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Bollen poten in Linschoten
Ze waren er aardig druk mee van 
'Linschoten Natuurlijk'. Bollen in 
koffi ezakjes doen en losse bollen 
neerleggen op de geprepareerde 
grond. Voor de kleuters van de 
Timotheus school wachtte een zeer 
serieuze klus.
Ze gingen, geassisteerd door leerlingen 
van groep 8, uitermate geconcentreerd 
te werk. De kleuters vonden het 
helemaal geweldig om te helpen met het 
planten van bollen in de grasstrook 
naast hun school. Niet zo maar een paar 
bollen. Zeer verantwoorde biologische 
bollen. Gekregen door duizend euro 
subsidie van 'groen aan de buurt'. 
Een initiatief van de provincie Utrecht.

Vorig jaar werden naast de school al 
krokussen gepoot. Dit jaar werden 
'sneeuwgroen' en 'daslook' toegevoegd. 
Daardoor hebben bijen gedurende een 
langere periode bloeiende bloemen tot 
hun beschikking. Want daar is het 
uiteindelijk om te doen. Met het oog op 
het verbeteren van de bijenstand. 
Uiteraard is het ook nog eens gewoon 
heel mooi om te zien en krijgt de jeugd 
van Linschoten de zorg voor de natuur 
met de paplepel ingegoten.
Na de herfstvakantie op 8 november 
wordt de actie nog een keer herhaald, 
maar dan met de kleuters van de Prins 
Clausschool.

Herfstfest met nieuwe 
opzet geslaagd!

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Scouting Jorisgroep viert 
jubileum met iedereen!
Scouting Jorisgroep Oudewater 
bestaat aanstaande zaterdag precies 
35 jaar! Om dat te vieren worden er 
voor kinderen vanaf 5 jaar toffe 
activiteiten georganiseerd in de stad. 
Voorzitter Lars Verweij: "We willen 
het feestje vieren met iedereen!"
Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn er op en 
rondom de Markt spectaculaire scouting-
activiteiten te doen. Je kan je evenwicht 
testen door over een spanband boven de 
Gracht te lopen - ook wel slacklining 
genoemd. Tegelijkertijd kan je vlotvaren 
in dezelfde gracht. Of wat dacht je van 
Monkeyklimmen? Gezekerd klimmen 
tegen de bomen op de Markt. Ook is er 
een kabelbaan. Er worden broodjes 
gebakken en je kunt laser gamen. 
Iedereen mag meedoen, lid of niet. 
Voor de jongste kinderen zijn er leuke 
spelletjes te doen. Zaterdag kan je op de 
Markt een plattegrondje op halen om te 
zien waar welke activiteit is.
Scouting Jorisgroep is de afgelopen jaren 
fl ink gegroeid. Scouting lijkt steeds 

Het Herfstfest met op vrijdag een 
gezellige Mega Herfst Bingo en op 
zaterdag een minstens zo gezellig 
Oktoberfest was twee keer raak.
Op beide feesten waren meer dan 
500 mensen afgekomen en beide 
werden niet alleen bestempeld als 
gewoon gezellig, maar super gezellig.

Bingo
Bij de 'stadsbingo', de aftrap op 
vrijdagavond, was het lekker druk
en hing een goede sfeer mede door de 
goede organisatie, vrijwilligers en de 
mooie prijzen.
"Je bingode echt wel ergens voor", 
vertelde Ellen van Leeuwen. 
"Er werd fanatiek gespeeld in acht ronden 
onder leiding van Deedee die de boel 
grappig presenteerde. Alle prijzen waren 
lokaal gesponsord. De superronde, 
met als prijzen een beautydag, een fi ets 
en één minuut gratis winkelen, was 
megaspannend."
Aansluitend was er een Hollandse avond 
met Roosy; natuurlijk was dat een 
geslaagde afsluiting van de eerste avond.

Oktoberfest
In heel veel plaatsen beginnen oktober-

(foto’s: Tom Bode) vervolg op pagina 7

door Siem van der Burg

populairder te worden vertelt Lars. 
"Twee jaar geleden hebben we zelfs een 
extra groep voor 7 tot 11-jarigen 
opgericht." De activiteiten op de Markt 
worden dan ook echt georganiseerd om 
het jubileum te vieren. "Maar het is altijd 
leuk als er nieuwe leden bijkomen!", 
aldus Lars.

festen steeds meer ingeburgerd te raken. 
Zo ook in Oudewater. Het Oktoberfest 
op het evenemententerrein trok ruim 
500 bezoekers en werd een feest zoals 
dat hoort te zijn. Onder andere djTue, 
Slagerzangeres Heike Sander en Ruud 
Appelhof met zijn accordeon zorgden, 
samen met de catering voor de juiste 
ambiance: gemütlichkeit.

door Sjoukje Dijkstra

"We blijven kwetsbaar, maar we 
hebben grote stappen gemaakt"
Ondanks een begrotingstekort van 
zo'n 4,5 ton, waarmee gemeente 
Montfoort 2019 afsluit, zijn 
burgemeester en wethouders positief 
over 2020. "We blijven kwetsbaar, 
maar we hebben grote stappen 
gemaakt." Dat gemeente Montfoort 
binnen 7,5 maand wist te ontvlechten 
van gemeente IJsselstein, daarop 
geven burgemeester en wethouders 
aan trots te zijn: "We hebben een 
organisatie neergezet, die staat. 
De vacatures zijn ingevuld, we zijn 
compleet. Dat is goed nieuws na de 
discussie over IJsselstein. Nu kunnen 
we volle kracht vooruit", aldus 
burgemeester Petra van Hartskamp.
Dat het jaar 2019 volgens de Najaarsnota 
waarschijnlijk afgesloten wordt met een 
tekort is vervelend, maar heeft geen 
grote gevolgen volgens wethouder 
Herman van Wiggen. Gemeente 
Montfoort was in 2019 meer geld kwijt 
dan begroot aan onder andere een 
hogere vergoeding voor de raadsleden, 
het opsporen en ruimen van explosieven 

en extra middelen voor jeugdhulp. 
Ook waren de 364 openbare 
brandkranen van Vitens niet in de 
begroting opgenomen. En het college 
besloot om eenmalig extra geld uit te 
trekken om het Platform Duurzaam 

Montfoort te ondersteunen.
Van Wiggen laat weten: "Als we einde 
2019 daadwerkelijk afsluiten met een 
tekort, betekent het dat we de algemene 
reserve moeten aanwenden. Dat heeft 
gevolgen voor onze weerstandsratio." 
Een weerstandsratio geeft aan hoe 
weerbaar een gemeente is, gebaseerd op 
berekende reserves. De norm ligt hier op 
1,5. Montfoort zit daar met een cijfer 
tussen de 4,5 tot 5 ruim overheen. 
"Over dat onderdeel maken we ons geen 
zorgen. We leren wel uit 10 tot 11 
maanden zelfstandig zijn, en hopen 
daarmee het volgend jaar beter te doen."
"Onze begroting is zonder bezuinigingen 
op de burgerij van Montfoort en 
Linschoten. Het is een begroting, 
waarmee de raad goed kan sturen. 
Afgelopen jaar hebben we op tijd de 
jaarrekeningen kunnen aanbieden. 
Ondanks de ontvlechting. Daarmee 
hebben we kunnen aantonen dat we het 
aankunnen. Zo zal de Provincie er ook 
over denken", meent van Wiggen.
"De begroting moet nog naar 
Gedeputeerde Staten. Daarvan 
verwachten we niks anders dan dat we 
onder normaal toezicht zullen vallen. 
Niet onder preventief toezicht."

Partners in het veld
Van Hartskamp vult aan: "Dat we met 
een sluitende begroting voor 2020 
kunnen komen, dat is iets om trots op 
te zijn.   

Gemeente Montfoort presenteert 
begroting 2020
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 27: 10.00 uur Ds. J. Ouwehand
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 27: 09.30 uur Ds. R.R. Eisinga
 18.30 uur Ds. M. Maas
’T KRUISPUNT
Za 26: 19.00 uur Woord- en communie

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 27: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 27: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 27: 10.00 uur Ds. j. Wolswinkel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 27: 10.00 uur Woord- en communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 27: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. H. Liefting
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 27: 10.00 uur Ds. K. Burger
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Di 22: 19.00 uur Rozenkransgebed
Za 26: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 27: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 27: 10.00 uur David van Wijck

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 27: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. R.F. de Wit

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 9 oktober 2019
SOPHIA Josefi ne Benthe
dochter van 
Marco Boullart en Eva van Vliet
zusje van Olivia
Kokos 10
3421 KM Oudewater
Op zaterdag 12 oktober 2019
EVELINN Francina Wilhelmina
dochter van 
Wilhelm en Henrita Graveland
zusje van Joas, Rens, Wessel
Lijsterbesstraat 1
3465 JR Driebruggen

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Spatadercentrum verhuist naar Woerden
Het St. Antonius Spatadercentrum verhuist op maandag 21 oktober 
van De Meern naar het St. Antonius Woerden aan de Polanerbaan 2. 
Net als in De Meern kunnen patiënten ook in Woerden één loket voor de 
behandeling van spataderklachten verwachten.

Persoonlijk behandelplan
Tijdens het eerste consult hoort de 
patiënt meteen waar hij aan toe is. 
Na de benodigde onderzoeken 
bespreekt de dermatoloog of 
vaatchirurg alle resultaten en wordt 
een behandelplan opgesteld.
Na deze afspraak kan meteen een 
afspraak gemaakt worden voor een 
eventuele vervolgbehandeling.

Open Dag
Het nieuwe St. Antonius 
Spatadercentrum in Woerden is te 
bewonderen tijdens een open dag op 
zaterdag 2 november. St. Antonius 
Woerden zet dan de deuren open voor 
inwoners van Woerden e.o. en alle 
andere geïnteresseerden. 
Bezoekers kunnen de sfeer proeven, 
kennismaken met medewerkers en zelf 
praktisch aan de slag met bijvoorbeeld 
een fantoombeen.

Zorgaanbod locatie Woerden
Met de komst van het St. Antonius 
Spatadercentrum versterkt men het 
zorgaanbod op de locatie Woerden. 
Patiënten kunnen op deze locatie 
terecht voor polibezoeken van 
vrijwel alle specialismen, diverse 
OK-dagbehandelingen (tot medio 2020), 
staaroperaties en onderzoeken als 
echo-, röntgen-, MRI-CT-scans en 
scopie-onderzoek. 
Sinds dit voorjaar kunnen patiënten 
ook voor alle slaapproblemen bij het 
St. Antonius Slaapgeneeskunde terecht 
op onze locatie in Woerden. 
Dit geldt ook voor functieonderzoeken 
(zoals ECG en fi etstest), bloedprikken, 
gipsen en de St. Antonius Apotheek. 
Verder zijn er externe zorgverleners 
gehuisvest waaronder het Daan 
Theeuwes Centrum en het Zorgpension.

Gespecialiseerde dermatologen en 
vaatchirurgen, physician assistants, 
verpleegkundigen, doktersassistenten 
en vaatlaboranten werken samen 
om als team de beste zorg en 
behandeling te bieden.
Femke van Rooijen, dermatoloog: 
“Doordat we in Woerden de mogelijkheid 
hebben om als vaatchirurgen en 
dermatologen naast elkaar spreekuur te 
doen, kunnen we onze samenwerking 
optimaliseren en uitbreiden. Ook voor 
de patiënt levert dit tijdwinst op. 
Alles mooi op één locatie.”

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts 
is in verband met vakantie gesloten 

van maandag 4 t/m maandag 11 november
Waarnemers voor spoedgevallen:

voor de letters A t/m M:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

voor de letters N t/m Z:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

De praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.
De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

Goede doelen 
markt Waarder
Op D.V. zaterdag 26 oktober is er van 
13.00 tot 16.00 uur een 'Goede 
doelen'-markt in de oude school, 
het verenigingsgebouw achter de 
hervormde kerk in Waarder. Er staan 
daar dertien kramen opgesteld, waaruit 
een diversiteit aan producten wordt 
verkocht zoals kaarten, speelgoed, 
accessoires, fruit, boeken, etc. voor 
verschillende goede doelen.

Op zaterdagavond 26 oktober geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst 
uit Driebruggen vanaf 19.30 uur haar najaarsconcert in de PKN Gereformeerde 
Kerk, Dorp 24 te Waarder.

Minkema College viert 100-jarig bestaan

Op zaterdag 2 november kunnen 
oud-leerlingen en (oud-)medewerkers 
elkaar ontmoeten in het schoolgebouw 
aan de Minkemalaan. Ook oud-leerlingen 
en oud-docenten van de voorlopers van 
het huidige Minkema College, de HBS 
Minkema, de RSG F.A. Minkema, de
St. Jozef scholengemeenschap en de 
Ambachtsschool LTS, zijn van harte 
welkom. Heethuis: “We hopen dat 
tijdens deze dag mooie herinneringen 
worden opgehaald over de historie van 
onze school en vooral natuurlijk over de 
eigen schoolperiode.”

Reünisten worden ingedeeld bij hun 
oud-klasgenoten om herinneringen op te 
halen, gezellig bij te kletsen en een 
nieuwe klassenfoto te maken. 
Daarna kan er een les worden gevolgd 
bij een (oud-) docent of een bezoekje 
worden gebracht aan de voormalige 
locatie van het Minkema College aan de 
Van der Valk Boumanlaan of aan de 
vmbo-locatie aan de Steinhagenseweg.
Voor meer informatie kunnen 
oud-leerlingen en (oud-)medewerkers 
terecht op een speciale reüniewebsite, 
waar ze ook een kaartje kunnen kopen. 

Najaarsconcert Oefening Baart Kunst
Op zaterdag 26 oktober organiseert muziekvereniging Crescendo uit Lopik 
een concert in samenwerking met Muziekgroep Oudewater.

Het belooft een swingend concert te 
worden met een mix van populaire en 
klassieke muziek. De orkesten staan 
onder leiding van de dirigenten 
Cees Trappenburg en Elivera van Sloten. 
Wilt u hier bij zijn dan bent u welkom 
in dorpshuis de Schouw, 
M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

75 jaar 
vrijheid
Het Vredesplatform zal op dinsdag 
10 december 2019 een bijeenkomst 
organiseren over het thema 75 jaar 
vrijheid. Nu al wordt in het zuiden van 
Nederland de bevrijding herdacht. 
In mei 2020 zal dat ook in Montfoort 
en onze regio gaan gebeuren.
Het Vredesplatform heeft aan tien 
mensen uit verschillende geledingen 
van onze gemeente gevraagd hun 
mening te geven over een drietal 
vragen: wat versta jij onder vrijheid? 
welke gevaren zie je? en hoe zou je de 
vrijheid willen behouden zodat we met 
elkaar in vrede kunnen blijven leven.
Het Vredesplatform roept op om een 
gedicht of een lied te maken over 
vrijheid.
Dat kan dan ten gehore worden 
gebracht op de bijeenkomst van 
10 december. Deze wordt gehouden 
in het verenigingsgebouw St. Joseph 
te Montfoort. Meer informatie via 
Peter Gruters 06 11907746 
of pcjgruters@hotmail.com.

Gezamenlijk concert Crescendo
en Muziekgroep Oudewater

Bij de eerste afspraak volgt er direct 
een onderzoek en krijgen zij een 
behandeladvies. Een persoonlijke 
benadering in een prettige omgeving 
staat hierbij voorop.
De vaatchirurgen en dermatologen 
werken in het spatadercentrum nauw 
met elkaar samen. Per jaar verwachten 
zij ongeveer 1.500 patiënten uit de 
regio te kunnen behandelen aan 
spataders en andere aderaandoeningen.

Alles mooi op één locatie
Voor het St. Antonius Spatadercentrum 
is multidisciplinair denken de basis voor 
de juiste zorg. 

Onder het thema 'Music at Night' zullen 
zij fraaie nummers spelen zoals 'Fulco de 
Minstreel' van Leon Vliex, dat zij ook op 
het Streekfestival van 2 november in het 
Evertshuis in Bodegraven ten gehore 
zullen brengen; 'Evening Song' van 
C.C. Scholefi eld en het slow swing big 
band werk 'Moondance' van de bekende 
Ierse singer-songwriter Van 'The Man' 
Morrison.
Ook zal er een gastoptreden zijn van het 
vierkoppig zangensemble 'De Herman 
Singers' uit Woerden. Zij zingen a capella 
religieuze en niet-religieuze 

meerstemmige liederen in vele talen. 
In het Zweeds zingen zij onder 
begeleiding van OBK het lied 
'Gabriella's Säng' uit de Zweedse fi lm 
'Sä som i himmelen' beter bekend als 
'As it is in Heaven'. Maar u kunt ook 
genieten van andere liederen.
U bent van harte welkom op deze wat 
weer een mooie avond belooft te 
worden. De toegang is zoals gewoonlijk 
gratis. Er zal wel een collecte gehouden 
worden voor Local Care, waarvoor de 
Herman Singers zingen. 
Meer info: www.obkdriebruggen.com

Al een eeuw biedt het Minkema College in Woerden onderwijs aan leerlingen
uit de hele regio. “Daar zijn we natuurlijk erg trots op en zo’n bijzondere mijlpaal 
kan dan ook niet ongemerkt voorbij gaan”, aldus Henk Heethuis, bestuurder 
van het Minkema College. Ter gelegenheid van het jubileum wordt op 
zaterdag 2 november een reünie georganiseerd.

De website voor de reünie van het 
Minkema College is: 
https://minkema.heefteenreunie.nl/

Tien bijzondere maanden
Het 100-jarig bestaan van het Minkema 
College is afgelopen schooljaar uitgebreid 
gevierd. Tien maanden lang heeft elke 
maand een thema centraal gestaan 
waarbinnen allerlei activiteiten zijn 
georganiseerd voor onze leerlingen, 
medewerkers en ouders, zoals 'de maand 
van de aarde', 'de maand van 
wetenschap' en 'de maand van innovatie'. 
In die maanden heeft de school bezoek 
gehad van o.a. minister Slob, 
columnist Özcan Akyol en 
astronaut André Kuipers.
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik

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

Agressie-
problemen?

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

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

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

www.phhaastrecht.nl

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

AHLES
en

Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘07 e 3.500,-
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 4.450,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 3.950,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

Dagactiviteiten
Woensdag 23 oktober
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Herfststukjes maken Tuinzaal
 kosten 5 euro
19.00 Creasoos Tuinzaal
Donderdag 24 oktober
10.00 Papekop zingt weer koor Tuinzaal
14.00 KBO/PCOB Tuinzaal
Vrijdag 25 oktober
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 26 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 27 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 28 oktober
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
14.45 Bijbelkring in bestuurskamer
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 29 oktober
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.30 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook- / bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Open Dag 
St. Antonius 

WoerdenWoerden

Een dag vol wetenswaardigheden en ervaringen voor jong en oud 
Kijk op antoniusziekenhuis.nl

Kom alles te
weten over

staaroperaties,
slaapgeneeskunde

  en ons nieuwe 
Spatadercentrum

 Volg 
minicolleges

over o.a.
schouderklachten,

slaapapps en
prostaatkanker

Bezoek
de berendokter,

doe de speurtocht of 
laat je arm

gipsen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

 Waar: St. Josephgebouw, Heiliglevenstraat 4
 Aanvang: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur
 Kaarten: à 12 euro bij de deur of online bij 

DA Drogist Wensing & Wensing, Keizerstraat 9
Maak uw avond compleet met ’Het theaterdiner’ voor e 32,-

Toneelgroep Graaf Jan - www.toneelgroepgraafjan.nl

speelt op do 31 oktober en za 2 november 
OUWE HOEREN door Gerben Pijl

Scouting Jorisgroep 
daagt je uit!

Scouting Jorisgroep 
bestaat 35 jaar 
en  komt naar je 
toe met uitdagende 
activiteiten.
Doe mee!

Kom je met ons in bomen 
klauteren? Slackline lopen? 

Vlotvaren? Lasergamen?  
Of één van de andere 

toffe activiteiten doen?

De hele dag kun je gratis meedoen 
aan allerlei uitdagende activiteiten!

Kom zaterdag 26 oktober 
tussen 10.00 en 15.00 uur 

naar de Markt in Oudewater!

Ja hoor, het is zo ver...

Kim 
is nu ook een

Gefeliciteerd!
Pa, ma en de rest

40’er

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee, de acties tegen kanker of 
andere ziektes waar bij je geacht wordt per fi ets, te voet of steppend 
een berg te bestijgen, waarvoor je een ferme startpremie moet 
inleggen om de inspanning collectief te mogen ondergaan, en na 
afl oop het zweet van honderden gelijkgestemden te mogen opsnuiven, 
waarna je een diploma met je aantal zelfkastijdingen in ontvangst 
mag nemen.
O, met alle respect voor hen die het doen ter nagedachtenis van pa, 
broer, zus, moeder of kind, voor hen die op zo’n dag onder lotgenoten 
in gedachten proberen bij de ander, de patiënt of de overledene te 
zijn, voor de mensen die zelf ziek geweest en er weer bovenop 
gekomen zijn - ongetwijfeld en louterende ervaring, ieder zijn meug.
De endorfi nen die bij dat soort inspanningen ontstaan hebben een 
vergelijkbaar effect als wierook, en het geheel, de massale 
eensgezindheid, de offervaardigheid en de welgevulde collectezak aan 
het einde van het evenement doen sterk denken aan een alternatieve 
godsdienstoefening, wat in deze tijd van ontkerkelijking niet vreemd 
is: mensen willen toch iets van saamhorigheid.
Maar het moet niet gekker worden. Twee weken geleden, zo meldt een 
persbericht, wandelden ruim zeventig honden in de bosrijke en 
geaccidenteerde omgeving van Amerongen voor de strijd tegen kanker 
bij dieren. Het Nederlands Kankerfonds voor Dieren organiseerde de 
hondenwandeling ‘Hart voor Kanker’.
De tocht, (per rondje 5 kilometer) deed onderweg diverse 
informatiestands aan, en de honden hadden de gelegenheid onderweg 
met hun baasjes een kop koffi e met het tegenwoordig obligate ‘iets 
lekkers’ te nuttigen. Een vegetarisch brokje, stel ik mij voor. 
Bij de fi nish kregen de honden het certifi caat ‘Hart voor Kanker’ 
uitgereikt. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de stichting 
Databank Gezelschapsdieren, de samenwerkende diergeneeskundige 
kankercentra, SSGvisionsecurity, de huisdierenapp, Trovet (bakjes 
paardenvlees voor de hond), Poeliersbedrijf Zeevla, Bluet Foto, 
Go-interact en Janse & Janse (organisatiebureau).
Batig saldo van het project: 2.043 euro, dat is drie tientjes per hond. 
Vette bek.
Otto Beaujon

ColumnVegetarisch hapje

Cursus Politiek Actief
voor inwoners van Montfoort, Oudewater en IJsselstein
Op 29 oktober start de cursus 
‘Politiek Actief voor de gemeente’, 
verzorgd door ProDemos - 
Huis voor democratie en rechtsstaat. 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over de gemeente 
of misschien interesse heeft om 
politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. 
Meedoen is gratis, aanmelden kan via 
een mail aan griffi e@ijsselstein.nl. 
De organisatie is in handen van de 
griffi ers van de gemeenten 
IJsselstein, Montfoort en Oudewater.
Veel mensen hebben goede ideeën over 
hoe de stad of de samenleving er uit zou 
moeten zien. De vraag is alleen hoe 
deze ideeën omgezet kunnen worden in 
realiteit. Deze cursus biedt hiervoor 
instrumenten.
Wat doet de gemeente? Welke plek 
heeft de gemeente in het bestuur van 
Nederland? Hoe werkt de besluitvorming 
binnen de gemeente? Wat doet een 
raadslid? Op dit soort vragen krijgen 
deelnemers aan de cursus antwoord. 

Ook is er een training debatteren en zijn 
er ontmoetingen met politici en 
bestuurders uit de gemeente. 
Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij 
een vergadering van de gemeenteraad.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, 
telkens op dinsdagavond en ze starten 
om 19.00 uur en deelname is gratis:
• 29 oktober

in het Stadhuis van IJsselstein
• 5 november

in het Stadhuis van Oudewater
• 12 november

in het Stadhuis van Montfoort
• 9 november

in het Stadhuis van IJsselstein.
Op de vijfde en laatste bijeenkomst 
bezoeken de deelnemers een gemeente-
raadsvergadering in de eigen gemeente 
(9 december voor Montfoort). 
Deelnemers ontvangen dan het 
deelnamecertifi caat.
Meer informatie:
Griffi e IJsselstein, 030-6861633 
of griffi e@ijsselstein.nl
Griffi e Montfoort, Milan Lucassen, 
06- 52885417 of griffi e@montfoort.nl
Aanmelden kan via griffi e@ijsselstein.nl. 

Jeugdarts Mieke van Andel neemt afscheid

OUDEWATER

Frans Brouwer, onmisbaar voor de 
R.K. Begraafplaats in Oudewater

door Aad Kuiper

Je ziet het al als je het kerkhof 
oploopt: dit wordt onderhouden door 
iemand met hart voor de zaak, 
iemand die kennis van zaken heeft 
ook nog. En als je dan van een van de 
leden van de kerkhofcommissie, 
Gerdine van de Ven, hoort dat Frans 
Brouwer een gedreven en consciën-
tieuze vrijwilliger is, dan verbaast dat 
je niet. "Daarnaast kun je van hem op 
aan", zegt ze. En tijdens het gesprek 
blijkt dat je ook nog eens een leuk 
praatje met hem kunt maken. 
En hij doet nog meer dan alleen de 
begraafplaats onderhouden!
"In de zomer ben ik bezig met onkruid 
wieden, schoffelen, heggen en planten 
knippen en wat er allemaal nog meer 
moet om het hier netjes te houden", 
vertelt Frans terwijl we op een bank in 
het midden van het kerkhof zitten; een 
oase van serene rust en een lust voor het 
oog. "Ook de graven houd ik netjes en 
daar is iedereen heel blij mee, want het 
scheelt bezoekers werk en kosten en zo 
blijft het kerkhof het hele jaar door 
mooi." Zelfs de grafstenen ogen mooi.
Frans Brouwer heeft als jong kind een 
ongeluk gekregen en heeft daar sindsdien 

zijn hele leven lang last van ondervonden. 
Hoewel het soms iets minder heftig was, 
maar soms ook wel heel erg, vertelt hij er 
vrij nuchter over en klaagt niet, want 'het 
is zoals het is'. Hij heeft na zijn opleiding, 
ondanks zijn handicap, jarenlang gewerkt 
bij de Detam, de bedrijfsvereniging van 
de detailhandel, die later is opgegaan in 
het UWV. Hij werd daar, na er jaren 
gewerkt te hebben, voor zijn werkzaam-
heden afgekeurd, maar wilde wel wat te 
doen hebben. En hij heeft daarom nog 
jaren bij Jan Hoogenboom en weer later 
bij Hans Verkerk Keukens gewerkt. 
Bij Jan Hoogenboom heeft hij naar zijn 
mening beslist meegeholpen het bedrijf 
zo groot te maken als het nu is. Maar na 
zijn werkzaamheden in de keukenbranche 
werd hij, inmiddels zo'n 17 jaar geleden, 
voorgoed afgekeurd. "Of ik vrijwillig nog 
wel op het kerkhof mocht werken", had 
hij gevraagd.

Samenwerking
Dat mocht. En dat ging hij doen, 
samen met een aantal andere vrijwilligers 
die daar al aan de gang waren 
Maar langzamerhand waren er steeds 
minder collega's en inmiddels onderhoudt 

hij het kerkhof al weer jaren helemaal 
alleen. En hoe?!
Vóór het gesprek is Frans Brouwer bezig 
blad te blazen dat van de grote imposante 
beuken in grote hoeveelheden in dit 
jaargetijde dagelijks naar beneden valt. 
"In de winter doe ik het groot onderhoud, 
zet de grafstenen recht, plant overal 
nieuwe chrysanten als dat nodig is, 
borstel de stenen randen en de 
grindpaden." Het blijkt dat Frans dit werk 
zeven dagen per week van half negen tot 
half twaalf doet en, behalve op zondag, 
's middags van drie tot vier. Cees 
Jongeling, de voorzitter van de kerkhof-
commissie is bijzonder blij met hem, en 
Gerdine van de Ven laat weten dat hij 
een onmisbare bijzonder gemotiveerde 
vrijwilliger is met verstand van planten en 
bomen. Dat Frans, zowel door de 
commissie als door de bezoekers, op 
handen wordt gedragen, laat zich raden. 
Met het snoeien van bomen heeft Frans 
wat hulp nodig. Maar, iets waarvan Frans 
zegt dat het jaren geleden voor 
onmogelijk werd gehouden, loopt nu 
gesmeerd. De vrijwilliger van de overkant 
(en of deze nu begraafplaats voor de 
Hervormde Gemeente of de Algemene 
Begraafplaats heet is lastig te vinden), 
Sam van der Klis, en hij werken een 
aantal dagen in het jaar samen als het 
om snoeien van de bomen gaat. Mooi 
toch?!

Mantelzorger
Hoewel Frans uiteraard nog steeds met 
zijn gezondheid tobt, soms meer, soms 
minder, doet hij nog meer vrijwilli-
gerswerk. Hij is wedstrijdleider bij het 
biljarten in Hekendorp op donderdag-
avond en … sinds alweer geruime tijd 
mantelzorger voor een vriendin in 
Hekendorp die met háár ziekte kampt. 
Vroeger wandelde Frans Brouwer iedere 
avond een stukje, maar nu is hij iedere 
avond afl eidend gezelschap voor die 
zieke vriendin. Ook dat doet hij 
ongetwijfeld nauwkeurig en plichtsge-
trouw. Hij lijkt niet alleen onmisbaar 
voor de R.K. Begraafplaats dus.

door Ellen van Leeuwen

door Ellen van Leeuwen

Mieke (r) in gesprek met Agnes Portegijs.Ella Breij (l) en Sjannie Smit.

‘Laat je niet kisten’ te huur bij de bieb
Op maandag 14 oktober heeft Ella 
Breij, namens metElla Professional 
Organizer, twee exemplaren van het 
boek ‘Laat je niet kisten door de 
commercie. Een mooie uitvaart voor 
elk budget.’ van Marieke Henselmans 
aan Bibliotheek Het Groene Hart in 
Oudewater geschonken. Eerder deze 
maand gaf Ella een lezing over de 
uitvaartbranche vanuit het platform 
Jouw Laatste Levensfase.
Ella heeft na het overlijden van zowel 
haar vader als moeder negatieve 
ervaringen met de uitvaartbranche 
opgedaan. “Er zijn dingen gebeurd die je 
gewoon niet wil meemaken.” 
Door deze voorvallen is haar interesse in 
de uitvaartbranche gewekt. 

Volgens Ella is met name de wereld 
rondom de uitvaartverzekeringen 
schimmig. “Je bent rondom een uitvaart 
labieler dan normaal. De commercie 
maakt daar misbruik van.”
In haar boek brengt Marieke Henselmans 
positieve en negatieve ervaringen met de 
uitvaartbranche onder de aandacht. 
Ze beschrijft alle zaken die geregeld 
moeten worden en welke kosten daarbij 
horen. In het bijbehorende werkboek kun 
je jouw persoonlijke uitvaartwensen 
noteren. Ella: “Het is belangrijk dat ze 
niet alleen weten welk liedje je mooi 
vindt, maar ook hoe je de praktische 
zaken geregeld wil hebben.”

Na bijna acht jaar stopt jeugdarts 
Mieke van Andel met haar werk voor 
het Consultatiebureau in Oudewater 
(GGD). Een geliefd arts, voor ouders, 
collega’s en samenwerkingspartners. 
Een arts die gemist zal worden!
Op de afscheidsreceptie afgelopen 
woensdag werden tranen gelaten. 
Hoe moeten we verder zonder Mieke, 
vragen ze zich af.
Kinderverpleegkundige Alinda Boiten 
omschrijft haar collega als vlug en 
vaardig. “Mieke kan heel hard werken. 
Ze weet snel wat een kind nodig heeft 
en naar wie of wat ze ouders moet 
doorverwijzen. Dat werkt preventief. 
Daarnaast is het een heel fi jne collega. 
Je kan altijd bij haar terecht.”

Dankbaar
Mieke gaat bij haar andere baan - die 
heeft ze ook nog - een dag extra werken 
en stopt daarom met haar werk in 
Oudewater. Een praktische reden.
“Ik vertrek met pijn in mijn hart. Ik heb 
hier altijd met ongelofelijk veel plezier 
gewerkt.” Mieke kijkt met plezier terug 
op het contact dat zij had met ouders. 
“Je bent het meest kwetsbaar als het 
gaat om je kind. Dat ik dan een tijdje 
mee mag lopen in de ontwikkeling en 
zorgen mee mag delen, dat maakt me 
dankbaar. Ik vind het mooi dat mensen 
daarin hun kwetsbaarheid aan mij laten 
zien.”

Veel contacten
In de afgelopen jaren verzamelde Mieke 
een groot netwerk om zich heen. 
Ze roemt de contacten die ze had met 
Stadsteam Oudewater, de huisartsen, de 
paramedici en de scholen. “Ik heb veel 
contact gehad met scholen en peuter-
speelzalen. Zij zien de kinderen veel 
vaker dan wij en zijn een belangrijke 
bron van informatie. Samen keken we 
wat goed was voor een kind en het 

gezin.” Agnes Portegijs, intern begeleider 
op basisschool Klavertje 4 praat vol lof 
over haar samenwerking met de 
jeugdarts. “Ze kent alle scholen en weet 
precies waar de behoeftes lagen. 
Ze heeft altijd het beste voor met 
iedereen en je kan altijd bij haar terecht. 
We weten niet hoe we verder moeten 
zonder haar.”
Haar grote netwerk is ook wat Mieke 
voor collega’s haast onmisbaar maakt. 

“Mijn collega vroeg naar mijn sociale 
kaart, die heb ik niet, het zit allemaal in 
mijn hoofd. Maar ze mogen me altijd 
bellen of mailen.” 
En ook dat kenmerkt Mieke. Voor haar 
was het vanzelfsprekend dat ouders haar 
telefoonnummer hadden. Ze mochten 
haar alle dagen van de week bellen.
“Ik denk dat het voor mensen belangrijk 
is om gezien en gehoord te worden. 
Als er even iemand naar je luistert, kan je 
vaak weer verder. Het neemt stress weg 
en geeft weer perspectief!”

Ook dit werkboek heeft Ella overhandigd 
aan de bibliotheek. “Ik vind het belangrijk 
dat mensen dit boek kunnen lezen. 
De dood hoort zo bij het leven en toch 
denken we nog zo weinig na over de 
praktische zaken.” Ella hoopt dat 
mensen door het lezen van het boek het 
onderwerp gemakkelijk zullen bespreken 
met hun naasten.
Sjannie Smit coördinator van Bibliotheek 
Het Groene Hart is blij met de schenking 
door Ella. Vanaf januari zijn de boeken te 
huur bij de bibliotheek.
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

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

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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

Voor de wereld was je een gewone vrouw,
maar voor ons was je de wereld!

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken. Vandaar dat wij u willen bedanken 

via deze advertentie.
Wij zijn als familie werkelijk ontroerd 

door de enorme steun die wij hebben gekregen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Bep van Vliet - van den Brink
De overweldigende belangstelling, de lieve 

woorden, reacties, brieven, kaarten, bloemen enz. 
hebben ons zo goed gedaan, dat we deze moeilijke 

periode door konden komen.
Bedankt iedereen die op welke wijze dan ook  

met ons heeft meegeleefd.

Trudie
Carla en Marcel
Ineke en Klaas
Ella en John
Helma en Jos

en kleinkinderen.

Bergambacht, oktober 2019

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 30 oktober om 18.00 uur

organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner 

in de Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat 

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 28 oktober - 12.00 uur.

Het Menu:
• heldere kippensoep

• jachtschotel • Aardappelpuree
• Rode kool • Stoofpeertjes

• Gevuld flensje met kersen en slagroom
De kosten bedragen e 10,75 p.p.

Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
Touwslag 1, 3421 JH Oudewater 

verzorgt op vrijdagavond 25 oktober 
een bingo

meT zeer mOOie priJzen
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur

een ieder is vAn HArTe welkOm

www.bijbelgemeentedabar.nl

Weet	u	dat	God	van	u	houdt?	Wat	merkt	u	van	Zijn	Liefde?	 
In	de	Open	Deur	Dienst	zal	David	van	Wijck	vanuit	de	Bijbel	

laten	zien	dat	God	Zijn	Liefde	heeft	bewezen,	ook	voor	u! 
Er	is	crèche	aanwezig	en	aansluitend		is	er	een	High	Tea. 
U	bent	van	harte	welkom!

Zondag	27	oktober  
10.00	uur

Het	Cultuurhuis	
Kluwen	1,	Oudewater

Open Deur Dienst  
‘Bewijs van Liefde’

CessibonCessibonPROJECTKOOR
PROJECTKOOR

Droom, verwonder en beleef
bij de droomconcerten 

van Cessibon 
en Musical Souvenirs

9 en 10 november in de Goudse Schouwburg
www.cessibon.nl

(onder voorbehoud van typefouten)

Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende 
lot volledig invult en stuurt naar Pondres,

t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

Uitslag 2019
Nationale

zonnebloemloterij
0528455 € 15.000,-
0483190 € 10.000,-
0055470 €  2.500,-
0712403 €  2.500,-
0935380 Matrabike bon 

t.w.v. € 1.500,-
0410553 Matrabike bon 

t.w.v. € 1.500,-
0706754 Matrabike bon 

t.w.v. € 1.500,-
0612639 Vakantie Qurios 

op Ameland 
t.w.v. ± € 550,-

0688701 Vakantie Qurios 
op Ameland
t.w.v. ± € 550,-

0166063 € 1.000,-
0209571 Smart TV € 445,-
0599966 Smart TV € 445,-
0594210 € 445,-
0683617 € 445,-
0320653 € 445,-
0720596 € 445,-
0871555 iPad Air   € 400,-
0851084 iPad Air   € 400,-
1066089 Thermen Bussloo 

(duo arr.)  € 185,-
0455511 Thermen Bussloo 

(duo arr.)  € 185,-

0547760 Thermen Bussloo 
(duo arr.)  € 185,-

0345404 Lovers Diner 
Cruise (2 pers.) 
t.w.v. € 179,90

1024441 Lovers Diner 
Cruise (2 pers.) 
t.w.v. € 179,90

0110238 ICI PARIS XL 
tegoedbon 
t.w.v. € 100,-

0886420 ICI PARIS XL 
tegoedbon 
t.w.v. € 100,-

86471 Dagje Keukenhof 
(2 pers.)   € 39,-

94243 Dagje Ouwehands 
Dierenpark 
(2 pers.)   € 50,-

93500 Dagje 
Madurodam 
(2 pers.)   € 39,-

81949 VVV bon   € 75,-
60756 VVV bon   € 75,-
5306 € 50,-
9969 € 50,-
8396 € 50,-
925 € 15,-
705 € 15,-
153 € 15,-

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Woensdag 23 oktober
staan wij in Woerden 
op de Koeienmarkt

hoek Wagenstraat/Rijnstraat

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887

Verdrietig maar dankbaar dat een verder lijden  
hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is 
overleden

Johannes Gerardus Maria Verkleij

Hans
* Willeskop,  † Oudewater, 
5 februari 1955 18 oktober 2019

Tessa & Krisztian
Familie Verkleij
Neven en nichten

Geheel volgens de wens van Hans hebben wij in 
besloten kring afscheid genomen van hem en heeft 
hij zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de 
wetenschap.

Onze dank is groot voor de liefdevolle zorg van de 
medewerkers van Thuiszorg Vierstroom en alle 
vrijwilligers van het Hospice Oudewater.

Correspondentieadres:
T. Verkleij
Drievriendenstraat 4a
3014 JR  Rotterdam
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 Dinsdag 22 oktober 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks,	behalve	woensdag
van	09.00	-	12.00	uur
Op	de	locatie	Medisch	Centrum	
Oudewater iedere donderdag 
Inloopspreekuur	en	Formulierenhulp	
van	10.30	-	12.30	uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Jellinek Preventie 
ABC straat 5
3512	PX		Utrecht
Hét adres voor al uw vragen over 
alcohol	en	ander	middelengebruik,	
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00	-	11.00	en	15.00	-	17.00	uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Agenda
•	 Vergadering Forum Samenleving

maandag 28 oktober om 20.00 uur

•	 Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur 
in	het	stadskantoor,	Waardsedijk	219

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

•	 Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

•	 Raadsvergadering over de gemeentebegroting 2020 e.v. 
donderdag 7 november om 16.00 uur

De	vergaderingen	vinden	plaats	in	het	oude	Stadhuis	aan	de	Visbrug	
(ingang	 Kapellestraat).	 Meer	 informatie	 over	 vergaderingen	 en	
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt	u	spreken	tijdens	een	forum?	U	kunt	zich	aanmelden	bij	de	griffie:	
griffie@oudewater.nl	of	0348	566909

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

Ingekomen 
aanvragen/meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Strengen	142	in	Oudewater
	 het	verbouwen	van	een	berging,
	 ingediend	op:	14-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4698171

APV / Bijzondere wetten
•	 Korte	Havenstraat	2 

in Oudewater
	 het	schenken	van	
alcoholhoudende	dranken 
in	een	café-bar,

	 ingediend	op:	15-10-2019,	
dossiernummer: 1922689

•	 Korte	Havenstraat	2 
in Oudewater

	 het	exploiteren	van	een	
café-bar,	

	 ingediend	op:	15-10-2019,	
dossiernummer: 1922690

•	 Korte	Havenstraat	2 
in Oudewater

	 het	plaatsen	van	twee	kansspel-
automaten	in	een	café-bar,

	 ingediend	op:	15-10-2019,	
dossiernummer: 1922691

Uitnodiging mantelzorgers 
gemeente Oudewater

Omdat u er bent voor iemand anders, zijn wij er ook voor u!

De	gemeente	Oudewater	en	het	Stadsteam	Oudewater	nodigen	u	-	als	mantelzorger	-	uit	voor	een	gezellige	
lunch.	En	op	deze	bijzondere	dag	overhandigen	wij	u	de	mantelzorgwaardering.
Tijdens	deze	lunch	voor	alle	mantelzorgers	van	de	gemeente	Oudewater,	wensen	we	u	een	ontspannen	
ontmoeting toe waar u ook andere mantelzorgers kunt ontmoeten.

Wanneer: Donderdag 14 november 2019
Waar:	 De	Ontmoetingskerk,	Westsingel	2,	3421	TJ		Oudewater
Wat:  Een heerlijke lunch muzikaal begeleid door Edward Tuheteru.

Na afloop van deze lunch ontvangt u uw waardering in de vorm van een cadeau
Voor wie:  U als mantelzorger uit Oudewater en eventueel met partner/introducé
Tijd:  van 12.00 tot 14.00 uur
Aanmelden:		info@stadsteamoudewater.nl	of	bel	telefoon	0348-561893 

Wij	zijn	op	maandag,	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	van	09.00	tot	12.00	uur	bereikbaar.

Bent u nog niet bekend bij ons als mantelzorger?
U	kunt	zich	dan	aanmelden	voor	deze	lunch.	Voor	de	aanmelding	hebben	wij	de	volgende	gegevens	nodig:	 
uw naam (wel/niet met partner of introducé), adres en telefoonnummer.

U kunt zich opgeven tot 5 november 2019.

Ze staan er weer: bladkorven

Knotdag: zaterdag 16 november
Kennismaken met vrijwilligerswerk in de natuur? Dat kan 
op zaterdag 16 november. Dan organiseert de gemeente 
Oudewater, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, een 
knotdag voor inwoners van Oudewater, Linschoten en 
omstreken.
De	 knotdag	 vindt	 plaats	 van	10.00-13.30	 uur	 bij	 Theetuin	De	Kwakel,	
Noord-Linschoterzandweg	53/53A.	Ter	hoogte	 van	de	 theetuin	zal	de	
weg tijdens de knotdag volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. 
U	kunt	op	dat	moment	omrijden	via	de	Zuid-Linschoterzandweg.
De	organisatie	zorgt	voor	gereedschap	en	handschoenen.	Ook	staat	er	
koffie	 en	 thee	 klaar	 en	 na	 afloop	 van	 de	 knotwerkzaamheden	 krijgt	
iedereen een kop soep (wel zelf brood meenemen).
Vindt u knotten leuk en wilt u dat vaker dan? Dat komt dan goed uit. 
We zoeken namelijk vrijwilligers die deze winter regelmatig aan de slag 
gaan	langs	de	Lange	Linschoten.

Meer informatie?
Voor	vragen	of	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Pauline	Jansen	
via	p.jansen@landschaperfgoedutrecht.nl	of	030-2219737.

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 gemeente	 Oudewater	 maken	
bekend	dat	zij,	een	toestemming	voor	het	laden	en	lossen	van	vuurwerk	
hebben	verleend	aan:
•	Ahles	Autobedrijven,	Esdoornstraat	19,	3465	JL	Driebruggen 

t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: 
Ahles	Autobedrijven,	Wijdstraat	27	B,	3421	AJ	Oudewater 
in	de	periode	van	1	november	2019	tot	en	met	31	januari	2020.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 
23 oktober tot en met 4 december 2019.
Belanghebbenden	kunnen	tegen	het	besluit	schriftelijk	bezwaar	indienen	
bij	de	gemeente	Oudewater,	Postbus	100,	3420	DC	Oudewater.	
Het	bezwaarschrift	moet	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	bekendmaking	
(datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien in:
-	 het	stadskantoor	van	Oudewater,	Waardsedijk	219, 

tijdens openingstijden.
Als	u	een	 toelichting	wenst	of	de	 verleende	ontheffing	wilt	 inzien,	 kunt	 u	
hiervoor	(ook)	een	afspraak	maken	met	de	Omgevingsdienst	regio	Utrecht,	
de	heer	H.	Baijense,	tel.	088	-	022	50	00	of	per	e-mail:	h.baijense@odru.nl.

Het	is	herfst	en	dan	geven	vallende	
bladeren soms overlast.
De bladeren vallen in een relatief 
korte	tijd	en	dat	betekent	dat	het	ons	
niet	 lukt	om	overal	tegelijkertijd	het	
blad op te ruimen.
Daarom	roepen	we	graag	uw	hulp	
in	 bij	 het	 opruimen	 van	 gevallen	
bladeren.	Op	verschillende	locaties	
staan tot eind december weer 
bladkorven.

De locaties van de bladkorven zijn 
zorgvuldig	geselecteerd,	waarbij	is	
gekeken	naar	de	aanwezigheid	van	
grote gemeentebomen op de 
locaties,	het	 tijdstip	dat	het	meeste	
blad	valt	en	het	gebruik.
Ook	 verkeersveiligheid	 en	 bereik-
baarheid	met	een	vrachtwagen	om	
de	 korven	 leeg	 te	 maken,	 zijn	
punten	 van	 aandacht	 bij	 het	
plaatsen van de bladkorven.

Natuurlijk zijn de 
bladkorven alleen 
bedoeld	voor	het	
bladeren en niet 
voor ander afval.

Heeft u nog suggesties 
waar een bladkorf 
wenselijk is?
Meld	het	de	 
gemeente via
www.oudewater.nl/
inwoners/melding-
klacht-bezwaar-maken/
melding-doen.
Of bel naar 14 0348.

Besluiten/beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Nieuwstraat	12A	in	Oudewater
	 het	plaatsen	van	een	

dakopbouw en wijzigen van 
achtergevel,

	 beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4604145

•	 Rodezand	22	in	Oudewater
	 het	nieuwbouwen 
van	een	schuur,

	 besluit:	verleend	op	14-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4451167

•	 Noord-Linschoterkade	15 
in Oudewater

	 het	renoveren	van	een	woning	
met constructieve aanpassing 
kapconstructie,

	 besluit:	verleend	op	15-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4578657

APV/Bijzondere wetten
•	 Leeuweringerstraat	15	en	17 

in Oudewater
	 het	plaatsen	van	een	steiger	
vanaf	21	september	2019,

	 besluit:	verleend	op	10-10-2019,	
dossiernummer: 1922552

•	 Leeuweringerstraat	8	 
in Oudewater

	 het	organiseren	van	een	
incidentele festiviteit op 
12	oktober	2019,

	 besluit:	vergunningvrij	op	11-10-
2019,	dossiernummer:	1922617

Russisch henneploodje
Recent is Caio Haars, lid van de 
Archeologische Werkgroep Oudewater, 
bezig geweest met het laten 
determineren van de vele zegelloodjes 
die hij heeft gevonden in Oudewater. 
Daarbij heeft hij hulp gekregen van 
experts Jan van Oostveen en de  
Brit Jed Dodd.
Zegelloodjes waren vroeger een kwali-
teitskenmerk voor een product. Je kon er 
onder andere aan zien in welk jaar het 
product gemaakt was, van welke kwaliteit 

het was, waar het gemaakt was en 
mogelijk ook door wie.
Tussen de zegelloodjes die Caio vond,  
zat één wel heel erg bijzonder loodje. 
Het bleek met het jaartal 1731 het 
oudste Russische henneploodje dat ooit 
ergens gevonden is. Op de foto is de  
R met versiering goed te zien. Die staat 
voor schone hennep. Op de andere kant 
staan het getal 2, het jaartal 1731 en de 
letters SPB. Dit betekent dat op post 2, 
in het jaar 1731, deze hennep is gekeurd 

in de Russische stad Sint Petersburg.
In Oudewater zijn meerdere Russische 
henneploodjes gevonden: hennep uit 

Rusland en de Baltische staten is in de 
Oudewaterse touwindustrie veel gebruikt. 
Deze import vormde een concurrentie 

voor de lokale hennepteelt en wordt 
gezien als één van de oorzaken van de 
terugloop van de lokale hennepteelt in de 
18e eeuw. Die terugloop had ook te 
maken met dijkdoorbraken en veepest 
waardoor er te weinig mest beschikbaar 
was voor de hennepakkers. In de 18e 
eeuw kreeg de touwindustrie bovendien 
problemen omdat er minder schepen 
werden gebouwd.
Voor wie er meer over wil lezen,  
Jed Dodd heeft een site over havens en 
steden in de hennepteelt en heeft daar 
nu ook een stukje over Oudewater op 
geschreven: www.peacehavens.co.uk
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OUDEWATER

Contactlenzen om mee te lezen, 
ze bestaan echt!
Voor bijna iedereen boven de veertig is het herkenbaar; de kleine lettertjes 
dichtbij worden steeds minder goed leesbaar. Meer licht nodig hebben of het 
leeswerk wat verder weghouden is de gebruikelijke reactie. Maar er komt een 
moment dat ook dit niet meer voldoende helpt en een betere oplossing nodig 
is. Wat ongetwijfeld iedereen weet is dat je met een bril dit probleem prima kan 
verhelpen. Dat kan met een bril om alleen te kunnen lezen of een bril die op alle 
afstanden weer scherp en comfortabel zicht geeft. Wat veel mensen niet weten 
is dat dit ook kan met contactlenzen; multifocale contactlenzen.

Hoe werkt dit?
Zoals u misschien weet is een multifocaal brillenglas opgebouwd uit verschillende 
sterkten. Deze verlopen geleidelijk in het glas van het veraf zien, wat zich boven 
in het glas bevindt, naar het nabij zien wat zich onderin het glas bevindt. Bij het 
opmeten van uw bril wordt ervoor gezorgd dat het deel voor het veraf zien zich 
recht voor het centrale deel van het oog bevindt; de pupil. Zodra u gaat lezen 
beweegt u automatisch uw ogen naar beneden waar het gedeelte zich bevindt 
om mee te lezen. In theorie werkt dit bij contactlenzen precies hetzelfde, met 
het verschil dat voor uw pupil zowel het deel voor nabij zien als het deel voor 
veraf zien is geplaatst.

Uw brein doet het werk!
Dat leest u goed; u kijkt tegelijkertijd door zowel uw veraf- als uw leessterkte. 
Ons brein is in staat om die beelden in een fractie van een seconde te verwerken 
en kiest die beelden uit die u nodig heeft om scherp en comfortabel te kunnen 
zien. Om dit goed te begrijpen moet u zich de volgende situatie eens voorstellen:  
u bevindt zich in een restaurant en heeft een gesprek met een persoon tegen- 
over u. In de ruimte zijn meerdere mensen aanwezig en er is een ‘ruis’ van 
gesprekken die door de kamer zweeft. Toch bent u in staat om uw gesprekspartner 
goed te volgen. Dit gebeurt omdat uw brein de keuze maakt op welk deel van 
de ‘ruis’ het zich concentreert. Voor het zien met multifocale contactlenzen 
gebruikt ons brein dezelfde unieke handeling.

Gewenning!
Voor uw gehoor heeft het brein zich al jaren kunnen trainen, met het zien kost 
dat even tijd. In de regel loopt u direct tevreden de winkel uit met uw 
contactlenzen, maar zal u de eerste paar dagen wat optische ‘ruis’ ervaren. 
Zo kan u om lampen wat kringen gaan zien en kunnen straatnaamborden 
ineens een lichte schaduw vertonen. Maar wees gerust, deze verdwijnen 
gemiddeld na een paar dagen dragen.

Ervaar en geniet!
Bij Tuijn Optiek zijn we specialist op het gebied van contactlenzen en laten  
wij u graag multifocale contactlenzen ervaren. Zo kunt u genieten van 
onbelemmerd en comfortabel zien op alle afstanden.

Om het u nog gemakkelijker te maken hebben wij op donderdag 31 oktober 
een speciale uitprobeerdag. Tijdens deze dag wordt u de mogelijkheid 
geboden kennis te maken met multifocale lenzen. Het enige wat u hoeft te 
doen is uzelf aanmelden via 0348 562 975. Doe dit snel want VOL=VOL.

Tuijn Optiek Oudewater
 
WWW.TUIJNOPTIEK.NL

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Herfstfest organisatie
Blauwbaadjes & Rope City Events
wil middels deze advertentie alle sponsoren van de 
Mega Herfst Bingo & Oktoberfest super bedanken!

Mede door zo’n zestig winkeliers en ondernemers uit 
Oudewater en omgeving, welke fantastische prijzen sponsorden, 

hebben we de Bingo tot een groot spektakel weten te maken!
Het Oktoberfest op zaterdag was weer ouderwets genieten met 
veel gezelligheid, Duitse schlagers en lekker eten verzorgd door

‘Don Food en Events’.
Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers en bedrijven uit 
Oudewater en omstreken, dankzij jullie hebben we dit weekend

weer tot een groot succes weten te maken.
Op naar het Herfstfest 2020!

vervolg van de voorpagina
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Avondje uit StuderenShoppen Werk

107/N7
107/207/N7

106

107/207

207
Gouda

Utrecht CS

Utrecht 
Science Park

Nieuwegein

IJsselstein

Benschop

Polsbroek
Vlist

Haastrecht

Oudewater

Willeskop

Heeswijk

Montfoort
Achthoven

De Meern

Wat je ook wilt doen in de stad, pak lekker de bus!

Plan je reis op syntusutrecht.nl

Pin je buskaartje (contactloos) bij de buschauffeur. Wel zo makkelijk!

Onder begeleiding van boswachters 
van het Zuid-Hollands Landschap 
kunnen belangstellenden op zaterdag 
26 oktober de Nacht van de Nacht in 
de Hooge Boezem achter Haastrecht 
beleven. Van 20.00 tot 22.00 uur 
kan men op zoek gaan naar het 
nachtleven.
De veenweidepolders van de 
Krimpenerwaard zijn eeuwenoud. 
Gidsen van het Zuid-Hollands 
Landschap, de 6e Boezemmolen, 
de sterrenwacht Krimpenerwaard en 
de Natuur- en Vogelwerkgroep 
Krimpenerwaard zullen volop vertellen 
over het nachtleven in dit fantastische 
vogelparadijs. Als het weer het toelaat 
zullen ook nachtvlinders bekeken 
worden met de hulp van de vlinder-
werkgroep. Bij helder weer zal men 
ook uitgenodigd worden om naar de 
sterrenhemel te kijken. Neem wel een 
zaklamp mee en vind je weg op gevoel.

Lichten gaan uit
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks 
evenement georganiseerd door de 

Natuur- en Milieufederaties. 
Er worden door het hele land honderden 
evenementen georganiseerd in het 
donker en doven honderden bedrijven 
en gemeenten lichten van gebouwen en 
reclameverlichting.
Voor meer informatie en aanmelding: 
www.zhl.nl/natuuragenda.

Een feeëriek watergordijn over het 
water verlichtte afgelopen zaterdag-
avond tijdens de Museumnacht de 
boezem naast het Gemaalgebouw. 
De Haastrechtse brandweer spoot die 
avond ieder half uur een minutenlang 
watergordijn. Hierop werd licht 
geprojecteerd dat in combinatie met 

(Foto’s Emmy van Harskamp).

rook op het water en muziek een 
mooi effect gaf. Het werd een 
bijzonder lichtspektakel. Met het 
thema 'Licht op Water' was dit een 
onderdeel van de landelijke week van 
Ons Water.
Op initiatief van Lyanne de Laat is 'Licht 
op Water' georganiseerd. Het was voor 

Lyanne een compleet project. 
Alles heeft zij geregeld en had creatieve 
ondersteuning van Emmy van Harskamp. 
Bijzonder trots was zij op de vele 
sponsoren die dit mogelijk hebben 
gemaakt. En zij was blij met de enorme 
belangstelling. Honderden bezoekers 
waren hier op afgekomen en tussen de 
lichtshows door hebben zij kennis 
kunnen maken met het Gemaal. De vele 
vrijwilligers hebben veel bezoekers rond 
kunnen leiden en konden goed hun 
verhaal kwijt.

Groots en apart
Voorzitter van het Gemaal, Gerdien 
Tober vond de enorme toeloop geweldig. 
Ze vond het hele evenement groots en 
apart. "Dit licht op het water overtreft 
alle verwachtingen van hoe mooi het is. 
Vooral dit in combinatie met de 
muziek. Water, licht en muziek, dit is 
voortreffelijk."
De licht- en geluidondernemers Remko 
van Leeuwen en Kees van 't Hof 
verzorgden de sfeervolle aanlichting met 
muziek. Zij vonden het superleuk om dit 
te doen. De aanwonenden hadden hun 
tuinen extra verlicht en kaarsen in een 
glaasje op de steigers geplaatst.
De bezoekers waren enthousiast en 
vonden het fantastisch. Voor velen was 
het ook een eerste kennismaking met het 
Gemaal. Men heeft er van genoten.

door Cees Reichard

Deze week in Concordia
Woensdag 23 oktober om 14.00 uur

Familie� lm 'Meneer Pluizenbol'
In de herfstvakantie draait de leuke 
familiefi lm 'Meneer Pluizenbol' in 
Haastrecht. Kom je ook kijken?
Tom Brand is een overwerkte 
miljardair, die meer oog heeft voor ZIJN 
hoogste gebouw in Amerika dan voor 

zijn vrouw en kinderen. Na een hoop 
verwikkelingen raakt hij gevangen in het 
lichaam van de huiskat: Mr. Fuzzy Pants 
('Meneer Pluizenbol'). Vanaf dat moment 
leert de familie hem op een hele andere 
manier kennen.
Stemmen van Barry Atsma, 
Nicolette van Dam en Sander de Heer.
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). Op vertoon van je 
jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg 
je 10% korting! Deze fi lm is geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar.

Nacht van de Nacht in 
de Hooge Boezem

Grote belangstelling voor feeërieke 
lichtshow op de boezem door Cees Reichard

Het Zuid-Hollands Landschap
Duinen, bossen, boerderijen, boom 
gaarden, weilanden, waterjungles, 
molens en monumenten.
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
zorgt sinds 1934 voor groene schatten 
in de provincie Z-H.
Zij vindt het belangrijk dat iedereen van 
de natuur kan genieten. Met steun van 
zo’n 50.000 gezinnen en veel 
vrijwilligers wordt er hard aan meer 
natuur gewerkt, want in Zuid-Holland is 
slechts 6% beschermde natuur.

Water, licht en muziek voortreffelijk bijeengebracht
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CONTACTGEGEVENS
Telefoon (0182) 39 65 71
info@hoogendoornhout.nl
www.hoogendoornhout.nl

ONZE ADRESGEGEVENS
Hoogendoorn Hout
Pascalstraat 4
2811 EL Reeuwijk

VOLG ONS VIA
 Facebook/hoogendoornhout
 @hoogendoornhout
 Hoogendoorn Hout

Maak kennis met Hoogendoorn Hout!

Onze klanten zijn onder andere:
 - Grond-, weg- en waterbouwbedrijven
 - Aannemingsbedrijven
 - Loonbedrijven
 - Hoveniers
 - Waterschappen
 - Overheden
 - Particulieren

Wij beschikken over:
 - Breed & diep assortiment hout
 - Binnen- en buitenopslag
 - Productiewerkplaatsen
 - Houtbewerking machines
 - Geoutilleerde winkel
 - Mogelijkheid in maatwerk (prefab)

Hoogendoorn Hout is een leverancier van (hard)hout, houtproducten en hieraan gerelateerde artikelen. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door deskundig advies, ongekend veel mogelijkheden in maatwerk en een 
snelle levering van grote en kleine hoeveelheden kwaliteitsproducten.

Omdat wij zelf beschoeiingschotten maken, hout schaven, eigen transport hebben en beschikken over grote voorraden, kunnen wij snel leveren.
Ons hout is onder andere verwerkt in bovenstaande projecten. 

Interesse? Neem contact op met onze verkoop. 

Fred Wegman erelid van 
Levenskans voor Allen
Fred Wegman is tijdens de  
jaarlijkse bijeenkomst voor alle 
vrijwilligers benoemd tot erelid van 
de Vereniging levenskans voor allen, 
die de Wereldwinkel in Haastrecht 
mogelijk maakt.
Uit handen van penningmeester  
lia Maijenburg mocht hij het 
bijbehorende certificaat ontvangen.
vanaf 1984 is hij voor de wereldwinkel 
actief. van vicevoorzitter naar voorzitter 
en in latere jaren was hij penning-
meester. als bestuurslid trad hij een 

aantal jaren geleden terug, maar bleef 
altijd betrokken. sinds 2011 werd hij 
opnieuw bestuurslid en in 2015  
weer voorzitter. door zijn vertrek uit 
Haastrecht zal hij deze functie binnenkort 
neerleggen.
wegman heeft voor de vereniging veel 
betekend. Hij was de bouwer van de 
website, geestelijk vader van de 
nieuwsbrief en vrijwilliger in de winkel.

Een gezellige reünie ex-medewerkers Vlist
in oktober is er voor de ex-mede-
werkers van de voormalige gemeente 
Vlist een reünie geweest. in totaal zijn 
er 51 personen verschenen, van bode 
tot gemeentesecretaris.
oude herinneringen zijn opgehaald en 

men is weer helemaal bijgepraat. 
ex-medewerkers die in verschillende 
perioden bij de gemeente hebben 
gewerkt, hebben voor het eerst kennis 
met elkaar gemaakt. er is een groepsfoto 
gemaakt en er werd al gepraat over een 

herhaling over een jaar of twee. Het was 
een gezellige bijeenkomst met heerlijke 
hapjes en een lekker bittergarnituur voor 
bij de drankjes. de tijd vloog voorbij en 
de meeste ex-collega's waren nog lang 
niet uitgepraat.

door Cees Reichard

Grote belangstelling voor expositie  
Ad Breedveld en Dick Braam
Met mooie kleurrijke schilderijen 
exposeerde ad breedveld afgelopen 
weekend in het Verenigingsgebouw 
'de grote Haven' in Haastrecht. 
Tevens hing er van de Haagse 
kunstschilder dick braam  
(1908 - 1986) prachtig werk.
ad breedveld had veel nieuw werk. 
veel was er van Haastrecht en 
omgeving. verder een aantal stillevens, 
scheepvaartwerk en landschappen. 
daarvan waren er ook enkele in 
Frankrijk, italië en noorwegen 
geschilderd. van dick braam hing een 
mooi zelfportret. verder had hij onder 
andere winterlandschappen, diverse 
vergezichten en een zeezicht kijkduin.
er is goed verkocht. de opbrengst van  
de verkoop was 1.465 euro en komt ten 
goede aan het rode kruis en de 
Hersenstichting.

door Cees Reicharddieren

g
e
v

onden

0348-414242

Gevonden dieren
HekendorP
Hekendorpse buurt - asielnaam trix; 
Poes, 11 maanden. Zwart/wit. wit 
driehokje rond neus en wangen, witte 
bef; wat wit op de buik en witte teentjes 
voor en achter.
Hekendorpse buurt - asielnaam loeki; 
kater, 5 maanden. Zwart/grijs/licht bruin 

cypers met wit. wit om de neus en 
gezicht, witte bef met kraag, witte borst 
en buik, witte poten en grote zwarte punt 
aan de staart.
Hekendorpse buurt - asielnaam Mies; 
Poes, 5 maanden. Grotendeels wit met 
zwarte vlekken. Zwart rondom oren en 
stukje voorhoofd, zwarte vlekken op de 
rug en zijkant achter; zwarte staart.
MontFoort
joop westerweelstraat - asielnaam 
turtle; Poes, 01-01-2011. lapjespoes, 
brede witte streep boven de ogen, snuit, 
borst, buik en pootjes wit, rug 
grijs-cypers gestreept met rood
n228, bij Hectometerpaaltje 20.1 - 
Poes. volledig wit

Ad Breedveld in gesprek over zijn werk.
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Afvalkalender oktober 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).

wk ma di wo do vr za zo

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 1 2 3

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

De gemeenteraad vergadert op maandag 28 oktober, 
aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het Huis van 
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. 
De vergadering is openbaar.
AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare

raadsvergadering van 30 september 2019
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
5. Behandeling ingediende vragen

(artikel 39 Reglement van orde)
Hamerstukken
6. Vergaderschema 2020

Word jij onze 
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is 'gewoon bijzonder en bijzonder 
gewoon'. We redeneren vanuit dienstverlening aan 
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat 
uitvoering van werkzaamheden door derden goed 
gebeurt. De tijd dat 'werken bij een gemeente' 
synoniem stond voor 'suf en saai' is voorgoed voorbij. 
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een 
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid 
bij de medewerkers en werken we op basis van drie 
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal. 
Het managementteam bestaat uit drie 
afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris/ 
algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we een

adviseur administratieve 
organisatie en interne controle
Heb je ruime ervaring op het gebied van administratieve 
organisatie en interne controle en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging?
Werk je nauwkeurig, zorg je voor gedegen vastlegging 
en heb je een goed gevoel voor het ambtelijke 
krachtenveld?
Bekijk dan onze vacature voor adviseur 
administratieve organisatie en interne controle.
Als adviseur AO/IC maakt je deel uit van het team 
fi nanciën. Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor het 
opzetten en uitvoeren van interne controles om de 
werking van processen en de daarin opgenomen 
beheersmaatregelen te toetsen en waar nodig 
aanbevelingen te doen ter verbetering. Je stelt hiertoe 
jaarlijks een controleplan met protocol op. 
Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet 
deze ontwikkelingen door te vertalen naar de 
administratieve organisatie en interne controles. 
Voor de organisatie ben je een proactieve 
sparringpartner, adviseur en procesbegeleider. 
Ook ben je een belangrijke sparringpartner voor 
de accountant, bij de jaarlijkse interim- en de 
jaarrekeningcontrole.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacature op www.montfoort.nl > zoekterm vacatures.
Interesse?
Stuur dan voor 28 oktober je motivatie en cv 
naar hr@montfoort.nl

Op donderdag 10 oktober ontving Linschoten 
Natuurlijk de Duurzaamheidsprijs 2019, vanwege de 
grote daadkracht en inzet rondom duurzaamheid in 
Linschoten. Aanmoedigingsprijzen gingen naar 
DoeMeeHuis en Kind & Co. Profi ciat allen!

Energie-
ambassadeur: 
iets voor u?
Energie-ambassadeurs zijn enthousiaste bewoners die 
als vrijwilliger in hun eigen buurt aan de slag gaan met 
energiebesparing en buurt- en straatgenoten willen 
stimuleren mee te doen. Vanuit het Platform Duurzaam 
Montfoort en met ondersteuning van Natuur en Milieu 
Federatie Utrecht, gemeente Montfoort en 
Energiecoöperatie Energie-U wil het platform zoveel 
mogelijk bewoners helpen om (gezamenlijk) hun woning te 
isoleren, energie te besparen en zelf energie op te wekken.
Het duurzaamheidsplatform biedt:
• Opleiding en ondersteuning vanuit Natuur en Milieu

Federatie Utrecht, Energie-U, en de Gemeente Montfoort.
• Opleiding voor het werken met een warmtecamera.
• Samenwerking met een inspirerend team van

collega-ambassadeurs.
• Veel vrijheid om een eigen invulling te geven

aan je activiteiten

Gevraagd wordt:
Vrijwillige inzet om in de eigen wijk en gemeente 
bewoners te interesseren voor woningisolatie energie 
besparen of energie opwekken.
Lijkt het u wat of kent u mensen in uw omgeving die 
graag met hun buurtgenoten aan de slag gaan? 
Of wilt u meer weten? Kijk op www.duurzaammontfoort.nl 
of meldt u aan bij info@duurzaammontfoort.nl.

Raadsvergadering 28 oktober 2019
Bespreekstukken
7. Terugkeer bibliotheekvoorziening

Montfoort en Linschoten
8. Reconstructie IJsselveld)
9. Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie REP

(Ruimtelijk Economisch Programma)
10. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl >
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via
www.channel.royalcast.com/Montfoort en door 
Radio Stad Montfoort.

Duurzaamheidsprijs 2019
voor Linschoten Natuurlijk

De prijs werd uitgereikt namens het college van de 
gemeente Montfoort en het platform Duurzaam Montfoort.
Beiden spraken hun waardering uit voor Linschoten 
Natuurlijk. Deze stichting zet zich al een paar jaar in voor 
een bloemrijke en fl eurige omgeving en voor grote 
biodiversiteit. Ook bijzonder is de manier waarop jong en 
oud betrokken worden bij de vele activiteiten. Vooral het 
educatieve en biologische aspect krijgt veel aandacht. 
Daarmee inspireren zij velen voor duurzaamheid binnen 
en buiten Linschoten en zijn dan ook terechte winnaar 
van de Duurzaamheidsprijs 2019.
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 30 oktober 2019 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
23 oktober 2019 in het stadhuis 
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 11-10-2019 Z/19/153026
 Bovenkerkweg 37 in Montfoort

Nieuwbouw van een 
2 onder 1 kapwoning.

• 13-10-2019 Z/19/153041
 Blokland 8 in Montfoort

Het aanplanten van bomen en 
struiken.

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: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 15-10-2019 Z/19/140546
 Blokland 95 in Montfoort

Het uitbreiding van de kaasmakerij.
• 17-10-2109 Z/19/138910
 Het Jaagpad 40 in Linschoten

Het plaatsen van een baskapel.

Omgevingsvergunning verleend 
uitgebreide procedure
Ontwerp omgevingsvergunning 
Liefhovendijk 4 te Linschoten 
ter inzage
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat met ingang van 
23 oktober 2019 gedurende 6 weken 
het volgende ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter inzage ligt:
• 23-10-2019 Z-2017-46629
 Liefhovendijk 4 in Linschoten

Het slopen van de bestaande 
droogloods en koeienstal 
en het oprichten van een 
vrijstaande woning.

INZAGE
Het ontwerpbesluit ligt met de 
bijbehorende stukken ter inzage 
in het gemeentehuis te Montfoort. 
Tevens is het ruimtelijk plan 
(NL.IMRO.0335.798-0001) 
digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

ZIENSWIJZEN
Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan iedereen zowel een 
schriftelijke als mondelinge zienswijze 
indienen op het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het 
college van burgemeester en 
wethouders van Montfoort, 
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

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

VERKEER 
Tijdelijke verkeersmaatregel 
Cattenbroekerdijk
Vanaf 28 oktober tot en met 
eind maart 2020 gaat het 
Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden 
onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de Montfoortse Vaart.
Er wordt een omleiding-adviesroute 
ingesteld via de M.A. Reinaldaweg.
Tijdens de werkzaamheden wordt ter 
hoogte van de Weidepad (Linschoten) 
de snelheid tijdelijk verlaagd naar 
30 km/uur. Het verkeer wordt met een 
om-en-om regeling beurtelings langs 
de werkzaamheden geleid. Daarnaast 
worden er verkeersregelaars ingezet.
Ter voorbereiding van de
werkzaamheden zal de aanvoer
van zwaar materiaal in week 42 en 43 
plaatsvinden.
Dinsdag 29 oktober tussen 09.00 en 
15.00 uur wordt de Cattenbroekerdijk 
voor circa twee uur geheel zijn 
afgesloten voor alle verkeer. 
Gelieve rekening te houden met de 
plaatselijke situatie en uw rijgedrag 
daarop aan te passen.

Tijdelijke wegafsluiting 
Cattenbroekerdijk
Dinsdag 29 oktober tussen 09.00 en 
15.00 uur wordt de Cattenbroekerdijk 

voor circa twee uur geheel zijn 
afgesloten voor alle verkeer.

Digitaal aanvraag tijdelijke verkeers-
maatregelen voor bedrijven
Bedrijven kunnen nu aanvragen
voor tijdelijke verkeersmaatregelen 
via het LTC-portaal aanvragen. 
De aanvragen worden nu digitaal 
verwerkt en afgestemd.
Ook burgers kunnen via de 
https://live.andes.nl/ bekijken 
welke werkzaamheden door de 
gemeente zijn goed gekeurd.

Overig
Anterieure overeenkomst inzake 
grondexploitatie Liefhovendijk 4
in Linschoten
De gemeente Montfoort heeft op 
15 oktober 2019 een anterieure 
overeenkomst ingevolge art. 6.24 
lid 1 Wet ruimtelijke ordening gesloten 
voor het perceel kadastraal bekend 
gemeente Linschoten, sectie A, 
nummer 1848, gelegen aan de 
Liefhovendijk 4 te Linschoten.
Een zakelijke beschrijving van de 
anterieure overeenkomst ligt per 
21 oktober 2019 voor een periode 
van twee weken ter inzage op de 
publieksbalie van het stadskantoor 
Kasteelplein 5 te Montfoort 
(geopend op werkdagen van 08.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tegen de gesloten anterieure 
overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving van de inhoud daarvan 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort 
maken bekend dat zij de volgende 
vergunningen of ontheffi ngen hebben 
verleend voor:

Verkeersbesluit:
• Verplaatsen gehandicapten-

parkeerplaats aan de 
Verlengde Hoogstraat ter hoogte 
van de Boslaan 40 door het 
verplaatsen van bord E6 
(incl. bijlage 1 van het RVV 1990.

BEZWAAR EN BEROEP
Op grond van artikel 7:1 van de Awb 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen 
bij burgemeester en wethouders 
van Montfoort, 
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval te 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht; 
de motieven achter het bezwaar.

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

Montfoort, 22 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Jaarlijkse 
boomcontrole
van start gegaan
Afgelopen week is de jaarlijkse 
boomveiligheidscontrole van start gegaan.
In opdracht van gemeente Montfoort inspecteert 
boomadviesbureau Tree-o-Logic in drie weken tijd een 
groot aantal gemeentelijke bomen in Montfoort en 
Linschoten.
Dat is belangrijk, want hoewel bomen een prachtige 
onderdeel in de openbare ruimte zijn, is het ook 
belangrijk dat zij gezond en vitaal zijn.
De inspectie is al begonnen en wordt naar verwachting 
rond 31 oktober afgerond. Inwoners zullen geen hinder 
ondervinden van de inspectie.

Monumentale bomen
Ook monumentale en waardevolle bomen, veelal 
particulier eigendom, worden geïnspecteerd.
Bent u eigenaar van een monumentale boom, dan zal de 
inspecteur bij u langskomen voor de inspectie.
Indien gewenst worden de resultaten van de inspectie 
met u gedeeld.
Blijkt dat er een onderhoudsactie voor de boom nodig is, 
dan ontvangt u hierover bericht van de gemeente.
In de gemeentelijke Bomenverordening is geregeld 
dat u als eigenaar een tegemoetkoming in de 
onderhoudskosten kunt ontvangen.
Neem voor meer informatie hierover contact op 
met de gemeente.

Introductietraining 
Beweegvaardigheden
Begin juli heeft René Wormhoudt, conditietrainer van het 
Nederlands elftal, in Montfoort een lezing verzorgd over 
het ontwikkelen de talenten van sporters. Daarin werd 
o.a. aandacht besteed aan de beweegvaardigheden van 
het Athletic Skill Model (ASM). Het ASM is gericht op 
betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en 
meer plezier in sport en bewegen. Veel docenten, leiders 
en trainers wilden meer over het ASM te weten te komen.
Daarom hebben de buurtsportcoaches in samenwerking 
met de ASM Academie een introductietraining 
samengesteld. In twee bijeenkomsten vol met theorie en 
praktijk leer je het ASM toepassen in jouw trainingen, 
lessen en/of behandelingen.
De ASM-introductietraining is GRATIS voor medewerkers 
en vrijwilligers van scholen en verenigingen in Linschoten 
en Montfoort.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 20 november 2019 
en woensdag 18 december 2019 van 13.00 - 15.30 uur 
in sporthal De Vaart in Linschoten.
Voor meer informatie en (uiterlijk 25 oktober) 
aanmelden mail: john@debuurtsportcoach.nl

Nacht van de nacht
Doe je mee?
Aanstaande zaterdag, 26 oktober, dooft Nederland 
massaal het licht tijdens Nacht van de Nacht.
Nacht van de Nacht is een initiatief van de Natuur- en 
Milieufederaties om aandacht te vragen voor 
lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.
Restaurant, kastelen, maar ook culturele organisaties 
doen mee en doven het licht. Er worden honderden 
activiteiten georganiseerd en restaurants organiseren 
diners bij kaarslicht.
Meer informatie, waaronder een overzicht van de 
activiteiten, is te vinden op nachtvandenacht.nl.
Meer informatie over verlichting in je eigen huis? 
En hoe je kunt besparen met bijvoorbeeld ledverlichting? 
Kijk dan eens op de website van Jouw Huis Slimmer voor 
verschillende tips: jouwhuisslimmer.nl/dienst/verlichting.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Jesse Scholman poseert trots samen groep 1 en 2 van de Heeswijkschool voor de 
trekker van zijn ouders.

vervolg van de voorpaginadoor Sjoukje Dijkstra

Andere gemeenten hebben het lastiger 
door tekorten op Jeugdzorg. 
Die tekorten, waar andere gemeenten 
tegenaan lopen, die spelen hier niet.” 
Hoe dat komt, weet onder andere 
wethouder Jocko Rensen wel te verklaren: 
“We hebben veel partners 
in het veld.
Zo werken we nauw samen met het 
Jeugdteam en SWOM. Inhoudelijk zijn de 
resultaten daardoor voor de inwoners 
goed. Het zorgt tegelijk voor kostenbe-
wustzijn in de organisatie. En dat, terwijl 
we niet op geld sturen, maar op zorg. 
Het vraagstuk is dan altijd: Wat versta je 
onder zorg? Geef je burgers waar ze 
recht op hebben of kijk je naar wat ze 
nodig hebben? We verkeren in de 
gelukkige omstandigheid dat we geen 
extreme zorgvraag hebben. Als dat wel 
zo zou zijn, dan hebben we reserves.” 
Toch probeert Rensen juist daarom ook 
niet teveel de eigen loftrompet te steken. 
“We moeten realistisch zijn. Het kan 
anders uitvallen.”
Uit de begroting voor 2020 blijkt dat 
gemeente Montfoort 9 miljoen ter 
beschikking stelt van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en de 
Jeugd participatiewet. “We gaan door op 
de ingeslagen weg. Ook zullen we een 
nieuwe methode gaan gebruiken, de 
Omgekeerde Toets. Dat is een ideale 
werkwijze, omdat je vanuit de inwoners 
bekijkt wat er nodig is. Aankomende 
jaren gaan we daarmee fl ink aan de slag, 
qua uitleg naar de inwoners. Dat is een 
belangrijke stap.”
Gemeente Montfoort zal nauw blijven 
samenwerken, ook met andere 
gemeenten, maar van een fusie zal het 
niet meer komen, zo werd duidelijk uit de 
presentatie van de begroting: “We 
hebben gesproken met inwoners, met de 
raad en ondernemers. Daar is nadrukkelijk 
uitgekomen dat we zelfstandig verder 
zullen gaan. Waar we willen zullen we 
samenwerken, en dat zullen we vooral 
doen op inhoud.” Wethouder Ivo ten 
Hagen illustreert met een voorbeeld: “Als 
het gaat over het digitaal stelsel, is dat 
handig om dat samen met buur-
gemeenten op te pakken. Voor een 
groot deel zijn de regels overeenkomstig. 
In het ruimtelijk domein (red. omgeving 
waar behoeften van inwoners aan 
wonen, werken, recreëren, transport, 
water en natuur samen komen) moeten 
we wel met veel gemeenten samen- 
werken, ook omdat je niet alleen moet 
willen. Samen sta je sterker.”
“Dat geldt juist voor de invulling van dat 
domein”, vindt hij. Ten Hagen laat weten 
dat ook dit een speerpunt blijft voor 
gemeente Montfoort. Eind dit jaar nog 
gaan we met inwoners praten hoe we de 

binnenstad toegankelijk, verkeersluw en 
tegelijkertijd rolstoelvriendelijk kunnen 
krijgen. Hij refereert daarbij ook aan de 
klachten van Piet de Jong, die in deze 
krant nog niet zo lang geleden zijn onmin 
uitte over het feit dat zijn rolstoel 
afhankelijke vrouw de straat niet meer op 
durft. “Natuurlijk heeft hij gelijk, maar 
voor we beginnen en alles omgooien, 
moeten we polsen bij ondernemers, 
inwoners en alle betrokkenen. Anders 
krijg je klachten, nog voor je begint.” 
Zeker is dat gemeente Montfoort het 
stap voor stap zal doen. “We kunnen het 
niet in een keer in orde maken. 
We moeten ook kijken hoe je bijvoorbeeld 
omgaat met parkeren.”

Omgevingswet
Hetzelfde geldt voor de Woonvisie van 
gemeente Montfoort: “Jongeren en 
senioren wachten het meest op een 
passende woning”, aldus Ten Hagen. 
Toch moet gemeente Montfoort ook hier 
zorgvuldig te werk gaan. Temeer omdat 
er naar verwachting ook buiten de rode 
contouren, ofwel in groen gebied, 
gebouwd gaat worden. Dan moet je kijken 
hoe dat in het landschap zal passen. 
Mensen zullen een stukje uitzicht kwijt 
raken. Verder moeten afstanden tot 
natuurgebieden groot genoeg zijn om 
niet in de problemen te komen. Dat zijn 
de consequenties van de Omgevingswet.” 
Ten Hagen geeft aan met 16 gemeenten 
rondom Utrecht in een groot samenwer-
kingsproject deel te nemen. “Er zijn 
iedere week bijeenkomsten. Hierin zijn 
we echt de samenwerking aan het 
zoeken.”

Toerisme
Van Hartskamp spreekt van een andere 
ambitie: “Ik wil gemeente Montfoort 
meer op de kaart zetten en ik ben 
hierover met omliggende gemeenten in 
gesprek. Hoe kunnen we elkaar hierin 
vinden. Montfoort en Linschoten hebben 
een ijzersterk verhaal qua historie. 
Die historie moeten we meer vertellen.” 
Als voorzitter van de Oude Hollandse 
Waterlinie heeft de burgemeester zich 
ook verdiept in onder andere het 
rampjaar 1672. Het is allemaal zo 
interessant. Er is zoveel te doen. Fietsen, 
varen, wandelen. Als de oudheid je 
bekoort, breng je een bezoek aan 
Montfoort”, zegt ze met een lach. 
Van Hartskamp is tevreden met het 
Toeristisch Overstap Punt (TOP) dat dit 
voorjaar geopend werd in Linschoten. 
“Bij het DoeMeehuis is nu ook een punt 
waar informatie verkrijgbaar is voor 
toeristen. Toch zijn onze inwoners de 
beste ambassadeurs voor hun eigen 
woonplaats”, vindt Van Hartskamp. 
“We mogen trots zijn op Montfoort en 
Linschoten. Dat geldt ook voor de 
ondernemers.”

#Boerenactie Montfoort: 
Op de trekker naar school!

Bekende kinderboekenschrijfster Hijltje 
Vink leest kinderen voor op de Graaf Jan

Jesse Scholman (4) werd afgelopen 
woensdag op wel een hele bijzondere 
manier naar school gebracht.
Op de dag van de #boerenprotesten 
mocht hij met de trekker.
Irma Scholman vertelt: "Jesse was super 
trots! Dat is wel aan zijn koppie te zien. 
Ook al is trekker rijden is voor hem heel 
normaal. Ik heb hem wel expres later 
naar school gebracht om gevaarlijke 
toestanden te voorkomen in de drukke 
schoolspits", zegt ze. Op school mocht 
Jesse ook fruit en zuivel uitdelen. 
"Zijn klasgenootjes waren heel 
enthousiast en blij met de traktatie!"

#Trotsoponzeboeren
John Scholman deelt de foto op 
Facebook. Duidelijk ontroerd over het 
plaatje, schrijft hij: "#trotsoponzeboeren 
dat ben ik! Trots ben ik als melkvee-
houder. Trots op mijn ouders waarvan 
we de kans krijgen om hun melkvee-
bedrijf/levenswerk voort te zetten. Trots 
op mijn vrouw, die er altijd voor 100 
procent voor gaat, ook al is dit wel eens 
taai. Trots ben ik op onze twee jongens 
die al bijna meer kunnen vertellen over 
trekkers dan ik. Natuurlijk hoop ik dat wij 
straks ons levenswerk aan één van hen 

Vorige week dinsdag was de bekende 
boekenschrijfster Hijltje Vink uit 
Stolwijk op bezoek bij de Graaf Jan 
van Montfoort school. Zij kwam de 
kinderen voorlezen, ter afsluiting van 
de Kinderboekenweek.
Aan de kinderen vertelt ze graag dat 
boeken kunnen helpen. "Bij de kleuters 
vertelde ik over een meisje dat gejokt 
had en daarna buikpijn kreeg. Toen had 
ze het aan mama verteld en ging de 
buikpijn weg. Zo laat ik ze zien dat 
boeken kunnen helpen. Misschien denkt 
een van de kinderen dan ook wel:
'Ik moet hetzelfde doen'."
Vooral de kleuters van de Graaf Jan 
onderwierpen de schrijfster aan een 
vragenvuur: "Waar komen boeken 
vandaan?", vroeg de een. "Hoe schrijf 
je?" En vragen als: "Waar woon je?" 
"Heb je dieren of niet?" en "Hoeveel 
luchtballonnen heb je al gezien?"
Over de vraag of ze kinderboeken 
schrijft of grote mensen boeken, moest 
ze even nadenken. "Het zijn eigenlijk 
kinderboeken, maar ook zeer goed te 
gebruiken door grote mensen. 
De belangrijkste reden dat ik schrijf is, 
dat ik het verhaal wil vertellen van 
kinderen die dat zelf niet kunnen. 
Pleegkinderen, gehandicapte kinderen 
of asielzoekerskinderen. Kinderen die 
geen stem hebben zeggen wel: "Dit is 
mijn verhaal, hoor mij." Het zijn dan 
ook vaak informatieve boeken, soms 
bedoeld voor in een klas, waarin 
pleegkinderen of meervoudig 
gehandicapte kinderen terecht komen. 
Of asielzoekerskinderen. In hun boekje 
staat dat deze kinderen erge dingen 
meegemaakt kunnen hebben. 
Zo'n kind kan verdriet hebben. 
Misschien mist het zijn of haar papa? 
Fijn dat klasgenootjes daar dan rekening 
mee kunnen houden."

46 talen
Vink heeft meerdere titels van 
kinderboeken op haar naam staan, 
waaronder 'Brenda heeft een draakje in 
haar bloed'. Dat boek gaat over een 
tweejarig meisje dat als pleegkind bij haar 
kwam. "Ik ben pleegmoeder van negen 
pleegkinderen. Brenda is daar een van. 
Zij moest naar de peuterspeelzaal, maar 
ik zag wel problemen, want zo'n kind 
met een sonde, die altijd naar het 
ziekenhuis moet en soms opgenomen 
moet worden… Daar schrikken mensen 
van. Dus, bedacht ik dat ik er een verhaal 
over moest schrijven: Wat Brenda 
meemaakt, hoe het komt, waar je wel of 
niet bang voor moet zijn. Dat je op je 
bloed moet letten." Wereldwijd was haar 
boek een groot succes. "Het is vertaald in 
46 talen."
Na het succes werd haar gevraagd of ze 
en boekje wilde schrijven over Pleegzorg. 
Twee boeken schreef ze erover. "Het ene 
boek verhaalt van een jongetje dat naar 
een kindertehuis gaat, het andere van 
een meisje dat naar een pleeggezin gaat", 
aldus Vink. "Toen kwam het Jaar van de 
Gehandicapten, en vroeg een kinderarts 
mij of ik daarover niet eens een boek kon 
schrijven. Vervolgens was in 2004 de 
tsunami in Thailand. Mijn boekje Brenda 
was daar heel bekend. Na de tsunami, 
begin 2005 werd ik gevraagd om naar 
Thailand te komen om een boekje te 
schrijven. Er zaten allemaal kampen vol 
met kinderen die getraumatiseerd waren. 
Tien dagen heb ik er gezeten. Gebaseerd 
op traumaverhalen kon ik voor deze 
kinderen een boekje schrijven."

Pleegouders tekort
Ook al is ze zo succesvol, en kan ze het 
er ook wel druk mee hebben, haar 
pleegkinderen komen altijd op de eerste 
plaats, vertelt de schrijfster. "De jongste is 
vier. De oudste van 30 woont onder 
begeleiding en komt in het weekend 
thuis. 30 pleegkinderen heeft ze 
opgevangen. Eerst samen met haar man, 
totdat ze ging scheiden. Nu staat ze er 
alleen voor. Desondanks is ze blij en 
dankbaar: "Pleegzorg is altijd boeiend en 
verrijkend geweest. Wat het ene kind in 
je oproept, is anders dan het andere 
kind. Zo heeft het ene kind behoefte aan 
grappig en gezellig en doe je vanzelf 
grappig en gezellig. Is een kind ernstig, 
dan benader je dat op een andere 
manier. Pleegzorg heeft mij veel meer 
mens gemaakt dan ik eigenlijk ben. 
Ik kan het ook iedereen aanraden. Er zijn 
heel veel pleegouders tekort", zegt ze.
Na een korte pauze, mag de schrijfster 
door naar groep vier en vijf. In groep 4 
en 5 wordt ze hartelijk ontvangen en 
gaan gelijk de vingers de lucht in bij de 
eerste vraag. "Welke verhalen zijn wel of 
niet echt gebeurd?" "Heb je wifi  in de 
ruimte?"
"Elk boek dat ik schrijf is een informatief 

boek", legt ze uit. "Ik schrijf boeken die 
echt gebeurd zijn, maar ook iets 
vertellen over een probleem."

Reactie
"De leukste reactie die ik vandaag 
voorbij heb horen komen was van een 
jongetje, toen ik net het boek over 
Mikko voorlas", zegt Vink later. 
"Hij vertelde: 'Ik was vorige week ziek, 
toen heeft mijn moeder mij het ook al 
voorgelezen.' Hij zei er nog bij dat hij 
ook alle oefeningen had gedaan die aan 
het einde van het boek staan. Dat zijn 
zulke leuke reacties… "

door Sjoukje Dijkstra

Oprichting ondernemersvereniging 
Linschoten
Op vrijdag 8 november wordt er een lunch georganiseerd voor de ruim vijftig 
ondernemers in Linschoten die via de OZB op hun bedrijfsgebouw bijdragen 
aan het Ondernemersfonds Montfoort Linschoten.
Tijdens deze lunch worden ze geïnformeerd over het Ondernemersfonds 
Montfoort/Linschoten en de oprichting van de ondernemersvereniging Linschoten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Belo, tel. 06-51420473 
of Eric Jan Hagoort, tel. 06-26332041.

Alle lokale vrijwilligersvacatures op Montfoort Werkt!

Met trots en tranen van geluk, kijk ik dan 
ook naar de foto, waar onze oudste, vol 
trots, met zijn klas voor de trekker van 
z'n ouders staat. Zeker in deze tijd waar 
de waardering voor de agrarische sector 
niet vanzelfsprekend is. Was iedereen 
maar zo trots!" John en zijn vrouw Irma 
laten beiden weten: "Dan ben je 4 en 
snap je het beter dan politiek Den Haag, 
dat je op die leeftijd al zo trots kunt zijn 
op papa en mama."

over kunnen dragen, en zal daar dan ook 
alles aan doen om dat mogelijk te maken. 

Het lokale vacatureplatform 'Montfoort 
Werkt' breidt uit! Voor veel bedrijven 
en werkzoekenden is het platform al 
zeer waardevol in de zoektocht naar 
een betaalde baan, maar sinds 
1 oktober is het voor alle inwoners uit 
Montfoort en omgeving ook mogelijk 
via het platform op zoek te gaan naar 
vrijwilligerswerk.

Waarom ook vrijwilligerswerk?
Ook in een betrokken gemeente als 
Montfoort is de roep om vrijwilligers 
groot. Veel vrijwilligersorganisatie hebben 
een tekort aan vrijwilligers, terwijl mensen 
die graag een handje willen helpen vaak 
niet weten waar ze moeten zoeken naar 
een leuke vrijwilligersfunctie. 
Op Montfoort Werkt kunnen organisaties 
straks kosteloos al hun vrijwilligers-
vacatures plaatsen, waardoor inwoners 
op één plek een compleet overzicht 
krijgen van de mogelijkheden op het 
gebied van vrijwilligerswerk.
Montfoort is een betrokken gemeente, 
waar dingen mét én voor elkaar gedaan 

worden. De inwoners van Montfoort en 
Linschoten zorgen samen voor een 
gemeente waar iedereen trots op kan 
zijn. Montfoort Werkt wil graag een 
steentje bijdragen door organisaties de 
mogelijkheid te geven hun vrijwilligers-
vacatures kosteloos op het platform te 
plaatsen.

De werking van het platform
Het platform Montfoort Werkt is 
oorspronkelijk een initiatief van 
Ondernemersfonds Montfoort. 
In samenwerking met Stichting Welzijns-
ondersteuning Montfoort/Linschoten 
(SWOM) zal het platform ook ingezet 
worden voor het tonen van vrijwilligers-
werk. "De taak van SWOM is om de 
gemeenschapszin te vergroten en dat 
iedereen mee kan doen. Dat hoeft niet 
alleen bij SWOM te zijn. Vrijwilliger zijn 
van Het Knooppunt of bij de plaatselijke 
voetbalvereniging is net zo belangrijk", 
aldus Marie-José Hermans, directeur 
van SWOM.
Alle inwoners van Montfoort kunnen 

sinds 1 oktober in één oogopslag alle 
vacatures in hun gemeente zien: 
van betaalde baan en stageplek tot 
vrijwilligersfunctie.
Voor meer informatie omtrent het 
platform www.montfoortwerkt.nl,
bekijk de website.
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Oud Montfoort een succes
Hoe krijg je een bomvolle zaal stil, 
ontroerd, aan het lachen en geboeid. 
Gewoon een verhaaltje vertellen en 
wat plaatjes laten zien. Het is Cultureel 
Montfoort in samenwerking met de 
stichting Oud Montfoort gelukt om 
veel inwoners en oud-inwoners een 
plezier te doen met een avondje 
Montfoort.
Al ver voor 19.00 uur kwamen de eerste 
bezoekers om foto's te kijken die 
uitgestald lagen in de zaal. Herkenning 
en de verhalen onderling werden al snel 
uitgewisseld. Stichting Oud Montfoort is 
nog maar pas opgericht en voorzitter 
Lex van Wijk gaf in zijn openingswoord 
een korte introductie over de doelstelling 
en de plannen. Peter Versloot had 
prachtige beelden van Het Oude 
Stadhuis en de IJsselpoort met 
historische feiten en verhalen. 
Het ontstaan van de knopenindustrie en 
de naam knopendraaiers werden aan de 
hand van beelden duidelijk toegelicht.
Welk bijzonder materiaal er allemaal in 
de Oudheidskamer ligt, vertelde Kees 
Bazuine. In een maandelijks wisselende 
exposite wordt dit in het Huis der 
Gemeente tentoongesteld.
Fred Dewachter kreeg al snel met zijn 
beelden over het transport en de 
middenstand in Montfoort de lachers op 

zijn hand. Hij ontlokte menig 'oh ja' en 
'kijk is, dat is die', maar ook door zijn 
humorvolle presentatie werd dit een 
levendig onderdeel van de avond.
Het hoogtepunt was echter wel de 
fi lmpresentatie door Hans Bruijnel met 
fi lms, gemaakt door zijn vader, zo'n zestig 
jaar terug. Zijn enthousiaste toelichting 
over de personen en ter gelegenheid 
waarvan de beelden waren maakte het 
helemaal compleet. Geweldig om te zien 
hoe Montfoort destijds functioneerde, de 
aanleg van riool was een belevenis. Tot 
in de jaren 60 was de ton nog in gebruik. 
Ouders en grootouders kwamen voor 
velen in beeld. In de fi lm kwam de voor 
vele bekende Kijzer de Jood naar voren. 
Zijn alom bekende fi ets stond eveneens 
tentoongesteld!
Met een dergelijke invulling kan een 
avond niet meer stuk; het ontlokte 
enthousiaste reacties. "Wat hebben jullie 
ons een plezier gedaan met deze onver-
getelijke avond!" Maar het was eveneens 
een reünie van oud-stadsgenoten.
Vanwege de grote belangstelling komt 
er een tweede avond en wel op 
19 maart 2020. Reserveren kan via: 
www.cultureelmontfoort.nl , er zijn 
nog kaarten beschikbaar. Geen losse 
verkoop aan de zaal en ook voor deze 
avond. Vol=Vol.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Nelly Ockhuijsen met haar dochter Eline.
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Autumn Sounds
voor middelbare scholieren
Aanstaande zaterdag 26 oktober is 
er voor alle middelbare scholieren 
een disco in het Sint Joseph gebouw 
in Montfoort. Dit evenement wordt 
georganiseerd door 3 Seasons. Een 
samenwerkingsverband van diverse 
partijen met maar één doel:

In de herfst, winter en voorjaar 
een vette party organiseren 
voor alle 13 plus scholieren uit 
o.a. Montfoort, Oudewater, 
Woerden en directe omgeving.

Ook voor de editie Autumn Sounds 
worden de beste DJ’s en licht- en 
geluideffecten naar het Sint Joseph 
gebouw gehaald om een gigantisch 
feest te bouwen. De avond begint 
om 21.00 uur en duurt tot 0.30 uur.
Voor deze herfst editie zijn e-tickets 
verkrijgbaar voor 5 euro via 
www.3seasons.nl. Aan de deur is 
de entree 7 euro. Er is plaats voor 
500 jongeren, maar let wel op 
Vol=Vol.

www.3seasons.nl. Aan de deur is 
de entree 7 euro. Er is plaats voor 
500 jongeren, maar let wel op 
Vol=Vol.

Zet ook de volgende datums in je agenda:
Vrijdag 13 december 2019: www.white-xmas.nl

Zaterdag 19 april 2020: Spring-vibes

Gemeente Montfoort geeft mantelzorgers 
mantelzorgwaardering
Wat mantelzorg precies betekent in de praktijk, daar kan Nelly Ockhuijsen uit 
Linschoten over meepraten. Ze heeft een gezin met drie kinderen, waarvan een 
twintigjarige dochter met een meervoudige beperking: "Een week doorslapen? 
Dat komt bij ons weinig voor".

Zelf zou ze haar mantelzorgtaken liever 
niet als mantelzorg omschrijven. "Ik ben 
gewoon een moeder die voor haar kind 
zorgt. Dat doet iedere moeder. Ook als 
het wat moeilijker is." Wat voor naam je 
er ook aan geeft - mantelzorg of iets 
anders -, feit is dat het leven van Nelly en 
haar gezin in het teken staat van dochter 
Nienke. Overdag is Nienke bij Siloah in 
Bodegraven, een woonvorm met 
dagbesteding met een reformatorische 
identiteit.

Taken goed verdeeld
De zusjes van Nienke, Eline (17) en Ilse 
(15), staan ook altijd klaar voor hun zus. 
De taken in het huishouden zijn goed 
verdeeld. "Natuurlijk blijven wij de verant-
woordelijkheid dragen", benadrukt Nelly. 
"Daarom neem ik haar altijd mee. 
Ook als ik boodschappen moet doen. 
Maar ze helpen mee, en dat is ook nodig, 
omdat ik zelf vanwege mijn gezondheid 
de zorg niet meer volledig kan dragen."

Nightwatch
"Nienke heeft ook epilepsie", vertelt ze. 
"Daarom zijn de nachten vaak gebroken". 

Vlakbij haar heeft Nelly een monitor staan 
waarop ze Nienke altijd kan zien. Nienke 
ligt nu lekker te slapen. Om haar arm 
heeft ze een armband, een zogenaamde 
Nightwatch. Die geeft alarm wanneer de 
hartslag omhoog schiet. Dat gebeurt 
tijdens een epilepsieaanval.

24/7
Nienke heeft 24 uur per dag zorg en 
toezicht nodig. Wanneer Nelly en haar 
man Wim eens weg willen, moet de zorg 
voor Nienke goed geregeld zijn. 
Zij kunnen een beroep doen op familie en 
vrienden uit hun netwerk als dat nodig is, 
maar ongepland een avondje weg is niet 
haalbaar.
"Gelukkig kan de zorg vanuit een 
Persoonsgebonden budget uit de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) goed geregeld 
worden voor Nienke. Bij Siloah, waar 
Nienke overdag vaak is, kan zij ook blijven 
logeren. Met ondersteuning van deze zorg 
kunnen we het thuis redden."

Opgeruimd
"Het lijkt nu wel alsof het alleen maar heel 
zwaar is", zegt Nelly. "Maar het is ook 

heel mooi met Nienke, want wat er ook 
gebeurt, ze is altijd opgeruimd en 
opgewekt. De moeilijke perioden in ons 
leven waren juist een hele rijke tijd voor 
ons. Wij voelden ons gedragen door het 
geloof en het gebed van de mensen om 
ons heen."

Zorgzaam
Nelly merkt dat de situatie in het gezin 
Eline en Ilse mede vormt. "Het mooie is 
dat het twee heel verschillende kinderen 
zijn. Als Nienke 's nachts naar het 
ziekenhuis moet, is Ilse degene die de tas 
inpakt en de hond in de bench doet. 
Eline is meer van de verzorgende kant. 
Zij wil ook verpleegkundige worden. 
Beiden zijn zo op hun eigen manier heel 
zorgzaam."

Verpleegkunde
Eline die ook bij het interview aanwezig 
is, vertelt hoe het voor haar is om op te 
groeien met een zus die veel zorg nodig 
heeft. "Ik vind het totaal niet erg. 
Voor mij is het normaal. Na deze school 
(HAVO) wil ik verpleegkunde studeren. 
Dat past wel bij mij." Ze denkt wel dat ze, 
mede door de zorg voor haar zus, 
geïnspireerd is om die kant op te gaan. 
Afgelopen zomer werkte ze in het 
ziekenhuis, dat is haar goed bevallen. 
"Dat zou ik later wel willen doen."

Uitjes voor jonge mantelzorgers
Dat er speciaal voor jonge mantelzorgers 
- zoals zij - ook activiteiten georganiseerd 
worden door SWOM, vindt ze erg leuk. 
"Bij het laatste uitje deden we een 
'Escape spel' in de stad: Escape the 
Maze. Dat was erg gezellig."

Mantelzorgwaardering 2019
Op 10 november is de landelijke dag van 
de mantelzorg. SWOM reikt namens de 
gemeente Montfoort dit jaar weer de 
mantelzorgwaardering uit. Mensen die 
minimaal 8 uur per week, drie maanden 
aaneengesloten zorgen voor een inwoner 
uit Montfoort of Linschoten kunnen deze 
waardering aanvragen.
De waardering wordt feestelijk uitgereikt 
op 9 november in Sint Joseph. 
De mantelzorgwaardering kan ook op 
twee andere momenten opgehaald 
worden, meer informatie hierover: 
www.swomontfoort.nl.
Aanmelden voor de mantelzorgwaar-
dering kan via: www.swomontfoort.nl/
vraag-de-mantelzorgwaardering-aan of 
via de mail mantelzorgwaardering@
swomontfoort.nl

door Sjoukje Dijkstra



SVL - Montfoort S.V. 3-2
Afgelopen zaterdag moest Montfoort SV’19 op bezoek bij SVL in 
Langbroek. Beide ploegen hadden na vier speelrondes 7 punten.
De winnaar had een goede kans om de derde plek te bemachtigen, terwijl 
de verliezende ploeg een pas op de plaats zou moeten maken. Montfoort 
SV begon sterk en er kwamen meerdere kansen. De ploeg was de betere ploeg, maar paste 
zich, naarmate de eerste helft vorderde, steeds meer aan aan het povere spel van SVL.
In de 10e minuut werd de thuisploeg geholpen door een eigen doelpunt van Don Mimpen, 
1-0. In de 17e minuut werd de stand na een vlot lopende aanval gelijkgetrokken. Bilal 
Laoikili werd goed vrijgespeeld en kon vanaf de achterlijn de bal aan de geheel vrijstaande 
Jort van Geffen geven, die de bal voor het intikken had en de dik verdiende 1-1 op het 
scorebord bracht. Met deze stand gingen beide ploegen de rust in.
Met een minder Montfoort SV na de thee, werd al snel duidelijk dat de ploeg die als eerste 
zou scoren waarschijnlijk ook zou winnen. Beide kemphanen werden gelijkwaardig aan 
elkaar en er werd voor iedere meter veel strijd geleverd. In de 72e minuut kwam SVL op 
voorsprong na een prima indraaiende vrije trap die uitstekend werd binnengekopt door 
Hofman, 2-1. Montfoort SV rukte steeds verder op om de gelijkmaker te forceren. Hierdoor 
ontstonden grote ruimtes waar SVL dankbaar gebruik van maakte en na een vlijmscherpe 
counter in de eindfase scoorde Van Doorn de 3-1. Direct hierna zorgde Denny van Loen in 
de 90e minuut met een wonderschone goal voor de 3-2, maar het ontbrak aan tijd om ook 
nog voor de gelijkmaker te gaan. Montfoort SV ging met lege handen huiswaarts en zakt 
naar een zevende plek op de ranglijst. Aankomende zaterdag komt WNC op bezoek, waar 
om 14.30 u de aftrap zal worden genomen.
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Middenvelder Joey van Kouwen, hier in duel met Patrick de Jong, speelde een zeer 
verdienstelijke wedstrijd (voor meer actiefoto’s zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

Het duel der gemiste kansen
Linschoten - Siveo 2-2

Pak slaag voor WDS
WDS - Floreant 0-7

Het was droog en prima weer om te 
voetballen en een handjevol vaste 
supporters was naar het Sportpark 
Rapijnen gekomen om de verrichtingen 
van de thuisploeg te aanschouwen. 
Scheidrechter Leen van der Velden uit 
Alphen aan den Rijn fl oot even na drie 
uur voor de aanvang van de wedstrijd. 
De ploeg van trainer-coach Koos van 
Zoest nam direct het initiatief en na een 
snelle aanval over links schoot Luuk 
Bregman al na 40 seconden de 1-0 
binnen voor de Zegvelders.

Al in de tweede minuut hadden de 
bezoekers de bal achter doelman 
Jan Boerefi jn laten belanden, maar een 
vlagsignaal van assistent-scheidsrechter 
Stouthart werd tot grote ergernis van de 
Floreant-bank gehonoreerd. De spelers 
zelf hadden schijnbaar zoveel zelfver-
trouwen getankt in de seizoenstart 
(12 uit 4) dat zij uitdroegen dat het wel 
in orde zou komen. En zulks was ook 
het geval. De op de linkerfl ank gestarte 
Simeon van Klaveren ontpopte zich al 
snel als de aanjager van de Boskoopse 
combinaties die aanvankelijk slechts drie 
hoekschoppen op rij opleverden en een 
schot op doel van diezelfde Van Klaveren 
waarop Jan Boerefi jn het juiste 
antwoord had.

Vier in een kwartier
Pal hierna was driemaal net geen 
scheepsrecht voor Floreant, omdat de 
derde inzet op rij bij een scrimmage 
door Mike van der Steen op de doellijn 
werd gekeerd. Drie minuten later was 
het wel raak. In de 30e minuut kwam 
De Bruyn over links door en hoefde de 
attent meegelopen Monissen slechts zijn 
voet tegen de bal te zetten; 0-1. 
Daarna ging het in een rap tempo. 
Spits Hilgeman gaf Boerefi jn in de 
36e minuut het nakijken met een 
geplaatst schot (0-2) , een hoekschop 
leverde door een ultieme redding van 
WDS’ Steven Verlaan niets op, waarna 

Kans op kans
Linschoten was duidelijk van slag en 
kreeg voorlopig geen grip op de vele 
aanvalsgolven van de bezoekers. De druk 
was groot en na een verkeerde uittrap 
van doelman Ankone en het verprutsen 
van de bal, kon Blonk op links opstomen 
en werd zijn voorzet in de 8e minuut 
door Martijn Verlaan fraai in de touwen 
getikt, 0-2. Siveo was de beter spelende 
ploeg maar het schoot ernstig tekort, 
daar waar het in het voetbal uiteindelijk 
allemaal om draait: doelpunten maken!

Bart Houdijk namens de Boskopers nog 
over schoot. Het gelukte WDS echter 
niet de schade met de rust in zicht te 
beperken, want Hilgeman en 
Van Klaveren verdubbelden de score nog 
voor de thee tot 0-4. Bijna gelukte het 
Emiel Griffi oen op slag van rust nog iets 
terug te doen, maar doelman Smeenk 
weigerde hieraan mee te werken.

Pats, boem, over
Mocht deze oprisping nog enige hoop 
hebben doen postvatten, dan werd die in 
de 46e minuut van de wedstrijd volledig 
de grond in geboord. Middenvelder Bart 
Houdijk liet Jan Boerefi jn na een boogbal 
voor de vijfde maal naar het net gaan; 5-0. 
Goede raad leek duur. Moest WDS zich 
massaal in de verdediging terugtrekken 
om een dreigend debacle te voorkomen? 
Of eenvoudigweg doorvoetballen en er 
het beste van hopen? Gekozen werd 
voor de laatste optie en daardoor 
veranderde het spelbeeld nauwelijks, zij 
het dat de dadendrang van de bezoekers 
ietwat verminderde. Zowel Mike van der 
Steen als Miquel Zouw deden een niet 
geslaagde poging iets aan de stand te 
veranderen ten voordele van WDS en 
aan de overzijde pareerde Jan Boerefi jn 
na 59 minuten een poging van 
Van Klaveren ten koste van een 

De vele mogelijkheden die de 
geelhemden creëerden waren vaak 
moeilijker om te missen dan te scoren. 
In de 12e en 17e minuut liet Stolwijk 
ook twee uitgelezen kansen onbenut en 
mocht de thuisploeg van geluk spreken 
dat de cijfers op het scorebord de 
verschillen nog niet veel duidelijker 
toonden. Toch ging Linschoten iets 
rustiger en georganiseerder spelen en 
dat leverde voor Van Kouwen een goede 
mogelijkheid op, maar zijn inzet werd in 
de 25e minuut gepareerd door doelman 
Streng. Vlak voor rust had Roozenboom 
de beste mogelijkheid om ook iets aan 
de achterstand te doen, maar zijn schot 
ging hoog over. Het scorebord bleef dus 
op 0-2 staan en met deze stand gingen 
beide ploegen de rust in voor de thee en 
tactisch overleg.

Daan Roozenboom
Iedereen verwachtte dat Siveo in de 
tweede helft orde op zaken zou gaan 
stellen, maar dat liep even anders. 
De ploeg van coach Ben Rietveld 
kwam verrassend sterk terug en nam 
met de wind mee op zijn beurt het 
initiatief in de wedstrijd, op jacht naar 
de aansluitingstreffer. 
Ook de gretig opererende Roozenboom 
had moeite met scoren en kreeg bij twee 
uitgespeelde megakansen de bal niet 
tussen de palen. Daarentegen kreeg de 
onfortuinlijke Bregman de bal wel achter 
zijn doelman, nadat hij een hoge voorzet 
van een roodbroek ongelukkig binnen 
kopte, 1-2. Het duel werd daarna 
grimmiger en wat onvriendelijker, 
waarbij arbiter Van der Velden in de 
64e minuut maar liefst drie gele kaarten 
trok bij een opstootje. In de 80e minuut 
was er weer een prima aanval over 
links, die na een voorzet van Baars 
resulteerde in een open kans voor de 
uitstekend spelende Sam da Cruz, maar 
ook hij kon zijn inzet voor de thuisploeg 
niet verzilveren. In de 71e minuut werd 
een doelpunt van Jelle Baars om 
onduidelijke redenen afgekeurd, maar 
twee minuten later schoot Daan 
Roozenboom op aangeven van Da Cruz 
zijn ploeg uiterst beheerst op gelijke 
hoogte, 2-2. Aan de stand verandert er 
voor Linschoten niet veel, maar trainer 
Rietveld en zijn ploeg zullen veel 
vertrouwen putten uit deze prima 
gespeelde tweede helft.

hoekschop.
Een minuut later was de 
0-6 toch een feit, nadat Van Klaveren 
invaller Ahmidouch de bal op een 
presenteerblaadje aanleverde.

Eer niet gered
Twee mogelijkheden om de eer nog te 
redden leden vervolgens schipbreuk. 
Het afstandsschot van Emile Griffi oen 
werd gekeerd en de kans voor William 
Tichem werd door Smeenk geblokt. 
Aansluitend werd het op driekwart van 
de partij nog 0-7. Weer was 
Van Klaveren de aangever via een 
dieptepass en fungeerde Hilgeman als 
afronder. De Boskopers lieten 
aansluitend een aantal bankspelers in de 
vreugde delen, terwijl WDS-coach 
Willem Lok een aantal spelers uit hun 
‘lijden’ verloste. Een aantal overtre-
dinkjes die gebaseerd waren op het 
‘zure druiven-gevoel’ waren de meest in 
het oog springende feiten in de slotaktes 
van deze partij waarin Floreant niets 
wenste weg te geven. Ook geen 
eretreffer. Na het laatste fl uitsignaal van 
scheidsrechter Jaap van der Wind 
stonden de gezichten dan ook strak.
De Boskopers waren overduidelijk een 
maat te groot voor de enigszins 
gehandicapte Driebruggenaren die naast 
de in het huwelijk getreden aanvoerder 
Jos Lodder ook geen beroep konden 
doen op Eric Cromwijk, Hans Simon en 
Elwin van der Stigchel. Overigens lijkt er 
weinig aanleiding tot paniek. Er zijn 
voldoende tegenstanders voorradig 
waartegen de nodige punten kunnen 
worden binnengehaald.

Speelronde 5 bij de zaterdagamateurs uit de IJsselstreek verliep qua 
resultaten niet geheel vlekkeloos. Alleen FC Oudewater kwam tot een 
driepunter. Bij Lugdunum werd de eerste zege van het seizoen behaald. 
De Oudewaternaren wonnen met 0-3.
Het middenmootgevecht tussen SVL en Montfoort SV’19 eindigde in 
een nederlaag voor de bezoekers. SVL wist het net eenmaal meer te 
vinden en won met 3-2.
Het ‘duel der gemiste kansen’ tussen Linschoten en Siveo ‘60 eindigde 
in een 2-2 gelijkspel.
WDS kreeg een zevenklapper te verwerken. Koploper Floreant won in 
Driebruggen met maar liefst 0-7.
Het duel tussen Haastrecht en BSC ‘68 eindigde zoals het begon; 0-0. 
Dinsdagavond komt de ploeg wederom in actie. Voor de eerste ronde 
van de bekercompetitie moet het naar Poeldijk om aan te treden tegen 
Verburch.

VOETBALWEEKEND
door Joop Kurver

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

 
KijkOp App

PROGRAMMA
Zaterdag 26 oktober

Montfoort S.V. ‘19 - WNC 14.30
FC Oudewater - VVSB 14.30
Alphense Boys - Linschoten 15.30
Amerstolse S.V. - VV Haastrecht 14.30
GSV - SPV ‘81 15.00
Bergambacht - WDS 15.00

BEKERVOETBAL
Dinsdag 22 oktober
Olympia ‘25 - Montfoort S.V. ‘19 20.00
Verburch - VV Haastrecht - 20.00
Woensdag 23 oktober
RKAVV - FC Oudewater 20.00

ZATERDAGVOETBAL

www.vvhaastrecht.nl

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 26 oktober - 14.30 uur

Haastrecht
Ammerstol

Overbeek Container Control bv

OCC

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT
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Wedstrijdbal: Asbest Assist
 Vincent Oosterwijk
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In de onderste regionen van de 4e klasse B wordt veel strijd geleverd om de 
punten voor de plaatsen 7 tot en met 13. De thuisploeg, Linschoten, op plek 
12 met drie verliespartijen en nog geen punten, moest het afgelopen zaterdag 
opnemen tegen de nummer 10, Siveo ‘60, dat uit vier wedstrijden ook maar 
slecht 2 punten wist te behalen.
In een zeer levendig duel, met niet al te hoogstaand voetbal, werden tot ieders 
verbazing zeer veel doelrijpe en open kansen fi naal gemist. Vooral Siveo, dat in 
de eerste helft de bovenliggende partij was, en al vroeg op een 0-2 voorsprong 
kwam, miste kans op kans. Linschoten kwam na de thee verrassend sterk terug 
en wist geheel verdiend het duel naar 2-2 gelijk te trekken.

Voor het spreekwoordelijk breken van de ban had de tegenstander uit Boskoop 
precies een half uur nodig. Daarin hadden zij gaandeweg steeds meer greep op 
de wedstrijd laten zien en de druk zienderogen verhoogd. Daaraan werkte WDS 
zichtbaar mee door veel risicopasses die balbezit verstoorde en de tegenstanders 
de gelegenheid gaf de ontstane ruimte te benutten. Dat deden de Boskopers 
met op snelheid gebaseerd combinatievoetbal waartegen de WDS-defensie 
steeds minder bestand leek. Daarin ontbrak aanvoerder Lodder en ook Hans 
Simon verscheen niet op het appel.

door Gerard van Hooff

BSC ‘68 - Haastrecht 0-0
Het BSC-aluminium voorkwam zaterdag dat Haastrecht met een overwinning 
Benthuizen kon verlaten. Aan het einde van de wedstrijd hadden paal en lat 
zo vaak een treffer voorkomen dat de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel eindigde. 
Vooral de soms ongrijpbare Stephan Bakker had deze middag een 
abonnement latje- en paalschieten afgesloten. Het lukte de linkspoot maar 
niet om BSC-doelman Verhoef te verschalken. Ook Haastrecht kwam enkele malen goed 
weg. Toen Niels Mulder zich de bal van de voeten liet afplukken leek BSC op voorsprong te 
komen. Mark Stauthamer werd gepasseerd maar de geplaatste lob verdween tot opluchting 
van heel Haastrecht net naast het doel. De thuisclub kwam voor de rust nog goed weg toen 
een smerige overtreding ‘slechts’ met geel werd bestraft.
Na de thee zou er aan het wedstrijdbeeld niet veel veranderen. Haastrecht bleef kansen 
creëren maar, zoals reeds gememoreerd, het was niet de middag van Stephan Bakker. In de 
slotfase kwam Haastrecht nog goed weg toen een perfecte voorzet van Guido de Peinder 
door Rowin Bouwmeester rakelings over het doel werd geschoten.
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DARTEN

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Laageind 11a, 3465 KG  Driebruggen        0 3 4 8 - 4 5 3  6 6 1

MULTI-TUIN EN LANDSCHAP

Ben jij onze nieuwe collega?

3 VOORMAN / VAKMAN
Voor aanleg van onder andere
beschoeiingen, bruggen, tuinen, speelterreinen,
groenvoorzieningen en bestratingen.

Met passie voor het opleiden van leerlingen.

Voor meer informatie bel of mail Egbert Hogendoorn
via 06-51336589 of e.hogendoorn@multituin.nl

Stoeterij zoekt handige medewerker
Ben je handig met bosmaaier, tractor en mestvork? 

En weet je hoe je moet omgaan met paarden? 
Dan heeft Stoeterij Saeland een mooie deeltijdbaan voor je.

We zoeken iemand voor circa 20 uur per week (waaronder in elk geval de zaterdag) 
voor weilandbeheer en voor het schoonmaken van stallen en paddocks.

Sollicitaties graag per mail aan info@saeland.nl ter attentie van 
de heer H. Stupers. Meer informatie via 06-51070818.

Saeland is een kleinschalige fokkerij van IJslandse paarden, 
die bij ons worden opgeleid tot sport- of recreatiepaarden.
Gemiddeld wonen er zo’n 15 paarden op circa 3,3 hectare 

tussen de Hekendorpse Buurt en de Hollandse IJssel.

Woerden • 0348 - 43 13 99 • info@restaurantdemarkies.nl • www.restaurantdemarkies.nl

Wil jij de leukste horecabaan 
in Woerden en de meeste 
zon- en feestdagen vrij?

Kies voor de Markies! 
Wij zoeken medewerkers in de keuken en bediening. 

Mail of bel ons voor meer informatie.

Lugdunum - Oudewater 0 - 3
Zouden met name de jonge oudewaterse verdedigers het hoofd kunnen 
bieden aan het krachtvoetbal van hun tegenstanders? dat was de grote vraag. 
Wel, onder leiding van centrale verdediger job anbergen deden ze het 
uiteindelijk prima. Vooral in de eerste helft trachtte lugdunum de bezoekers 
met kort dekken en storen het voetballen onmogelijk te maken.  
dat ging gepaard met stevig voetbal. Toch viel de eerste gele kaart voor een oudewaternaar; 
Walter van der neut. lugdunum werd uiteindelijk op het gele kaartengebied winnaar. 
de eerste aanvalsdriften kwamen van de kant van lugdunum. al kort na het beginsignaal 
ging een schot van Koos de Haas maar net langs het domein van doelman de Ruyter en bij 
wat ‘gewriemel’ voor het oudewaterse doel leek boekhidous de bal in het oudewaterse doel 
te werken. de bal ging echter naast. in het begin speelde oudewater ook wat onrustig, het 
goed aannemen van de bal lukte niet altijd, mede door het in eerste instantie storende werk 
van de tegenstander. er zat tot dat moment weinig rust in de ploeg. Keeper arnold de Ruyter 
moest een keer de bal van de schoen van Koos de Haas afhalen en zijn collega aan de 
overzijde, Van Wanrooij, toonde zijn klasse bij een schot van bart griffioen.  
na een half uurtje veranderde het beeld van de wedstrijd langzaam en kreeg FCo wat meer 
grip op het spel. dat werd uiteindelijk ook beloond met een doelpunt. na een ingooi van 
Walter van der neut was het aanvoerder Menno Venhof die op fraaie wijze het net wist te 
vinden; 0-1 (30e min.). Tussendoor ergerde iedereen die oudewaters was zich aan het 
gedrag van leidenaar Van leeuwen. Vaak waren de gastheren meer met zichzelf bezig dan 
met hun team. Kort voor het rustsignaal schrok Wouter van sprundel zo heftig van de hem 
geboden kans dat hij over de bal struikelde.
Het over het hoofd zien van twee overtredingen op rij binnen de leidse ‘zestien’ was iets wat 
de oudewaterse spelers de dienstdoende referee niet in dank afnamen. eerst werd nick van 
den ijssel, inmiddels in het veld voor de geblesseerde ivo anbergen, onreglementair ten val 
gebracht en meteen daarna telde een verdedigende handsbal ook al niet mee.  
Van den ijssel zon op wraak en kreeg die ook bijna, zijn fraaie schot werd echter door 
keeper Van Wanrooij gepakt. Van den ijssel’s tweede poging ging rakelings langs de paal 
aan het doel voorbij. jesper van der Zwart stond aan de basis voor het tweede oudewaterse 
treffer. Zijn inzet werd beloond en Wouter van sprundel was de afmaker; 0-2 (71e min). 
Tussendoor was lugdunum nauwelijks gevaarlijk meer. sven Rietveld, net ingevallen voor 
bart griffioen, bracht keurig de 0-3 (79e min.) op het scorebord mede dank zij een prima 
assist van Menno Venhof. Rest nog dat daniël gras zijn kopbal op het vijandelijke doel door 
de oudewaterse doelverdediger zag gepareerd. Kort hierna was de eerste overwinning van 
het seizoen een feit.

Honkballers Green Hearts kampioen

De Vaart doet goede zaken
De Vaart - Woerden7 9-1
in de strijd om het kampioenschap van de 4e klasse a deden de tafeltennissers uit 
linschoten weer goede zaken. Het bezoekende woerden 7 werd verslagen met 9-1 
waarmee de vaart nu leidt met 42 punten uit zes wedstrijden.
richard aantjes moest in zijn eerste partij nog een achterstand van twee games goed 
maken om uiteindelijk met 11-6 in de vijfde te winnen. verder won hij zijn enkelpartijen 
vrij gemakkelijk evenals wim van kesteren. edwin de waard kon in zijn tweede partij 
na een 2-0 voorsprong net niet winnen en bezorgde woerden zo het enige tegenpunt. 
aantjes en de waard wonnen het dubbel.
volgende week vrijdag speelt de vaart uit tegen concurrent vtv 7, 
dat nu 35 punten heeft uit vijf wedstrijden.

Met 32 punten uit 17 wedstrijden zijn de 
Green Hearts niet meer in te halen. 
de linschotense honkballers speelden 
een uitstekend seizoen, waarin slechts 
één wedstrijd werd verloren.
tegen de Panters uit tiel - de nummer 2 
in de competitie - moest het zondag 
gebeuren. de Green Hearts begonnen 
scherp aan slag en nadat het eerste punt 
binnen was werd er vlak daarna een 
monster van een homerun geslagen door 
de captain van het team, roy slagter: 
4 punten in de eerste inning.
de heren gaven de voorsprong niet meer 
uit handen dankzij uitstekende pitching 
van werper joan veendal en scherp 
veldwerk met een top vangbal door 
Xander donselaar.
Met een champagne-douche aan het 
eind van de wedstrijd voor coach  

dick van der woude, sloten de Green 
Hearts een topseizoen af. 
Ze stromen vol vertrouwen door naar de 
derde klasse in 2020!

de heren van honkbalvereniging green Hearts uit linschoten werden afgelopen 
zondag kampioen in de Knbsb Honkbal vierde klasse, poule i. 
de mannen versloegen in een thuiswedstrijd rivaal panters uit Tiel knap met 9-1.

Green Hearts is de honkbal- en  
softbalvereniging van woerden en 
Montfoort en is gevestigd in linschoten. 
‘s Zomers trainen en spelen de 
honkballers op hun onlangs vernieuwde 
veld op sportpark rapijnen. 
in de winter trainen de honkballers in de 
regenboogzaal in woerden.
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www.fcoudewater.nl
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R. de Jong
Schoonmaakservice
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Hoofdsponsor JEUGd

Wij doen alles voor uw auto
Autobedrijf Van Dam

U I T N O D I G I N G

25 JAAR

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W. · CULTUURTECHNIEK · MACHINEVERHUUR
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UW MAAT IN AFVAL

UMIA
TOM BODE��FOTOGRAAF

 Z AT E R DA G  2 6  o k T o b E R  -  1 4 . 3 0  U U R

FC oUDEWATER - VVSb
bALSPoNSoREN: DE GRiLL bURGER / STUCADooRSbEDRijF PETER ANbERGEN
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