wat de levenden en de doden
dagelijks verbindt. Men is zich

voortdurend bewust van de eigen
sterfelijkheid (samengevat in de Latijnse
spreuk memento mori) en vaak regelt
men al bij leven zaken voor de
eeuwigheid. Door het doen van goede
werken en het begunstigen van religieuze
instellingen worden anderen
aangespoord om voor het zielenheil van

de weldoeners te bidden. Zo proberen de
weldoeners de tijd die men na de dood in
het vagevuur moet doorbrengen te
bekorten. De middeleeuwse memoria
kennen veel verschijningsvormen en
uitingen: van armenzorg en het stichten
van religieuze instellingen, tot het
bestellen van misvieringen en het laten
vervaardigen van kunstvoorwerpen
waardoor men herdacht kan worden.
Sinds 2013 bestaat de database Medieval
Memoria Online (MeMO), een project
van de Universiteit Utrecht. Deze gratis
toegankelijke database bevat
beschrijvingen van meer dan vierduizend
objecten en tekstbronnen uit heel

Memorievoorstellng met leden van de familie De Rover, heren van Montfoort 14e eeuw, Rijksmusuem, Amsterdam.

Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad

Last Summer Sale
3417 JB Montfoort
0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

50% korting
op decoratie

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad
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MONTEURS

We zijn voor ons team op zoek naar enthousiaste en
positieve medewerkers met affiniteit voor techniek.
Je werkt bij ons met elektronica, mechanica en
diverse andere systemen. Deze systemen en
apparatuur bouw je in gespecialiseerde meubelen
en producten voor ziekenhuizen en klinieken of je
installeert ze op deze locaties.
•
•

•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Zelfstandig, initiatiefrijk, leergierig
en een probleem oplossend vermogen
Technisch inzicht
In teamverband kunnen werken
Goede beheersing, zowel mondeling
als schriftelijk, van de Nederlandse taal

Wat bieden wij?
•
•
•
•

dieren
0348-414242

Vermiste dieren

Oudewater
Hennepakker - Spoeky; Poes, 12 jaar.
Grotendeels wit met zwarte vlekken en
zwarte staart.

Gevonden dieren

Oudewater
G.R. van Kinschotstraat - Kat, Jong. Wit
met een paar zwarte vlekken.

Heeft u nieuws uit
Montfoort en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

ALLEMAAL
OUTLET
WEEKEND

G E Z O C H T:

Wat vragen wij?

gevonden
n
e

WELKOM THUIS

Peperstraat
12
Na de vakantie
iedereen
thuis

BINNEN- EN
BUITENDIENST

Nederland. Ze spelen een essentiële rol
binnen de middeleeuwse dodengedachtenis tot 1580. Hieronder
bevinden zich talrijke grafzerken,
grafmonumenten, schilderijen en
beeldhouwwerken voor personen die een
herdenking op prijs stellen. Ook zijn er
vele archiefdocumenten en kroniekteksten waarin bijgehouden werd wie
wanneer herdacht moest worden.
Hoe kreeg de dodengedachtenis in
Montfoort en omstreken gestalte?
Welke middeleeuwse memoria-uitingen
zijn er overgeleverd? En wat vertellen die
ons over de middeleeuwse
dodengedachtenis?
De lezing wordt gegeven door
Corinne van Dijk MA en Dr. Rolf de
Weijert. Corinne van Dijk studeerde
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht. Ze is gespecialiseerd in
Nederlands funerair erfgoed en religieuze
kunst uit de 15e en 16e eeuw.
Tussen 2013 en 2018 was ze als
projectleider werkzaam bij het
MeMO-project. Dr. Rolf de Weijert
studeerde Middeleeuwse Geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht. In 2015
promoveerde hij aan diezelfde universiteit
op een onderzoek naar de dodengedachtenis in het Utrechtse
kartuizerklooster Nieuwlicht. In 2008
zette hij samen met kunsthistorica dr.
Truus van Bueren het MeMO-project op.
De lezing wordt gegeven in de RK Kerk
Johannes de Doper, Pastoor Spaanplein
2, 3417 HP Montfoort. Er zijn maximaal
40 beschikbare plaatsen. Helaas zijn er
geen toiletten toegankelijk en kunnen er
geen consumpties verschaft worden.
Aanvang is 20.00 uur.
Inloop: van 19.30 uur tot 19.45 uur.
Vooraf aanmelden is verplicht en kan via
door het sturen van een mail naar
mail@shhv.info met vermelding van
naam, adres en telefoonnummer.
De lezing is ook vanuit huis te volgen via
een ‘live-stream’. Deze is te vinden op
www.kerkdienstgemist.nl

rmiste
Ve

LINSCHOTEN
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Goede secundaire voorwaarden
Informele werksfeer
Doorgroeimogelijkheden
Opleidingsmogelijkheden

Heb je interesse? Stuur dan je reactie naar
Mw. Van Breukelen via Info@MediTop.nl
of bel 0348-566100
MediTop BV
Vlasakker 22
3417 XT Montfoort
www.meditop.nl

MONTFOORT
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Vacature:
regiegroep samen
gezond bewegen
zoekt nieuwe leden
Voor de uitvoering van het vitaliteitsakkoord
is de regiegroep ‘Samen gezond bewegen’
op zoek naar vijf leden.
De belangrijkste taak van de regiegroep is de
sportaanbieders aan te moedigen gebruik te maken van
het vitaliteitsakkoord en de aanvragen te beoordelen en
te voorzien van een eerste besluit. Daarnaast voorziet de
regiegroep de beleidsmedewerker waar nodig van
adviezen over dat wat er speelt binnen de gemeenschap.
De regiegroep wordt in eerste instantie voor de jaren
2020, 2021 en 2022 opgezet.
De regiegroep zal uit een zo divers mogelijke groep
bestaan, bij de selectie zal rekening worden gehouden
met de verhouding tussen:
• Professionals/Vrijwilligers
• Montfoort/Linschoten
• Jeugd/Senioren
• Binnensport/Buitensport
• Zorg/Sport/Cultuur/Welzijn
Wat moeten de leden van de regiegroep kunnen?
• Gepassioneerd zijn over het werkveld van het
vitaliteitsakkoord
• ‘Belangenvrij zijn’
(over de eigen schutting heen kunnen kijken)
• Communicatief sterk zijn
• Netwerker in beide kernen zijn
• Constructief kunnen acteren
(elkaar durven aanspreken)
• Gedurende drie tot vier keer per jaar een
tijdsinvestering kunnen doen
om vergaderingen bij te wonen
De leden van de regiegroep doen dit op vrijwillige basis
en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Herkent u zich in dit proﬁel en wilt u graag invloed
uitoefenen binnen de gemeente om Montfoort Linschoten nog vitaler te maken? Reageer dan uiterlijk
15 september 2020 naar buurtsportcoach@montfoort.nl.

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

Wennen voor iedereen

Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om
naar school te ﬁetsen. Voor een deel van hen is het de
eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar
school gaan. De beschermende vleugels van vader of
moeder worden ingeruild voor vrienden en vriendinnen
inclusief de bijkomende aﬂeiding.
Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school
gaan, ﬁetsen een voor hun nieuwe route met onbekende
verkeerssituaties. Na de vakantie weer naar school gaan

is spannend en met alle nieuwe indrukken is het lastig de
aandacht er 100% bij te houden.
Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige
periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist kunt u extra rekening houden met
ﬁetsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en
daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden.
Verder helpt het door de telefoon buiten eigen bereik op
te bergen. Ook helpt het als kinderen vaker te voet of op
de ﬁets naar school worden gebracht.
Gaat uw kind voor het eerst naar de brugklas? Dan is het
verstandig om samen de nieuwe route te oefenen en
daarbij de gevaarlijke punten samen te bespreken.
Vanwege de Corona pandemie is het een bijzondere tijd.
Houd daarom óók bij het ﬁetsen 1,5 meter afstand van
elkaar! Samen helpen we verdere verspreiding van de
pandemie te voorkomen.

Kruispunt Doeldijk aangepakt:
ﬁetsveiligheid wordt aanzienlijk verbeterd
De veiligheid bij het kruispunt Doeldijk/IJsselveld/
Lindeboomsweg/Cattenbroekerdijk staat al langer op
de radar van de gemeente. Op 24 september 2018
heeft de gemeenteraad unaniem een motie
aangenomen om ‘een ﬁetsveilige route van Montfoort
richting Woerden’ te realiseren. In deze motie vraagt
de gemeenteraad aan het college van B en W onder
andere in kaart te brengen of de verkeerssituatie op
genoemd kruispunt voor de ﬁetsers op de ﬁetsroute
tussen Montfoort en Woerden verbeterd kan worden
door het wijzigen van de voorrang.
In het vervolg is hierover op 11 februari 2019 een
informatiebijeenkomst geweest, waarbij een
ontwerpvoorstel is voorgelegd. Aan de hand van de
ontvangen reacties heeft de gemeente besloten een
onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau.
De uitkomst van het onderzoek is dat het ontwerp, zoals
toen gepresenteerd met enkele aanvullende
maatregelen, de veiligheid op het kruispunt aanzienlijk
zal verbeteren.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
•
De kruising op een verhoogd plateau aanbrengen
•
De voorrangssituatie veranderen door het
doortrekken van de ﬁetsstraat (Doeldijk) tot over het
kruispunt en het aanbrengen van een stopstreep op
de IJsselveld en de Lindeboomseweg
•
De bochten verkleinen door het aanbrengen van
zogenaamde ‘kinderkoppen’
•
Drempels aanbrengen op de IJsselveld en de
Lindeboomseweg
•
De snelheidslimiet ter plaatse op de IJsselveld en de
Lindeboomseweg verlagen naar 30 km/u en
•
Fietssuggestiestroken in roodasfalt aanbrengen op
de Lindeboomseweg
De omwonenden van het kruispunt zijn per brief
geïnformeerd over de stand van zaken en kunnen, als
direct belanghebbenden, eventueel nog een reactie op
het ontwerp geven. Als er geen gegronde bezwaren zijn
tegen het ontwerp, dan kan de gemeente met de
voorbereidingen voor de uitvoering van de aanpassingen
aan het kruispunt beginnen.
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Save the date:

Zaterdag 19 september Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 19 september is er weer de Landelijke
Opschoondag. Gemeente Montfoort doet al enige
jaren mee met deze landelijke opruimactie.
Weg met al dat zwerfvuil in onze straten en sloten!
Met elkaar in twee uur tijd zorgen voor een schone
leefomgeving, vele handen maken licht werk.
Doet u ook dit jaar weer mee?
Op twee plaatsen in de gemeente beginnen we de
opruimochtend om 10.00 uur en deze duurt tot 12.00 uur:
•
Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein in
Montfoort en
•
Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in
Linschoten
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kopje koffie of thee.

Afvalkalender SEPTEMBER 2020
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).

Doet u mee?

Dan kunt u zich aanmelden bij z.ambassadeurs@gmail.com
of telefonisch via 06-19468944.
Heeft u zaterdag 19 september géén tijd maar wilt u toch
uw steentje bijdragen?
Vraag dan een prikstok aan zodat u uw straat wanneer
het u uitkomt schoon kunt houden!
Wist u trouwens dat inmiddels al
zo’n veertig inwoners regelmatig
hun straat/wijk schoonhouden?
Join the club van
zwerfvuilambassadeurs.
Voor alle info kunt u bellen met
06-19468944.
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

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

BOUWEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp omgevingsvergunning
Blokland 8 in Montfoort
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken bekend dat
bovengenoemde ontwerp
omgevingsvergunning met de
bijbehorende stukken met ingang van
3 september 2020 voor iedereen ter
inzage ligt, conform afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht.
Ontwerp beschikking
omgevingsvergunning
De ontwerp omgevingsvergunning
‘Blokland 8’ voorziet in het
meewerken aan een planologische
afwijking voor het wijzigen van het
gebruik van het perceel aan de
Blokland 8 te Montfoort.

Initiatiefnemer heeft het voornemen
bomen en struiken aan te planten
voor het realiseren van een
notenboomgaard. Initiatiefnemer wil
naast de veehouderij een
nevenactiviteit van notenteelt
realiseren.
Burgemeester en wethouders hebben
het voornemen om met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3e van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht af te
wijken van het bestemmingsplan ‘1e
herziening bestemmingsplan
Buitengebied 2012’ om
bovengenoemd bouwplan mogelijk te
maken.

ZIENSWIJZEN

Met ingang van 3 september 2020 ligt
de ontwerp omgevingsvergunning
inclusief bijbehorende stukken
gedurende zes weken (tot en met
15 oktober 2020) ter inzage bij de
publieksbalie van het stadskantoor
Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tevens is het plan digitaal
raadpleegbaar via de nationale
website www.ruimtelijkeplannen.nl
(IDN: NL.IMRO.0335.OVGBlokland8ON01).
Tijdens deze termijn kan iedereen
schriftelijk of mondeling zijn of haar
zienswijze over de ontwerp
omgevingsvergunning naar voren
brengen. Schriftelijke zienswijzen
(niet per e-mail) kunnen worden
gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort, p/a
Omgevingsdienst Regio Utrecht,
postbus 13101, 3507 LC Utrecht,
onder vermelding van ‘Zienswijze
ontwerp omgevingsvergunning
Blokland 8’.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen
met mevrouw M. Straatman van de
Omgevingsdienst regio Utrecht via
088-0225000.

VERVOLG

Na afloop van de termijn zal het
college een besluit nemen over de
ontwerp omgevingsvergunning en de
ingekomen zienswijzen.

Overig
Anterieure overeenkomst inzake
grondexploitatie energietuin
Mastwijkerdijk te Montfoort
De gemeente Montfoort heeft een
anterieure overeenkomst ingevolge
art. 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening
gesloten voor de percelen kadastraal
bekend gemeente Linschoten,
sectie F, nummers 593, 594, 210,
211, 209, 662, 595, 758 en 759,
welke gelegen zijn aan de
Mastwijkerdijk in Montfoort.
De anterieure overeenkomst betreft
een overeenkomst inzake
grondexploitatie in relatie tot de
herziening van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan ten
behoeve van het in exploitatie

brengen en het inrichten van een
energietuin met o.a. een zonnepark
en ontwikkelingen van natuur en
recreatie.
Een zakelijke beschrijving van de
anterieure overeenkomst ligt per
26 augustus 2020 voor een periode
van vier weken ter inzage op de
publieksbalie van het stadskantoor
Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tegen de gesloten anterieure
overeenkomst en de zakelijke
beschrijving van de inhoud daarvan
kunnen geen zienswijzen of bezwaren
worden ingediend.
Montfoort, 1 september 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Gratis ijsjes ter afsluiting
van de zomervakantie
Vier bakken ijs waren er inmiddels doorheen, zo lieten de
meiden weten die zaterdag gratis ijsjes uitdeelden bij de
Jumbo in Montfoort. Dat deden ze ter afsluiting van de
zomervakantie. Vanaf 11.00 uur stonden ze al ijsjes uit te
delen vanuit een ijscokar van de ijsboerderij De Morgen.
Rond 17.00 uur was het nog een komen en gaan van mensen die
kwamen vragen om dat gratis ijsje. Of ze nu gingen voor vanille,
yoghurt, aardbei of koekjesroomijs, de mensen lieten het zich
goed smaken. “Het gebeurt niet elke dag dat je getrakteerd
wordt”, aldus een mevrouw. “Leuke actie!”
Ter afsluiting van de zomervakantie trakteerde Jumbo
Montfoortenaren afgelopen zaterdag de mensen op gratis ijs.

Medewerking gevraagd
aan onderzoek familie
Van Rooijen
Ten behoeve van een boek over de familie van Rooijen
van de carrosseriefabriek in Montfoort kom Arnold van
Dijk graag in contact met inwoners die hun ervaringen
willen vertellen, bijvoorbeeld over bijzondere voorvallen
of over de verhoudingen binnen de fabriek.
Daarnaast is hij op zoek naar meer informatie over spanningen
binnen de katholieke gemeenschap in Montfoort in de jaren
dertig.
Mocht u uit eigen ervaring of uit verhalen van uw ouders hierover
iets kunnen vertellen neem dan contact op met Arnold van Dijk:
arnold.van.dijk@gmail.com of 06-17508750.
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Het Koetshuis

VLIST

Expositie ‘Kom kijken in het Koetshuis’

Veel informatie over het museum en de vorderingen van de restauratie
In het voormalige Koetshuis van de in 1923 overleden weduwe Paulina
Maria le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet is vanaf 6 september elke
zondagmiddag een expositie ‘Kom kijken in het Koetshuis’.
Het is een zeer gevarieerde expositie met veel informatie over het museum.
Thema’s die o.a. aan de orde komen, zijn de band die Paulina en haar
voorouders hadden met Haastrecht en de geschiedenis van het Koetshuis.
Deels gaat de expositie ook over de
vorderingen van de restauratie van het
naastgelegen woonmuseum. Er liggen
verslagen van gedeeltelijke ontdekkingen.

De mooiste foto’s

Iedereen die in de loop der jaren iets van
het museum op de foto heeft gezet,
trouwfoto’s of een voorouder die

door Cees Reichard

werkzaam was voor Paulina, zijn
opgeroepen haar favoriete foto in te
sturen. Diverse interessante foto’s zijn
binnengekomen. De top tien van deze
foto’s over het museum door de jaren
heen is er in de vorm van twee grote
collages te zien.

Museum gesloten

Het museum is vanwege restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden tot het
najaar van 2021 voor bezoekers
gesloten. Gedurende deze periode wordt
deze tentoonstelling in het Koetshuis
georganiseerd. Vrijwilligers van het
museum zijn in oktober 2019 gestart om
dit samen te stellen en in te richten. Eens
in de paar maanden zal een deel van de
tentoonstelling worden vervangen voor
nieuwe inhoud. De actualiteit van de
restauratie wordt zo op de voet gevolgd
en de vrijwilligers kunnen dan verslag
doen van hun zoektocht naar nieuwe
details uit het leven van Paulina Bisdom
van Vliet. Het loont dus de moeite de
tentoonstelling diverse keren te komen
bezoeken.

Coronaregels

Vervangend beheerder van het museum,
Marco Bakker, zegt nadrukkelijk dat de
coronaregels tijdens de tentoonstelling
zorgvuldig in acht zullen worden
genomen. Er is een vaste looproute,
gelegenheid om de handen te
ontsmetten, en er geldt een maximum

Muziek maken op je zelfgemaakte cajon
Onder leiding van Diana Anker hebben twaalf kinderen vorige week in
Haastrecht hun eigen cajon gemaakt en het leren bespelen.
Van hout timmerden ze eerst dit instrument en versierden het met verf,
decoupagelijm en/of een houtbrander. Tussen het bouwen door werd er
geoefend op noten lezen en het spelen op de cajon.
Ook maakten de kinderen met andere slaginstrumenten kennis.
Diana Anker vertelt dat deze workshop
van Muziekvereniging Concordia
mogelijk is gemaakt door de
gemeentelijke subsidie. Deze is bedoeld
voor activiteiten voor kinderen van 4 t/m
18 jaar die in deze coronatijd thuis
blijven. Het was haar opgevallen dat de
meeste kinderen niet op de muziekvereniging zitten. Wel was er een jongen die
er trompet speelt en een oudgediende
die twee jaar AMV les heeft gehad en nu
piano speelt.
Voor Diana was deze workshop helemaal
nieuw en zij heeft het als heel prettig

door Cees Reichard

ervaren. “Ik had de kinderen ingedeeld in
leeftijd en op de laatste twee dagen
waren ze gezamenlijk, zodat we samen
de muziek konden oefenen. Ik vind het
fijn om te zien hoe ze met elkaar op de
cajon kunnen spelen.

De kinderen

Ook de kinderen waren enthousiast.
Anna van Rijnsoever had in de krant
over deze workshop gelezen. Ze vond
het leuk om dit te gaan doen. Ze had
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plezier in het bouwen en het bespelen
ervan. Op de cajon heeft ze het Harry
Potter logo gezet en dit staat heel mooi.
Er tussendoor vertelt Anna dat zij zich
opgegeven heeft voor gitaarles.
De ouders kwamen met de flyer bij hun
dochter Mieke-Mari van Rooijen met de
vraag of zij dit leuk zou vinden. “Ik zei
direct ‘Yes’. In de kerk zie ik altijd iemand
op een cajon spelen en het leek mij leuk
om zelf er één te maken en het te leren
spelen. Ik vind het een mooie ervaring.”
Ook Daan Lee heeft er plezier in.
Hij vond het ook prettig om gelijkertijd
muziek te leren en met andere slaginstrumenten als drums, woodblock en bongo’s
te oefenen.
Aan het eind van de week kon de groep
een leuk deuntje spelen. Het was als het
ware een miniconcert.

Het Koetshuis ligt naast het
museum Paulina Bisdom van
Vliet en is in 1879 gebouwd.
Hierin stonden rijtuigen van de
familie met daarachter een stal
voor de paarden met een
hooizolder daarboven. Paulina
had grote en kleine, open en
gesloten ruituigen, waaronder
een landauer, een brik en een
sjees.
In de loop van de vorige eeuw
verkocht het inmiddels bijna
100 jaar oude museum dit
pand. Eind 2019 is het door de
eigenaar van het museum Stichting Bisdom van Vliet opnieuw verworven om het
weer bij het woonhuis te
betrekken en om tijdens de
restauratie van het museum
activiteiten te kunnen
ondernemen.
van tien bezoekers tegelijk. Vrijwilligers
houden oog op de naleving van deze
regels en geven extra informatie. “Deze
gastvrouwen- en heren delen graag de
achtergrondverhalen bij het tentoongestelde en dat maakt een bezoek aan de
expositie extra bijzonder.”
Iedereen wordt uitgenodigd om op de
zondagmiddagen vanaf 6 september van
14.00 tot 17.00 uur in het Koetshuis te
komen kijken.

Tijdens de Open Monumentendagen op
12 en 13 september is het extra geopend,
op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis en er hoeft niet van
tevoren gereserveerd te worden. Als het
maximum aantal bezoekers is bereikt,
wordt men gevraagd even buiten te
wachten.
Met deze bijzondere tentoonstelling
opent het Koetshuis zijn deuren voor het
publiek.

vervolg van de voorpagina

Enthousiaste deelnemers

De activiteiten op deze twee dagen
worden door de kinderen gewaardeerd.
Zij doen zichtbaar enthousiast met alles
mee. Geen wanklank, kortom het is
genieten.
Valentijn Mucaj en Dinant Reichard zitten
op kickboxen en vinden het leuk om dit
hier te doen. Dinant vindt het prettig om
anderen bij deze sport te kunnen helpen.
En Zora van Duuren heeft bij streetdance
een dansje aangeleerd. Daarna vond ze
het heel leuk dat zij TikTok dansjes
gingen doen. “Ik houd van TikTok en ik
ken veel dansjes.”

Patat en pannenkoeken

Tussen de middag bleven de kinderen op
het sportterrein eten. Op dinsdag kregen
zij patat met een broodje knakworst en
op donderdag werden er pannenkoeken
gegeten. Al het eten, drankjes en andere
lekkernijen zijn door de middenstand
bereid of gegeven. Daarnaast hebben
velen dit evenement gesponsord.
Het waren twee voortreffelijke sport- en
speldagen waarbij de kinderen, de
verenigingen, alle vrijwilligers en het
bestuur enorm hebben genoten.
Ondanks dit mooie alternatief hopen zij
volgend jaar weer een echt Huttendorp
te hebben.

De zelfgemaakte cajons worden bespeeld.

Nieuw * Nieuw * Nieuw * Nieuw

Is tafeltennis
de sport voor jou?

Deze week in Concordia

Zondag 6 september om 15.00 uur

Donderdag 3 september om 13.30 uur

Het Verhalencafé is een nieuw
evenement van de Verhalencompagnie.
Het is de bedoeling dat er drie à vier
cafés per jaar georganiseerd worden.
Ieder Verhalencafé bestaat voor de pauze
uit een open podium met drie korte
optredens van verteltalent uit de regio.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden,
geoefende en minder geoefende
vertellers.
Na de pauze is
er een vertelvoorstelling van een
professioneel
verhalenverteller.
Tussen de verhalen
wordt een muzikale
draad gespannen.
Op 6 september
is de gastverteller
Ailun Elzenga met
de voorstelling
‘Aan de voet van een droom’.
Ze wordt muzikaal begeleid op de
hangdrum door David Samson.
De middag wordt georganiseerd volgens
RIVM-richtlijnen. Toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage mag ‘in de hoed’.

Repair Café

Iedereen is van harte welkom om tussen
13.30 en 16.00 uur met hun kapotte
spullen naar Theater Concordia te komen,
om die ter plaatse, samen met vrijwillige
reparateurs weer in orde te maken.
De handige (en aardige) technische
vrijwilligers van het Repair Café kunnen
(kleine) reparaties uitvoeren aan allerlei
defecte spullen, zoals:
• huishoudelijke
apparaten,
zoals koffiezetapparaten en
broodroosters
• elektrisch
gereedschap
• rollators,
stepjes en
fietsen
• klokken en
uurwerken
• radio’s, versterkers en verlichting
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk
verzorgen en u helpen met vragen over
uw computer en tablet.
Het Repair Café is gezellig. Tijdens de
reparatie is er tijd voor een praatje en er
staat een (gratis) kopje koffie of thee voor
je klaar. De spaarpot staat er voor een
vrijwillige bijdrage. Van de opbrengst
worden reparatiematerialen gekocht.

Zaterdag 5 september
om 19.00 uur en om 21.30 uur

Joris Linssen & Caramba: RAAK

Raken en geraakt worden, daar draait
alles om. En dat doen deze
topmuzikanten vol overgave met hun
opzwepende liedjes, prachtige ballades,
ontroerende levensverhalen, gevoelige
teksten en loepzuivere samenzang. Laat
je verrassen door het enthousiasme van
zanger/tv-presentator Joris Linssen en
zijn muzikale vrienden.
Een theaterconcert vol interactie, energie
en ontroering. Recht in het hart: RAAK!
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl
en te koop in Grand Café Concordia
op openingsdagen vanaf 17.00 uur.

Vanaf 10 september iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur

Verhalencafé

Reserveren voor het Verhalencafé:
www.verhalencompagnie.nl.
Aanmelden voor het open podium
op 25 oktober:
info@verhalencompagnie.nl

Kom gerust even proberen.

Tafeltennisvereniging TOP
Julianalaan 65 Haastrecht
Om fit te worden
en te blijven!
Info: www.ttv-top.nl
of mail naar: info@ttv-top.nl
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POLSSTOKVERSPRINGEN

door Gerard van Hooff

Vijfmaal blauwe winst op donderdag
De thuisspringers van Polsbroekerdam deden tijdens de uitgestelde wedstrijd
van woensdag goede zaken. Op donderdag kleurden zij het eindpodium
blauw. Vijf Polsstokkerdammers wisten in hun categorie op het bovenste
treetje te eindigen, een niet alledaags beeld.
Laura Maaijen zette bij de meisjes in de
finale haar positie op een. Dat deed ze
door een nieuw persoonlijk record te
springen van 14,54. Daarmee liet ze
zowel Suzanne Mulder met 14,17 en
Thalina van der Wind met 14,07 achter
zich. Bij de dames waren de onderlinge
verschillen ietsje groter en was Fabienne
Overbeek met een royale
15-metersprong de sterkste.
Indrukwekkend was de wedstrijdstart van
-eveneens- thuisspringer Rian Baas.
Hij landde na 21,41 in het zandbed en
dat persoonlijke record was de afstand
waarop de voltallig aanwezige senioren
concurrentie zich stuk beet. Voor hen
bleef de twintigmetergrens onbereikbaar.
Benschopper Roy Velis (winst bij de
jongens met 17,65) en Reinier Overbeek
(winnaar bij de junioren met 20,54)
completeerden het feestje.

Senioren Topklasse
21.41 PR - Rian Baas, Utrecht
19.77 Wouter van Midden, Vlist
19.23 Jaco de Groot, Kamerik
Dames Topklasse
15.19 Fabiënne Overbeek, Benschop
14.87 Kimberly Slootjes, Haastrecht
14.37 Doriene de Vos, Veenendaal
Junioren Topklasse
20.54 Reinier Overbeek, Benschop
18.45 Guus Hoogland, Montfoort
17.53 Chris Anker, Vlist
Jongens Topklasse
17.65 Roy Velis, Benschop
17.47 Hidde van Dam, Montfoort
17.43 Harm Timmerarends, M’foort
Meisjes Topklasse
14.54 PR - Laura Maaijen, Haastrecht
14.17 Suzanne Mulder, Vlist
14.07 Thalina v.d. Wind, Snelrewaard

Records alom in
Polsbroekerdam
Fabienne Overbeek (Benschop) sprong in
haar eerste sprong 14.17 en de andere
dames hadden moeite om hier voorbij te
komen. Demi Groothedde en Doriene de
Vos-de Wit kwamen dichtbij, maar
kwamen net tekort voor deze afstand.
De IJsselsteinse Wendy Helmes liet
echter zien een klasse beter te zijn en
kwam tot 14.93.
Junior Reinier Overbeek liet zijn klasse
zien bij de junioren. Met elk van zijn
sprongen zou hij kampioen zijn
geworden. Zijn beste afstand was 19.74.
Hoogtepunt voor hem was dat hij zijn
1.000e sprong noteerde tijdens deze
wedstrijd en daarvoor werd hij gehuldigd.

Uitslagen
NK jeugd

Vier Friese titels leverde het
Nederlands kampioenschap in
Kockengen op.
Te midden van dit geweld dat
gepaard ging met een groot
aantal persoonlijke records kwam
Nikolaj Lodder uit Oudewater tot
een bronzen plak bij de jongens
van 11-12 jaar. Broer Jesper werd
vierde bij de categorie t/m 10 jaar.
Jongens 11-12 jaar
1 Sietse Lefferts, Buitenpost
2 Riemer Zijlstra, Oosthem
3 Nikolaj Lodder, Oudewater
Jelle de Ruijter, Oudewater
Jongens tm 10 jaar
1 Jorrit Bouwstra, Reduzum
2 Reinder Haanstra, It Heidenskip
3 Mark Boer, Woerdense Verlaat
4 Jesper Lodder, Oudewater
Meisjes 11-12 jaar
1 Sanne Bouwstra, Reduzum
2 Lisanne Cazant, Kockengen
3 Berber Haanstra, It Heidenskip
5 Esther Wesselink, Montfoort
7 Aimée Plaisier, Linschoten
Meisjes t/m 10 jaar
1 Vienne v/d Knaap, IJlst
2 Julia van der Kleij, Bodegraven

11.70
11.24
10.41
8.83
10.66
10.46
9.44
9.02
10.28
10.01
8.97
8.79
8.65
8.89
8.85

In de jongenscategorie
deelde Hidde van Dam
de eerste tik uit.
Hij sprong een
persoonlijk record van
18.18, maar Mark van
der Horst deed het met
19.79 een stuk beter.
Dit betekende een
nieuw schansrecord in
Polsbroekerdam en een
nieuw persoonlijk record.
Alleen Reinier Overbeek
en de Fries Wisse
Broekstra kwamen als
jongen ooit verder.
Bij de meisjes zette
klassementsleider
Suzanne Mulder (Vlist)
de toon. Met een nieuw
persoonlijk record van
14.95 bleef zij de
concurrentie voor.

25 % van de duiven wint prijs en de
vlucht is afgelopen als een kwart deel
van de duiven thuis is.
Het weer was zaterdag niet al te best,
maar de duiven kwamen goed naar huis.
Er waren nauwelijks achterblijvers.
De duiven hadden onderweg genoeg te
drinken; ook thuis op het dak!

Uitslagen
Blois

Overbeek-Rijsbergen (1, 4, 6 en 7)
Combinatie Wouters (2, 3, 5, 8)
Cees Spelt (11 en 12)
De duiven vlogen 84,5 km per uur.

Roye

Cees Spelt (1, 3, 14)
Nico Kool (2)
Overbeek-Rijsbergen (4, 5 en 6)
Combinatie Wouters (8, 9, 10, 11 en 12)
Houdijker en zoon (7)

Vertrouwen in organisatie

“De organisatie van de US Open
creëert een bubbel waarin alle sporters,
vrijwilligers en de organisatie tijdens het
evenement leven. Ik vind het fijn om
voor publiek te kunnen spelen, maar in
dit geval ben ik blij dat er gekozen is
om zonder publiek te spelen”, aldus
Diede. Ze is er van overtuigd dat de
organisatie tijdig heeft bijgestuurd en
openheid van zaken heeft gegeven. “Ik
ben ervan overtuigd dat de organisatie
voldoende is voorbereid op de US
Open 2020 en onze veiligheid
vooropstelt. Natuurlijk is er ook zaak
voor de spelers zelf om zich aan alle
regels te houden”.

Nederlands Kampioen

Vorige week werd Diede Nederlands
Kampioen. “ Ik merkte dat ik in mijn
ritme moest komen, weer even opnieuw
moest ervaren hoe het spelen van een
toernooi ook alweer aanvoelt. Naast het
niveau wat ik behaalde, ben ik ook
gewoon blij dat er überhaupt een
toernooi kon plaatsvinden. Het voelde
als vanouds, ik heb genoten”

Alle pijlen op Tokio 2021

Rian Baas springt met 21,41
naar de winst

Aankomende zaterdag springen
de springers in Jaarsveld om het
Hollands Kampioenschap
(start 14.00 uur).
Deze wedstrijd zal live te volgen
zijn, zie voor meer info
pbholland.com

Het is een bijzonder jaar. Na in januari
geblesseerd de Australian Open
gespeeld te hebben, is Diede niet meer
op een toernooi in actie gekomen.
De trainingen zijn, zij het in aangepaste
vorm, de afgelopen maanden onder
leiding van privécoach Amanda
Hopmans doorgegaan. “Inmiddels is
het prettig om weer uitzicht te hebben
op het spelen van een toernooi” aldus
Diede. “Het werken aan een wedstrijdritme is belangrijk, zeker in het jaar in
aanloop naar de Paralympische Spelen.
De US Open is een van mijn favoriete
toernooien; ik heb daar in de
geschiedenis goede resultaten
neergezet.”

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar
Wendy Helmes goed voor 14.93

Senioren Topklasse
20.16 Thomas van Midden, Vlist
20.07 Erwin Timmerarends,
Bodegraven
20.02 Rian Baas, Utrecht
Dames Topklasse
14.93 Wendy Helmes, IJsselstein
14.17 Fabiënne Overbeek,
Benschop
14.10 Demi Groothedde,
Jaarsveld
Junioren Topklasse
19.74 Reinier Overbeek,
Benschop
18.63 Chris Anker, Vlist
18.49 Timon de Haay, Lopik
Jongens Topklasse
19.79 PR - Mark van der Horst,
Schoonhoven
18.18 PR - Hidde van Dam,
Montfoort
17.74 Harmen Timmerarends,
Montfoort
Meisjes Topklasse
14.95 PR - Suzanne Mulder, Vlist
14.69 PR - Laura Maaijen,
Haastrecht
13.05 Moniek van Vliet,
Nieuwkoop

Duivenberichten PV De Zwaluw
Afgelopen weekend waren er
weer drie duivenvluchten.
De laatste oude-duivenvlucht
vanuit Blois (555 km), een jongeduivenvlucht vanuit Roye (295 km)
en een vlucht met oude en jonge
duiven vanuit Lennik (145 km).

Diede de Groot -tochnaar US Open

Rolstoeltennisster Diede de Groot, aanvoerster van de wereldranglijst,
heeft weloverwogen besloten deel te nemen aan de US Open.
De afgelopen periode zijn de spelers vanuit de organisatie van dit evenement
geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden.

Zaterdag Hollands
Kampioenschap

Rian Baas was zaterdag goed voor de eerste sprong over de twintig meter
(20.02). Erwin Timmerarends (Bodegraven) werd geprikkeld en ging daar
nipt overheen. Zijn 20.07 meter bleek echter niet genoeg voor de eindoverwinning, want Thomas van Midden (Vlist) was ook erg goed in vorm.
Van Midden zette in zijn derde sprong een knappe 20.16 meter neer.
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Ladies League

Yvonne Rijsbergen
Sacha Wouters
Anne den Houdijker
Stand kampioenschap met nog
twee wedstrijden te gaan:
Myranda Oorschot
Wilma Broekhuizen
Yvonne Rijsbergen
Marlies den Houdijker

Lennik

1e Overbeek-Rijsbergen (1, 2 en 3)
2e De Koning & Stekelenburg,
een klein hokje duiven met een
liefhebber die het in de vingers
heeft (4)
3e Paul Satink, uw IJsselbodeverslaggever (5)
4e Paul Houdijk, voorzitter
(6, 7 en 8)
5e Cees Spelt (9, 10 en 11)
De meeste duivenmelkers van onze
vereniging zitten op de verenigingsapp en geven de aankomsten van
hun eerste duif door. Zo is iedereen
in een mum van tijd op de hoogte
hoe de vlucht verloopt.
Nu nog maar twee weken en het
vliegseizoen is alweer voorbij.

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Vanavond 1 september 22.25 uur op NPO3

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

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

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

Psycholoog Astrid in de
documentaire serie Alleenzaam

Richard Proost Sport
DE JUDOLESSEN STARTEN WEER

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
2 GRATIS

PROEFLESSEN

Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

GEEN INSCHRIJFGELD IN SEPTEMBER

RICHARDPROOSTSPORT.NL

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
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DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

BEKERVOETBAL

Aardig voetbal, slecht
resultaat FC Oudewater
Quintus - Oudewater 4-2

De volgende ronde halen in de bekercompetitie is direct al ver weg voor de
Oudewaterse elf. Soms erg goed voetbal werd afgewisseld door een paar
defensieve blunders. Voeg daarbij het stevige en sterke verdedigende werk
van Quintus met doelman Jeffrey Vis aan het hoofd en zie daar… de eerste
nederlaag in deze bekercompetitie. Overigens tekenend voor de wedstrijd was
het aantal gele kaarten (4) en een rode kaart (2x geel) voor de Westlanders,
Oudewater hield het kleurloos vandaag.

In de aanval
Binnen een paar minuten zorgden de Oudewaterse voorwaartsen voor de nodige spanning,
met veel aanvallend geweld werd het Kwintheulse doel opgezocht, maar inzetten van Sven
Rietveld, Wouter van Sprundel en Nick van den IJssel vonden niet het doel. De eerste aanval
van Quintus was wel gelijk goed raak! Een fout achterin deed Angelo Zwirs alleen voor
doelman Thimo van der Mueren en die werd door een simpel lobje gepasseerd; 1-0 (18e
min). Het snelle antwoord kwam van Nick van den IJssel. Na een goede pass van Niek Sluijs
rondde eerstgenoemde keurig af; 1-1 (19e min). Oudewater had de boel aardig onder
controle op het middenveld ondanks het harde werken van de Westlandse nummer 10,
Remco van der Knaap. Zijn inspanningen werden in de tweede helft slechts beloond met een
vroegtijdig eind van de wedstrijd (rood). De tweede echte aanval van de thuisploeg eindigde
in eerste instantie in een vrije trap op zo’n meter of 18. De heer A. Zwirs meldde zich voor
het nemen en ‘chapeau’, het werd een zeer fraai doelpunt; (2-1 (21e min). Na wederom een
defensief slippertje werd het zelfs 3-1. Het was weer een boogballetje, in dit geval van Tim
van der Meer, dat de Oudewaterse goalie verraste. Achtereenvolgens werden er diverse
kansen om zeep geholpen aan de overzijde van het veld en pareerde doelman Vis zeer fraai
een vrije trap van Niek Sluijs.

Wissels

1 SEPTEMBER 2020

Haastrecht met gemak langs Kickers
VV Haastrecht - SV Kickers 6-1

door Joop Kurver

Onder zeer wisselende weersomstandigheden had Haastrecht afgelopen
zaterdag geen moeite met 4e-Klasser SV Kickers ‘69 en versloeg de ploeg
van coach Macro Versloot de bezoekers uit Leimuiden eenvoudig met 6-1.
Veel wind en plensbuien wisselden zich tijdens deze bekerwedstrijd op het
Sportpark Wilgenoord af met af en toe zon en fraaie Hollandse
wolkenluchten. Zoals op het voor de vierde keer gewonnen Jan Lingen
Bokaal toernooi vorige week in Gouderak waren de zwart-geelhemden
opnieuw ongenaakbaar en scoorden er lustig op los.
Rond 14.30 uur floot de jonge scheidsrechter, dhr. M.G. Begeer, voor aanvang
van de wedstrijd. Ondanks de vele
protesten van de tegenstander SV
Kickers, floot de onpartijdige een prima
wedstrijd. De regen kwam aan het begin
met bakken uit de hemel en al in de
negende minuut kwam de thuisploeg op
voorsprong…

Raateland

Haastrecht zette al snel de aanval in en
na een snelle rush op rechts en een
prima voorzet van Danny de Bruijn
kopte Tijmen Raateland de bal fraai
over doelman Möllers heen, die te ver
voor zijn doel stond en de bal voor het
nakijken had, 1-0. In de 18e minuut
kreeg Raateland opnieuw een grote
mogelijkheid na een fraaie dieptepass
van Robert Dongelmans, maar nu stond
zijn vizier niet op scherp en schoot de
spits de bal ver naast. Direct na de

aftrap liet Haastrecht zich twee minuten
later verrassen en scoorde Marco Tent
voor SV Kickers uit de corner de
gelijkmaker, 1-1. Haastrecht liet zich
echter niet van de wijs brengen en zette
het goede positiespel voort, waaruit in de
25e minuut weer een megakans kwam
voor Raateland. Hij had de bal na de
voorzet van Bakker voor het intikken,
maar verslikte zich in de mogelijkheid.

Penalty

De ploeg van Erwin van der Zee
probeerde wel naar voren te voetballen
maar elke aanvalspoging werd in de kiem
gesmoord door de uitstekende defensie
van Haastrecht. De verdedigers Vianen,
De Bruijn en Wolff samen met keeper
Stauthamer speelden een puike en bijna
foutloze wedstrijd. In de 37e minuut pikte
Joep Wijnands na een afgeslagen aanval
de bal op en spurtte richting het doel van
de bezoekers en loste een gevaarlijk strak

schot. Doelman Möllers
wist de bal te stoppen maar had de bal
niet klemvast en in de rebound schoot
aanvoerder Stephan Bakker het leder
snoeihard in de touwen, 2-1.
Een minuut voor rust werd Bakker
onderuit geschoffeld binnen de zestien
en legde scheidrechter Begeer de bal op
de stip. Feilloos schoot Bjorn van
Leeuwen de 3-1 binnen.

Aanvalsgolf

Na de thee werd de druk direct weer
opgevoerd en schoot Wijnands na een
uitstekende voorzet van de snelle
Raateland de bal al na drie minuten
eenvoudig tussen de palen, 4-1. Niet
veel later kreeg Haastrecht opnieuw een
terechte strafschop en gooide Bjorn van
Leeuwen met uiterste precisie het duel
in het slot, 5-1. De weerstand bij de
oranje-withemden was gebroken en
Haastrecht kon de ene na de andere
aanval opzetten. In de slotfase kon
Raateland de bal nog fraai over doelman
Möllers liften en de eindstand naar 6-1
brengen. Aanstaande zaterdag
5 september gaat Haastrecht op bezoek
bij S.C Remo in ‘s-Gravenhage voor de
tweede bekerwedstrijd. De supporters
zijn uiteraard benieuwd of hun ploeg de
ingezette zegereeks kan voortzetten.

Met drie wissels aan Oudewaterse kant werd er aan de tweede helft begonnen. E.a. bedoeld
om iets aan de stand te veranderen, maar vooral ook om te kijken wat er in de toekomst nog
meer mogelijk is binnen de Oudewaterse gelederen. Voor trainer Alex Redel was dit immers
ook de eerste echte wedstrijd met FC Oudewater. Weer begon de FC aanvallend en weer
liepen ze tegen de Kwintheulse muur aan. Schoten van Bart Griffioen en Nick v.d. IJssel
werden gepareerd en een inzet van Rietveld verdween in de handen van keeper Vis. Bij een
snelle uitval viel de score nogmaals aan de overzijde van het speelveld, Rob Bubsbergen
tekende voor de 4-1 (51e min.). Met nog zo’n kleine twintig minuten te gaan werd het nog
4-2 door Ivo Anbergen. Hierna was het alle hens aan dek voor Quintus, inmiddels met
10 man na de bewuste rode kaart voor Van der Knaap. Alle pogingen, en dat waren er veel,
werden echter niet beloond en na een minuut of 93 (inclusief 30 sec. voor een schoenenwissel) floot scheidrechter Merkestein af. Conclusie tot nu toe; Oudewater is een goed
voetballende ploeg, maar kan geen vuist maken.

SEV - Linschoten 4-1
De eerste ‘echte’ wedstrijd voor de spelers. Al na 5 minuten keken de
bezoekers tegen een achterstand aan. Fares Daouadi werd vrij voor
Linschoten-doelman gezet en de 1-0 was een feit. De vreugde leek van
korte duur te worden, want de Linschotenaren kregen een strafschop
toebedeeld. Aanvoerder Sam da Cruz moest zijn meerdere erkennen in
SEV-doelman Meulink die met een fraaie reflex redde. Er ontwikkelde zich een open
wedstrijd, waarin Linschoten na een grabbelactie met enig fortuin gelijk maakte; 1-1
ruststand.
Na de thee zochten beide teams meer en meer de aanval en al snel volgden veel kansen
zodat beide doelmannen zich meerdere keren konden onderscheiden. In de 77e minuut viel
de beslissing. Van der Zwan kopte een voorzet binnen; 2-1. Voor een slotoffensief ontbraken
de krachten en in het eindspel moest Linschoten nog twee doelpunten incasseren. Koning
zorgde voor de 3-1 na slordig uitverdedigen van Linschoter zijde en met een lob werd het in
de slotminuten zelfs 4-1.

In de stromende regen kopt Raateland de bal over doelman Möller en scoort voor Haastrecht al vroeg de openingstreffer.

SPV geeft goed partij tegen
derdeklasser Alphia

door Gerard van Hooff

SPV - Alphia 2-4

Wie gewend is om op plastic te spelen, heeft enige tijd nodig om te wennen
op een grasmat als een biljartlaken. De Alphenaren waren verrast toen zij
midden in de ‘polder’ zo’n verzorgde voetbalambiance ontwaarden. Niet dat
aspect bracht de derdeklasser uit Alphen geruime tijd in de problemen.
Dat was met name de strijdwijze waarvoor de Polsbroekers gekozen hadden.
Bram Elenbaas showt het nieuwe tenue van Linschoten.

‘s Gravendeel - WDS 2-4
Dedier Bos nam namens ‘s-Gravendeel de eerste kans voor zijn rekening.
Hij mikte naast. Hierna kroop WDS uit zijn schulp en kwam na een kwartier
spelen op voorsprong. Een lange bal van achteruit werd op de middenlijn
knap doorgekopt waarna Thomas Hagoort alleen op Patrick Zoutewelle
afstormde en de 0-1 binnenschoot (14e min). ‘s-Gravendeel ging op jacht
naar de gelijkmaker, maar miste scherpte voorin. ‘s-Gravendeel keek vanaf de
36e minuut tegen een grotere achterstand aan. Er werd niet best verdedigd waardoor Hans
Simon 0-2 kon aantekenen. Korte tijd hierna dacht ‘s-Gravendeel de aansluiter te mogen
noteren. Het was even onduidelijk of de bal achter was geweest of dat er een overtreding
voorafging toen Dedier Bos binnenschoot. In minuut negenendertig werd er weer gescoord,
echter volgens de WDS-assistent-scheidsrechter stond Akkerman buitenspel. Ruststand bleef
dan ook 0-2.
De tweede helft begon ‘s-Gravendeel furieus. De kansen die Akkerman, Ton en Aarnoudse
kregen waren niet aan hen besteed. En waar men zat te wachten op een doelpunt van
‘s-Gravendeel, maakte de ploeg uit Driebruggen er zelfs 0-3 van. Maurits Kuiper werd van de
bal afgezet waarna het voor Jallas Kalisse eenvoudig was om te scoren; 0-3 na een uur.
Met nog ruim éénentwintig minuten op de klok kwam ‘s-Gravendeel dan wel tot scoren.
Dedier Bos werd in het strafschopgebied tegen de grond gewerkt, waarna de scheidsrechter
naar de penaltystip wees. Bos bracht zelf de stand terug tot 1-3. Het lukte ‘s-Gravendeel
daarna na niet om de stand te verkleinen. Eric Cromwijk zette zelfs de 1-4 op het scorebord
(80e min). Dat Joeri van Ast de stand terugbracht naar 2-4 (88e min) was puur voor de
statistieken.

Indeling competitie 2020/2021
1e klasse C

Almkerk
De Bilt FC
Breukelen FC
GRC-14
Huizen
LRC
Montfoort S.V.’19
Nivo Sparta
Roda ‘46
Sliedrecht
SVL
WNC
Woudenberg
De Zuidvogels HSV

3e klasse D

Brederodes
DESTO
DVSU
EDO (U)
Focus ‘07
Hercules
Houten
Kockengen
Lopik
Odysseus ‘91
OSM ‘75
FC Oudewater
Voorwaarts
Vriendenschaar

4e klasse B

Alphense Boys
Bodegraven
Kamerik
Linschoten
NSV’46
Rohda ‘76
SCH ‘44
Siveo ‘60
Sportief
VEP
WDS
Woerden
Zevenhoven
Zwammerdam

4e klasse

Ammerstolse S.V.
ASW
Bergambacht
BSC ‘68
Cabauw
Floreant
Gouderak
GSV
Moerkapelle
Moordrecht
Oosterheem
Stolwijk
VV Haastrecht
SPV ‘81

Achterin stond het kompas op
‘consequente mandekking’ met Tjardy
Verkerk als een echte libero erachter.
Dat gaf een beeld te zien waarbij de
achterste linie van SPV steevast om zich
heen loerde om bij Alphens balbezit de
juiste partnerkeuze te maken. Kortom,
er werd geen centimeter te veel ruimte
weggegeven en in de drukte werden
steeds tijdig de juiste voeten uitgestoken
om Alphia dwars te zitten. Voorin mocht
een drietal spelers proberen op een
opportunistische wijze een bres te slaan
in de Alphia-defensie. Dat leek
ondoenlijk want daar was sprake van
een overtal. Het veldoverwicht was dan
ook voor de bezoekers, maar die waren
in de afwerking niet echt doeltreffend.
Zo wist spits Nick Klerks in de 10e
minuut een misverstand niet af te
straffen en had doelman Both een
geweldige reflex in huis op een
koppoging van dezelfde speler (21e
min).

Wat brutaler

Na een kwart wedstrijd durfde
rechtsachter Martijn de Heer zich voor
de eerste maal op de vijandelijke helft te
wagen en konden de groenhemden hun
eerste hoekschop noteren. Bij de
bezoekers werden de eerste frustraties
hoorbaar en ontving rechtsachter Jordi
Wentink een gele kaart na te veel
aanmerkingen. Vier minuten nadien
ging SPV aan de leiding toen een vrije
trap in de doelmond landde en niet goed
werd verwerkt. Martijn Hakkenberg
tekende voor het laatste zetje; 1-0 (36e
min). De poging van de oranjebrigade
om nog voor de thee langszij te komen
leverde in de reguliere speeltijd niet veel
meer op dan een drietal corners.
Het gelijkmakende doelpunt viel in de
blessuretijd van de eerste helft. Van Rijn
raakte de bal als laatste aan en liet de
Alphense thee beter smaken; 1-1 (45+)

Extra aanvalskracht

In de rust bedacht de Alphense coach dat
de overtollige verdediger Sander Egberts
wel wat aanvallender kon acteren.
Dat bleek een juiste zet. Maar de
uitwerking ervan liet op zich wachten
nadat de thuisploeg door een benutte
strafschop van Ivo Sluijs voor de tweede
maal op voorsprong was gekomen; 2-1
(51e min). Twee minuten had de vanaf
de rechterkant opererende gelegenheidsaanvaller nodig om een stempel op de
partij te drukken. Eerst profiteerde hij
van de afwezigheid van De Heer en
schoot hij de bal in de verste hoek; 2-2.
Daarna kreeg hij opnieuw alle ruimte om
op te stomen en schoot hij de bal van

buiten de zestien langs de uitkomende
Jeroen Both; 2-3 (55e min).

Nog twee kaarten

Voor Sander Koolwijk had de goed
leidende arbiter een gele kaart na een
overtreding op Dion Durham en
gaandeweg werd duidelijk dat er voor
SPV weinig te halen zou zijn. Invaller
Bas Hazenbroek miste voor Both
gekomen de afronding van een mooie
combinatie door het centrum en
daarmee werd de definitieve val van het
doek uitgesteld tot de 83e minuut.
Met een juweel van een omhaal scoorde
Marvin Fennah uit een hoekschop de
2-4. Nog een kans wist de thuisploeg in
de eindfase te creëren. Die was voor
invaller Stijn Achterberg in de 89e
minuut. Het leverde slechts een
hoekschop op. Drie minuten later floot
de scheidsrechter voor de laatste maal.
Dat gold voor 21 spelers want de
Alphia-rechtsachter was al op weg naar
de douche na een tweede gele kaart.
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De specialist in garage- en industriële deuren
BEKIJK ONZE VACATURES OP
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
Crawford,
Faac
r,
o
o
d
n
Co
Vraag vrijblijvend advies en wij
helpen u aan een passende deur!

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

WERKEN
BIJ
PLOMP?
Plomp Funderingstechnieken zoekt een:

Funderingswerker
Als funderingsmedewerker werk je
voornamelijk aan projecten in het zuid/
westen en midden Nederland. Met de
machinist vertrek je naar de betreffende
locatie om heipalen aan te brengen.
De werkzaamheden bestaan uit:
Assisteren bij het lossen, opbouwen,
afbreken en laden van de heistelling
Je geeft aanwijzingen aan de machinist
tijdens de uitvoering van de hei- en
trilwerkzaamheden

•
•

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Wij bieden:

• Opleidingsmogelijkheden
• Goede werksfeer
• Goede arbeidsvoorwaarden
Het je zin om ons team te versterken
en wil je (intern) opgeleid worden tot
funderingswerker?
Neem dan direct contact op en stuur je CV
naar: info@plompfunderingstechnieken.nl
of bel 0348 - 562486.

WERKVOORBEREIDER (MBO+/HBO)
Ben jij proactief en een echte regelaar? Als werkvoorbereider bij De Heer land
en water B.V. speel je een belangrijke rol bij het slagen van de projecten.
Wat ga je o.a. doen? Vanaf de opdracht tot en met de oplevering verzorg je de

Wij zoeken iemand met:
Flexibele en enthousiaste werkinstelling
Affiniteit met de bouw
Rijbewijs B
Bij voorkeur in bezit van VCA Basis

organisatorische en technische werkvoorbereiding. Onder andere het maken

•
•
•
•

PLOMP

van (werk)plannen en een realistische planning. Naast de werkvoorbereiding
kun je ook je (technische) inbreng hebben binnen onze tenderteams.

FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

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

MONTEUR
Ben jij een enthousiaste monteur, waarbij sleutelen een tweede natuur is,
kom dan meewerken in onze werkplaats en wordt onze collega.
Als monteur werk je in een leuk team en ben je actief in de reparatie en
onderhoud van onder andere tractoren, maaimachine, elektrisch en motorisch
handgereedschap en overig rollend en varend materieel.

elektra
gas
water

DIAGNOSTIC

CHAUFFEUR TRACTOR
Ben jij flexibel en doelgericht? Als chauffeur zul je met de tractor
en aangekoppeld materieel diverse werkzaamheden uitvoeren. Je zult
onder andere diverse maai- en baggerwerkzaamheden verrichten.

SERVICE

Een VCA diploma is een pré.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Ben je in het bezit van een Rijbewijs B,CE en code 95? Kun jij je aan

ONDERHOUD
REPARATIES
EN UPGRADES

iedere situatie aanpassen, zonder dat het stress oplevert? Dan zijn
we op zoek naar jou!

AANLEG
DESIGN

WIE ZIJN WIJ?
De Heer land en water B.V. voert projecten uit met zeer grote diversiteit zoals
baggeren, groenvoorziening en natuurontwikkeling. Onze opdrachtgevers zijn
met name gemeenten, waterschappen en provincies.

Bij

VAN VLIET installatie techniek

Als elektromonteur ga je bij Van Vliet zelfstandig aan het werk. Projecten in
bedrijfspanden, op boerderijen, in de nieuwbouw, bij zorginstellingen of bij iemand
thuis zorgen ervoor dat je in je werk met veel afwisseling te maken hebt. De planning
overleg je met de opdrachtgever en vervolgens bestel je de materialen die je nodig
hebt. Interesse? Kijk voor alle info op: www.vanvlietbv.com/vacature
Kerkweg 28 | 3465 JJ Driebruggen | 0348 - 501259 | www.vanvlietbv.com

SOLLICITEREN?
Stuur je cv en motivatie naar personeel@deheerlandenwater.nl.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie graag contact opnemen
met Edwin Vendeville, hoofd bedrijfsbureau, op 06-46297862.Voor overige
vragen kan je contact opnemen met Corrie van Rijnsoever, op 06-29467517.

MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF OP:
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL
NOORDZIJDSEWEG 145A - POLSBROEK
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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt
Doe mee op
rabobank.nl/clubsupport

BRIL
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

Unox Cup a Soup
of Good Noodles
combineren mogelijk

2 STUKS

1.30
3.10

1.-

Top! van Coop
Oosterse maaltijden

2 bakken à 450/500 gram, combineren mogelijk

2 STUKS

8.78
10.98

5.-

Dr. Oetker
tradizionale of Casa di Mama

3 dozen à 370-435 gram, combineren mogelijk

Haribo of Maoam
snoep
zak 175-260 gram

1.29
1.75

1.-

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 31 augustus t/m 06 september 2020. Week 36.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

3 STUKS

9.45
12.87

5.-

Uit in de IJsselstreek

® Drukkerij Heno - Oudewater
1 september 2020

Vr i j U I T in het Groene Hart

Boerenschepijs, om van te smullen
Weken zon, en dan blijft een ijsje een fantastische lekkernij. Er zijn genoeg mensen die elke dag
om een ijsje gingen en daar ook een blokje extra voor omgingen.
Zo ook een moeder en dochter uit Stolwijk. Zij hadden na 50 km fietsen wel een ijsje verdiend.
Het stel ging hiervoor bij Kaasboerderij Van Eijk in Vlist aan. “Het klopt, wat ze ons verteld hadden.
Dit boerenschepijs is heel, heel lekker.”
Hierbij gaan de complimenten naar Anita van ijsen kaasboerderij ‘t Klooster aan de Steinsedijk 5
in Haastrecht, die klanten in hun eigen en bij
andere boerderijwinkels en omliggende horeca
van boerenijs voorziet. Ook favoriet zijn bij hen
de ijstaarten, glutenvrije ijsjes en sorbetijs
voor mensen met een koemelkallergie,
en hun karnemelk en boerenkaas.

Y www.kaasboerderijklooster.nl.

it de streek
door Lyanne de Laat

tip
Wilt u uw bedrijf, museum, winkel
of product promoten via deze
bijlage neem dan nu contact op
met Ben of Melissa Overbeek
0348-561478
of stuur een mail naar
advertentie @ijsselbode.nl

MUSEUM Gemaal De Hooge Boezem

Kersenijs

Ook ijsboerderij Vernooij aan de Barwoutswaarder
67 in Woerden scoort hoge ogen. Zeker als ook
de Kersentuin in Hekendorp open is.
Inmiddels is het kersenseizoen over, maar het
kersenijs is nog lang niet op. Ook Anja maakt
heerlijke ijstaarten en gaat op verzoek met een
‘bromkar’ of een kraampje naar locaties waar men
een lekker boerenschepijsje weet te waarderen.

Y www.ijsboerderijvernooij.nl.
De boer op

In de Lopikerwaard is ijsboerderij Luciano een
bekende ijsmaker. Ook zij maken tientallen
smaken ijs in hun eigen ijskeuken.
Aan de Lekdijk West 44 in Lopik is, wanneer de
vlag uithangt, ijs ter plekke te koop. In principe
is dat ‘s middags van woensdag t/m zondag.
Ook zij gaan met een grote of kleine ijskar
‘de boer op’.

Y www.ijsboerderijluciano.nl

Open: vrijdag, zaterdag en zondag,
t/m 31 oktober: 13.00 - 16.00 uur

1000 jaar
leven met
dalend land

GRATIS ENTREE • RESERVEREN GEWENST
Hoogstraat 31 • 2851 BB Haastrecht • 06 - 13 74 91 68 • info@gemaalhaastrecht.nl
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September in Haastrecht

Poëzieroute dorpsbewoner
De landschapsdichter Henk Kooijman krijgt in september zijn eigen poëziewandelroute in
Haastrecht. Van 1 t/m 30 september zijn twintig gedichten uit zijn omvangrijk oeuvre te lezen
op even zoveel ramen aan de Hoogstraat. De wandeling gaat vanaf Museum Paulina Bisdom
van Vliet tot aan het eind van de Hoogstraat richting Oudewater.
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HAASTRECHT
Gemaal
06-13749168
Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht

Y www.gemaalhaastrecht.nl
Museum Paulina Bisdom van Vliet
0182-501354
Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht

Y www.bisdomvanvliet.nl
Boezemmolen nr.6

010-2722222
Oost Vlisterdijk 1, 2851 ET Haastrecht

Y www.boezemmolen.nl

OUDEWATER
TIP Oudewater
0348-561628
Leeuweringerstraaat 10, 3421 AC Oudewater

Y www.oudewater.net

Museum De Heksenwaag
0348-563400
Leeuweringerstraat 2, 3421 AC Oudewater

Y www.heksenwaag.nl
“Peter Visser is eigenlijk de aanstichter van
de route”, vertelt medeorganisator
Corie Grootendorst, voormalig polderdichter van
de Krimpenerwaard. Peter las de laatste tijd vaak
gedichten van Kooijman (1928-1988) en hij
vroeg zich af: ‘kunnen we daar iets mee’.
Dat is bij Corie niet tegen dovemansoren gezegd
en ze ging half juli aan de slag. Samen met
Emmy van Harskamp, bedenker van de
wandeling en vormgever van de bijzondere
poëzieposters, en Nelie Gerritsen van het
Van den Akkerfonds, benaderde ze bewoners
aan de Hoogstraat om een raam beschikbaar te
stellen. Aangestoken door hun enthousiasme zei
iedereen direct ja.

Ode aan het landschap

Wat kunnen we verwachten van zijn gedichten?
Volgens Corie een heleboel: “Hij is echt een
landschapsdichter van het Groene Hart.
De weiden, de wolken en het licht gaven hem
lucht en ruimte. Hij wist het landschap prachtig
te beschrijven en daarmee ook zijn innerlijke
gemoedstoestand. Die was het hele scala van

Henk Kooijman (foto: erven Kooijman).

door Lyanne de Laat

‘Himmelhoch jauchzend’ tot ‘zum Tode betrübt’.
Zijn zwerftochten door de polders en dorpen
in de Krimpenerwaard inspireerden hem een
leven lang.”
Corie zelf ontmoette de dichter diverse keren.
In 1977 ontving ze een boekje van hem met een
persoonlijke boodschap. “Daar ben ik nog steeds
heel blij mee. Op welke dichtersbijeenkomst ik
ook ben, Kooijman is er altijd bij. En als ik de
gelegenheid krijg, iets voor te dragen, lees ik ook
vaak een gedicht van hem.”
Enkele jaren geleden brachten de eerste vijf
polderdichters van de Krimpenerwaard een
poëziedoosje met hun prachtigste gedichten uit.
Het verbindende element was een dichtregel van
Kooijman: Tussen de weg en de wereldrand.

Wandelend eerbetoon

Gedichten overnemen en publiceren gaat zo
maar niet. Daarvoor heeft Corie contact met de
erven Henk Kooijman. Voor die ene dichtregel
was dat haar eerste kennismaking met hen.
En ook nu weer. Na enig overleg wilden zij heel
graag meewerken aan de poëziewandeltocht
door Haastrecht als hommage aan hun vader.
De twintig gedichten hiervoor zijn afkomstig uit
de verzamelbundel Waar ik ook ben, ik draag
mijn weiland mee. Deze bundel heeft Kooijmans’
vriend Arjen Struik, inmiddels een negentiger,
dertig jaar na diens overlijden uitgebracht.
Het Catharina Gasthuis in Gouda organiseerde ter
gelegenheid daarvan in 2009 een tentoonstelling.
In 2012 plaatste de Haastrechtse Kring een
plaquette aan zijn voormalig woonhuis. Echter de
poëzie van Kooijman is vandaag de dag in zijn
geboorteplaats niet terug te vinden. Vandaar dit
wandelinitiatief.
Corie en haar metgezellen zijn vast van plan een
vervolg aan dit eerbetoon te geven:
“De gedichten van Henk Kooijman verdienen in
Haastrecht een blijvende plek”.

Stadsmuseum Oudewater
Visbrug 1, 3421 AH Oudewater
Meer info: TIP Oudewater

Touwmuseum De Baanschuur
0348-567832
Reijersteeg 4, 3421 SG Oudewater

Y www.touwmuseum.nl

MONTFOORT
TIP Montfoort
06-82863765
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

De Knoperij
06-22427484
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

Y www.oudmontfoort.nl
Molen de Valk

06-51445761
Molenstraat 27, 3417 HR Montfoort

Y www.molendevalk.nl
Het Beloken Land

06-36331301
Blokland 116, 3417 MR Montfoort

Y www.hetbelokenland.com
Landgoed Linschoten
06-49249409
Noord Linschoterdijk 13, 3461 AC Linschoten

Y www.landgoedlinschoten.nl
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Jagen, vissen & vangen als broodwinning
Je dagelijkse kost verdienen is een uitdaging. Nu, maar zeker ook vroeger. Vooral als je het niet
breed had, dan greep je alles aan om een cent bij te verdienen. In de natuur bleken er legio
mogelijkheden te zijn, om wat meer brood - met beleg - op de plank te krijgen. In de compact
ingerichte tentoonstelling ‘Jagen, vissen & vangen als broodwinning’ brengt het Streekmuseum
Reeuwijk dit gegeven tot eind december op een fraaie manier voor het voetlicht.
Het Streekmuseum ligt op een steenworp afstand
van de Reeuwijkse Plassen, aan de Oudeweg 3.
Voor de tentoonstelling zijn daarom deze plassen
ook als bron voor de tentoonstelling gebruikt.
Voor de voorwerpen is geput uit de ruime
collectie van het museum en zijn stukken in
bruikleen gegeven. Te zien zijn onder meer de
otter, de hermelijn, de muskusrat, kieviten,
mollen, eenden en zwanen. Maar ook netten,
manden en andere vangmiddelen.

Voor het nut

Jagen en vissen zit in ons bloed. Het is één van
de oudste manieren om aan voedsel te komen.
Uit de geschiedenisboeken weten we dat de
eerste mensen, jager-verzamelaars, eetbare wilde
planten verzamelden en leefden van de jacht om
te overleven. Ook toen de mensen zich op een
vaste plek settelden, bleken opbrengsten van
jacht en visserij eeuwenlang nog een belangrijke
aanvulling op de maaltijd en het inkomen.
Dat kon omdat wild en vis vroeger in verhouding
veel meer opbracht dan nu. Deze broodvissers en
broodjagers waren met hun manier van werken
ook landschapsbeschermers, al waren zij zich
daar toen niet bewust van. Elke vangst was
namelijk voor het nut. Het moest te eten zijn of
op een andere manier bruikbaar. Veertjes in de
houtsnip dienden voor het fijne schilderwerk
bijvoorbeeld. Veel diersoorten werden gevangen
voor de pels of omdat ze schade toebrachten aan
de wild- en visstand.

Weekloon

Al het werk gebeurde kleinschalig en met de hand.
Rietmaaien gebeurde om vanuit schiethutten
jacht op eenden te kunnen maken.
Een model hiervan met jager Piet is te zien in de
tentoonstelling. Net als een lange warme jas en
mof van geprepareerde mollenhuidjes. De vleug
van het mollenvelletje vond men mooi, daarom
was het geliefd. Eén mollenvelletje bracht in
hoogtijdagen wel twee gulden op. Als je er zes
of zeven op een dag wist te vangen, was je

Onder de grond
Onder de grond
Onder de grond
Daar woont een mol
Met een jasje van bont
Hij graaft daar een gang
Tien meter lang
Zand op zijn neusje
En zand op zijn wang
Molletje kan bijna niet zien
Is dat soms gevaarlijk misschien
Molletje straks stoot je je kop
Zet voortaan je brilletje op
@ Lea Smulders en Hans Peters jr.

spekkoper. Je had dan al een weekloon verdiend.
Vroeger werden de mollen vaak niet met klemmen
gevangen, maar met een schop uit de molshoop
gewipt.
Ook bekend is dat met het vangen muskusratten
aardig wat jongelui zo een fiets of brommer bij
elkaar hebben weten te sparen. Als je de rat bij de
politie inleverde kreeg je er tot midden jaren ‘80
5 gulden voor. Huid van zwanen is lang gebruikt
voor versiersels op trouwkleding. Voor dons en
vlees waren ook klanten. Op de plas Ravenberg
is nog een oude kievitenvangbaan in bedrijf.
Hier worden alleen trekvogels geringd die in
Reeuwijk overwinteren.

Kooikerhondje

In de tentoonstelling lees je over het voortbestaan
van het 40 cm hoge kooikerhondje. Op verzoek
van baronesse Van Hardenbroeck van Ammerstol

door Lyanne de Laat

ging een marskramer bij boerderijen op zoek naar
een kooikerhond, die moest lijken op de foto die
hij bij zich had. Tommie werd gevonden en is de
uiteindelijke stammoeder van het Kooikerhondje
geworden. In 1971 kwam de officiële erkenning
van dit ras.

De pijp uitgaan

Dit spreekwoord heeft te maken met het vangen
van eenden via een eendenkooi. Het woord zelf
is afgeleid van het Engelse dekoy, dat lokeend
betekent. Op topografische kaarten zijn in de
waterrijke delen nog de vroegere eendenkooien
te zien. Nabij de A12 zijn nog resten te zien.
Ooit heeft een kooi in de polder gelegen waar nu
de surfplas is. In het Beloken Land in Montfoort
worden excursies naar een eendenkooi
georganiseerd.

IJstoren

In de zoetwatervisserij zijn voor de handel nu
nog aal en snoekbaars interessant.
Hoe het deze bedrijfstak in het verleden is
vergaan, wordt ook toegelicht. Pronkstuk bij dit
onderdeel is de 117 cm lange paling, die ome
Teun in de plas Elfhoven ooit heeft gevangen.
In de tentoonstelling staat een model van een
rondvormig stenen bouwsel met rieten dak;
een ijstoren. Een tweede klas afdeling weg- en
waterbouw van de MBO Gouda heeft deze toren
in 1986 gemaakt. Model hiervoor stond de
laatste Sluipwijkse ijstoren die in 1869 werd
gebouwd voor Vishandel Van der Starre.
De spouwmuren waren gevuld met turfmolm.
Het ijs werd gebruikt bij het verzenden van vis
naar België, Frankrijk en Engeland. Boeren
haalden hier ijs voor het karnen.

STREEKMUSEUM REEUWIJK

Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk
Openingstijden: woensdag, vrijdag t/m zondag.
In deze coronatijd, alleen op afspraak.
Reserveren gaat het snelst door te bellen naar
0182-395045 of 0172-615286 of stuur een mail
naar groep@streekmuseumreeuwijk.nl

Y www.streekmuseumreeuwijk.nl

Foto: Streekmuseum Reeuwijk
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® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno
uitgever van o.a. De IJsselbode

Wandelen en
Fietsen door de
Krimpenerwaard
12 september van 09.00 tot 11.15 uur:

ecreatief

Logeren bij
uw ‘Vrienden op de Fiets’

Maakt u graag lange wandelingen of fietstochten door Nederland? Wanneer u zich aansluit bij
Vrienden op de Fiets kunt u na een lange dag wandelen of fietsen logeren bij een van de 6.000
gastadressen. Voor 22,50 euro per nacht verblijft u bij een van de vrienden en krijgt u een ontbijt.
Van Harlingen tot Helmond, bijna overal is wel
een gastadres te vinden. U vindt de adressen op
de website of in het boekje dat u krijgt, wanneer
u lid wordt. Even bellen of er plek is, en u fietst of
wandelt naar het gastadres. Geweldig toch!

In de regio

Ook in onze regio kunt u terecht bij ‘Vrienden op
de Fiets’. Bij Jet en Kees Vermeij in Oudewater
bent u van harte welkom. Het stel heeft in de
afgelopen drie jaar al heel wat mensen
ontvangen. “Zelfs mensen uit Zuid-Afrika. Daar
hebben we een wandeling mee gemaakt door
Oudewater.” Bij de familie Vermeij staan twee
eenpersoonsbedden klaar en staat de volgende
ochtend een lekker ontbijt voor u klaar. Als het
even kan ontbijten Jet en Kees gezellig mee.
Ria en Ton Vergeer uit Montfoort maakten zelf al
jaren gebruik van het concept. Ria: “Het is heel

door Ellen van Leeuwen

verrassend waar je terecht komt: echt bij iemand
in huis of in een buitenverblijf. Soms eenvoudig
en een andere keer lijkt het wel een hotel.”
Toen de kinderen de deur uit waren besloten ze
hun eigen huis - in het buitengebied - ook aan te
bieden als logeerverblijf. Op de zolder van de
schuur zijn nu twee slaapkamers. Ook kunt u
gebruik maken van een buitenruimte.
“Gasten hebben privacy bij ons.”
Voor 8 euro per kalenderjaar wordt u lid van
Vrienden op de Fiets. U krijgt een inlogcode voor
de website, waarop u alle aangesloten adressen
vindt. Ook krijgt u een adressengids.
Meer informatie vindt u op site

Y www.vriendenopdefiets.nl

Kruidenplukwandeling
met kruidenroomboter
maken
Ontdek de eetbare planten in de natuur van
polder Stein tijdens een wandeltocht met gids.
Bij terugkomst maken we een kruidenboter met
de gevonden kruiden onder het genot van koffie/
thee en taart. Je krijgt een recept mee waarmee
je ook thuis met de geplukte kruiden aan de slag
kunt in de keuken.
Deze wandel-pluktocht kost € 17,50 p.p.
inclusief koffie/thee, stukje taart, roomboter en
recepten.
Trek stevige wandelschoenen aan en neem voor
de geplukte planten een plukmandje of een zakje
en handschoenen mee. Er kunnen maximaal tien
deelnemers mee.
Als je ook wilt weten welke kruiden en
wilde planten in de natuur eetbaar zijn,
geef je dan op voor de Kruidenplukwandeling
via info@abeloffice.nl.
Deze wandeling, onder begeleiding van gids
Maurice Kruk, start vanaf de Steinsedijk 7a
in Haastrecht.

Wandelen en
Fietsen
Krimpenerwaard
organiseert in
september twee
arrangementen!
9 september van 10.00 tot 14.00 uur

Dé kampeerwinkel van het
Groene Hart
Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526
E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

Hollandse Fietstocht door
de Krimpenerwaard
Hollandse luchten, de molenaar laat de wieken
draaien, wind in je haren, vergezichten over de
polder en streekproducten. Alles zit verpakt in
deze fietstocht door de prachtige polders van de
Krimpenerwaard.
Fiets je mee met gids Maurice Kruk voor een
Hollandse fietstocht?
We bezoeken de 6e Boezemmolen in Haastrecht
en lunchen bij het Schapenschuurtje. Onderweg
vertelt de gids over de cultuur, het landschap en
de natuur. De kosten voor dit arrangement
bedragen 25 euro inclusief gids, bezichtiging van
de Boezemmolen en een lunch bestaande uit
twee belegde broodjes en een flesje fruitsap. We
verwachten om ongeveer 14.00 uur weer terug
te zijn in Haastrecht.
De start is om 10.00 uur vanaf het
Concordiaplein in Haastrecht.
Aanmelden kan via info@abeloffice.nl

