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Motie van (bijna) wantrouwen
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Noodmunten uit 1575 in Stadsmuseum
Geen reden om te twijfelen over glasvezel
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Water geeft bij vlagen voetbalenergie
Knopenbad klaar voor het nieuwe seizoen

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

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

Cultureel
Montfoort zoekt

Er is veel nieuw
op Koningsdag in Linschoten

Naar aanleiding van het succes van
afgelopen seizoen, komt er in het
komende seizoen weer een avond
over ‘Oud Montfoort’. De opzet van
de avond is ongeveer gelijk aan het
afgelopen seizoen, maar met nieuwe
niet eerder vertoonde beelden.
Zo komt er nieuw filmmateriaal uit het
archief van de heer Bruijnel. Er moet
echter veel meer filmmateriaal en foto’s
zijn van en over Montfoort.
Cultureel Montfoort is daarom op zoek
naar films van voor 1975 waar met
name gebouwen en veel mensen op
voorkomen.
Ook bewegende beelden van Montfoort

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
familierecht &
mediation
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

650 jaar stad uit 1979 zijn zeer welkom.
Mocht u iets hebben wat u met
Montfoort wilt delen, laat het even weten
via: info@cultureelmontfoort.nl

Ondernemersfonds
Montfoort deelt ijsjes uit
De ‘Oranjekrant’ is vernieuwd,
het programma voor Koningsdag is
uitgebreid, het Oranje Comité heeft
nieuwe leden en ze zijn in een nieuwe
‘all weather outfit’ gestoken. Ze gaan
er op zaterdag 27 april tegenaan!
Bianca Paschold is voor het tweede jaar
de secretaris van het Oranje Comité.
Ze blijkt een spraakwaterval te zijn en
vertelt honderd uit met een zeer
aanstekelijk enthousiasme. “We hebben
met heel veel vrijwilligers en comitéleden
gewerkt aan een heel mooi vernieuwd
programma. Het comité is een mix van
nieuwelingen en ervaren leden.
Het langst is penningmeester Suzanne
Hage lid. Zij doet dit werk inmiddels al
twaalfeneenhalf jaar. We zijn met nieuw
elan aan de slag gegaan.
In het programma voor Koningsdag
zitten herkenbare- maar ook heel veel
vernieuwende activiteiten. Voor iedereen

is er dit jaar continue door het hele dorp
heen iets te beleven”.
Nieuw is dit jaar bijvoorbeeld om
10.00 uur de Koningskoffie in de
Dorpstraat. We serveren koffie en thee
met een oranje tompouce aan lange
tafels. Ook nieuw zijn vanaf 11.30 uur
de workshops van de brandweer,
de honkbalclub ‘Greenhearts’ en een
workshop ‘darbuka’ gegeven door
Nico van Asdonck. Er zijn optredens van
dansschool ‘Attitude’, is er een
kinderdisco en een muziekfeest met de
‘Hooked Up’ band midden in een
boomgaard. De Oranjemarkt heeft dit
jaar meer kramen dan voorheen.
Daarnaast zijn er natuurlijk de
vertrouwde activiteiten zoals de reveille

en een concert van Linfano, de herrie
optocht, een speelterrein voor de allerkleinsten, de vrijmarkt op de Hoge Werf,
de zeskamp (wel nieuwe stijl) en de
mini zeskamp.
In de troonrede van vorig jaar werd door
Koning Willem-Alexander de vraag gesteld;
leven we in Nederland wel voldoende
met elkaar in plaats van naast elkaar?
“Wij hebben ons best gedaan om een
programma te maken voor iedereen en
hopen dat jong en oud een geweldige
Koningsdag gaan beleven in ons
prachtige dorp Linschoten”. Kijk op de
site www.oranjecomitelinschoten.nl
voor het inschrijven voor de workshops
en de zeskamp.

door Sjoukje Dijkstra

Vaderdag, Moederdag, Sinterklaas,
Pasen, de Lentemarkt, het komt
allemaal uit de kas van het
Ondernemersfonds.
Bij de politiek is niet altijd even duidelijk
hoe geldstromen gaan, en wat er wel of
niet zou gebeuren als het Ondernemersfonds er niet meer zou zijn. In ons geval
gebeurt er dan niks meer.”

Aangesloten verenigingen

Via de gemeente wordt door de
Belastingsamenwerking Rivierenland
BSR een opslag geplaatst op ieder
zakelijk onroerend goed in de gemeente
Montfoort. Die opslag wordt door de
gemeente doorgestort naar het
Ondernemersfonds. Het fonds verdeelt
dit geld vervolgens weer onder de
diverse verenigingen, zoals de winkeliersvereniging, de bedrijvenvereniging,
Heeswijk en Linschoten.

vervolg op pagina 11

De overige Oranjeprogramma’s van de
diverse plaatsen en kernen vindt op pagina 10

Zomerseizoen bij
Ons Statenbad begonnen
Het water had een temperatuur van
26 graden en de buitentemperatuur
op het mededelingenbord gaf
21 aan. Waarschijnlijk had dit
wethouder Walther Kok er toe
gebracht de opening met een
stijlvolle duik te verrichten.
In vol ornaat wel te verstaan.

door Siem van der Burg

Het Ondernemersfonds Montfoort
wil zichzelf beter op de kaart zetten.
Daarom zal het fonds de komende
tijd allerlei acties organiseren.
Zo deelt het Ondernemersfonds op
Koningsdag gratis ijsjes uit aan de
kinderen in Montfoort en Linschoten.
Bij diverse winkels komen bonnen te
liggen, waarmee kinderen een ijsje
kunnen ophalen bij Happyfood in
Linschoten en Daan’s Droomijs in
Montfoort. Michel Verschoor, voorzitter
van de winkeliersvereniging en
bestuurslid van het Ondernemersfonds,
licht toe waarom het belangrijk is dat
mensen weten wat ze doen:
“Als het Ondernemersfonds er niet zou
zijn, is de bodem van de winkeliersvereniging eruit. Alles wat we doen rond

Kofferbakverkoop

door Cees Reichard

door Gerard van Hooff

Daarna was het de beurt aan de jongste
zwemmers om vanaf de brug de
geplande opening luister bij te zetten.
Het had overigens weinig gescheeld of
het geheel had geen doorgang kunnen
vinden. In de achterliggende week was
een lengtescheur geconstateerd in de
toevoerbuis en hadden de vrijwilligers
van de SBZO dit euvel moeten
herstellen. Een ritje Deventer v.v. om
materiaal te vergaren was toereikend
om de herstelwerkzaamheden op eigen
kracht te verrichten.

Trots

Er waren geen juryleden aanwezig,
maar de uitvoering van de
openingsduik van wethouder
Walther Kok was van hoog kaliber.

Stichtingsvoorzitter Pim van Baaren was
dan ook niet een klein beetje trots op
zijn mensen die op basis van vrijwilligheid van alle markten thuis blijken te
zijn. Ook in de voorbereiding op het
zesde seizoen waarin de Stichting de
scepter zwaait. Bron van inspiratie
daarbij vormt de wetenschap dat in de
verte het bouwen van het overdekte bad
lonkt. Bij de Provincie Utrecht lijken de
belemmeringen omtrent de locatiekeuze
te zijn weggenomen. Er wordt gewerkt
aan een herziening van het bestemmingsplan ter plekke en ook aan het
regelen van de financiën wordt
gesleuteld. Ook is er een heus
bouwteam gevormd en worden de
contouren steeds meer zichtbaar.

vervolg op pagina 3

Op tweede paasdag was op het
industrieterrein Galgoord en in de
nabijgelegen boomgaard voor de
zevende keer een kofferbakverkoop.
Tientallen auto´s van heinde en ver
verkochten vanuit hun kofferbak
tweedehands spullen als antiek,
curiosa, boeken, speelgoed, kleding
en overige huisraad. De organisatie
hadden Karin en Leo Versluis van de
Provincialeweg Oost weer in handen.

Karin Versluis kon zeggen dat het een
volle bak was. Er waren 70 deelnemers.
Honderden kooplustigen wisten hun weg
naar deze verkoop te vinden en iedereen
kon wel iets van zijn gading vinden.
Er werden goede zaken gedaan.
Het is non profit, met andere woorden
het is niet commercieel en een gedeelte
is bestemd voor goede doelen. Wat na de
verkoop aan spullen en vooral kleding
overblijft mag men achterlaten en dit

gaat naar vluchtelingengezinnen in de
regio. Wat daarvan weer overblijft is
bestemd voor Gambia. Samen met
´Annemieke Bosman van ´Tijd om te
leven´ zorgt de familie Versluis dat alles
op de goede plek komt. De kosten van
het verzenden worden uit de opbrengsten
van de verkoop van koffie, thee, drankjes
en allerlei lekkernijen betaald. Op zondag
29 september is de volgende
kofferbakverkoop.
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Vocaal Ensemble Pro Voce zingt het
‘Stabat Mater’ van G.B.Pergolesi

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

NED. HERVORMDE KERK
Zo 28: 10.00 uur Ds. M. van Campen
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 28: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Prop A.M. van Mourik
16.00 uur Ds. J.W. Hooydonk
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 28: 10.00 uur Ds. J. Wolswinkel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 28: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 28: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. Verhaar
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. J.van de Meent en
ds. L. Roersma
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 28: 10.00 uur Woord en Communie
Di 30: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 28: 10.00 uur Johan Koopman

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. T.J. Korten
18.30 uur Ds. C. Boele

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

Vocaal ensemble Pro Voce brengt
het Stabat Mater van G.B. Pergolesi
ten gehore op zondag 28 april
vanaf 16.00 uur in de R.K. Kerk
H. Johannes de Doper in Montfoort.
De kaartverkoop is aan de kerk
vanaf 15.30 uur.
Het koor staat onder leiding van Ellen
Looyestein, zij vervangt Ab Kraaypoel,

HEKENDORP

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. A. van Vuuren
18.30 uur Ds. H.J. Lam
’T KRUISPUNT
Za 27: 19.00 uur Pastoor van der Vegt

Mantelmaatjes brengen ouderen
wat verlichting
Een mantelmaatje richt zich op begeleiding van ouderen en gezelschap op maat.
De laatste jaren is hier steeds meer vraag naar. Niet iedereen heeft familie en
vrienden die op elk moment beschikbaar zijn. Een mantelmaatje kan als
aanvulling gezien worden op familie, vrienden en eventueel aanwezige
mantelzorg. Bij mantelmaatje draait alles om het geven van persoonlijke
aandacht. Samen een kopje koffie drinken, een goed gesprek voeren, of een
bezoek aan de tandarts brengen.

OPBRENGST COLLECTE

Het was weer een heerlijk
Paasweekeinde in het mooie
Haastrecht! Pluk elke dag en geniet!

door Cees Reichard

Gerjo Goudriaan, algemeen manager
bij Stichting Welzijn en Ondersteuning
Bergambacht/Vlist (SWOB/V) vertelt
dat zij als organisatie hier helemaal op
inspeelt. In totaal zijn er bij SWOB/V
320 vrijwilligers, waar de maatjes en
mantelmaatjes deel van uitmaken.
Zij doen allerlei werkzaamheden
van in de tuin of in huis klussen tot aan
thuis computerhulp geven en van
boodschappen doen tot iemand ergens
met de auto heenbrengen.

Getrainde vrijwilligers

De jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting van 7 tot en met
13 april heeft dit jaar € 3.144,46
in Oudewater en Snelrewaard
opgeleverd. De Hartstichting
bedankt de collectanten en
inwoners van harte voor de
bijdrage. Dankzij de giften werkt de
Hartstichting aan concrete
oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden. Want
een gezond hart is niet
vanzelfsprekend. Voor de collecte
van volgend jaar zoeken wij nu
alvast mensen die willen helpen
met het organiseren van de collecte.
Hebt u hiervoor belangstelling of
wilt u informatie, dan kunt u
contact opnemen met Joke
Weerstand, tel. 0348-564366.

Volle bak

de oprichter van Pro Voce, die onlangs
door ziekte geveld werd. Zij zal ook de
solo stukken voor haar rekening nemen.
De orgelbegeleiding is in handen van
Arie Hardijzer.
De teksten zullen afwisselend met de
koor-/ solostukken worden voorgedragen
door Ineke Grootegoed.

Het Stabat Mater is een van de
beroemdste Latijnse gebeden die uit
de middeleeuwen zijn overgeleverd.
Vele componisten hebben de devote
tekst op muziek gezet, maar de
compositie van G.B. Pergolesi is wel
een van de meest aangrijpende.
Hij schreef het stuk vlak voor hij
stierf, in 1736, 26 jaar oud,
in opdracht van de broederschap van
‘S. Maria dei Sette Dolori’ in Napels.
Zijn in die tijd ongebruikelijke
harmonieën maakt dat het Stabat
Mater een nog steeds ontroerende
verklanking is van bitterzoete devotie.

OPBRENGST COLLECTE

Tijdens de landelijke collecteweek
van 18 tot en met 23 maart hebben
de collectanten met elkaar in totaal
€ 3.540,87 euro opgehaald.
Reuma Nederland bedankt alle
collectanten, comitéleden en
inwoners van Oudewater &
Snelrewaard voor hun grote inzet
en bijdrage
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Gerjo Goudriaan: “De mantelmaatjes zijn goed opgeleid.”

De mantelmaatjes worden opgeleid en
krijgen te maken met communicatie,
ziektebeelden, dementie en veiligheid.
Het zijn getrainde vrijwilligers die de
mensen wat verlichting brengen.
De mantelmaatjes zijn meestal kort bij de
cliënt. Zij worden per oproep ingezet en
gaan niet de reguliere mantelzorg
leveren. Je wilt even weg, bijvoorbeeld
naar de tandarts, de kapper of een
boodschap doen, Je belt dan SWOB/V
of iemand je kunt helpen en deze komt.
Het kan steeds weer een ander zijn.
In deze situatie wordt er niet iets
persoonlijks opgebouwd. Dit in
tegenstelling tot de maatjes of respijtzorgers. Zij komen voor activiteiten als
bijvoorbeeld wandelen, een spelletje
doen of een fijn gesprek voeren.
Ook is het mogelijk dat zij de mantelzorger
ontlasten. Zij zijn vaak voor een langere
tijd bij de mensen en zij bouwen dan een
band met hen op. Dit wordt vaak als
vriendschappelijk ervaren.
Gerjo: “ Men mag er van uitgaan dat je
altijd iemand krijgt die goed en vertrouwd
is. Ze zijn goed geselecteerd, opgeleid en
ze zijn bij ons bekend.”
Voor meer informatie www.swobv.nl
of tel. 0182 350012.

Hulp bij toeslagen
Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag, krijg of betaal ik het juiste bedrag?
SWOB/V informeert u graag.
Dat doen zij op vrijdag 10 mei van 10.00 tot 11.00 uur in Haastrecht in het
Hof van Stein. Ingang onderaan de dijk. Aanmelden niet nodig.

Zonnebloemloterij van start
De Zonnebloem Krimpenerwaard zet
zich in voor de Zonnebloemloterij.
Op (jaar)markten, voor de supermarkt
en op straat worden loten voor 2 euro
per stuk verkocht.
In Haastrecht worden door
vrijwilligers huis aan huis verkocht.
Met deze loterij wordt het werk van de
Zonnebloem in de Krimpenerwaard

gesteund. Met de opbrengst worden
diverse activiteiten gehouden en
Zonnebloemvakanties georganiseerd.
In de prijzenpot zitten meer dan 5.000
prijzen, waaronder de hoofdprijs van
15.000 euro. Verder een auto, een
luchtballonvaart en een elektrische fiets.
De trekking vindt plaats op 7 oktober
2019.

Deze week in Concordia
Donderdag 25 april om 20.15 uur

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op woensdag 17 april 2019
YARA Linde
dochter van Sjon Oudejans en
Arianne van Kesteren
zusje van Julianne en Stijn
Molenwal 38
3421 CM Oudewater

Concordia Filmavond: The Guilty
Als laatste film in dit theaterseizoen staat
de film ‘The Guilty’ op het programma.
Deze film is op het Filmfestival IFFR
uitgeroepen tot beste publieksfilm.
Een echte thriller, van het begin tot het
eind. Een meldkamer, ergens in
Denemarken. Politieofficier Asger Holm
neemt vanavond de binnenkomende
112-telefoontjes even aan. Zijn dienst zit
er bijna op. Hij doet dit werk niet
dagelijks, zo blijkt al gauw. Met hoorbare
desinteresse handelt hij de meldingen af,
totdat hij wordt gebeld door Iben.
De jonge vrouw is in paniek.
Ze wordt gekidnapt.

DRUKKERIJ

Minimum leeftijd is 16 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl, te koop in
Grand Café Concordia en voor de
voorstelling aan de kassa indien de
voorstelling nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website).

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

Zo blijven dan Geloof, Hoop en Liefde,
maar de meeste van deze is de Liefde
Hij had nog zo graag langer met ons van zijn
kleinkinderen willen genieten.
Wij zijn intens verdrietig dat we afscheid moeten
nemen van mijn innig geliefde man, onze lieve en
zorgzame vader en trotse opa
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aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van

Teunis van Druten
Teun
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
* Kesteren,
25 september 1933

† Oudewater,
20 april 2019

Sien van Druten - van Blijderveen
Alex en Yvonne
Olaf
Kim
Hans en Sandra
Krijn
Evi

In de hele regio
Altijd bereikbaar

prikbord

www.andanteuitvaart.nl

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

0348-568241

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.

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via
MARK.SCHILDER@PLANET.NL
Wij zorgen voor vakschilders en de beste garantie.

Mark Luuring

Prins Bernhardstraat 2, Kamer 307
3421 JD Oudewater

Schilders

Donderdag 25 april is er D.V. van 19.00 tot
20.00 uur gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal
van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst,
Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
~
Onze dank gaat uit naar dokter Rietveld
en het verplegend personeel van De Wulverhorst
voor de liefdevolle verzorging van Teun.

PAPEKOP - OUDEWATER
M 06-22971402

T 0348-564143

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar
•
•
•

en hoofdzakelijk particulier bewoond
Gegarandeerd schilderwerk
Goede prijs
Snel en goed geregeld

Ron Ballon,

de nachtburgemeester
van Driebruggen

is 50 jaar!

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

Ons bereikte het droevige nieuws dat

Teun van Druten
is overleden
Teun was jarenlang directeur en onderwijzer van
onze school. We herinneren hem als een betrokken
man met veel deskundigheid op het gebied van
onderwijs en leren.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen en wensen hen
veel sterkte.
Kinderen, team, directie en ouderraad
OBS Goejanverwelle Hekendorp

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

vervolg van de voorpagina

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Wonderen bestaan

COLLECTIE

DEKBEKEKD
EN
OV E R T R

Wij hebben een uitgebreide keus in:

Utrechtsestraat 20
3401ALLES
CV IJsselstein
KORTOM:
VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!
KORTOM: ALLES VOOR
EEN GOEDE NACHTRUST!
8
8
030 - 68 703 21
U slaapt al
PROFITEE
op een
NU VAN ON R
ZE
www.citybedijsselstein.nl
heerlijke Boxspring
ACTIES!*

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

SINCE 1990
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Ei

Na de plichtplegingen konden de
aanwezige kinderen in het kader van
Pasen op zoek naar de verrassingseieren
die deels open en bloot deels verstopt
onder een door de jeugdbrandweer
aangebrachte schuimlaag op de
speelweide lagen. Dat zoeken was even
iets aantrekkelijker dan het blauwe water.

o

nd

en

dieren

0348-414242

Bij ons
kiest u voor kwaliteit,
Beddenspeciaalzaak
CityBed service en goed advies

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Varia (op vrijdag) en trimzwemmen dat
op woensdag plaats vindt.

Gevonden dieren

IS BINNEN
PROFITEER
NU VAN ON
ZE
ACTIES!*

Voor Tjissie Trul van de Oudewaterse
Voedselbank waren er namens de SBZO,
én met medewerking van het onlangs
jubilerende metaalbedrijf Goudriaan (50
jaar), 10-badenkaarten voor mensen die
gebruik maken van de Voedselbank.
Deze geste werd bijzonder op prijs
gesteld.
Als nieuwe manager van het begeleidingsteam werd Bas van Zuilen
voorgesteld. Dit seizoen komen er
nieuwe activiteiten in de vorm van Aqua

gev

NIEUWE

Ook wethouder Kok toonde zich
voorafgaand aan zijn plotse optreden
optimistisch. Hij klampte zich vast aan de
gedachte ‘dat wonderen bestaan’. Alles
in het kader van de paasgedachte. “Het
college van B& W zou het prachtig
vinden als de gemeente Oudewater een
overdekt bad zou kunnen krijgen’.”

Badenkaarten cadeau

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

LINSCHOTEN
Cattenbroekerdijk; Kater. Zwart met wit.
MONTFOORT
IJsselveld - Kat. Wit met zwarte vlekken,
zwart op de kop en zwarte staart.
N228 - Kat. Cypers grijs, geen wit.
Willeskop ter hoogte van het
Tuincentrum - Hond (Herderachtig).
Halflangharig. Beige, zeer schichtig.
OUDEWATER
Johan j Vierbergenweg - Kat. Wit met
zwarte vlekken, rug zwart, hals witte
strook met streep doorlopend over kop,
rechterachterbil wit, linkerbil grotendeels
zwart, links 3 zwarte vlekken vanaf de
rug lopend naar beneden.
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Motie van (bijna) wantrouwen

Oudewater

Verduurzamen Cultuurhuis
(bibliotheek)

Ter tafel lag een voorstel om de bibliotheek zowel te verduurzamen door middel
van zonnepanelen op het dak, waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven.
En vanwege het grote glasoppervlak van de bibliotheek is na de afgelopen zomer
gebleken dat het daar onaanvaardbaar warm kan worden, zodat ook werd
voorgesteld om een koelinstallatie in de bibliotheek aan te brengen.
De Onafhankelijken dienden een
amendement in op het voorstel om de
twee te scheiden, over te gaan tot besluitvorming over de zonnepanelen en een
nieuw voorstel voor te leggen voor de
koeling. Dit in verband met de mogelijke
functiewijziging van de bibliotheek als
deze naar de Klepper verhuist, zoals in
het coalitieakkoord is vastgelegd.
De koelinstallatie zou dan mogelijk in
zeer korte tijd moeten worden
afgeschreven als het gebruik van de
ruimte wijzigt en deze niet meer kan
worden gebruikt. Leendert Oosterom
(CDA) bepleitte het voorstel aan te
nemen omdat bij weer een warme zomer
het niet aanbrengen van een koelinstallatie zou kunnen leiden tot een sluiting
van de bibliotheek in de zomer.
Niet bekend is hoelang die verhuizing
nog op zich zal laten wachten.
De Wakkere Geelbuik was ook niet voor
investeren in een klimaatinstallatie, met
name omdat de afgelopen zomer zeer
uitzonderlijk heet was en het niet
vaststaat dat dit deze zomer weer het
geval zal zijn. Er ontstond een discussie
over de vraag of de zonnepanelen
zouden kunnen worden meeverhuisd
naar de Klepper (dat is niet het geval,
de subsidiebeschikking zit aan het
gebouw vast (red)). De wortel van het
probleem is de onenigheid tussen coalitie
en oppositie over de verhuizing van de
bibliotheek. Het CDA wil de bibliotheek
in het cultuurhuis houden, de coalitie en
WG willen die verhuizen.
Diverse mogelijkheden passeerden de
revue (bevloeiing van het dak, raamfolie).

door Trudie Scherpenzeel

Een motie van de Onafhankelijken over
het opnieuw indienen van een voorstel
met keuzemogelijkheden voor koeling in
juni werd ingetrokken nadat de
wethouder had toegezegd er nog eens
naar te zullen kijken. Het amendement
van de Onafhankelijken werd met
8 stemmen voor en 7 stemmen tegen
aangenomen en de motie werd
ingetrokken. Het geamendeerde voorstel
(wel zonnepanelen, geen koeling) werd
met dezelfde stemverhouding
aangenomen. Hoewel het CDA bij
vergissing voor stemde.

Kerkenvisie

Daarna was nog een motie van de
CU/SGP over het opstellen van een
‘kerkenvisie’. Doordat steeds meer
kerkgebouwen leeg komen te staan en
het rijk beeldbepalende kerkgebouwen
graag wil behouden is een subsidie
beschikbaar gesteld voor het opstellen
van een kerkenvisie. De motie beoogde
die subsidie aan te vragen.
De overige partijen hadden enige twijfels
bij de motie, omdat het opstellen van
zo’n visie mogelijk in de toekomst zou
kunnen leiden tot subsidieaanvragen
voor noodlijdende exploitatie van
kerkgebouwen.
De motie werd aangepast, zodat die
vrees er niet aan zou worden gekoppeld
en met 14 stemmen voor en 1 tegen
(WG) aangenomen.

Naar aanleiding van een drietal
raadsinformatiebrieven en een
persbericht diende het CDA op de
afgelopen vergadering een ‘motie
vreemd’ in. Het ging niet over niets.
In de afgelopen tijd zijn een aantal
vervelende dingen misgegaan in de
financiële sfeer. Het college heeft al
aangekondigd daar een onderzoek
naar in te stellen, waarvan de uitslag
in de juni-cyclus naar verwachting zal
worden geagendeerd (in mei wordt er
niet vergaderd).

Tekortkomingen

Bij de bespreking over het
Oranjebolwerk bleek dat de grond niet
meer op de balans stond. Eerder had dat
stuk grond voor anderhalf miljoen er wel
op gestaan. Verder zijn de gevolgen van
het masterplan binnenstad niet in de
begroting opgenomen en is de
OZB-verhoging niet correct verwerkt.
Daar heeft de burger voordeel van ,
maar de gemeente loopt er inkomsten
mee mis. In totaal had Dick Stapel, de
indiener van de motie, becijferd dat het
voor dit jaar op een tekort van een half
miljoen leidt. Hij wilde het geen motie
van wantrouwen noemen, maar het
dictum vroeg van het college wel met
DE IJSSELBODE
verklaringen
te komen en een plan om
‘het bestuurlijk vertrouwen te herstellen’.
Weliswaar was het allemaal al besproken
in de auditcommissie en dat was een
stevige bespreking, maar de audit
commissie is besloten. De motie was de
enige manier om er in het openbaar
over te spreken, wat het CDA gelet op
de bedragen nodig vond. Stapel wilde
verder een herziene begroting zien

waarin alle raadsbesluiten zijn verwerkt
voordat er wordt gesproken over
correcties. De mindere opbrengst van de
OZB over 2019 is niet meer te
herstellen. Eén en ander zou zijn
veroorzaakt, althans volgens het college,
door de korte tijd die wegens de late
totstandkoming van de coalitie nog
restte voor de begroting. Het CDA vond
dat onvoldoende. Stapel zocht steun
voor de harde uitspraak in het dictum,
dat het college niet ‘in control’ is van de
financiële administratie. Hij vond dit
geen zaak van oppositie tegen coalitie,
maar wel degelijk een zaak van de hele
raad die met name het budgetrecht van
de raad treft. Met uitzondering van de
Wakkere Geelbuik vonden de overige
partijen het vanwege het aangekondigde
onderzoek nog te vroeg om de motie te
steunen, hoewel ook van die kant wel
geschrokken op de ontwikkelingen is
gereageerd. Nieuw benoemd raadslid
Mark Kruiswijk mocht er gelijk zijn
‘maiden speech’ aan wijden.
De VVD (en ook de beide andere
coalitiepartijen) vonden het echter te
vroeg voor een motie. Van den Hoogen
(Onafh.) sprak van: één keer is pech,
twee keer is toeval en drie keer is
structureel.
De motie werd met zeven voor en acht
tegen verworpen, maar het is duidelijk
dat dit nog wel een vervolg krijgt.

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert. Het is precies datzelfde idee waarmee Jac. P. Thijsse in 1905 de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten oprichtte: de gemeente Amsterdam wilde van het Naardermeer een afvalstortplaats maken,
doof en blind voor de rijke flora en fauna van het gebiedje. Zoals Natuurmonumenten waakt over inmiddels over meer dan
100.000 hectare natuurgebied en meer dan 700.000 leden heeft), zo waakt Greenpeace over de zeeën, het Wereldnatuurfonds
gaat, kort door de bocht, over de neushoorns en de vereniging Heemschut gaat over het cultureel erfgoed.
Miljoenen mensen zijn lid of donateur van één of meer van dergelijke instellingen omdat zij terdege beseffen dat de neushoorns,
de wadden, de zeeën en de authentieke bouwwerken wereldwijd weerloos zijn tegen onbegrip.

Hugo Kotestein: ons weerloos erfgoed
En waarom wèl lid van
Natuurmonumenten, en nog geen lid
van Hugo Kotestein? De gelijknamige
stichting is er voor het behoud van
bouwwerken en landinrichting in ons
eigen Montfoort en ons eigen
Oudewater en Linschoten, het

24 april 2019

door Otto Beaujon

buitengebied er omheen en verder
Woerden, (Kamerik, Harmelen) en
Bodegraven, pakweg twintig kilometer
in ‘t rond, een fietstochtje op een
zonnige namiddag.

Van mens tot mens

Burgemeester en wethouders van Oudewater bezoeken met enige regelmaat
maatschappelijke instellingen, andere overheden en bedrijven.
In deze column doet burgemeester Pieter Verhoeve daarvan verslag.

Beroemde Bogro
Bogro is een begrip. Althans, in de wereld van de installatietechniek. Boerefijn en
Groen - vandaar de naam Bogro - besloten al rond 1974 een bedrijf op te richten.
In Snelrewaard. Op het terrein van een gewezen kippenschuur. Snelrewaard was
destijds een zelfstandige gemeente. Het was ook de tijd van de energietransitie
van olie naar gas. Zoals we nu zitten in de overgang van gas naar elektro en
waterpompen. Een groeimarkt voor Bogro. “Het begon te marcheren.”
De huidige directieleden, Frank Luijcx en Jan van Zijverden, kennen het bedrijf
van binnenuit. Frank begon als tekenaar, Jan als hulpmonteur. Het bedrijf is groot
gemaakt door André Groen. In 2001 werd de prachtige zaak verkocht aan
Feenstra, daarna aan Nuon en nog weer later aan een Zweedse moeder. Het kan
snel gaan in het leven.
Ruim tien jaar later werd het bedrijf door de oud-DGA Groen weer teruggekocht.
Nuon wilde liever geen nieuwbouwwerk meer doen. De financiële crisis hielp
ook niet mee. Er moest gesaneerd worden. De nieuwe directie bracht de 85 man
personeel terug naar 55 man. Uit faillissementen van anderen werd de
orderportefeuille gevuld. De renovatie van de Franciscuskerk was een eerste en
grote eigenstandig project. “Daar zijn we heel trots op.”
Inmiddels is het bedrijf springlevend en volop actief. Zijn er 130 personeelsleden. De projecten worden over heel Nederland uitgevoerd. Maar ook de
CV-ketel van tante om de hoek houden ze bij. “Negentig procent van onze omzet
is zakelijk.”
De duurzaamheidsmarkt is hun nieuwe uitdaging. “We doen al sinds 1995 in
waterpompen. Ook ons eigen gebouw verwarmen en ventileren we zo.
Het Landalpark in Reeuwijk hebben we voorzien van onze installaties.”
Wat is jullie geheim, zo vroeg ik de directeur. “We zitten in een relatiemarkt.”
Relatiemarkt. Schitterend woord.

Dicht bij huis

Hugo Kotestein - genoemd naar de 17e
eeuwse stadsbouwmeester van Woerden
- geeft desgevraagd èn ongevraagd een
zienswijze wanneer het gaat over
aanpassing, verbouwing of sloopplannen
voor woningen en andere gebouwen, en
landinrichting waarbij historische
elementen in het geding zijn: voor de
burger een vrij onzichtbare stichting,
terwijl bouw- en verbouwers Kotestein
soms als een lastige sta-in-de-weg
beschouwen, en een voor de hand
liggende bijnaam voor de waakhond van
het erfgoed hanteren.

Gaande
en
komende man
Vorige maand werd Ben van Winden
(VVD) gekozen in het bestuur van
het hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden. Daarom nam
hij afscheid van de gemeenteraad
afgelopen donderdag, na ruim
8 jaar lidmaatschap.
Hij werd opgevolgd door Mark
Kruiswijk, die in dezelfde raadsvergadering werd benoemd tot lid van de
raad. Een nieuwe bijdrage aan de
opmerkelijke verjonging van de raad
sinds de verkiezingen van vorig jaar.
Inmiddels zijn zeven van de vijftien
raadsleden onder of rond de 30 jaar.

Blik op ...
Zitvlees
Blij met de verwachting dat de raadsvergadering, met een lange
agenda, maar slechts één bespreekpunt waarschijnlijk vroeg zou zijn
afgelopen en ik voor de verandering eens vóór middernacht thuis zou
zijn, vertrok ik afgelopen donderdag naar de studio van MidlandFM.
Toegegeven, het afscheid nemen van een raadslid en de
plichtplegingen rond de benoeming van een nieuw lid kosten meestal
veel tijd, maar de agenda telde maar één bespreekpunt. De wet van
Murphy liet zich gelden, helaas. Als er iets fout kan gaan, dan zal het
ook fout gaan (vrij vertaald). De verbinding met het stadhuis bleek
niet te werken en na veertig minuten proberen die te herstellen
vertrok ik naar de raadszaal. De radio-luisteraars hebben de
vergadering moeten missen.
Toen ik rond negen uur in het stadhuis aankwam was men ongeveer
aan dat ene bespreekpunt toe. Daar bleken een motie en een
amendement voor te zijn ingediend en verder waren er nog twee
moties vreemd toegevoegd. Maar goed, dat zou geen drie uur moeten
duren, toch? Niettemin: ik trok pas om half één de voordeur achter
me dicht en toen vergaderde de raad nog vertrouwelijk verder.
De huidige coalitie heeft één en andermaal de wens uitgesproken de
burger meer te willen betrekken bij de politiek. Daar zal ook overigens
de oppositie niet tegen zijn. Maar in dit vluchtige tijdperk van mensen
verlangen dat zij vier uur naar debatterende raadsleden gaan zitten
luisteren (in de raadszaal of elders) is toch wel erg veel zitvlees vragen
van betrokken burgers.
Je hebt raads- en collegeleden die van nature langdradig spreken.
Die denken als het ware al sprekend. Je hebt raadsleden die nog
onervaren zijn (de helft van de raad bestaat uit jongeren die nog niet
veel politieke ervaring hebben) en hoewel dat op zichzelf zeer is toe te
juichen: de vergaderingen worden er niet sneller op. En je hebt
raadsleden die hun punt niet één keer maken, maar wel vier keer.
Ooit had de raad (nog onder de vorige burgemeester) met zichzelf
afgesproken dat de vergadering om elf uur zou stoppen en dan op de
maandag daarop zou worden voortgezet. Dat is niet vaak gebeurd en
had nu zelfs niet gekund vanwege Pasen, maar ik vond dat toch wel
een goeie afspraak. Het geeft een stok achter de deur om een beetje
op te schieten. Die afspraak is blijkbaar ver achter de horizon
gebleven. Het lijkt me tijd om hem weer eens af te stoffen en te
overwegen hem weer in gebruik te nemen. Vier uur achter elkaar
scherp blijven lukt ook raadsleden niet altijd.
Trudie Scherpenzeel

Het mozaïeken kan
beginnen!
Jaarverslag

De stichting Hugo Kotestein heeft
onlangs haar jaarverslag over 2018
gepresenteerd, een keurig boekwerkje
van 30 pagina’s, een financieel overzicht
(de stichting wordt uitsluitend door
vrijwilligers bemensd, en heeft haar
inkomsten geheel uit donaties en giften),
de uitreiking van de jaarlijkse Hugo
Kotestein oorkonde (in 2018 voor de
restauratie van het muziekhuis in
Oudewater) en hoofdstukken over de
activiteiten van de werkgroepen in de
hiervoor genoemde plaatsen.
U kunt een exemplaar van het jaarverslag
opvragen bij het secretariaat van de
stichting: info@hugokotestein.nl

Ons aller belang

U kunt voor 15 euro (of desgewenst
méér) donateur worden van de stichting,
en eigenlijk zou op zijn minst iedereen
die dagelijkse bemoeienis heeft met
bouwen, restaureren, en onroerend goed
in het algemeen de stichting moeten
steunen: de vijftien euro’s als blijk van
erkenning, voor een instantie die alles
wat authentiek en waardevol is in ons
eigen Oudewater en Montfoort onder de
aandacht brengt, verdedigt en behoedt
voor onbegrip.
Ons erfgoed is tenslotte een onmisbare
factor in onze dagelijkse welvaart.

De bank - of sofa - staat weer op de
werkplaats bij Jan van Dam.
Voordat er steentjes gelegd kunnen
worden, moeten eerst de ontwerptekeningen op de bank worden gezet.
Dit gebeurde vorige week.
Bert van Zanen, Jan Pos en Liane van
Wees hebben een deel van de bank met

door Ellen van Leeuwen

het thema ‘Landelijk Papekop’
ontworpen. Bij de vorige banken bleef het
ontwerp tot de onthulling een geheim.
Nu kunt u de ontwikkeling van de vijfde
mozaïekbank volgen op de Facebookpagina van Oudewater Zit Goed!
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Te jong en volop in het leven,
mocht jij je dromen niet meer beleven.
Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht,
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.

Hij heeft zijn leven geleefd
het allemaal op zijn manier gedaan
een bijzonder mens is heengegaan…

In de vroege ochtend van dinsdag 16 april heeft
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader
op 88 jarige leeftijd het leven losgelaten

Met heel veel pijn in ons hart moeten wij onverwacht
afscheid nemen van mijn allerliefste man,
onze humoristische vader en schoonvader

Cornelis van der Laar

Willem Snel

Cor
* 1931

Oudewater

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans, t.a.v. Familie van der Laar
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Voor altijd in ons hart
een bloem nog in de knop gebroken
een nog onbeschreven blad
een lief klein jongetje dat in dit leven
geen kans heeft gehad
hier valt niets te begrijpen
geen antwoord op het waarom
een kindje dat zo welkom was
en toch niet blijven kon
ons leven gaat weer verder
met in het hart de stille pijn
omdat jouw leven hier op aarde
niet heeft mogen zijn
* 15-4-2019

Wilhelmus Johannes

† 2019

Ria & Henk
Martijn
Richarda & Martijn
Raymond & Maureen
Conny & Nico
Nick & Thamar
Caroline, in liefdevolle herinnering
Marc
en achterkleinkinderen.

Dylan van Os

† 16-4-2019

De opa’s en oma’s
Wim en Carolien van Os
Johan en Margreet Nagtegaal
De tantes en ooms
Laura van Os en Dennis Hoekstra, Bodhi en Senne
Jiska Nagtegaal in liefdevolle herinnering
Nicolien en Ariën Beukers, Saar en Jesse

24-04-2009

* 16 december 1961

jou missen, soms heel erg soms iets minder,
geen dag gaat voorbij zonder dat ik je herinner

† 18 april 2019
Hilda Snel - Meerveld
Nick en Inge
Tess

Verdrietig laten wij u weten dat onze allerliefste
moeder, schoonmoeder, oma en oud-oma
is overleden

Corrie Braams - Visseren
Cornelia Johanna

weduwe van Jacques Braams
* Rotterdam,
10 september 1928

† Oudewater,
19 april 2019

Wij zullen je heel erg missen!
Annelies en Dick †
Jack en Annemarie, Sam, Sophie, Phéline
Lisa
Kate en Marc, Menthe

De avondwake wordt gehouden op donderdag
25 april om 19.00 uur in de Sint Franciscuskerk,
Kapellestraat 13 te Oudewater. Aansluitend is er in
de kerk gelegenheid om ons te condoleren.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 26 april om
10.30 uur in genoemde kerk. Daarna begeleiden wij
Willem naar zijn laatste rustplaats op
de Algemene Begraafplaats aan de Waardsedijk
te Oudewater.
Na de begrafenis is er gelegenheid voor een
samenzijn in Brasserie Joia, Havenstraat 1-2
te Oudewater.

Aangeslagen, ontdaan en zeer bedroefd zijn wij
allen door het plotselinge overlijden van onze zeer
geliefde en gewaardeerde werkgever

Willem Snel
Zijn fijne en warme karakter maakte hem tot een
bijzondere werkgever met veel persoonlijke
interesse en betrokkenheid in al zijn medewerkers.
Wij gaan Willem enorm missen en zijn dankbaar
voor de vele mooie jaren die wij met veel plezier
voor hem hebben mogen werken.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Hilda,
Nick, Inge en Tess. Wij wensen hen, alle familie en
vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke
periode met het verwerken van dit verlies.
Alle medewerkers en oud collega’s van
Snel Transporten Lopikerwaard

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Joep en Sofie

zo sterk
zo lief
zo mooi
zo zorgzaam…

Erik †

Correspondentieadres:
Vermey | Uitvaartzorg
T.a.v. familie Snel
Heiliglevenstraat 2
3417 HL Montfoort

24-04-2019

Jan Vermond

PAGINA 5

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

Sjaak en Yvonne
Lars en Tamara
Luc en Liesette
Max en Rochelle
Sanne en Nic
Karin en Rob
Sebastiaan en Linda
Jasper en Jessy
De avondwake is op woensdag 24 april om 19.00
uur in de parochiekerk St. Franciscus van Assisië,
Kapellestraat 15 te Oudewater.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in
Brasserie Joia, Havenstraat 1-2 te Oudewater.
Het laatste afscheid en de begrafenis zullen in
besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Braams,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Met grote verslagenheid, verdriet en ongeloof hebben
wij het bericht ontvangen dat ons jeugdlid Ilja op
14 april 2019 onverwacht is overleden.

Ilja Schutte
Ilja was een geliefd jeugdlid binnen onze vereniging en
binnen zijn elftal. Ilja had een echt "Oranje hart"
v.v. Montfoort en zijn teamgenoten uit de JO13 zullen
hem ongelofelijk missen.
v.v. Montfoort wil Manon, Renée en Meyke ontzettend
veel sterkte toewensen voor nu en de komende tijd om
dit grote verlies te kunnen verwerken.
Bestuur en alle leden van v.v. Montfoort.

Nooit meer jouw grapjes, nooit meer jouw lach…
We zijn intens verdrietig door het plotseling
overlijden van onze oud-leerling

Ilja Schutte

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

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

We zullen er voor Manon, Renée en Meyke zijn.

René en Henriëtte Verweij

Team Graaf Jan van Montfoortschool

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Wim
Speksnijder

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

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...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Vermey

uitvaartzorg

0182 38 22 31

T 0348 471962

Alleen bij geen gehoor

vermeyuitvaartzorg.nl
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Lintjesregen en Koningsdag
Aan het einde van de week staat de traditionele lintjesregen en de viering
van Koningsdag op het programma. Hieronder een overzicht van de
activiteiten en tijden waarbij burgemeester en wethouders betrokken zijn.

Vrijdag 26 april om 10.00 uur

Lintjesregen in de Grote of Sint Michaëlskerk met burgemeester
Pieter Verhoeve. Stadsorganist Gerben Mourik speelt op het orgel.

Zaterdag 27 april

09.30 uur - burgemeester Pieter Verhoeve neemt de aubade af
op het bordes van het stadhuis op de Visbrug
(inloop voor genodigden vanaf 09.00 uur)
10.00 uur - wethouder Bob Duindam neemt de aubade af in Hekendorp
10.30 uur - wethouder Walther Kok neemt de aubade af in Papekop
11.00 uur - voltallig college bezoekt woon- en zorgcentrum
De Wulverhorst

Milieustraat gesloten op 27 april
De milieustraat is zaterdag 27 april dicht in verband met de viering van
Koningsdag.

Dodenherdenking en bevrijdingsconcert in Oudewater
Voormalig defensieminister Hans Hillen
verzorgt de vrijheidslezing

Waardsedijk dicht op 4 mei
Op zaterdagavond 4 mei is de Waardsedijk van 18.30 tot 21.00 uur
afgesloten ter hoogte van de begraafsplaatsen in verband met de
dodenherdenking.

Comité
4 en 5 mei

Dodenherdenking 4 mei
De dodenherdenking op zaterdag
4 mei krijgt vrijwel hetzelfde
karakter als de afgelopen jaren.
Van 18.00 tot 18.55 uur bespeelt
Bob van de Linde het Carillon vanuit
de toren van de Grote- of Sint
Michaëlskerk. In deze kerk begint,
na inleidend orgelspel van Gerben
Mourik, om precies 19.00 uur de
herdenkingsplechtigheid.

begeven voor het formeren van de
stoet voor de stille tocht naar het
monument aan de Waardsedijk
(zie foto).
Bij het monument hebben tegen die
tijd zich de koorleden van De Banier
verzameld. Zodra de stoet in
aantocht is, zingen zij tot 20.00 uur
een aantal koralen.

Vrijheidslezing

Om precies 20.00 uur wordt twee
minuten volkomen stilte in acht
genomen. Deze wordt beëindigd
door het spelen en zingen van het
eerste en zesde couplet van het
Wilhelmus.
Hierna houdt burgemeester Verhoeve
een toespraak. Aansluitend zingt
Anneke de Hoop ‘Eli, Eli’ (Hannah
Szenes).
Vervolgens vindt de kranslegging
plaats; iedere kranslegging wordt
tevoren aangekondigd en tijdens de
kranslegging is er stilte.
Afsluitend van dit deel van de
herdenkingsplechtigheid draagt stadsdichteres Nelleke den Boer-Strien
een gedicht voor.

Na de opening met een korte
toespraak door comitélid Peter
Heemskerk, houden stadsdichteres
Nelleke den Boer-Strien en Joke van
Diest in het kader van het thema
‘In vrijheid kiezen’ een tweespraak
onder de titel: ‘Twee stemmen’.
De vrijheidslezing neemt oud-minister
van defensie, de heer Hans Hillen,
voor zijn rekening.
Vervolgens is er een muzikaal
intermezzo door Anneke de Hoop.
Zij zingt ‘Lascia ch’io pianga’
(G.F. Händel).
De namen van de gevallenen
worden voorgelezen door betaald
voetbalscheidsrechter en veteraan
Ingmar Oosterom; allen worden
uitgenodigd hierbij te gaan staan.
Aansluitend volgt een muzikaal
intermezzo: Anneke de Hoop zingt
‘Nachtstück’ (F. Schubert).

Gedichtenwedstrijd

Het oorlogsmonument aan de Waardsedijk

24 APRIL 2019

Evenals vorige jaren betrekt het
4-5 mei comité jongeren bij de
herdenking. De basisschoolleerlingen
van de hoogste groep(en) deden
mee aan een gedichtenwedstrijd.
Een deskundige jury heeft de twee
winnaars gekozen: dat zijn Kiki
Zengerink en Lynn van der Weide,
beiden van de Mariaschool.
Zij mogen hun gedicht voordragen
tijdens deze herdenking in de kerk.

Stille tocht

De plechtigheid in de kerk wordt
circa 19.40 uur afgesloten, waarna
de bezoekers zich naar buiten

Toespraak en kranslegging

Defilé

Hierna opent het college van
burgemeester en wethouders het
defilé langs het monument en de
oorlogsgraven van de omgekomen
bemanning van de Britse bommenwerper ‘Barbara Mary’. Ook langs
de op de begraafplaatsen liggende
burgerslachtoffers; bij hun graven
ligt een bloem.
Er staan jeugdigen bij de oorlogsgraven en bij de op de begraafplaatsen verspreid liggende gevallenen. Alle inwoners kunnen aan het
defilé deelnemen. Tijdens het defilé
speelt de muziekgroep koralen.
Het 4-5 mei Comité hoopt op een
waardige herdenking en brede
belangstelling. Na afloop van de
plechtigheid bij het monument staat
er van 20.25 tot 21.00 uur in het
stadhuis op de Visbrug (entree via
de
hoofdingang)
koffie/thee,
frisdrank klaar; aangeboden door
de gemeente.

Bevrijdingsconcert 5 mei
Concert 5 mei-viering
Op zondag 5 mei om 15.00 uur staat in de Sint Franciscuskerk een door
Podium Oudewater georganiseerd concert gepland dat leerlingen van de
Academie Muzikaal Talent (AMT) uitvoeren.
De AMT is een opleiding die jong muzikaal talent voorbereidt op een
succesvolle studie aan het conservatorium.
In de vijftien jaar van haar bestaan is de AMT uitgegroeid tot een
opleiding van nationale faam. Leerlingen vallen regelmatig in de prijzen
bij nationale jeugdconcoursen als Prinses Christina Concours, Nederlands
Vioolcocours en Cellobiënnale, en bij internationale concoursen.
Tijdens het concert onder leiding van de ervaren internationaal leidende
harpdocent Erika Waardenburg worden werken uitgevoerd van o.m.
Mozart, Schubert, Tsjaikovski en Grieg. De toegang is gratis.
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‘Daar zie je aan de buitenkant niets van’

Yvonne Sinttruijen maakt
huiselijk geweld bespreekbaar
Yvonne Sinttruijen groeit op met een vader en moeder die beiden alcohollist zijn.
In haar boek ‘Daar zie je aan de buitenkant niets van’ beschrijft ze de verkeerde
keuzes die ze hierdoor heeft gemaakt. Eén van die keuze bracht haar in een
narcistische relatie, een poging tot moord op haar leven en het verlies van haar
drie kinderen. Met haar boek wil ze het taboe dat er heerst op huiselijk geweld
en PTSS doorbreken.
door Ellen van Leeuwen

Wat vertel je in jouw boek?

Hoe ik als klein meisje ben opgevoed
door twee alcoholisten en hoe dit heeft
geleid tot een bepaalde scheefgroei in
vertrouwen, veiligheid en liefde. Ik vertel
hoe ik daardoor in een relatie ben
gekomen met een narcistische man en
huiselijk geweld en wat voor gevolgen dit
heeft voor de rest van mijn leven. Ik ben
sinds 2012 in therapie en daardoor heb
ik een hoop inzichten gekregen, ook
daarover vertel ik in mijn boek.
Door alles wat je hebt meegemaakt heb
je een posttraumatische-stressstoornis
ontwikkeld. Wat betekent dit voor jou?
Doordat ik jarenlang onder stress heb
gestaan, is mijn stressniveau nog steeds
heel hoog. Ik ben eigenlijk continue op
mijn hoede. Ik heb veel nachtmerries en
herbelevingen en ben veel angstig.
Alles kan een trigger zijn om angstig of
gestrest te raken, bijvoorbeeld al iets wat
ik zie op televisie. Ook ben ik heel
prikkelbaar en kan ik zomaar ineens heel
gefrustreerd raken.

Een heftig verhaal Yvonne, waarom wil
je dit delen?
Ik ben ooit begonnen met opschrijven
van alles wat er gebeurd is. Eigenlijk om
gebeurtenissen te verwerken. Voor het
afstuderen op de Master Neuro
Linguïstisch Programmeren heb ik al
mijn verhalen gebundeld. Ik ontving
daarop veel positieve reacties,
waaronder: “daar kan je een hoop
andere vrouwen mee helpen”. Daarop
heb ik besloten de verhalen verder uit te
werken en er een echt boek van te
maken.

Gift voor ‘De Parel van Oudewater’
Vorig jaar mei hebben een elftal dames uit Oudewater, De Kustlijntrappers,
gedurende vijf dagen een fietstraject afgelegd van Sluis (Zeeland) naar Groningen,
een fantastische prestatie. Aan deze tocht hadden zij een sponsoractie verbonden.
Velen hebben gedoneerd voor het
lokale goede doel - stichting ‘De Parel
van Oudewater’, een kleinschalige
woonvorm voor jong volwassenen met
een verstandelijke beperking. Dankzij de
gulle giften van de vele donateurs is er
een mooi bedrag opgehaald.
Zaterdag 6 april j.l. was het zover!
De Kustlijntrappers hebben officieel de

bijdrage, die zo gul geschonken was,
overhandigd aan de stichting. Het bedrag
is ingezet voor de aanschaf van een
mini-tractor. Deze kan door een aantal
bewoners zelf gebruikt worden en zal een
grote hulp zijn bij het onderhoud van de
paardenbak, en andere klussen om het
huis. www.deparelvanoudewater.nl

Een heel proces lijkt me?
Ruim zeven jaar ben ik er mee bezig
geweest. Het opschrijven van de
verhalen brengt veel omhoog en brengt
herinneringen terug. Een jaar geleden
heb ik alles uitgeprint en wist ik: het is
tijd om het te gaan doen.
Wat wil je met je boek bereiken?
Er is veel te weinig bekend over de
impact die huiselijk geweld op mensen
heeft. Als ik mijn verhaal vertelde, dan
hoorde ik vaak: “Goh, daar zie je aan de
buitenkant niets van”. Dat klopt ook,
want het speelt zich vooral intern af.
Er wordt wel over de gevolgen
gesproken, maar dan vaak anoniem op
een forum. Ik ben er klaar mee om mijn
mond dicht te houden en weet zeker dat
mijn verhaal andere vrouwen kan
sterken. Ik hoop dat het voor anderen
herkenning en erkenning geeft. Dat het
hen inspireert om ook hun verhaal te
vertellen.
‘Daar zie je aan de buitenkant niets van’
is te koop via de website
www.bravenewbooks.nl/
yvonnesinttruijen en via bol.com.

De bewoners en vrijwilligers zijn erg blij met deze mooie aanwinst en de mini-tractor
wordt inmiddels al volop gebruikt. Ze willen dan ook hierbij de Kustlijntrappers
bedanken voor hun mooie gebaar en uiteraard ook de donateurs voor hun gulle
giften.
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hennepakker 16 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel,
ingediend op: 15-04-2019,
dossiernummer: OLO4343829
• Molenwal 38 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
ingediend op: 13-04-2019,
dossiernummer: OLO4319353
• Schoutdreef, Oudewater
het vervangen van een
fietsstalling,
ingediend op: 12-04-2019,
dossiernummer: OLO4324477
• Oude Singel 9 in Oudewater
het vervangen van een daktuin,
ingediend op: 09-04-2019,
dossiernummer: OLO4307077
• Oude Singel 47 in Oudewater
het plaatsen van een schuur,
ingediend op: 11-04-2019,
dossiernummer: OLO4344555

• Lijnbaan 33 in Oudewater
het verbouwen van een
gedeelte van de bestaande
schutting / geluidswal tot een
overkapping alsmede de
aanleg van een onderheide
betonvloer,
ingediend op: 10-04-2019,
dossiernummer: OLO4334607•
Laan van Snelrewaard 59
in Snelrewaard
het verbouwen van een
bedrijfsgebouw,
ingediend op: 11-04-2019,
dossiernummer: OLO4333969

APV / Bijzondere wetten
• Kapellestraat 39 in Oudewater
het organiseren van het BVO
jubileumfeest op 18 mei 2019,
ingediend op: 15-04-2019,
dossiernummer: 1921640
• Goudse straatweg 8
in Oudewater
het organiseren van een
zomerexpositie met Kunst &
Culinair terras op 22 juni 2019,
ingediend op: 04-04-2019,
dossiernummer: 1921582

Verkeersbesluit:
parkeerschijfzone Joostenplein

• berm Opweg, Hekendorp
het plaatsen van een bord ter
promotie van het Paasfeest
Vallen & Opstaan,
ingediend op: 04-04-2019,
dossiernummer: 1921590
• diverse plaatsen, Oudewater
het ophangen van een
spandoek van 13 tot en met
24 mei 2019 ter promotie van
het Woerdens Lentefestival,
ingediend op: 10-04-2019,
dossiernummer: 1921598
• Goudse straatweg 8
in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de Zomerexpositie met kunst en
Culinair terras op 22 juni 2019,
ingediend op: 10-04-2019,
dossiernummer: 1921599
• Laan van Snelrewaard 59
in Snelrewaard
het verbouwen van een
bedrijfsgebouw,
ingediend op: 11-04-2019,
dossiernummer: OLO4333969

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Papenhoeflaan 86
in Oudewater
het aanbouwen aan de
achtergevel,

besluit: vergunningvrij op 11-04-2019,
dossiernummer: OLO4306259

APV / Bijzondere wetten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben
besloten om een parkeerschijfzone in te stellen op het Joostenplein.
Wilt u het besluit en de locatietekening inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
Het besluit ligt van 25-04-2019 tot 06-06-2019 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na
de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen.

• Goudse straatweg 8
in Oudewater
het organiseren van een
zomerexpositie met Kunst &
Culinair terras 22 juni 2019,
besluit: melding geaccepteerd
op 15-04-2019, dossiernummer:
1921582

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

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

Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
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Verkeershinder Hekendorpse Buurt
Op donderdag 25 april moeten weggebruikers in de Hekendorpse Buurt
rekening houden met een oponthoud van 5-10 minuten.
Dan worden er ter hoogte van huisnummer 93 kabels en leidingen gelegd
tussen 07.00-16.00 uur. De hinder geldt voor beide richtingen.
• Goudse straatweg 8
in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de Zomerexpositie met kunst en
Culinair terras op 22 juni 2019,
besluit: verleend op 15-042019, dossiernummer: 1921599
• berm Opweg, Hekendorp
het plaatsen van een bord ter
promotie van het Paasfeest
Vallen & Opstaan,
besluit: verleend op 09-042019, dossiernummer: 1921590
• Visbrug, Oudewater
het organiseren van
Koningsnacht op 26 april 2019,
besluit: verleend op 10-042019, dossiernummer: 1921333
• Visbrug, Oudewater
het brandveilig gebruik van
een tent tijdens Koningsnacht
26 april 2019,
besluit: verleend op 10-042019, dossiernummer: 1921334
• Visbrug, Havenstraat en
Wijdstraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
het evenement Koningsnacht
26 april 2019,
besluit: verleend op 10-04-2019,
dossiernummer: 1921335

• Visbrug, Oudewater
het schenken van zwakalcohol-

houdende dranken tijdens
Koningsnacht 26 april 2019,
besluit: verleend op 10-042019, dossiernummer: 1921336
• Waardsedijk 213 in Oudewater
het organiseren van het
evenement Six tot Six
FC Oudewater op 24 mei 2019,
besluit: verleend op 10-042019, dossiernummer: 1921073
• Waardsedijk 213 in Oudewater
het organiseren van tentenkamp
FC Oudewater 21 tot en met
23 juni 2019,
besluit: verleend op 10-042019, dossiernummer: 1921392
• Waardsedijk 213 in Oudewater
het brandveilig gebruik van
een tent tijdens tentenkamp
FC Oudewater 21 tot en met
23 juni 2019,
besluit: verleend op 10-04-2019,
dossiernummer: 1921393

Rectificatie
Eerder gepubliceerd dat onderstaande
plaats zou vinden op 15 juni 2019,
dit moet 22 juni 2019 zijn.
• Biezenwal in Oudewater
het organiseren van een buurt
straatfeest op 22 juni 2019,
dossiernummer 1921413.

Agenda
• Lintjesregen in de Grote of Sint Michaëlskerk
vrijdag 26 april om 10.00 uur
• Koningsdag met aubade
zaterdag 27 april om 09.30 uur stadhuis, 10.00 uur Hekendorp
en 10.30 uur in Papekop
• Dodenherdenking
zaterdag 4 mei om 19.00 uur Grote of Sint Michaëlskerk
en om 20.00 uur bij de begraafplaats Waardsedijk
• Bevrijdingsconcert
zondag 5 mei om 15.00 uur in de Sint Franciscuskerk
in de Kapellestraat
• Vergadering Forum Samenleving - maandag 27 mei om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 28 mei om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Woensdag 24 april 2019

Noodmunten uit 1575 in Stadsmuseum Oudewater
Ook dit jaar is in het Stadsmuseum
Oudewater - gevestigd op de zolder
van het Stadhuis aan de Visbrug - de
tentoonstelling ‘Oudewater in roerige
tijden’ te zien. Nieuw dit seizoen zijn
de Noodmunten die zijn geslagen
tijdens het beleg door de Spaanse
Habsburgers in 1575.
Deze Noodmunten kwamen niet als
vanzelf in het museum terecht.

Een paar jaar heeft het bestuur van de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater
(GVO) zich ingezet om de Noodmunten
in haar bezit te krijgen. Secretaris Gé de
Gunst: “Wij wisten al jaren dat er ergens
in Oudewater Noodmunten waren.
Maar waar deze zich precies bevonden
wisten we niet. Vorig seizoen hadden we
een Noodmunt van een particulier te
leen, terwijl we wisten dat er ergens in
de archieven van Oudewater ook
Noodmunten werden bewaard.”

Ingewikkelde constructie

In 2018 kwam de GVO de Noodmunten
op het spoor. De munten werden
beheerd door Cultureel Erfgoed
Mooymans-Martens en waren
opgeslagen in het archief van het
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek
en Lopikerwaard (RHC).
Later werd ontdekt dat de Noodmunten
formeel in bezit waren van Museum de
Heksenwaag. Vanwege deze - enigszins
ingewikkelde - constructie was het niet
duidelijk wie er besliste over uitlening
van de munten. Gé: “Op een gegeven
moment heeft burgemeester Pieter
Verhoeve de betreffende partijen bij
elkaar geroepen en zei hij: zijn we het
eens over hoe de situatie uiteindelijk
moet zijn? Dan zetten we ons in om dat
juridisch in orde te maken.” Zo komt het
dat Noodmunten nu formeel in bezit zijn
van de gemeente, ze bewaard worden in

het archief van het RHC en deze de
munten aan het Stadsmuseum uitleent
voor de duur van de tentoonstelling
‘Oudewater in roerige tijden’.

Opgelucht

Afgelopen vrijdag werden de ruim
vierhonderdjaar oude Noodmunten
officieel overhandigd aan de GVO door
directeur-archivaris van het RHC Frank
van Rooijen. Gé en voorzitter van de
GVO Nell van Gool zijn ontzettend blij
dat de Noodmunten nu onderdeel zijn
van de tentoonstelling. Nell: “We zijn blij
en opgelucht dat nu duidelijk is waar de

door Ellen van Leeuwen

Noodmunten behoren. We hebben
jarenlang gepraat over dingen die er
niet waren. Het is goed dat we ze nu
in het Stadsmuseum ten toon
kunnen stellen.” Direct na ontvangst
hebben Gé en Nell de Noodmunten
een mooie plek gegeven in
Stadsmuseum Oudewater, in een
vitrine met een zware glazen deksel
en sloten, naast andere zaken uit
roerige tijden én van grote waarde
voor Oudewater.

De tentoonstelling ‘Oudewater in roerige
tijden’ kunt u tot en met oktober bezoeken
in ieder eerste weekend van de maand
(za en zo) van 14.00 tot 17.00 uur en
daarnaast op Tweede Pinksterdag,
14 augustus, 19, 20, 26 en 27 oktober.
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Ook de nummers twee: Kamphuijzen en drie: Best Western, beide uit Gouda, waren uitgenodigd om
de prijs met oorkonde in ontvangst te nemen. Om de ceremonie een extra feestelijk tintje te geven
waren de Gilde mantels weer tevoorschijn gehaald. Niet onvermeld mag blijven dat de ‘ontdekker’
van de wijn, mevrouw Spanenburg, voorheen Restaurant de Schans, ook aanwezig was.
In het juryrapport werd deze Portugese wijn geroemd om z’n geslaagde combinatie van autochtone
druiven en een internationale stijl van wijn maken. Resultaat: een stevige licht gele wijn met een frisse
kruidigheid en mooie kruisbes tonen, vol van smaak met een vleug vanille, die bij heel veel gerechten
zal passen! Dit werd tijdens het aansluitende diner nog eens dik onderstreept.
In zijn dankwoord liet Bernard Tesink weten niet echt verbaasd te zijn geweest over de uitslag omdat
het wijngoed, ook al is het groot, met ongekende precisie werkt en steeds een hoog niveau weet te
halen uit voor ons onbekende Portugese druiven. Ook hoopte hij dat de wisselbeker volgend jaar
weer in Oudewater terecht komt en hij zou het toejuichen als dat op de Markt of aan de overzijde
van de Visbrug is. Het is een mooie promotie voor het product wijn en zet de restaurants aan om te
blijven zoeken naar een goede prijs / kwaliteit verhouding!
Dat de wijnwereld continu in beweging is valt ook dit jaar weer op! Kwamen een aantal jaren geleden
nog de meeste inzendingen uit landen zoals Chili, Nieuw Zeeland etc. met internationaal bekende
druiven, nu was Frankrijk weer volop aanwezig met o.a. plaats twee en drie. Ook is er een trend om
minder bekende druivenrassen te gebruiken. De winnaar is er het beste bewijs van, met namen als
Arinto, Roupeiro en Antão Vaz. Een goed ingezette wijn is een extra ingrediënt voor het gerecht!

Het voorjaar is begonnen, de zon is weer gaan schijnen! En zo tussen Koningsdag
en Bevrijdingsdag door rollen de ondernemers de rode loper weer voor u uit, en
onder het genot van een hapje en een drankje kunt u zich bij onderstaande
deelnemers weer laten verwennen, inspiratie op doen en gebruik maken van
leuke kortingen!
Noteer 3 mei alvast in uw agenda, en houd de facebookpagina van de NOVO
in de gaten. En let op: in De IJsselbode van dinsdag 30 april staan alle spectaculaire
aanbiedingen van alle deelnemende winkeliers.

TE
DEWA

De restaurants in Oudewater waren dit jaar goed vertegenwoordigd met vier
inzendingen. Na afloop bleek de wijn ‘Esperão Reserva 2017’ van 3 Keuken en Bar de
meeste punten verzameld te hebben. Een reden om de inzender Sander Kwakkenbos
(3K&B) en leverancier Bernard Tesink (Grandi Vini) in het zonnetje te zetten.
Deze gebeurtenis afgelopen donderdag ging niet ongemerkt voorbij. Omdat het een
bijna zomerse dag was werd de Visbrug voor deze ceremonie gebruikt.

Op vrijdag 3 mei organiseert de NOVO weer een VIP shopping
dag. De winkeliers nodigen u deze dag van harte uit in de gezellige
binnenstad van Oudewater om u te laten verrassen en verwennen
door al dat moois en lekkers wat ondernemend Oudewater u te
bieden heeft.

n
wi

OU

3 keuken & Bar wint prijs

VIP Shopping
in Oudewater

k
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Het Nederlands Wijn Gilde Midden Holland / Reeuwijk (NWG) organiseert elk jaar een
wijnwedstrijd voor restaurants in de regio rond Gouda. Ingezonden mogen worden wijnen die op
de kaart niet meer dan 25 euro kosten. Dit jaar, editie 32, stond witte wijn op de proeftafel.
De proeverij is dubbel ‘blind’, dat wil zeggen dat het proefpanel niet weet wie de inzenders zijn
en ook geen informatie krijgt over het etiket. Het vergt de nodige concentratie voor de proevers
om de circa twintig ingezonden wijnen te beoordelen. Om een zo zuiver mogelijk oordeel te
kunnen geven wordt de top 6 zelfs tweemaal geproefd.
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Deelnemers:
De Hexameter • Henny’s Home • Kids by Liss • ‘t Kaasmeisje • De Wereldwinkel
De Groene Tovenaar • Hema • Kinderen zijn de baas • Sacha Lingerie • Karma
Viqo Schoenen & Accessoires • Since 04 • De Bolero • Concepts • Tuijn Optiek
Bloem & Groen • Pardoes kledingboutique • Glamour of Fashion • Joia brasserie
Eetcafe Lumiere • De Kroeg • Juwelier Reijersen • DA Johan Schouten • Optie 1
Mitra slijterij Oostendorp • Hocus Pocus zoetwaren • De Bodega 3 Keuken & bar

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

BijSan hondentrimsalon
feestelijk geopend
Vorige week is de hondentrimsalon
BijSan aan de Hoenkoopse Buurtweg
25 in Oudewater geopend. Eigenaresse
Sandra de Wit heeft onder het toeziend
oog van vrienden, familie en klanten
het lint samen met burgemeester
Verhoeve doorgeknipt.

BijSan zijn alle honden welkom

Sandra: “Dit vak maakt het mogelijk mensen
blij te maken en dat doe ik door honden af te
leveren zoals de klant dat wil. En daar word
ik dan weer blij van.” Sandra stond twee jaar
geleden voor de keuze; opnieuw een baan
zoeken of een eigen bedrijf beginnen?
Na marktonderzoek kwam ze erachter dat er
een gemis was aan een goede trimsalon in
Oudewater en omgeving. Daarnaast vindt
ze het heerlijk om met honden op te trekken
en heeft ze de gave om honden op het
gemak te kunnen stellen. Combineer die
dingen en de keuze om hondentrimster te
worden was gemaakt. Sandra heeft een
gedegen opleiding tot professioneel trimster
gevolgd via het HKI in Bunnik.
De kneepjes van het vak en de vlieguren in de praktijk heeft ze in meer dan anderhalf jaar geleerd
en gemaakt bij een trimsalon in Kamerik.

Huid- en vachtverzorging met een knuffel

Sandra: “Een trimbeurt is voor een hond en soms zelfs voor het baasje een hele zit. Tijdens het
borstelen, effileren, knippen, scheren of plukken zal ik de hond daarom altijd op het gemak
proberen te stellen. Zo nu en dan een knuffel in plaats van een snauw doet wonderen op de
trimtafel.” U bepaalt hoe u uw hond wilt hebben, volgens de rasstandaard of naar uw eigen
wensen. Natuurlijk kan Sandra u helpen bij die keuze en adviseren waar nodig. Uw hond brengen
of halen kan ook BijSan worden geregeld. Waar zij in ieder geval voor zorgt is dat u tegen een
schappelijke prijs een schone, blije en vooral mooie hond terugkrijgt. Inmiddels heeft een aantal
klanten dat al kunnen ervaren. Het klantenbestand groeit gestaag maar er is zeker nog plek voor
nieuwe klanten.
Komt u voor het eerst dan krijgt u gratis
een goed gevulde doggy bag met daarin
verrassingen voor u en uw hond. Natuurlijk
ontbreekt het ook niet aan een kop koffie.
Bent u benieuwd naar BijSan en wilt u
ook een schone, blije, mooie hond? Maak
dan een afspraak. Kijk op www.bijsan.nl
voor meer informatie. Sandra belooft u in
ieder geval dat uw hond met een knuffel
wordt behandeld en dat u tevreden de
deur uit gaat.

Voel je thuis bij Hex
by Paul & Inge
Restaurant Hex op de Markt in Oudewater heeft twee enthousiaste nieuwe eigenaren.
Met Hex by Paul & Inge maken Paul & Inge Janmaat een lang gekoesterde wens waar.
Na beide jarenlang ervaring te hebben opgedaan bij gerenommeerde horecabedrijven
is het nu tijd voor hun eigen horecadroom!
Iedereen is welkom bij Hex by Paul & Inge
voor koffie met taart, een lekker biertje
met bitterballen of een uitgebreid diner
met goede wijn. Paul: “Kom binnen en
voel je thuis! Je mag jezelf zijn bij ons,
terwijl je geniet van lekker eten en drinken
in ons restaurant of op het terras.”
Hex by Paul & Inge is sinds begin april
open. De eerste week is voor de nieuwbakken eigenaren boven verwachting
goed verlopen. Inge: “We hebben een
ontzettend leuke week gehad. Het was
lekker druk en de gasten hebben heerlijk
gegeten en gedronken. We hebben veel
blije en enthousiaste reacties ontvangen.
Onze gasten voelden zich welkom, dat is
het mooiste compliment dat we kunnen
krijgen.”
‘Laagdrempelig met een twist’, luidt het
credo van Hex by Paul & Inge. Er is een
nieuwe kaart met veel bekende gerechten,
met een twist van Paul & Inge.
Een sandwich oude boeren kaas met
doperwten munt spread of salade
geitenkaas met sinaasappel en couscous.
Voor het diner worden mooie vlees-, visen vegetarische gerechten geserveerd.
Rib Eye van de Josper grill, schelvis filet
met asperges of eendenborst met risotto.
Paul & Inge gebruiken mooie en verse
producten, die tegelijkertijd heel betaalbaar zijn. “Een goed prijs-kwaliteit
verhouding vinden we heel belangrijk.”

Hex by Paul & Inge is van woensdag
tot en met zondag open van 10.00 tot
21.00 uur. Een tafel reserveren kan via
de website.
Hex by Paul & Inge
Markt Oostzijde 14 - Oudewater
www.hexrestaurant.nl
06-83898441
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ORANJE BOVEN. LEVE KONINGSDAG IN OUDEWATER!

KO N I N G S D A G
OUDEWATER

Het Oudewaterse Oranje Boven! maakt steeds meer serieus werk van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zonder uiteraard te tornen aan de echte tradities van Koningsdag, zoals onder meer
de aubade, de kindervrijmarkt en de vele gratis toegankelijke attracties en optredens, mogelijk gemaakt
door de bijdragen van een ongelooflijk groot deel van de bedrijven in Oudewater en directe omgeving.
Eerder schafte het comité al het massaal oplaten van ballonnen af, omdat iedereen het er nu toch wel over
eens is dat dit in het kader van het milieu geen verantwoorde traditie meer is, hoe leuk het ook altijd was
wanneer er een kaartje werd terug gestuurd door iemand die een ballon ergens ver in Duitsland gevonden
had. Nu wordt, na de ballonnentroep, ook de plastic soep aangepakt.

Oranje Boven! gaat voor groen
Duurzame glazen

Zoals bij vele Oudewaternaren is de rommel
die vaak achterblijft na een feest in
Oudewater ook Oranje Boven! een doorn in
het oog. De Markt ligt vaak bezaaid met
plastic wegwerpglazen en als er een beetje
wind heeft gestaan ligt de gracht vol met
een soep van biologisch niet-afbreekbaar
plastic. Het comité vindt dat dat écht niet
meer kan in deze tijd en heeft er een
oplossing voor bedacht: herbruikbare,
hard-plastic glazen, die tot in lengte van
jaren meegaan en gebruikt kunnen worden.

ZATERDAG 27 APRIL

Komend weekend zullen deze glazen hun debuut
maken op het Oranje feest in Oudewater.
Oranje Boven! heeft duizenden glazen laten maken
en er hun logo op laten drukken. Er zijn bier-/
limonadeglazen en wijnglazen. Daarbij bestaat vanaf
nu ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld bier in
grote kannen te bestellen. Echt glas op de Markt is
al sinds tijden verboden en de grote nadelen voor
het milieu van de ‘zachte’ wegwerpglazen worden
met deze keuze teniet gedaan.

12.00 – 16.00 uur: Kop van Jut

10.00 – 12.00 uur: Kindervrijmarkt

12.00 – 16.00 uur: Jukebox boys

alle soorten
per 500 gram

10.30 – 12.00 uur: Pony rijden

12.30 – 16.30 uur: Schminken

6.49

12.30 – 13.00 uur: Dansschool D’ Joy

12.00 – 16.00 uur: Bunji trampoline

13.00 – 13.30 uur: Studio Max Dance

12.00 – 16.00 uur: Rodeo stier

14.00 – 15.00 uur: Clown Jopie & Tante Angelique

12.00 – 16.00 uur: Aqua balls

14.00 – 16.00 uur: Spijkerbroek hangen

12.00 – 16.00 uur: Draaimolen

14.00 – 16.00 uur: Koek slaan

12.00 – 16.00 uur: Doel trappen

16.00 – 20.00 uur: Band “Alice Springs”

MELD JE AAN VOOR DE VRIJMARKT OP ORANJEBOVENOUDEWATER.NL

Getekend voor een goede samenwerking

Op 12 april hebben huurdersvereniging De Huurdersraat en woningbouwvereniging De Woningraat een samenwerkingsovereenkomst getekend.
De Huurdersraat behartigt de belangen van alle huurders en denkt mee
over het beleid van De Woningraat.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Vanzelfsprekend zal deze groene keuze wel even
wennen worden voor iedereen. Met name de horecabedrijven in de binnenstad krijgen te maken met een
heel andere en duurdere manier van werken. Oranje
Boven! is dan ook heel trots dat zij hun welwillende
medewerking willen verlenen aan dit duurzame
initiatief. Het comité hoopt ook op begrip van de
bezoekers van Koningsdag in Oudewater. Zoals aan
de meeste milieu- en klimaatoplossingen hangt ook
aan dit initiatief een, gelukkig bescheiden prijskaartje.
In dit geval is gekozen voor het spreiden van de extra
kosten over alle betrokkenen. Oranje Boven!
investeert in de glazen en kannen, de horeca huurt
extra mensen in voor het ophalen en spoelen van de
glazen en voor de muntjes voor consumpties wordt
een dubbeltje extra gevraagd als kleine
milieubijdrage.
Oranje Boven! wil met dit groene initiatief haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid op een goede
en eerlijke manier nemen. Het comité is ervan
overtuigd dat het zal leiden tot een duurzamer
Oranjefeest, waaraan iedereen een steentje bijdraagt.
Het comité hoopt dan ook dat alle betrokkenen en
bezoekers achter dit initiatief staan. Oranje Boven!
gaat voor groen en wenst iedereen komend weekend
een ouderwets topfeest in Oudewater.

Specialiteit van slager Piet beenham

09.30 – 10.00 uur: Aubade

(heilig leven)
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Lekker veel voordeel
Varkensschnitzels

naturel, Wiener of zigeuner, per 500 gram

5.24

PER 500 GRAM

2.

99
kilo 5.98

Oranje tompouce
doos 4 stuks

2.99 1.49

Dr. Oetker
Ristorante pizza
alle soorten, 3 dozen

Samenwerken
Om goed te kunnen samenwerken hebben we vastgelegd op welke manier we dat
gaan doen. Over veel zaken moet De Woningraat informatie verstrekken aan
De Huurdersraat en die heeft het recht om daarover te adviseren. Bijvoorbeeld over
huurbeleid, onderhoud en leefbaarheidsbeleid. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd; ook voor bewonerscommissies en huurders die actief zijn voor
Oudewater, Lopik of Benschop.
De Woningraat werkt vanuit grote betrokkenheid bij huurders en woningzoekenden
en hecht daarom veel waarde aan de inbreng van De Huurdersraat.
Samen werken we aan goede, beschikbare en passende huisvesting voor alle huurders
en woningzoekenden.
De Woningraat en De Huurdersraat hopen
nog vele jaren goed samen te werken.

7.74-12.69

3 STUKS

4.

99

Heineken
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

17.50

50%
KORTING

10.99

Week 17
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 21 april t/m
zaterdag 27 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

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

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

pagina 10

POLSbroek

2019

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek	

MONTFOORT

Driebruggen

OUDEWATER
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HAASTRECHT

Zaterdag 27 april

Vrijdag 26 april

Zaterdag 27 april

Zaterdag 27 april

Donderdag 25 april

09.30 uur
Aubade op het Dorpsplein
o.l.v. Kees de Bruin.
10.00 uur
Ophalen scoreformulier en
aanvang ochtendspelen voor
kinderen van 3 t/m 12 jaar.
vanaf 12.00 uur
Rad van Avontuur met speciale
KINDERRONDE
vanaf 12.30 uur
Prijsuitreiking ochtendspelen
voor kinderen.
14.00 uur
Polsbroekse Tobbedansrace
bij de 'Waterpomp'.
Met een speciale juniorrace voor
kinderen onder de 12 jaar en de
Koningsversie voor 12 jaar en ouder.
17.00 uur
Prijsuitreiking Tobbedansrace.
17.45 uur
Grote Rad van Avontuur.
Tijdens de Tobbedansrace kunt u
loten kopen
19.00 uur
Koningsfeestavond met
'Panic Roadshow'

vanaf 16.00 uur
Vrijmarkt op het Hofplein
met het gratis pannenkoekenfeest
van 18.30 tot 19.00
Koningsdag kinderkwis. De eerste
quiz is afgestemd op de kinderen.
Voor iedere leeftijdsgroep (klas) zijn er
aparte prijzen te winnen.
Na het optreden van Slagkragt begint
om ongeveer 19.45 de familieronde
met hilarische vragen.
19.00 uur
Koningsbingo in het Antoniushof,
georganiseerd door C.V.
Les Boutonniers! Deelname is gratis,
mooie prijzen te winnen!
21.00 uur
Kings Night @ Café de Plaats en
Café Bolle Harry.

10.00 uur
Verzamelen verklede kinderen met
ouders in de Lindenlaan.
Het thema is 'Beestenboel.
10.30 - 11.00 uur
Aubade in de Lindenlaan
11.00 - 11.15 uur
Aansluitend op de Aubade kunnen
de verklede kinderen meelopen in de
optocht.
11.15 - 13.00 uur
Kinderspelen met springkussen.
12.00 - 13.00 uur
Voor de senioren in de kleine zaal
van Custwijc.
13.00 - 17.00 uur
De obstakels op de hindernisbaan
blijven een uitdaging.
Lekker kruipen en klauteren.
14.00 - 16.00 uur
Vrijmarkt voor en naast het plein.
13.00 - 17.00 uur
Live artiest Peter Bergsma met
Rad van avontuur en een
rodeostier.

09.30 - 10.00 uur
Aubade op de Visbrug.
10.00 - 12.00 uur
Kindervrijmarkt in de Kapellestraat.
10.30 - 12.00 uur
Pony rijden bij het Heilig Leven.
12.00 - 16.00 uur
Diverse attracties door de
binnenstad als een bunji trampoline,
een rodeostier, spijkerbroek hangen,
een draaimolen, doel trappen, Kop
van Jut, aquaballs in de gracht.
Muzikaal omlijst door Jukebox boys
12.30 - 16.30 uur
Schminken op de Markt
12.30 - 13.00 uur
Dansoptreden van D-Joy
13.00 - 13.30 uur
Dansoptreden van Studio Max
Dance.

Vanaf 18.45 uur
Start 19.30 uur
Hollandse muziek quiz 55+
in de Grote Haven

PAPEKOP

HEKENDORP

LINSCHOTEN
Zaterdag 27 april
08.00 uur
Muziekvereniging Linfano blaast
de Reveille vanaf de toren van de
Sint Janskerk
08.45 uur
Verzamelen Herrie optocht Versier je Fiets op de Gouwe Berg.
Naast de oranje versiering op de
fiets nu OOK toeters, bellen en
instrumenten.
09.35 - 10.00 uur
Bij het bordes van Café van Eijk
wordt Koningsdag feestelijk geopend
door burgemeester Van Hartskamp
en voorzitter Oranje Comité
Linschoten André Zimnik.
Uitreiking prijzen van de
Herrie optocht - Versier je Fiets.
10.00 - 10.30 uur
Koningskoffie
Met een concert van Linfano.
Het Oranje Comité nodigt elke
inwoner van Linschoten uit in de
Dorpstraat voor koffie/ thee
met een oranje tompouce.
10.30 - 14.00 uur
Vrijmarkt op de Hoge Werf
10.30 - 14.00 uur
Oranjemarkt tussen de Dorpstraat
en de Hoge Werf. Op het Kerkplein
staan kramen gevuld met de
Linschotense ondernemers,
verenigingen en individuen.
11.30 - 14.00 uur
Diverse workshops:
Darbuka en Drumband
door Nico van Asdonck
Clinic Honkbal door Dennis Bladt
van Honkbalvereniging Greenhearts
en de Brandweer Linschoten
13.00 uur
Dansschool Attitude treedt op.
13.00 - 16.30 uur
Speurtocht door Linschoten
voor de kinderen van 4 tot 10 jaar.
Start in opkamer van café van Eijk.
13.00 - 16.30 uur
Zeskamp nieuwe stijl
met weer spannende attractiekussens
en uitdagende spellen.
Zeskamp vanaf 8 jaar Meer info:
www. oranjecomitelinschoten.nl.
Mini zeskamp voor kinderen
van 4 tot 7 jaar in de Dorpstraat
13.00 - 16.30 uur
Op de parkeerplaats naast
Happy Food is een speelterrein
ingericht voor de allerkleinsten.
16.30 - 17.30 uur
Kinderdisco in de feestzaal van
café van Eijk met DJ MentrX
15.30 - 19.00 uur
Met een flink repertoire aan covers
zal de Montfoortse band Hooked Up
swingend afsluiten.

Zaterdag 27 april

10.00 uur
Opening 'Ukkieshoek' (t/m 4 jaar)
met glijbaan, luchtkussen en
autootjes.
Opening terrassen en horeca.
10.30 uur
Aubade & bellenblazen
op het Kasteelplein.
11.00 uur
Opening 'Oranje Pret op het Plein'
op het Hofplein.
Nieuw dit jaar is de QR speurtocht
door de binnenstad van Montfoort.
Bezichtiging Molen De Valk
Molenstraat.
Open huis Torentje aan de IJssel.
Beklimming van de Sint Janskerk.
Oldtimer Show op het Kasteelplein.
Optreden D-Joy.
Koningsdagconcert met de
opzwepende nummers van Slagkragt
en klassiekers en meezingers van het
orkest van Sint Carolus.
11.30 en om 14.00 uur
Clown Max in de STAM tent.
Na zijn vrolijke act blijft Max nog
twee uur op het Hofplein voor
grapjes en gratis balloncreaties!
12.00 uur
Snacken en happen op Hofplein.
12.00 uur
Elfde Montfoortse Skeeler ronde
(ook voor wavers en loopfietsertjes!)
IJsclub Montfoort maakt van de
Wederik singel weer een geveegde,
pikzwart en autovrij skeelerbaan!
Dansoptreden D-Joy
in de STAM tent.
13.00 uur
Koningsbal op het Kasteelplein.
14.00 uur
Bolle Harry en Café De Plaats gaan
er met diverse DJ's weer een King
size feestje van maken op de Plaats!
15.00 uur
Athletic Point organiseert de
E-fiber 4 Stratenloop.
Loop naar een fraaie medaille!
Optreden van de Oudewaterse band
Windfall.

Zaterdag 27 april
10.30 uur
Aubade met Papekop Zingt Weer
en de benoeming van
'De Papekopper van het jaar'
in aanwezigheid van het
college van B en W.
10.45 uur
Koffie in De Dijketelg.

13.30 - 14.30 uur
Clown Jopie & Tante Angelique
14.00 - 16.00 uur
Koek slaan
16.00 - 21.00 uur
Band 'Alice Springs'

Zaterdag 27 april

10.00 uur
Aubade
Start familieactiviteiten
Graffiti bord maken
Zandkasteel bouwen
Hekendorp Wilhelmina kwartet
Klaverjassen
12.30 uur
Pauze & lunch
13.30 uur
Verzamelen in de speeltuin voor het
Freule zeulen
(parcours met de Freule op je nek)
Dit start om 14.00 uur.
17.00 tot 18.00 uur
pop up karaoke
18.00 uur
Bourgondische maaltijd met
muziek van troubadour

Vrijdag 26 april
19.00 - 22.00 uur
Glow in the dark disco
6-12 jaar: 19.00 - 21.00 uur,
12-16 jaar: 20.00 - 22.00 uur
in Sporthal Concordia.
Vanaf 21.00 - 01.00 uur
Koningsnacht met de band Suitz

Zaterdag 27 april

09.00 tot 11.00 uur
Vrijmarkt
Met diverse activiteiten
12.00 - 13.00 uur
Aubade en muziek.
13.00 - 13.45 uur
Pannenkoeken eten.
14.00-16.00 uur
Panna toernooi
Vanaf 14.00 uur
Sportparcours voor peuters, kleuters
en jeugd.
Vanaf 16.00 uur
De middag en avond wordt voorzien
van live muziek verzorgt door de
band Clubsoda

WAARDER
Vrijdag 26 april
18.00 uur
Dorps-BBQ
20.00 uur
Rodeostier
Vanaf 22.00 uur
Feest

Vrijdag 27 april
09.00 uur
Start optocht
09.30 uur
Aubade
10.30 uur
Vossenjacht met om 12.00 uur
prijsuitreiking.
14.00
Kratten stapelen
15.00
Sjoelen
21.00 uur
Start avondoptocht
22.00 uur
Vuurwerk ter afsluiting.
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Dodenherdenking Linschoten
Het ‘Comité 4 mei Dodenherdenking Linschoten’ heeft dit jaar zowel
mannenkoor Zanglust als muziekvereniging Linfano weer gevraagd mee te
werken aan de herdenking. De herdenking wordt gehouden op het dorp en op
de Hoge Werf. De aanvang is 19.40 uur.

Veel muziek en bijzondere
verhalen

Namens het College van B & W zal een
toespraak worden gehouden.
Mannenkoor Zanglust zingt enkele
liederen en een trompettist van Linfano
zal een taptoe-signaal blazen.
Aansluitend is er twee minuten stilte.
Bij het herdenkingsmonument aan de
Hoge Werf zal een blazersgroep van
Linfano enkele koralen spelen.

Mannenkoor Zanglust zal enkele liederen
zingen. Gezamenlijk wordt het Wilhelmus
gezongen en gespeeld.
Het geheel wordt afgesloten met het
leggen van kransen en een eerbetoon
bij het monument.
Aansluitend is er een bijeenkomst in
‘de wilde weg’ in de Dorpstraat.
Vrouwen uit Linschoten en Montfoort
lezen fragmenten uit het boek ‘De oorlog
heeft geen vrouwengezicht’ van
Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj.

Voor de tweede keer brengt ‘de wilde weg’ een aandachtig literair eerbetoon aan
slachtoffers van WOII direct na de officiële herdenking aan de Hoge Werf.

Ik wil mij niet herinneren…
Tien vrouwen uit Linschoten en
Montfoort zullen teksten voorlezen
van Svetlana Alexijevitsj over
getuigenissen van vrouwen aan het
front. Messcherpe en ontroerende
teksten uit haar boek ‘De oorlog heeft
geen vrouwengezicht’.
Dit keer staan niet herinneringen van
kinderen centraal, maar ervaringen van
vrouwen. Aan het front mochten of
konden zij geen vrouw zijn.

In de strijd tegen de Nazi’s vochten een
miljoen Russische vrouwen mee aan het
front, in elke denkbare functie. Op het
slagveld waren zij getuige van dezelfde
verschrikkingen en droegen dezelfde
ondraaglijke lasten als de mannen.
Na de oorlog vonden zij nauwelijks
gehoor voor hun ervaringen, ze moesten
die diep weg stoppen. Oorlog is immers
een ‘mannenzaak’. En deze oorlog moest
de geschiedenis ingaan als de Grote
Overwinning. De menselijke kant, het
leven van alledag met zijn gevoelens en
details, die moest verborgen blijven.
Maar juist deze tekent het onbeschrijflijk
lijden en het lot van de ‘kleine’ ziel in dat
grote raadsel dat een oorlog is.
Honderden vrouwen vertrouwden
Alexijevitsj hun schokkende herinneringen
toe: ‘vertellen over vroeger is erg, maar
niet vertellen is nog veel erger...’
Vanaf 20.30 uur in ‘de wilde weg’,
Dorpstraat 33 te Linschoten.

Dodenherdenking Montfoort
Het 4 en 5 mei comité Montfoort organiseert op zaterdagavond 4 mei traditiegetrouw de herdenkingsplechtigheid op het Kasteelplein. Vanaf 19.45 uur
kunnen mensen zich verzamelen en luisteren naar passende muziek van
blaaskapel Carolanka en naar een ode aan gevallenen in en rondom Montfoort.
Om 20.00 uur zijn er de twee minuten
stilte waarna het programma wordt
vervolgd met het zingen van het
Wilhelmus, een toespraak door de
burgemeester, een voordracht, muzikaal
intermezzo en een samenzang.
Rond 20.30 uur wordt afgesloten met
de bloemlegging. Het zou fijn zijn als
veel mensen aan de bloemlegging mee
doen. Daarom roept het comité

bezoekers op om bloemen mee te
brengen en vooral hun kinderen te
stimuleren één of meerdere bloemen bij
het monument te leggen. Bij onverhoopt
heel slecht weer is er een uitwijkscenario
naar het atrium in Antoniushof.
Ook dit jaar geldt als jaarthema:
‘Vrijheid geef je door!’
Vlagprotocol voor thuis: vlag halfstok
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

Het loopt nog geen storm met
onderduikersverhalen en -spullen

In De IJsselbode van 2 april deden we een oproep namens de Oudheidkamer
Montfoort. In de aanloop naar de herdenking van de ‘tweede wereldoorlog’
op 4 en 5 mei 2019 is de Oudheidkamer Montfoort namelijk op zoek naar
verhalen en spullen van onderduikers.
Er kwamen wel enkele reacties van
Montfoortenaren die spullen uit de
oorlog aanleverden en oorlogservaringen
deelden. Een inwoner meldde zich wél
met informatie over onderduikers, maar
bleek het bij nader inzien toch te moeilijk
te vinden om er over te praten.
Er kwamen wel wat verhalen los over de
oorlog zelf. Zo is er het verhaal van de
heer Gert van der Linden geboren in
1939. Tijdens één van de eerste
oorlogsdagen lag er plotseling een bom
(die gelukkig niet ontplofte) in zijn
babykamertje. Naast zijn bedje, alles was
opgeschoven!
Er vielen meerdere bommen in de
Schoolstraat en de Verlengde
Hoogstraat. Een deel ontplofte niet.
Dat waren blindgangers. Andere wel en
die richtten grote schade aan. Een bom
vernietigde de gehele voorgevel van een
huis. Een wiegje dat daar achter stond
werd geraakt. De baby, die in het wiegje
lag, verloor daarbij het leven.
In de Bevrijdingskrant Montfoort
(heruitgave 2005) wordt aangegeven dat
het hier om een Duitse luchtaanval ging,

door Siem van der Burg

gericht op de R.K.-Jongensschool in de
Schoolstraat. De Duitsers dachten dat in
deze school Nederlandse militairen
gelegerd waren van het stafkwartier van
de groep Utrecht van de vesting Holland.
Wat Gert van deze gebeurtenis weet, is
aan hem stukje-bij-beetje verteld. Het was
ook niet zo gebruikelijk in die tijd om veel
over dit soort ervaringen te vertellen.
Gert weet tevens nog, dat het koffiehuis/
restaurant ‘Het Zonnetje’ aan de
Provinciale Weg in Montfoort ook eens
vanuit de lucht beschoten werd.
De Oudheidskamer wil de oproep voor
onderduikersverhalen en spullen graag
herhalen. Als je verhalen kent over
onderduikers (zelf of van familieleden of
van kennissen), deel ze dan met de
Oudheidskamer.
Mail of bel naar: Kees Bazuine,
telefoon 0348-472710
email: k.c.bazuine@gmail.com
of Peter Gruters, telefoon 06-11907746;
email: pcjgruters@hotmail.com

vervolg van de voorpagina
Voorzitter Marius Rutges benadrukt dat
het fonds zelf geen geld uitkeert: “Het
gaat altijd via de aangesloten
verenigingen.”
De gemeente Montfoort tekende in 2016
een contract voor vijf jaar met het
Ondernemersfonds. Als het aan ons ligt,
wordt dat - gezien het succes - weer voor
vijf jaar wordt verlengd”, zegt Rutges.
Het is volgens hem belangrijk dat bij
zowel de gemeente Montfoort als de
inwoners, duidelijk is wat er allemaal
gebeurt. “Dat is een van de redenen om
onszelf goed te laten zien.”
“Voor bewoners betekent het dat er
zonder ons bepaalde activiteiten niet
meer zouden plaatsvinden, zoals dus de
Lentemarkt en de Paashaas.
Ook Montfoortwerkt.nl bestaat dankzij
ons.” Deze site die is opgezet voor banen
en wordt gefinancierd en gevuld vanuit
het Ondernemersfonds. “In de afgelopen
twee jaar hebben we zestig banen
ingevuld. Het Ondernemersfonds is
daarbij ook een klankbord en
aanspreekpunt voor de Gemeente. Er is

Michel Verschoor en Marius Rutges van het Ondernemersfonds.

“Zonder ons geen Paashaas, Lentemarkt,
Sinterklaas of Pret in het Park”
regelmatig contact met wethouders,
politici en burgemeester. Dan merken we
dat er veel onbekend is van wat we
allemaal doen. Wel hebben we een vaste
medewerker bij de gemeente die ons
ondersteunt, waar nodig.”
Het gratis ijsje voor de kids is een van de
eerste fysieke acties van de publiciteitscampagne die het Ondernemersfonds
heeft opgestart. Natuurlijk staat er nog
meer op de planning, laat Verschoor
weten. “Zo kunnen we ook kijken of we
bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij

bepaalde activiteiten, zoals de jaarlijkse
badeend race in het Knopenbad.” Zeker
is dat de Montfoortenaren en
Linschotenaren nog veel van het
Ondernemersfonds gaan zien en horen.
“Uiteindelijk is het de bedoeling dat
iedereen in deze omgeving weet wie we
zijn, zodat alle inwoners ervan kunnen
profiteren.”
Meer informatie:
www.ondernemersfondsmontfoort.nl
www.montfoortwerkt.nl

Bonnen voor gratis ijsjes
In Montfoort zijn de bonnen voor gratis ijsjes onder andere verkrijgbaar bij:
Slagerij Gelderblom, DA Wensing, Bakkerij van Dommelen, Bakkerij van
Rooijen en kaaswinkel de IJsselpoort.
In Linschoten komen ze waarschijnlijk te liggen bij:
Slagerij Ferry Lempers en Bakkerij Verweij.

Geen reden om te twijfelen over glasvezel
Terwijl de inwoners in omringende
gemeenten voorlopig verstoken
blijven van glasvezel, zit Montfoort in
een bevoorrechte positie.
Iedereen die een abonnement afsluit
bij een van de zes providers wordt
kosteloos aangesloten. Ambassadeurs
Theo van Kortenhof en Hans Elzas
zijn blij met deze oplossing.
“Het gebruik van internet neemt jaarlijks
met 40% toe” zegt Van Kortenhof.
“Glasvezel is bij uitstek een netwerk dat
daar geschikt voor is. “Landelijke
providers zien in dat ze glasvezelnetwerken moeten aanleggen, maar onze
gemeente stond niet hoog op de agenda.
Gelukkig bij E-Fiber wel.” Elzas voegt
daaraan toe: “Als we deze kans niet
grepen, kon het vijf tot zeven jaar duren
voordat er een nieuwe leverancier een
netwerk aanlegt. Bovendien moeten we
dan voor een aansluiting flink betalen, nu
is het nog gratis.”
Bij glasvezel is de internetsnelheid veel
hoger, het zenderpakket vergelijkbaar en
de beeldkwaliteit van tv veel beter. Toch
is een abonnement bij één van de
6 providers op glasvezel voor de meeste
mensen goedkoper. Zeker als je naar de
eredivisiewedstrijden bij FOX wilt kijken.
Bij de meeste providers zit dit in het
basispakket. Bij glasvezel is er namelijk
sprake van stevige concurrentie. En films

via Netflix bekijk je in de hoogste
kwaliteit en ongestoord.

Letterlijk voor jong en oud

Maar er zijn meer voordelen om over te
stappen naar glasvezel. Zo wordt leren
en werken via internet steeds
belangrijker. De kleinkinderen van
Van Kortenhof zijn daar een mooi
voorbeeld van, zij presenteren hun
werkstukken al in de Cloud. Daarnaast
kunnen ze straks online colleges volgen,
kennisbanken raadplegen en grote
bestanden up- en downloaden. Maar ook
voor de ouderenzorg is glasvezel een
must. Zo stelt hij: “Persoonlijk contact in
de welzijn en zorg is en blijft belangrijk.
Snel internet kan daar een aanvulling op
zijn. In andere gemeenten kunnen
ouderen dankzij glasvezel langer thuis
wonen. Zulke plannen passen prima bij
de Stichting Welzijn Ondersteuning
Montfoort (SWOM).” Elzas is het
daarmee eens: “Met glasvezel kun je ook
een online doktersspreekuur houden
zodat ouderen niet met een taxi heen en
weer hoeven. Er zijn zelfs al T-shirts met
sensoren die via wifi continu waarden
meten en deze doorgeven aan patiëntencentrales. Allemaal voorbeelden waarbij
we in de zorg een echte doorbraak
kunnen bereiken, zolang de verbinding
maar razendsnel én betrouwbaar is.”

door Siem van der Burg

Meekijken met de dienst

Zelfs de kerken in de gemeenten
bereiden zich voor op de komst van
glasvezel en willen online kerkdiensten
uitzenden. Zo kan iedereen deel
uitmaken van de geloofsgemeenschap.
Elzas: “Denk aan familieleden in het
buitenland die via internet meekijken met
een huwelijksvoltrekking of begrafenis.
Ze zouden zelfs via een groot scherm in
de kerk de mensen live kunnen
toespreken. Verbondenheid is hier het
toverwoord!”

Voor de lange termijn

De mannen begrijpen dat inwoners nog
twijfelen om over te stappen, maar daar
is volgens hen geen reden toe. Elzas:
“Vergelijk het met de aanschaf van een
nieuwe auto. Als je af en toe
boodschappen doet, hoef je niet direct
een nieuwe auto. Maar langzamerhand
ga je beseffen dat die nieuwe auto (net
als glasvezel) veel meer laadcapaciteit
heeft dan het oude brikkie, terwijl de
maandelijkse kosten nauwelijks hoger of
soms zelfs lager zijn!”
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www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

woensdag 24 april 2019

Verkeersmaatregelen Koningsdag
In verband met Koningsdag wordt een aantal
wegen afgesloten voor verkeer.

Koningsdag Linschoten en Montfoort

Voor de viering van Koningsdag worden op zaterdag
27 april 2019 de volgende straten afgesloten:
In Linschoten van 08.00 uur tot 20.00 uur:
Voor de vrijmarkt en spellencircuit:
Strick van Linschotenstraat, tussen de
G. van der Valk Boumanstraat en de Dorpstraat.
De Dorpstraat, Kerkplein en de Hogewerf;

In Montfoort:

Vrijdag 26 april:
- van 16.00 tot 23.00 uur
voor de Kindervrijmarkt en Familieavond,
Hofplein
Zaterdag 27 april:
- van 10.00 tot 21.00 uur
voor diverse evenementen:
Hoogstraat, Keizerstraat, Plaats, Lange Kerkstraat,
Om ‘t Hof, Hofstraat, Havenstraat, Peperstraat,
Havenbruggetje en Hofplein;

- van 11.00 tot 14.00 uur
voor een skeelerwedstrijd:
Anne Franklaan vanaf de Provincialeweg tot aan de
Waterviolier en de Waterviolier.

Niet parkeren Hofplein

Vanaf donderdag 25 april 17.00 uur
niet meer parkeren op de achterste helft van het
Hofplein aan de kant van het stadspark.
Vanaf vrijdag 26 april 15.00 uur
tot zaterdag 27 april 23.00 uur
geldt een algeheel parkeerverbod voor het gehele
Hofplein.

Wegsleepregeling

In de afgelopen jaren is het bij de opbouw van
evenementen weleens gebeurd dat er voertuigen op
afgesloten trajecten blijven staan. Indien uw voertuig op
een van de eerdergenoemde wegen (is afgesloten
traject) staat, wordt deze op last van de gemeente
weggesleept. Het voertuig wordt dan door Logicx
Bergingsbedrijf te Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig
kan dan tegen betaling van de wegsleep- en
stallingskosten na telefonische afspraak met Logicx
(055 - 3694176) in Nieuwegein worden opgehaald.

Heeft u zich al aangemeld voor het groencafé?
Aanmelden kan tot en met 30 april.
Gemeente Montfoort werkt aan een nieuw
groenstructuurplan. Het nieuwe plan is een
vernieuwing van het bestaande bomenstructuurplan,
aangevuld met overige groene structuren, zoals
bermen en groenvoorziening in de kernen.
Omdat niemand de openbare ruimte zo goed kent als
de inwoner, roept de gemeente alle inwoners op deel
te nemen aan het groencafé.
Doel is luisteren naar inwoners, daarmee informatie
ophalen, die de gemeente vervolgens kan gebruiken
voor het nieuwe groenstructuurplan.
In zowel Montfoort als Linschoten wordt een
groencafé georganiseerd.

Positieve eigenschappen en
consequenties van groen

Een nieuwe groenstructuurplan kan niet worden
opgesteld zonder dat de samenleving wordt
geraadpleegd. Wat willen inwoners? Hoe kijken
belangenbehartigers aan tegen ontwikkelingen?
Wat vinden we met elkaar belangrijk en wat juist niet?
Samen met adviesbureau BTL organiseert gemeente
Montfoort een informele én interactieve avond rondom
het nieuwe groenstructuurplan: het groencafé.
Vragen en thema’s die tijdens het groencafé aan de orde
kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
• Hoe waardevol is het groen voor onze gemeente?
• Wat is belangrijker: parkeren voor de deur
of groen in de straat?
• Groen heeft positieve eigenschappen
en tegelijk ook consequenties (neemt bijvoorbeeld
ruimte in en zorgt voor schaduw).
Weegt het positieve altijd op tegen de consequenties.
• Waar mag er meer groen komen
en waar hebben we er juist last van?
• Moet de gemeente inwoners actief stimuleren de tuin
te vergroenen of is dat een zaak van de inwoners zelf?

Groencafé op donderdag 9 of woensdag 15 mei

Tijdens het groencafé gaan we samen op zoek naar
manieren om het beleid van de toekomst nóg beter te
maken. Na een centrale opening gaan aanwezigen
uiteen om met elkaar, gemeente en BTL van gedachten
te wisselen. Centraal tijdens het groencafé staan de
volgende thema’s:
• Gebruik van het groen: denk aan ﬁetsen, wandelen,
spelen, sporten.
• Wat voor soort groen: bijvoorbeeld bijvriendelijk,
bloemrijk, landschappelijk.
• Groen in een veranderend klimaat: hoe kan groen
bijdragen aan oplossing rondom duurzaamheid en
klimaatverandering (denk aan zonnepanelen,
watertekort en hittestress)?
• Lastige bomen: ervaren we ook overlast van bomen en
hoe kunnen we dat verminderen?

Locatie, tijd en aanmelden

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.30 uur.
• Montfoort: donderdag 9 mei,
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5
• Linschoten: woensdag 15 mei,
De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36
Wilt u deelnemen?
Meld u dan voor 30 april aan. Dat doet u door een mail
te sturen naar communicatie@montfoort.nl,
o.v.v. groencafé Montfoort of groencafé Linschoten.

Hugo Kotestein krijgt
compensatie voor
illegaal gekapte boom
De Waterviolier in Montfoort is een bijzondere boom
rijker: een Oosterse Plantaan met een omtrek van
meer dan 1 meter.
Met de boom, die een waarde van 10.000 euro
vertegenwoordigt, compenseert de provincie Utrecht
de illegale kap vorig jaar van een 53 jaar oude es.
Dat gebeurde bij de reconstructie van de N228 bij
Linschoten. Stichting Hugo Kotestein, hoeder van het
cultuurhistorisch erfgoed, meldde dit bij de gemeente
Montfoort.
Peter Versloot van Hugo Kotestein:
“De Provincie Utrecht bleek met een oude tekening te
hebben gewerkt. Ze erkende en betreurde de fout en was
bereid dit ﬁnancieel te compenseren. We waarderen
deze een professionele houding, hoe jammer we het ook
vinden dat de boom verdwenen is. Uit een taxatie bleek
dat de boom bijna 10.000 euro economische waarde had.
Dit bedrag is inmiddels gebruikt voor de aanplant van
deze nieuwe boom.”
De gemeente, de provincie en Stichting Hugo Kotestein
hebben voor deze locatie gekozen, omdat de boom daar
een monumentale status kan krijgen.
Op de plek van de gekapte boom langs de
M.A. Reinaldaweg wordt binnenkort een Amerikaanse es
geplant. Stichting Hugo Kotestein heeft er bij de
gemeente op aangedrongen de lijst met waardevolle
bomen actueel te houden.

Afvalkalender april 2019

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

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

Het aantal woningbranden stijgt.
Landelijk, maar ook in de gemeente Montfoort.
Post-commandanten Bonne-René van Ringelesteijn
(brandweerpost Linschoten) en Paul Ebskamp
(brandweerpost Montfoort) vinden het hoog tijd
om aan de bel te trekken. Een interview.

In verband met de komende feestdagen
heeft het stadskantoor op de volgende dagen
gewijzigde openingstijden:

Uit de gemeentelijke rapportage 2018 blijkt dat het
aantal uitrukken binnen de gemeentegrenzen voor
beide posten de afgelopen drie jaar is toegenomen
van 48 naar 79. Hoe komt dat?
“We rukken niet alleen uit bij brand, maar bijvoorbeeld
ook bij reanimaties, auto-ongevallen, stormschade en
wateroverlast. Als gevolg van klimatologische
veranderingen moesten we vaker uitrukken vanwege
stormschade en wateroverlast. Wat echter vooral opvalt
is de toename van het aantal woningbranden.
Een woonkamer, een keuken of een slaapkamer die
helemaal uitbrandt. Dat is overigens een landelijke trend
die ons veel zorgen baart. Wat die trend verklaart?
Vaak gaat het om schoorsteen- en kachelbranden.
Maar ook het aantal branden door het gebruik van
elektrische apparatuur neemt toe”.

• Donderdag 30 mei
hele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag
• Vrijdag 31 mei
de hele dag gesloten
• Maandag 10 juni
de hele dag gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.

Thuisaccu’s

“Vrijwel alles binnen een gezin draait tegenwoordig op
thuisaccu’s. Van smartphone tot E-bike. Van scootmobiel
tot zonnepaneel. De wereld is inmiddels zo groot als je
telefoon. Veel mensen schaffen voor weinig geld kwalitatief
ondeugdelijke opladers aan bij internetbedrijven als
Amazon en Alibaba. Dat brengt risico’s met zich mee.
En dat vraagt om bewustwording. Bijvoorbeeld over
producten die écht kwalitatief goed zijn.
Maar bijvoorbeeld ook om het belang van brandmelders
onder de aandacht te brengen. Dat belang wordt nog
altijd zwaar onderschat”.

Oefenen

Hoe vaak oefenen jullie?
“Wekelijks oefenen we onze vakbekwaamheid op de
kazerne. Daarbij kan het gaan om theoretische
bijscholing, maar bijvoorbeeld ook om het gebruik van
gereedschappen. Daarnaast reist een ploeg van ons om
de twee jaar af naar een Oefencentrum om daar een
tweedaagse realistische training te volgen. En dan
nemen we incidenteel nog deel aan grote oefeningen,
waarbij meer disciplines betrokken zijn”.

Werving vrijwilligers

De brandweer is een vrijwilligersorganisatie.

Post-commandanten Paul Ebskamp (links op de foto)
en Bonne-René van Ringelesteijn.
Hoeveel mensen werken bij jullie?
“Bij onze post in Montfoort werken momenteel
22 mensen, waarvan er drie binnenkort uitstromen.
Dat betekent dat we daar drie nieuwe collega’s gaan
werven. Voor onze post in Linschoten werken twintig
mensen. Ook daar willen we er graag drie collega’s bij.
Overigens doen we graag óók een beroep op stoere
vrouwen die overdag beschikbaar zijn”.
Hoe pakken jullie de werving van nieuwe
vrijwilligers aan?
“Jaarlijks organiseren we Open Dagen en incidenteel
allerlei acties. Desondanks merken we wel dat de
belangstelling voor de brandweer afneemt. Kinderen
geven de voorkeur aan spelletje in hun eigen digitale
werkelijkheid. Als we kijken naar onze nieuwe aanwas,
dan bestaat die vooral uit kinderen van brandweerlieden.
Vanwege hun mond-op-mond-reclame zijn zij onze
belangrijkste ambassadeurs”.

Opleiding

Hoe word je brandweerman- of vrouw?
“Je mag jezelf ‘basisbrandweerman’ noemen als je een
opleiding van 2,5 jaar hebt gevolgd. Die kost je één avond
per week en een aantal dagen per jaar. Voorafgaande aan
die opleiding krijg je een geschiktheidsonderzoek, een
sportkeuring en een gesprek. De opleidingskosten komen
voor rekening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je je
verder specialiseren. Zo kun je bijvoorbeeld bevelvoerder
van een tankautospuit worden, duiker of je grootrijbewijs
halen en chauffeur worden”.
Meer weten over brand in jouw huis?
Bij deze editie van De IJsselbode treft u de gelijknamige
folder ‘Brand in jouw huis?’ aan met feiten en tips.

Vrijwilliger bij de brandweer. Iets voor jou?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de
post-commandanten Bonne-René van Ringelesteijn
B.van.Ringelesteijn@VRU.NL / 06 25198023 of
Paul Ebskamp P.Ebskamp@VRU.NL / 06 24821725.

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

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 6 mei 2019 in
het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
24 april 2019 in het stadhuis
van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 02-04-2019
(Z/19/138758)
Keizerstraat 29, Montfoort
voor het Handelen in strijd met
regels RO.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel. 0348 - 476 400.
Verleende omgevingsvergunning
• 15-04-2019
(Z/18/12069)
Raadhuisstraat 17, Linschoten
voor een uitbouw van de serre.

MILIEU
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Stookontheffing:
• Heeswijk 84, Montfoort,
periode tot 20 april 2019 en
15 september t/m 31 december
2019, verzonden 12 april 2019;
• M.A. Reinaldaweg 22, Linschoten,
periode tot 20 april 2019 en
15 september t/m 31 december
2019, verzonden 12 april 2019.

OPENBARE ORDE

De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
APV-vergunning ingebruikname
gemeenteterrein

• Ingebruikname 4 parkeervakken,
Oostwijk 22, 23, 29 en 30
te Linschoten
van 19 april t/m 30 april 2019,
verzonden 16 april 2019.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.

naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist,
dan kunt u naast dit bezwaarschrift
ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u

Montfoort, 24 april 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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V oetbalwee k end
Op paaszaterdag kwamen vier ploegen uit de IJsselstreek in actie.
FC Oudewater kende te veel slechte linies om het DOSC echt
lastig te maken. De gastheren uit Den Dolder waren ook niet
echt geweldig, maar hielden de punten wel in de zak. Het werd
3-2 voor DOSC.
De derby tussen Linschoten en SPV zich vooral door
ongeïnspireerd voetbal en drinkpauzes. Omdat geen van de
ploegen de overwinning verdiende was de 2-2 uitstand in orde.
Ook de wedstrijd tussen WDS en Kamerik kende geen winnaar.
De strijd om de tweede plaats eindigde in een 2-2 gelijkspel.
Het verschil tussen Kamerik en WDS blijft twee punten.
MSV’19 en Slikkerveer maakten er op tweede paasdag een
doelpuntrijke wedstrijd van. MSV’19 kreeg uiteindelijk te weinig
en verloor met 3-4.

Z AT E R D A G V O E T B A L
DOSC - Oudewater 3 - 2
De anders zo sterke Oudewaterse defensie was zaterdag beslist niet in goeden
doen. Maar ook in de andere linies waren er weinig of geen spelers die hun
normale kunnen toonden. Het werd uiteindelijk een zeer teleurstellende
middag. De gastheren uit Den Dolder waren ook niet echt geweldig, maar
hielden de punten wel in de zak. Hoewel de Oudewaternaren ogenschijnlijk
een overwicht tentoonspreidden en ook wel meer kansen creëerden, was het afmaken
wederom een probleem. Het begon zo hoopvol in de eerste minuten van de wedstrijd.
Er deden zich diverse kansen en kansjes voor en een daarvan werd in de 11e minuut
verzilverd. Uit een hoekschop liep Niek Sluijs simpel de bal naar binnen, doelman Imco van
Elk verbijsterd achterlatend; 0-1. Tot op dat moment had het Den Dolderse middenveld
(Jansen, Lavino en Polman) weinig in te brengen gehad tegen hun opponenten. Toch werd
vanaf dat middenveld telkens weer de bevrijdende pass niet goed gegeven of werd er
uiteindelijk balverlies geleden. Kort voor rust was het tot tweemaal toe raak. Respectievelijk
Bart Kuijpers en Fabian Polman tekenden voor de gelijkmaker (1-1) en de voorsprong 2-1.
Een opfrisser in de rust leek de Oudewaternaren te helpen. Tim Goes scoorde de 2-2 (53ste
min.) na goed voorbereidend werk van Nick van den IJssel. Met nog een kwartiertje te gaan
ging het achterin weer niet echt goed en Fabian Polman was er als de kippen bij om dit af te
straffen (3-2). In het alles-of-niets-offensief bleef DOSC, mede door goed keeperswerk van
doelman Van Elk, overeind.

WDS niet voorbij Kamerik
WDS - Kamerik 2-2
Het belangrijke duel
WDS - Kamerik bleef
afgelopen zaterdagmiddag
in evenwicht.
De 2-2 eindstand bleek na negentig
minuten voetbal de terechte uitslag.
WDS begon voortvarend en was de
eerste helft de bovenliggende partij en
ging de rust in met een 2-1
voorsprong. Kamerik kwam na de
thee zeer sterk terug en had absoluut
het betere van het spel. WDS speelde
daarentegen zonder overtuiging en
moest uiteindelijk genoegen nemen
met de 2-2 gelijke stand.
Even over half drie floot scheidsrechter,
de heer Gerhard Frikken voor de
aanvang van dit belangrijke duel om de
tweede plaats op de ranglijst van de 4e
Klasse B. Het was fantastisch weer op
het mooie Sportpark Wierickweide in
Driebruggen. De thuisploeg nam direct
het initiatief.

Hans Simon

Direct na de aftrap zette WDS druk op
de verdediging van Kamerik en
produceerde Miquel Zouw in de 2e
minuut een geweldig schot, die door
doelman Robert de Wit spectaculair
buiten het raamwerk werd getikt. Zes
minuten later draaide Venhuis de corner
richting tweede paal en torende Hans
Simon boven iedereen uit en kopte fraai
de 1-0 binnen. In de 17e minuut greep
doelman Jan Boerefijn uitstekend in op
de inzet van Knijff die alleen voor de
goalie kwam te staan. Een minuut later
stevende Kassies alleen op Boerefijn af,
en ook nu wist de WDS-doelman een
doelpunt te voorkomen.
Hans Simon scoort hier de openingstreffer.

24 april 2019

Water geeft bij vlagen energie
Linschoten - SPV 2-2
Als de klok de 90e minuut aangeeft,
doet SPV’er Twan Koorevaar nog
een poging om de drie punten
stiekem mee te nemen naar
Polsbroek en zo de laatste positie op
de ranglijst te verlaten. De bal zeilt
over doelman Ankoné heen en treft
de binnenzijde van de verste paal
achter de Linschoter doelwacht.
Vandaar springt het leder terug het
veld in. De stand blijft 2-2, een
uitslag waarmee beide ploegen
tevreden moeten zijn.

De baard van de keizer

Geen van beide teams verdiende dat op
de landerige zaterdagmiddag waar de
geur van rubber dat van het circuit van
Zandvoort leek te evenaren. Voetballen
op kunstgras bij warm weer lijkt geen
bron van inspiratie te zijn. Beide
ploegen leken vooral te verlangen naar
de drinkpauzes, de thee in de rust en het
biertje na afloop. Tussen die bedrijven
door werd een matige voorstelling op de
grasmat gelegd. Misschien spaarden de
Linschotenaren hun krachten voor de
apotheose van het seizoen, de
nacompetitie, en was het oplopen van
een blessure de grootste angst. Van het
laten inslijten van nieuwe tactische
vondsten was niets te herkennen. Of
wordt dit in het geniep beproefd op
besloten trainingen? De instelling van de
Polsbroekers was ietwat enthousiaster.
Ook het ontlopen van de staartpositie
kan aan het eind van het seizoen
inspirerend werken. Zo’n resultaat draag
je je hele leven met je mee! Welnu, als
vermeld speelde het pechduiveltje in de
slotfase de rol die hij al een seizoen lang
heeft gespeeld bij de groenwitten,
waarbij aan inzet nooit getwijfeld
behoeft te worden.

Score van Eijk

In het eerste kwart van de langzaam op
gang komende partij werd voornamelijk
gezocht naar diepe spits Sander
Koolwijk. Die echter zag zijn loopacties
veelal doorkruist door de door de
grensrechter opgestoken vlag. Tot
Sanders ongenoegen. Linschoten liet wat
mogelijkheden liggen. Daarvoor was
naast Da Cruz (te gehaast) libero Bram
Elenbaas (in een keer op de pantoffel
maar naast) verantwoordelijk.
Aanvoerder Van Eijk bracht zijn team net
voor de lonkende drinkpauze op
voorsprong door uit een voorzet van
Luuk den Boer raak te koppen; 1-0 (22e
min). Na de verfrissende teugen werd
doelman Ankoné bijna verrast door
Polsbroeker Thomas Spelt. Zijn voorzet
vloog voorlangs de beide doelpalen. Even
later botste de Linschoter doelman met
bal en al tegen de tweede paal.
Veel spelers wekten in deze fase de
indruk de bal maar liever niet in bezit te
willen hebben. Met veel lange halen tot
gevolg. Bij Koolwijk sloeg de vertwijfeling
zichtbaar toe. Zijn aanvoerder De Heer
gelukte het niet de gelijkmaker te
produceren (net naast) en dat was ook
het lot van Koolwijk toen hij een keer
niet wegens buitenspel werd afgefloten.

Laag peil

Met Gijs Mink (voor Mooij) en Isa Kurt
(voor De Kort) kreeg Linschoten al direct
na de hervatting de gelijkmaker om de
oren. De voorzet was van Koorevaar, de
laatste aanraking voor het overschrijden
van de doellijn kwam op naam van Joey
van Kouwen; 1-1 (46e min). Een lepe
vrije trap van Elenbaas gooide kort
hierna bijna roet in het Polsbroekse eten.
Doelman Both redde echter in de korte
hoek. Beide ploegen speelden hierna

door Gerard van Hooff

voor de winnende goal. Echter zonder
veel elan en van goed voetbal was geen
sprake. De betere mogelijkheden waren
voor de thuisploeg die nadat Van Eijk
zijn eerste treffer niet had weten te
kopiëren toch aan de leiding kwamen.
In de 62e minuut belandde een inzet
van Sam da Cruz tegen de lat boven
Jeroen Both en was de rebound een
prooi voor Jesper Kleiweg die raak
kopte; 2-1. De aansluitende pogingen
van Linschoten de marge te vergroten
leden schipbreuk door concentratiegebrek en sterk optreden van doelman
Jeroen Both die bij corners goed uit de
verf kwam. Ook miste Isa Kurt nog een
dot van een kans.

Juweel

De laatste waterpauze had op de
bezoekers een heilzame uitwerking en
dat gold voor Sander Koolwijk in het
bijzonder. Die nam met nog een
kwartier de gaan een door aanvoerder
De Heer getrapte hoekschop direct op
de schoen met een ‘doorboring’ van het
Linschoter net tot gevolg; 2-2.
De dadendrang van de Polsbroekers
werd allengs groter en in de eindfase
werd het ook een vleugje pittiger met
gele kaarten voor De Heer en Thomas
Spelt tot gevolg. Maar echt hectisch
zoals bij de eerste ontmoeting werd het
nooit. In de 80e minuut verzuimde
Twan Koorevaar nog om tijdig uit te
halen bij een Linschotens paniekmomentje achterin en met het eindsignaal
in het verschiet had hij gewoon pech
toen de ronde aluminium staander niet
wenste mee te werken.

door Joop Kurver

Elwin van der Stigchel

WDS drong opnieuw aan en kwam in de
23e minuut op een 2-0 voorsprong.
Een uitstekend genomen vrije trap vanaf
de zijkant halverwege het veld werd diep
gespeeld waarbij Elwin van der Stigchel
de bal fraai kon binnenkoppen.
Maar Kamerik liet ook van zich spreken.
In de 32e minuut had WDS geluk toen
de vrije trap van Koren vanaf 25 meter
op de paal belandde en Nap in de
rebound overschoot. In de 46e minuut
scoorde Kamerik de belangrijke aansluitingstreffer. Uit een voorzet van rechts
werd bij de tweede paal de bal terug
gekopt in de voeten van de mee
opgekomen verdediger Maarleveld. Net
voor het rustsignaal schoot hij al vallend
de 2-1 binnen.

Eduard Kooijman

In de tweede helft haalde WDS niet het
niveau meer als dat van het eerste
bedrijf. Kamerik werd de bovenliggende
partij en in de 65e minuut schoot
Kooijman vanaf ruim 25 meter met links
met een snoeihard schot de gelijkmaker
binnen, 2-2. Twee minuten later hield
het thuispubliek de adem in toen een
voorzet van Knijff op de lat belandde en
in de rebound net niet werd binnengetikt.
Er kwamen nog wel wat kansen voor
Kamerik maar WDS vocht voor wat het
waard was en wist uiteindelijk de 2-2
gelijkspel in de wacht te slepen. Over de
hele wedstrijd gezien een terechte
einduitslag. Met 43 punten staat Kamerik
nu steevast op een tweede positie en
WDS met 41 punten op een derde
positie van de ranglijst.

Koppend brengt Jesper Kleiweg zijn ploeg op voorsprong. Doelman Both is geslagen.

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter
kijkopijsselstreek.nl
@ijsselstreek

en via de

KijkOp App

ZONDAGVOETBAL
MSV - Slikkerveer 3-4
MSV begon voortvarend aan de wedstrijd en binnen tien minuten was het raak
door spits Jort van Geffen, 1-0. Hierna was het woord aan Slikkerveer en
halverwege de eerste helft krulde een genomen vrije trap op miraculeuze wijze
in het doel van de thuisploeg, 1-1. Kort daarna schoof Wouter Scholman met
links de bal onder de doelman door en tekende voor de 2-1. MSV’19 was de bovenliggende
partij en het vergroten van de voorsprong leek een kwestie van tijd. Maar Bart Vianen
schoot naast en Timo Bakker schoof de bal in kansrijke positie nipt voorlangs. Met een schot
uit de tweede lijn kwam Slikkerveer opnieuw terug in de wedstrijd, 2-2. Direct hierna stak
Junior Kolfschoten het middenveld over en zette Vianen vrij voor de keeper, die de 3-2
scoorde.
Na de rust schoot Jort van Geffen op de rand van de zestien voorlangs en even later ging
een goed schot van hem rakelings naast. En toen sloeg het noodlot opnieuw toe. Balverlies
bij de voorwaartsen leverde een lukraak geschoten diepe bal op die bij de spits belandde, en
pardoes de 3-3 op het bord zette. Slikkerveer miste daarna met een schot op de deklat een
voorsprong en ook MSV’19 kreeg een aantal kansen, maar de bal wilde er niet meer in.
In de slotfase kwam Slikkerveer met tien man op het veld te staan en met het ontstane
overtal leek MSV de eindoverwinning naar zich toe te halen, maar ondanks het overwicht
lukte het niet om weer een voorsprong te nemen. In de slotminuut plofte een lange bal
vanuit de achterste lijn voor de voeten van de spits, die vervolgens op koelbloedige wijze de
bal langs Wesley Oostrom schoof en met 3-4 de overwinning op zijn naam zette.

PV De Zwaluw
Zaterdag vlogen de duiven voor de tweede maal vanuit Quievrain. Dat ligt nog steeds
200 kilometer vanaf Oudewater. Er vlogen liefst 800 duiven van postduivenvereniging
De Zwaluw mee vanuit deze losplaats. En weer was Cees Spelt de glorieuze winnaar.
Deze oud-agrariër heeft zijn duiven prima in orde. Maar ook de combinatie OverbeekRijsbergen komt weer goed opzetten. Tussen al dit geweld wist ook de combinatie
De Koning & Stekelenburg zich goed staande te houden. Uiteindelijk was iedereen
tevreden, want het was schitterend vliegweer voor de duiven. Volgende week staat de
vlucht vanuit het Franse Peronne op het programma, 270 kilometer.

Uitslag:

C. Spelt
Overbeek & Rijsbergen
Combinatie Wouters
Houdijker & Zn
De Koning & Stekelenburg
Gebroeders Van der Laar

1, 17, 18, 21, 25, 46
2, 12, 13, 24, 26, 29
3, 4, 6, 7, 9, 10
5, 8, 11, 15, 16, 19
14, 113, 147, 167
30, 66, 78, 97, 130

De Vaart degradeert
Ook in de laatste competitie wedstrijd moesten de tafeltennissers van De Vaart een
nederlaag incasseren. Het bezoekende Hilversum 14 won met 7-3. Theo van Diepen zorgde
voor twee drie games overwinningen. Richard Aantjes won ook een punt. In zijn tweede
partij was hij met 11-6 in de vijfde game de winnaar. Wim van Kesteren kon niet scoren. In
zijn tweede en derde partij had hij in de vijfde game het geluk niet aan zijn zijde. Aantjes en
Van Kesteren debuteerden als dubbel en speelden een spannende partij die pas in de vijfde
game met 11-5 verloren ging. Met 29 punten uit acht wedstrijden eindigde De Vaart als
vijfde en laatste in de 3e klasse B. Wanneer er in september een plaats vrij komt kan De
Vaart zich nog handhaven in de derde klas.
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Knopenbad Montfoort
klaar voor het nieuwe seizoen

Meisjes C VCH kampioen
Zaterdag is het Meisjes-C team van VCH kampioen geworden. Deze meiden zijn in
januari doorgestroomd van de CMV-jeugd naar Meisjes-C derde klasse.
In een rechtstreeks duel tegen de nummer twee in Den Haag was de uitslag 2-2.
Dit was voldoende om kampioen te worden.
Een topprestatie dus van deze meiden en coaches!

Meisjes 1 de Valk kampioen
Afgelopen zaterdag werd het meisjesteam van volleybalvereniging De Valk voor de
tweede jaar op rij kampioen. In 2018 werd het team kampioen in de tweede klasse,
een seizoen later waren de meiden ook de beste in de eerste klasse. In een spannende
competitie wisten de meiden teams uit Driebruggen, Utrecht, Maarssen en Woerden
onder zich te houden. Een bijzonder knappe prestatie van deze jeugdige talenten.

Het team bestaat uit v.l.n.r.: Boven: Isabelle Pauw, Kim van Kuilenburg,
Laura Boerefijn, Andra Janmaat en Bente van der Ven.
Onder: Demi van Heumen, Larissa Peek, Demi Vendrig en Chelsey Houweling.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Certificaten na afronding
bridgecursus in Montfoort
Afgelopen winter hebben dertien nieuwe bridgers in Montfoort een beginnerscursus gevolgd. Onder de enthousiaste leiding van voorzitter Ineke van
Woudenbergh van de bridgeclub Montfoort hebben zij het spel leren spelen.

DE IJSSELBODE

Op de eerste avond werd direct
begonnen met spelen en kwamen de
talenten al snel boven drijven. Thuis werd
met speciale bridge software geoefend.
Natuurlijk waren ze ook op de
plaatselijke bridgeclub welkom om alvast
de sfeer te proeven van de wekelijkse
bridgeavond. Op 15 april was de laatste
lesavond en werden de certificaten
uitgereikt. Alle cursisten hebben de
eindstreep bereikt. Dat laat wel zien hoe
leuk het spelletje is. Na het uitreiken van
de certificaten is er een echte bridgedrive
gespeeld die glansrijk werd gewonnen
door Hannie Westveer en Ria Streng.
De cursisten waren enthousiast.
Ze vonden de manier waarop de cursus
werd gegeven erg goed. Het merendeel
van de nieuwelingen heeft zich na het
volgen van de cursus aangemeld bij de
bridgevereniging. Zij zullen zeker gebruik
gaan maken van de zomerdrives die de
bridgeclub vanaf juni weer elke week
organiseert. Voor de zomerdrives, die op
woensdagen plaatsvinden, hoef je je niet
van te voren aan te melden. Kom
gewoon op tijd naar het St. Joseph
zalencentrum in Montfoort en doe
gezellig mee. Aanmelden bij de
bridgeclub kan via bcmsecretariaat@
gmail.com. Meer informatie vindt je via
de internetsite van de nederlandse bridge
bond https://www.nbbclubsites.nl/
club/2051. Type op die site bridgeclub
Montfoort in en je ontdekt alles over ons.

HET BLAD DATdoor Siem van der Burg
GESPELD WORDT....

Binnen werden er driftig badpakken
gepast. Buiten stonden de dames er
al helemaal klaar voor.
Beheerder René Peters was met een
vriend druk met het plaatsen van de
laatste duikplank. Het Knopenbad
ligt er strak bij en is zo goed als klaar
voor de start van het seizoen.
Op 26 april om twaalf uur is het zo ver.
Dan kan iedereen weer terecht om een
frisse duik te nemen. De temperatuur
van het water is dan inmiddels wel op
het gewenste niveau. De tweehonderdvierenveertig zonnepanelen en het
goede weer zorgen daarvoor. Dat kostte
overigens best wel de nodige energie.
Op de dag dat René startte met het
vullen van het zwembad, volgde direct
een nacht met vorst. Het water was
toen 9 graden. “Zal je altijd zien”.
Hij is samen met Monique Vernooij (zijn
rechter- en linkerhand) al heel lang druk
met de voorbereidingen. Half februari
waren we hier al te vinden. Toen gingen
ook de stratenmakers aan de gang om
de tegels te egaliseren. Een aantal
weken terug werd de tuin opgeknapt,
de baden schoongemaakt, roestplekken
weggewerkt en veel voorbereidend werk
uitgevoerd voor het nieuwe seizoen.
“Het zal wel weer druk worden”
verwacht René. “De warme zomer van
vorig jaar is daar zeker debet aan.
We hadden bijna 100.000 bezoekers in
2018. In de voorverkoop deden we
vorige week zestienhonderd seizoenkaarten van de hand. Vorig jaar waren
dat er vijftienhonderd. Het Knopenbad
is gelukkig heel populair. De bezoekers
komen overal vandaan. Natuurlijk
komen de meeste bezoekers uit
Montfoort en Linschoten. Maar ook uit
Woerden, Harmelen, Nieuwegein en
zelfs uit Utrecht trekken ze hier naartoe.
Eigenlijk hebben we maar en probleem
bij hoge bezoekersaantallen en dat is
onvoldoende parkeergelegenheid.
Een voetbalveldje heeft extra parkeerplaatsen opgeleverd, maar het zijn er
nog steeds erg weinig”.
De populariteit is volgens René te
danken aan het feit dat het een

kwalitatief goed vijftig meter bad is
waarvan er in de omgeving niet zo veel
zijn. “We hebben het hier aardig onder

door Siem van der Burg

controle. We doen alles zelf. De horeca,
de groenvoorziening, het beheer van het
bad, kaartverkoop, administratie ... alles.
Monique en ik zijn de vaste krachten.
De andere medewerkers zijn seizoenskrachten. We zien uit naar de start”.
De eerst volle maand dat het
Knopenbad open is staat gelijk bol van
de activiteiten. De officiële opening
vindt op zaterdag 4 mei om 12.00 uur
plaats met een badeendjesrace.
Voor e 4,50 kan een badeend worden
gekocht. Als uw eendje als eerste
aankomt wint u een mooie prijs.
Op maandag 20 mei tot en met vrijdag
24 mei tussen 19.00 - 20.00 uur kan
iedereen weer meedoen aan de 44ste
zwem4daagse. Vijf dagen zwemmen
met leuke activiteiten zoals de Swupp
die komt spelen, de Hollandse avond,
een gratis wafel, stuiverduiken,
de glijbaanrace en discozwemmen.
Opgeven kan bij de kassa van het
zwembad. De kosten bedragen e 5,00.
Kinderen zonder diploma krijgen voor
e 2,50 toegang tot een waterspeeltuin.
Meer info is te vinden op
www.knopenbad.nl

Steun de Zonnebloem in Montfoort / Linschoten
en speel mee met de Zonnebloemloterij
De Zonnebloemloterij is weer in volle gang. Vanaf eind april komen wij bij u aan de deur en op zaterdag 24 augustus
staan wij op de Jaarmarkt in Montfoort, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de Zonnebloem Montfoort/
Linschoten.
Voor 2 euro speelt u al mee en daarmee maakt u kans op 15.000 euro of een van de vele andere geldprijzen of andere leuke
prijzen , waaronder bijvoorbeeld een luchtballonvaart of een elektrische fiets
Met de opbrengst van de loterij bekostigen de Zonnebloem een deel van een uitje voor hun gasten. Helpt u mee? Koop dan loten en
steun het werk van de Zonnebloem in Montfoort / Linschoten.
Heeft u onze vrijwilligers gemist? Geen nood! U kunt ook uw loten online kopen via www.zonnebloem.nl/loterij
De trekking van de loterij vindt plaats op 8 oktober 2019.

E-Fiber
inloopspreekuur
Donderdagavond 11 april jl. werd er
door E-Fiber wederom een tweede
inloopspreekuur gehouden voor de
bewoners die vallen onder aanlegfase
1 van het glasvezelnetwerk in de
Howibloschool
De belangstelling was nog veel groter
dan tijdens het inloopspreekuur een
week eerder. Bijna honderd mensen
bezochten de stands van de aanwezige
providers en een groot aantal tekende
diezelfde avond nog een contract.
Iedereen die immers voor 23 april a.s.
(deadline fase 1) een abonnement bij een
provider afsluit wordt nog gratis
aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Deze maand al begint de BAM in
opdracht van E-Fiber met graven en
aanleggen.

Fase 2

Voor fase 2 worden opnieuw inloopspreekuren georganiseerd. Bewoners
krijgen hiervan tijdig bericht per brief met
opgave van datum, tijdstip en locatie.
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
Ella Breij

Professional Organizer

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

MAAK NU UW AFSPRAAK BIJ DE
(MEDISCH) PEDICURE OF
SCHOONHEIDSSPECIALIST!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES

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

Vermoeiend hoor!
Altijd bezig zijn
met opruimen, zonder
dat het opruimt.
Mag ik je helpen?
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

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

Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

GEZOCHT:

BEZORGER

voor de bezorging van
De IJsselbode op dinsdag in de

HEkEnDOrpsE BuurT
en de

De Woningraat
is een woningcorporatie
in het Groene Hart met
een kleine 2.000
woningen. De woningen
zijn gelegen in de
kernen Oudewater,
Lopik, Benschop en
elf kleine kernen.
Wij zijn werkzaam in
twee gemeenten, in
Lopik en Oudewater.
Onze missie
De Woningraat
werkt met grote
betrokkenheid aan
wonen in kernen van
de gemeenten Lopik
en Oudewater.
We werken aan
een goede, duurzame en
betaalbare
woningvoorraad die
passend is bij de vraag.
De klant staat centraal in
onze dienstverlening
met persoonlijke
aanpak.
Onze primaire
doelgroepen zijn
huurders en
woningzoekenden met
een lager inkomen en
kwetsbare groepen in de
samenleving.
Kernwaarden
We werken met
vijf kernwaarden:
• Klantgericht
• Betrokken
• Flexibel
• Ambitieus
• Professioneel
Acquisitie wordt niet op
prijs gesteld en niet in
behandeling genomen.

Wij zoeken voor onze organisatie een klantgerichte en enthousiaste:

Verhuurmakelaar V/M
(32 - 36 uur)

FUNCTIEPROFIEL
• Verrichten en afhandelen van voor- en eindopnames van huurwoningen.
Voor ingewikkelde bouwkundige zaken kan worden teruggevallen op een opzichter.
• Woningbezichtigingen door (groepen) kandidaat-huurders verzorgen.
• Huurwoningen klantgericht opleveren aan nieuwe huurders, zodat deze zich direct
thuis voelen bij De Woningraat.
• Behandelen van standaard reparatieverzoeken: diagnose stellen (bij huurders thuis),
werkomschrijving maken, opdrachtverstrekking aan juiste aannemer en toezicht
houden op uitvoering en kosten.
• Behandelen WMO en woningverbeteringaanvragen van huurders.
• Vervangen van directe collega’s bij vakantie en ziekte.

HEkEnDOrpErwEG

Heb je interesse in een goede bijverdienste!
Bel dan nu 0348-561478

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Uitnodiging informatiebijeenkomst
plannen Hoeve Veldzicht

FUNCTIE-EISEN
MBO/HBO werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal een afgeronde op de functie gerichte MBO-4 opleiding.
Je weet steeds makkelijk evenwicht te bereiken tussen huurdersbelangen en
zakelijke belangen. Enige relevante werkervaring is een pré.
Vanzelfsprekend heb je uitstekende communicatieve vaardigheden.
Voorts is samenwerken en afstemmen met collega’s belangrijk.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de servicepunten in Oudewater, Lopik
en Benschop.
WIJ BIEDEN
Een boeiende en afwisselende baan met een eigen takenpakket.
Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Op basis van de CAO Woondiensten is de functie ingedeeld in de functieschaal H.
We hebben een team van ca. 24 medewerkers, verdeeld over de vestiging in
Oudewater en op de servicepunten in Lopik en Benschop. Vooralsnog is sprake van
een overeenkomst voor één jaar. Vrijdagmorgen werken is een harde eis.
DE SOLLICITATIEPROCEDURE
De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gespreksrondes.
Het eerste gesprek wordt gevoerd met de heer G. Dekker, personeelsadviseur.
Dit gesprek vindt plaats op maandag 13 mei 2019.
JE REACTIE
Deze zien wij graag uiterlijk maandag 6 mei 2019 aanstaande tegemoet.
Je krijgt van ons binnen een dag een ontvangstbevestiging.
Je kunt je sollicitatie richten aan de heer K. Lissendorp, directeur-bestuurder.
Wil je meer informatie? Bel dan met de heer G. Dekker op 06-48279607.
Je kunt je reactie mailen naar: g.dekker@mensenwerk-advies.nl.

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

Plannen voor de Hoeve Veldzicht

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een toelichting op de plannen die de
stichting met de Hoeve Veldzicht voor heeft.
• Het landgoed en de gemeente staan u graag te woord over de invulling
van het plan, het voortraject, de benodigde procedures en de planning.
• De betrokken adviseurs informeren u verder over de inhoud van het
nieuw op te stellen bestemmingsplan, de inrichting van het erf en het
stedenbouwkundige aspect van de bebouwing.

Praktische informatie
n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
o
C

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

Stichting Landgoed Linschoten houdt op dinsdagavond 7 mei een
informatiebijeenkomst over Hoeve Veldzicht, Nieuwe Zandweg 20
in Linschoten. Komt u ook?

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

Wanneer
Hoe laat
Locatie

dinsdagavond 7 mei 2019
19.00 tot 21.00 uur
Huis te Linschoten, Noord Linschoterdijk 21 te Linschoten
Wilt u alstublieft met de fiets of te voet komen?
Er is namelijk zeer beperkte parkeerruimte.

U bent van harte welkom!

