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Evenementenkalender Mei
Lintjes(stort)regen in Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Koningsnacht op de visbrug
Goede start bij opening zwembad de Loete
Koningsdag Montfoort
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT

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

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

Koninklijke Onderscheiding voor
drie inwoners van Montfoort
door Elly van der Neut
Foto Gemeente Montfoort

"Het heeft zijne Majesteit behaagd…" Met deze woorden hebben mevrouw
Van den Berg-Deurloo, mevrouw Van Buuren-Oostveen en de heer Severs op
vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van burgemeester
mevrouw mr. P.J. van Hartskamp- de Jong. Zij is er trots op deze vrijwilligers in
het zonnetje te kunnen zetten. Drie Inwoners die zich op een bijzondere manier
en vooral al vele jaren hebben ingezet voor de samenleving. Zij zijn daarvoor
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van den Berg-Deurloo

Mevrouw Van den Berg-Deurloo is een
vrouw op wie men kan rekenen. Haar
dochter had haar uitgenodigd voor een
kleuradvies bij Beauty Plaza, maar er

moest eerst nog een brief worden
afgegeven bij het St. Josephgebouw en
zij ging ook mee naar binnen. Daar trof
ze haar familie aan. Voor Neelie is niet
snel iets teveel. Zij viert dit jaar haar

Koningsdag Hekendorp
Ook dit jaar weer was het in
Hekendorp goed toeven met
Koningsdag. Ondanks de slechte
weersomstandigheden is het
gelukt toch weer gevarieerde en
entertainende activiteiten neer te
zetten.

Dit jaar stond, voor de laatste keer in de
trilogie, Wilhelmina van Pruisen weer
centraal in het programma. Na twee jaar
geleden de Escape room in de
kaasboerderij en vorig jaar de dorps
vossenjacht sloten ze dit jaar, het
Wilhelmina jaar, af met het Wilhelmina

40-jarig jubileum als volleybaltrainster.
Begonnen als jeugdtrainster voor volleybalvereniging De Valk in Montfoort
trainde zij in de loop der jaren ook andere
verenigingen vanuit de overtuiging dat
bewegen goed en belangrijk is voor de
mens. Ze traint een groepje dames van
boven de zeventig en begeleidt sinds
2014 wekelijks een loopgroep van
mannen met dementie. Daarbij gaat haar
aandacht niet alleen uit naar de mannen,
maar ook naar hun partners. Als sprake
is van ziekte of achteruitgang, bezoekt ze
de mensen thuis.
Sinds 2011 werkt mevrouw Van den
Berg-Deurloo als vrijwilligster bij de
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort
/Linschoten (SWOM). Op vrijwillige basis
werkt zij sinds 2014 bij Proxima terminale
zorg in het gebied Lopikerwaard.
Afhankelijk van de situatie waakt zij aan
het bed, of geeft zij lichte verzorging.
Daarmee ontzorgt ze de mantelzorgers.
Tot slot zet mevrouw zich al jaren in voor
de bewoners van de Bloesemhof.
Zij werkt daar al minstens zeven jaar elke
zaterdagochtend als vrijwilligster.

Mevrouw Van Buuren-Oostveen

Mevrouw Van Buuren is sinds 1978
vrijwilligster in diverse functies. Zo is zij
gastvrouw binnen de rooms-katholieke
kerk en vervult zij een pastorale rol.
Dus toen haar werd gevraagd om
vrijdagmorgen in te vallen als gastvrouw
in de RK kerk ging zij akkoord.

vervolg op pagina 11

door Jaap van Pooy

kwartet, prachtig gemaakt door Betty.
Dit alles in opmaak naar de grote
festiviteiten in September. Het kwartet
bleek dusdanig in de smaak te vallen dat
de organisatie overweegt het kwartet uit
te gaan geven.

Freule Zeule

Na de lunch, aangeboden door de
Oranjevereniging en heerlijke soep,
gemaakt door de vrijwilligers, op naar
het middagprogramma.
De al jaren terugkerende baggerrace
was deze keer omgetoverd in een
Wilhelmina variant, namelijk het Freule
Zeule. Wie legt, samen met zijn pop (de
Freule) het parcours af in het weiland
waarbij diverse hindernissen de route
bemoeilijken. Hilariteit alom en
vermakelijk was het zeker, jammer van
het weer, maar daar had iedereen last
van.
Daaromheen waren er voor de diverse
leeftijdsgroepen nog leuke aanvullingen
verzorgd waaronder bijvoorbeeld je
eigen graffiti borden spuiten voor de
8 tot 16 jarigen. Waar er op voorhand
18 inschrijvingen waren, liep het
uiteindelijk zo hard dat er gevreesd werd
dat er borden tekort waren. Uiteindelijk
bleken er maar een paar borden over,
een groot succes dus.
De dag werd afgesloten met een enorm
warm buffet, waarbij iedereen kon
genieten van heerlijk eten, met als
klapstuk een groot varken dat ter plaatse
werd aangesneden door een slager. Als
je het niet at of lustte, het plaatje alleen
al was voldoende om te genieten van dit
heerlijke maal. Tijdens en na de maaltijd
werd iedereen met live muziek
ondersteund en na het eten bleek het
dorp meer zangtalent te bezitten dan
men had kunnen vermoeden. Zeg maar
het Volendam van Het Groene Hart.
Iedereen heeft zich enorm vermaakt, de
zanger wilde bijna niet stoppen, de bar
mocht nog niet dicht, opruimen komt
morgen wel, vlaggen zijn stiekem
's nachts blijven hangen en het bleef nog
lang onrustig in het dorpje…………

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

Koningsdag op Vlister wijze gevierd
Met een feestelijk koningsontbijt in
Ons Honk startte in Vlist om half negen
de Koningsdag. Aan één lange tafel
genoten 46 deelnemers van al het
lekkers, waaronder gebakken eieren.
Daarna werd de aubade door
burgemeester Cazemier afgenomen.
Iedereen zong goed mee, aangestuurd
door De Dotters, de toneelgroep van de
Vlister Vrouwen, onder begeleiding van
Anneke van Heertum en Elea Kooiman
op de dwarsfluit. Het klonk allemaal
voortreffelijk.
Carlos Wittkampf, voorzitter van de
Dorpsvereniging Vlist zei in zijn
openingswoord dat Koningsdag een
feest is van ontmoeting en verbinding.
Een dag waarop jong en oud samen
feestvieren en tradities in ere houden.
"Wij vieren dat op onze eigen Vlister
wijze. Vrolijk, feestelijk, een dag van
pure gemeenschapszin." Burgemeester
Cazemier onderschreef zijn woorden
en vertelde dat er in de gemeente
Krimpenerwaard op vrijdag
13 personen gedecoreerd zijn. Mensen
die zich ingezet hebben voor onze
samenleving.

Oranjebitter

Na de aubade werd er een koningsquiz
gehouden waarop met 20 vragen de
kennis van de omgeving getest werd.
Met hilariteit was er soms een discussie
over de vraagstelling of het antwoord.
Waar werd Koningin Juliana

Koude maar
gezellige vrijmarkt
door Ellen van Leeuwen

Het weer liet helaas te wensen over en
dat zorgde op de vrijmarkt voor minder
klandizie dan voorgaande jaren.
De verkopers lieten zich niet kisten en
stalden hun waar uit voor de belangstellenden - die gelukkig alsnog met een
flink aantal waren. Kou en wind werden
getrotseerd met dikke jassen, kleedjes,
koffie, thee en zelfs windschermen.

door Cees Reichard

aangehouden? Was dat bij de Vrouwenbrug of in Bonrepas! Daarna werd er
met een oranjebitter een toost
uitgebracht op ons Koningshuis.
In de middaguren waren er voor de
jeugd allerlei spelen en voor hen was er
de hele dag een uitdagend springkussen.
Voor iedereen was er kaasrollen en
sjoelen. Bij het kaasrollen werd bij de
jeugd Simon van Meel winnaar en kreeg
een bioscoopbon. Bij de volwassenen
mochten Mien Klarenbeek en
Kees Spruit zich uitroepen als de beste
kaasroller. Zij kregen een kaasje,
beschikbaar gesteld door kaasboerderij
van Eijk.

Popmuziek

Halverwege de middag werden de
feestvierders verrast met de komst van
drie popsterren in een grote oude
Chevrolet, die tegelijk hun podium is.
Vanaf het dak brachten Johnny &
The Gangsters geweldige popmuziek,
menigeen waagde zich aan een dansje.
Hieraan verbonden was een loterij waar
Harry van Krieken de hoofdprijs won.
Hij mag het komend weekend rijden in
een Volvo XC40SUV. Hij was er erg
gelukkig mee. Hooftman uit
Schoonhoven is hiervan de sponsor.
Het was een mooie, actieve en gezellige
Koningsdag in Vlist.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

ELKE WOENSDAG

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 5: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 5: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P. Baas

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 5: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 5: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 5: 10.00 uur Ds. M. Korpel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 5: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 5: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 5: 09.30 uur Jongerendienst
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 3: 19.00 uur Wulverhorst
Zo 5: 10.00 uur Eucharistieviering
Di 7: 19.15 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 5: 10.00 uur Ton Stier
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 5: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 5: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. P. Nobel

Studio West
voor de jeugd
Studio West is de jongerengroep
van de Protestantse kerk gestart
door David Geurts en Tjabel
Nieuwenhuizen voor de jeugd
vanaf 16 jaar.
Elke laatste vrijdagavond van de
maand komen zij bij elkaar in het
Zalencentrum van Oudewater. Studio
West start de avond om 19.30 uur
meestal met een film en daarna een
onderwerp dat ze met elkaar
bespreken. Tjabel: "We krijgen veel
input en vragen en gaan op een goede
en leuke manier met elkaar in discussie
over onder andere de kerk, het geloof
en de manier waarop we met elkaar
omgaan. Aansluitend gaan we bijna
altijd nog even met elkaar kaarten
onder het genot van een hapje en een
drankje. De eindtijd proberen we te
houden op 22.00 uur."
Mocht je interesse hebben om een keer
te komen, schroom niet om informatie
te vragen of kom gewoon een avondje
langs.

Jeugddienst Sing inn

Zondag 5 mei wordt er door Studio
West een Jeugddienst/Sing inn
gehouden. De dienst wordt muzikaal
ondersteund door live band 4Tune.
Om 09.30 uur is iedereen welkom in
de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 in
Oudewater.
"Vanaf het begin hadden we het idee
om samen een dienst te organiseren,
geheel verzorgd door onze groep.
Vervolgens kozen we samen de liedjes
uit en hebben we een band uitgekozen.
Nieuwsgierig geworden naar het
resultaat? Kom zondag 5 mei naar de
dienst en laat je verrassen; wij gaan er
iets moois van maken", aldus David.
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De IJsselbode kan niet garanderen
dat korte berichten letterlijk
gepubliceerd worden, eveneens kan zij
er niet voor instaan dat het bericht in
een bepaalde week geplaatst wordt.
Een advertentie of Prikbordje bieden
deze zekerheden wel.

OPEN OCHTEND
HOSPICE WOERDEN

Op zaterdag 4 mei is er van
10.00 tot 12.00 uur een open
ochtend bij hospice
De Mantelmeeuw,
Meeuwenlaan 14 te Woerden.
Iedereen die belangstelling heeft
voor het vrijwilligerswerk in het
hospice en/of bij terminaal zieke
mensen in de thuissituatie, of die
zich wil laten informeren over de
zorgmogelijkheden is van harte
welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig.
Meer info zie
www.demantelmeeuw.nl

-

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl
GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op vrijdag 19 april 2019
JULIËTTE Cornelia Adriana
dochter van Job de Bruijn en
Bernadette van den Hadelkamp
zusje van Jort
Waardsedijk 201
3425 TE Snelrewaard
Op zaterdag 20 april 2019
EMMA Hester Catharina
dochter van Hans Griffioen
en Eliza van Vliet
zusje van Rens
Twijnen 68
3421 JP Oudewater
Op zaterdag 20 april 2019

1

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

MONTFOORT

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

OUDEWATER

DONDERDAG

2

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

ZATERDAG
4

HAASTRECHT

t/m zondag 5 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Klaverjastoernooi. Klaverjasvereniging HABO
organiseert een ‘7 ronden toernooi’ in
Sportcafé de Touwslag, Touwslag 3.
Aanvang 10.00 uur; zaal open 09.30 uur.
Tevens is er een mooie tombola.
Aanmelden kan bij T. Schuurman 06-28315270 of
010-4954210 of Y. Scheurwater 06-18033418.

OUDEWATER

-

Gerard David Stadswandeling. Een rondwandeling
van één uur door de binnenstad van Oudewater
langs schilderijen van Gerard David. Het startpunt is
om 12.00 uur vanaf het Tip kantoor.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

-

Badeendjesrace en opening Knopenbad
zwemseizoen. Vanaf 12.00 uur in het Knopenbad.

MONTFOORT

Dodenherdenking. Herdenkingsplechtigheid in de
Grote of St. Michaëlskerk met o.a. een vrijheidslezing
door oud-minister van defensie Hans Hillen;
om 19.45 uur begint de stille tocht naar het
monument aan de Waardsedijk waar om 20.00 uur de
dodenherdenking plaatsvindt.

OUDEWATER

en zondag 5 - Stadsmuseum open met o.a. de
tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

en zondag 5 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

-

ZONDAG

5

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

OUDEWATER

-

Concert 5 mei-viering. Leerlingen van de Academie
Muzikaal Talent geven een concert vanaf 15.00 uur in
de Franciscuskerk. De AMT is een opleiding die jong
muzikaal talent voorbereidt op een succesvolle studie
aan het conservatorium. Er worden werken
uitgevoerd van o.m. Mozart, Schubert, Tsjaikovski en
Grieg. De toegang is gratis.

OUDEWATER

-

Stage Fright. Herkenbare muziek uit
de jaren 60-70-80. Dansmiddag in het St. Joseph.
Zaal open 14.30 uur. Aanvang 15.00 tot 19.00 uur

MONTFOORT

DONDERDAG

9

t/m zondag 12 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

ZATERDAG

11
-

SEM

zoon van Raymond Boere en
Simone Hooft
broertje van Milou
Erasmusstraat 13
2851 TA Haastrecht
Op woensdag 24 april 2019
MARTHE Jacoba Cornelia Mirjam
dochter van Mark en
Ariena van Oort - Vonk Noordegraaf
Provincialeweg Oost 34
2851 AE Haastrecht

Digi café. In het Digi café kunt u, onder begeleiding
van twee vrijwilligers, oefenen en uw digitale vragen
stellen over uw laptop, tablet of smartphone.
Ons uitgangspunt: ‘Geen vraag is te gek’. Neem bij
voorkeur uw eigen apparatuur opgeladen mee.
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het
DoeMeeHuis, Kasteelplein 7.

WOENSDAG

GRATIS BLOEDDRUKMETINGEN

Op woensdag 1 mei kunt u tussen
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij
de Vierstroom Thuiszorgwinkel in
Gouda voor een gratis
bloeddrukmeting. Een afspraak
maken is niet nodig. De bloeddruk
wordt gemeten met een
automatische bloeddrukmeter.
De medewerkers kunnen geen
medisch advies aan de meting
verbinden. Bij afwijkende waarden
kan contact opgenomen worden
met een huisarts.
De Thuiszorgwinkel van
Vierstroom is gevestigd aan de
Bodegraafsestraatweg 3, 2805 GK
te Gouda.

Mei

-

Rommelmarkt Waarder. Van 10.00 tot 15.30 uur
op Dorp 15. Meer info: www.hervormdwaarder.nl

WAARDER

vrijdag 17 en zaterdag 18 - Theatervoorstelling
‘Ongegrond’. Dit ambitieuze project wordt
gerealiseerd door Arnold van den Berg en
André Stolk samen met de De Ongekend Band.
Het betreft een voorstelling die bestaat uit negen
kleine voorstellingen en speelt zich steeds op een
andere plek af op boerderij Hollywoud, Blokland 112.
Meer informatie en de laatste kaarten zijn
beschikbaar via www.theaterongegrond.nl

MONTFOORT

en zondag 12 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

en zondag 12 - Stadsmuseum open met o.a.
de tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

en zondag 12 - Nationale Molen- en Gemalendag.
Ook Boezemmolen No.6, Oost-Vlisterdijk 1, in
Haastrecht en de Cabauwse Molen Lopikerweg west
106, Lopik zijn te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk op www.molens.nl voor de deelnemers.

VLIST/LOPIK

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater
Concordia kunt u terecht op www.concordia.nl
* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek
ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

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.

■ Storingsdiagnose
■ Airco
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service
en uitlaten

■ Banden

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Onbeperkt tennissen in Haastrecht
Van 1 juni tot 1 september 2019 kun
je als zomerlid van HLTC Bergvliet
op elk moment vrij tennissen en
deelnemen aan alle activiteiten.

MARION

Slechts e 25,00 t/m 17 jaar en maar e 60,00 vanaf 18 jaar.

VALPOLICELLA
BORGOMARCELLISE
Heerlijke fruitige
rode wijn, licht
gekoeld ook
erg lekker!

ALLEEN IN
MEI... OP=OP

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Spontane vrouw (68) is het alleen-zijn beu.

*VAN 13,95
VOOR

Zoekt VRIEND(IN)

8

,95

Voel jij dit ook?

* Zolang de voorraad strekt,
alleen bij aankoop in onze winkels.

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

Reageer dan alsjeblieft aan heno@ijsselbode.nl o.v.v. contact.
Het blijft uiteraard discreet.

Te koop (via inschrijving):
Perceel grasland 2.07.70 ha.

Bezoek ook onze webshop

GRANDIVINI.NL

Interesse? Mail naar ledenadministratie@bergvliet.nl
of kijk op www.bergvliet.nl voor meer informatie.

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

Driebruggen tegenover Laageind huisnummer 15
Sluitdatum 10 mei 2019 om 10.00 uur
Oosteinde 32 | Waarder

Tel.: 0348 - 502 224

Meer informatie: www.koningwitzier.nl

Hyperventilatie met
intense angst?
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

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

ies
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Le
n
en onderhoud va
!
alle automerken
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?
Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

Wij doen alles voor uw auto
Fiat 500

2-drs - airco - cabrio automaat turbo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014

e

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT economy plusline  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Mazda CX-3

5-drs - airco - 2.0 skyactive TS navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - automaat - elektrisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Nissan Micra

5-drs - airco - cruise control  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Volkswagen Up 5-drs - airco - navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

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

9.900,8.750,17.990,21.800,8.750,7.990,-

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

www.autobedrijfvandam.nl

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

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

Mark Luuring
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143 M 06-22971402

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar
en hoofdzakelijk particulier bewoond

• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

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

Stadswandeling en stadhuisbezichtiging inclusief stadsmuseum
Het Toeristisch Informatie Punt
Oudewater (TIP) organiseert op zondag
5 mei vanaf 14.00 uur een stadswandeling onder leiding van een gids met
aansluitend een bezoek aan het oude
stadhuis inclusief het Stadsmuseum.
Een stadswandeling in Oudewater biedt een
rijke collectie aan prachtige monumenten.
Het eerste stadhuis aan de Visbrug dateert
uit omstreeks 1565 en is gebouwd in

Hollands-Renaissance stijl. De Raadszaal van
dit oude stadhuis is één van de mooiste in
Nederland. In de Trouwzaal hangt het grote
schilderij "De Oudewaterse Moord" van Dirck
Stoop uit 1650. Aan de hand van dit
schilderij wordt de historie van Oudewater uit
de periode van de 80-jarige oorlog belicht.
Met het combiticket is het mogelijk na afloop
een wijntje/biertje of glaasje fris te nuttigen
bij Joia of De Kroeg.

Bezoekers worden verzocht zich vooraf te
melden bij het TIP-KANTOOR,
Leeuweringerstraat 10 te Oudewater.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
10.00 -16.00 uur.
Zondag van 11.00 - 16.00 uur.
Telefoon 0348 - 561628.
E-mail: tip@oudewater.net
website: www.oudewater.net

Het laatste
nieuws
uit uw regio
volgt u via

Download
nu uw

KijkOp App
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Lintjes(stort)regen in Oudewater
Het was bijzonder druk in de St. Michaelskerk in Oudewater bij de jaarlijkse
lintjesregen in Oudewater. Maar liefst tien decorandi viel de eer te beurt om uit
handen van burgemeester Pieter Verhoeve een koninklijke onderscheiding te
ontvangen. Nederland heeft er na de traditionele lintjesregen weer heel wat
gelauwerden bij. Bijna 2.900 mensen kregen vrijdag een koninklijke
onderscheiding; in Oudewater tien dus.
Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Omdat we niet vergeten

De gaarkeuken
In de oorlog liep de aanvoer van melk hard achteruit.
Verschillende werknemers van de V.Z. melkfabriek in Oudewater
moesten een goed heenkomen zoeken om niet in Duitsland te
moeten gaan werken.
In de laatste oorlogsjaren is men vanuit de gemeente in de
melkfabriek voedsel gaan bereiden voor de Oudewaterse bevolking.
Men noemde dat ‘De Gaarkeuken’.

In zijn inleiding citeerde burgemeester
Verhoeve Ruud Lubbers: "De lintjes zijn
het bindmiddel van de samenleving."
"En tien onderscheidingen alleen al in
Oudewater is verhoudingsgewijs echt
veel", vertelde hij de aanwezigen.
Hij hield de decorandi voor dat zij dit
daadwerkelijk verdiend hadden, want dat
de criteria vrij streng waren. En degenen
die nu een lintje kregen, hadden zich
allemaal gedurende een lange periode
behoorlijk intensief en zeker onbaatzuchtig
ingezet voor de samenleving.
Vervolgens werd over alle decorandi in
alfabetische volgorde de loftrompet
gestoken en werden de bijbehorende
versierselen opgespeld.

Ad Bakker bleek al bijna 30 jaar
secretaris van het bestuur van de
Stichting Sporthal Oudewater, zo'n tien
jaar voorzitter van BCO. De perikelen
rond de bouw van Sporthal Noort Syde
werden breed uitgemeten.

De leiding van deze voedselvoorziening was in handen van de heer Laban.
Willem Burger werd ingeschakeld als kok.
Het voedsel was een allegaartje, maar degenen die het nodig hadden,
konden daar voor weinig geld de, in de Oudewaterse volksmond zogenoemde,
‘Meinen soep’ en ‘Laban saus’ halen.
Meinen en Laban waren als de dood voor de Duitsers. Ze deden beiden exact wat
er van hen gevraagd werd.

Melkactie in de oorlog

Han Putman, sigarenfabrikant uit de
Wijdstraat, zat in de oorlogsjaren in het
verzet. Hij was niet actief bij de
gewapende afdeling van de
Oudewaterse ondergrondse de K.P.
(Knokploeg), maar hij hield zich vooral
bezig met de hulp aan onderduikers en
de voedselvoorziening (de L.O. groep:
Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers).
Toen in maart 1945 de vleesbedeling
zeer sterk terugliep, zag het verzet nog
maar één mogelijkheid om de
hongerenden in Oudewater toch nog
wat voedingstoffen te verstrekken en
dat was de melk. Hij schreef er het
volgende over:
In onze contreien was melk de enige mogelijkheid. Ondanks de uitgedunde
veestapel, begon de melkproductie na het kalveren weer toe te nemen.
Onze enige kans was de V.Z. Melkfabriek op het Gasplein hiervoor in te schakelen.
En dat was niet eenvoudig want de directeur De heer Meinen was een stugge, niet
plooibare figuur. Het zou zaak zijn hem te overdonderen.
De volgende dag ging ik naar de melkfabriek. Het was zoals verwacht. De directeur
stond me amper te woord. Hij dacht er niet over om iets overhoop te halen. Toen
zette ik hem zwaar onder druk en zei hem intimiderend en dreigend: “Goed, maar
weet dan wel dat deze weigering u over een poosje, als de oorlog afgelopen is,
zwaar aangerekend zal worden. Dit is uw eigen verantwoording en zeg dan niet dat
u niet gewaarschuwd bent.” Zonder zijn antwoord af te wachten, liep ik woedend
weg en riep hem na: “Morgenmiddag 3 uur bij mij thuis, anders…”
We waren de volgende dag bar nieuwsgierig en ja hoor, vriend Meinen kwam toch
opdraven. Hij durfde het blijkbaar niet aan verstek te laten gaan. Dat was onze
eerste winst. We voelden ons meteen sterker in onze schoenen staan.
Aan tafel kreeg hij de ereplaats in mijn grootvaders grote, oude voltaire (zetelstoel).
Ook de plaatselijke bureauhouder Laban, eveneens uitgenodigd, was aanwezig.
Van onze kant waren naast Leen Streng en Toon de Vos uit Hekendorp ook mijn
zwager Jan Lubbers en Gerard Schoonderwoerd van de Haven erbij.
We staken meteen van wal en stelden onze eis: 1 liter pure volle melk per persoon
per dag. Geen tapte, geen halfvolle, maar zo van de boerderij met het gehele
vetpercentage. Dit gold voor iedereen boven de 3 jaar. Meinen zag dat helemaal
niet zitten. Hij beriep zich erop dat zijn bedrijf contractueel aan Rotterdam
gebonden was. Het was echter algemeen bekend dat het melkschuitje, door de
dreiging van geallieerde vliegtuigen, maar heel onregelmatig naar Rotterdam voer.
Daar kwam nog eens bij dat voorheen de melk eerst gekoeld en de bussen met
stoom gereinigd werden en dat ging nu niet meer. Het koelen was er niet meer bij
en de boeren kregen vuile bussen terug, want er was hier geen warm water en soda
meer te vinden. Het gevolg was dan ook: spoelen in de sloot. Een uitermate
primitief en onhygiënisch gedoe. Een andere oplossing was er echter niet.
Laban had heel weinig in te brengen. Sinds een week stond de gaarkeuken, die
ondergebracht was in de melkfabriek, ook al stop. Dit droeg er misschien toe bij
dat Herodes, zoals Meinen in Oudewater genoemd werd, door de knieën ging.
Hoera!
De volgende dag werd er door ons weer vergaderd. Betrouwbare protestanten en
katholieken werd gevraagd hun boeren langs te gaan met de vraag om de melk niet
te verkazen maar aan de stad te leveren.
Toen dit rond was, hadden we thuis weer een kamer vol. Nu met de Oudewaterse
melkventers. Ze wilden wel meewerken: hun omzet werd hoger dan voor de oorlog.

Dit relaas komt nu allicht vreemd over. Het speelde zich af in de laatste tien dagen
van april. Er was echter niemand die wist dat de oorlog op 5 mei zou eindigen.
Daar de laatste loodjes toen het zwaarst wogen, was de melk een ware uitkomst.
De melkactie was gelukkig het laatste wat de ondergrondse voor de voedselvoorziening in Oudewater organiseerde.
Bovenstaand verhaal komt uit Oude Waarden nr 28/29 ‘Van Koe tot klant’,
een orgaan van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.
Losse nummers zijn voor 5 euro te koop bij Gé de Gunst,
Leeuweringerstraat 42, 3421 AD Oudewater
Ook Wout van Kouwen schreef hierover in ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’,
gepubliceerd in De IJsselbode van dinsdag 26 maart.

door Aad Kuiper
Foto’s door Wil van der Heiden

"Wat is de bibliotheek zonder mevrouw
Nelly Groenewegen?" vroeg
burgemeester Verhoeven zich af. Al meer
dan 36 jaar bleek ze vrijwilliger in de
Oudewaterse bibliotheek: herschikken,
inrichten, maar ook voorlezen. "De
bibliotheek is al lang niet meer een
pakhuis met boeken; de bibliotheek is
steeds in ontwikkeling en u ook", gaf hij
haar als compliment mee.

Gerrit Sille werd geprezen om zijn
ondernemerschap, vriendelijkheid en
betrouwbaarheid.
"U heeft iets met heksen",
zei Verhoeve en doelde daarbij niet op
zijn vrouwelijk gezelschap, maar het feit
dat Sille als penningmeester zowel
actief is bij de Heksenwaag als bij de
Heksenmeppers.

"Zo lang ik hier woon", liet burgemeester
Verhoeve de aanwezigen weten, "vraag
ik mij af wanneer deze mevrouw nu eens
aan de beurt zou zijn voor een lintje."
Hij bedoelde hier Margo Stekelenburg
mee. Samen met Rob Grem was
zij de drijvende kracht achter de
monumentendag, had tal van functies bij
de NOVO bekleed. "In haar winkel wordt
gequilt, maar ook gelachen en gehuild;
het is een soort buurthuis. Deze dame is
de beste Oudewater-reclame." Verhoeve
prees de bescheiden Margo om haar
enthousiasme, creativiteit, maar zeker
ook haar gulheid en meelevendheid.

Rob Grem, secretaris van Podium
Oudewater en de Culturele Raad
Oudewater, die in het najaar al een
stadspenning had gekregen,
werd geroemd om zijn gedrevenheid,
enthousiasme en nauwkeurigheid: een
vaardig bestuurder die zo betrokken was
dat hij zelf ook regelmatig de handen uit
de mouwen stak.

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

Ook Luuk Teuben is betrokken bij de
eerder genoemde sporthal de Noort
Syde en dat vanaf het begin. "Feitelijk
verricht hij samen met de medebestuursleden onbezoldigde werkzaamheden voor
het in stand houden van de sporthal, die
in de meeste gemeenten in Nederland
door gemeenteambtenaren worden
verricht." Ruim dertig jaar bleek hij hierin
getrouw, loyaal en betrokken actief.

Bert Hagoort, al ruim 30 jaar diaken
van de Hervormde Kerk Gemeente
Oudewater-Hekendorp, werd geëerd als
een bescheiden en onopvallende man
met veel verantwoordelijkheidsgevoel,
een passie voor anderen en dan minder
bedeelden in het bijzonder.

Bij Nell van Gool-Van Liessum werd
een enorme ceel aan vrijwiligerswerk
genoemd waarin zij al sinds jaar en dag
werk voor verzet of verzette.
Naast De Wulverhorst, Radio MidlandFM,
de Wereldwinkel, Kunst Centraal,
de Mazda MX-5 Club en andere
organisaties is zij het langst actief
geweest (en nog) voor de GVO: een
multitalent.
“Zonder Hans Schoonderwoerd was
er geen OZV geweest”, verklaarde
burgemeester Verhoeve de onderscheiding voor deze jongste gelauwerde;
hij noemde hem respectvol en vriendelijk.

Hekkensluiter Kees Vink bleek ook al
jarenlang van alles te maken te hebben
met sporthal de Noort Syde, vooral op
technisch gebied, maar daarnaast was hij
ook al heel lang enorm actief betrokken
bij volleybalvereniging Jupiter Oudewater.
Burgemeester Pieter Verhoeve sloot af
met een welgemeend: "Dit is de
erkenning voor de geweldige inzet van u
voor ons allemaal."

Koningsdag...

op facebook en twitter
kijkopijsselstreek.nl
@ijsselstreek

en via de

KijkOp App
Column

Voor de afwisseling dit jaar Koningsdag eens in Gouda doorgebracht,
met gemengde gevoelens vooraf: wat mis ik in Oudewater? Maar de
fietsclub ‘De Oude Fiets’ (die mij dierbaar is) was uitgenodigd om mee
te rijden in een feestelijke fietsoptocht door Gouda, in het spoor van
de Goudse kinderen die hun fietsen versierd hadden en streden om
begeerlijke prijzen voor de jongste, de mooiste meisjesfiets, de
mooiste jongensfiets en zo verder. Daar achter reed het fietsend
fanfareorkest Crescendo uit Opende (Groningen) dat 48 man (m/v)
sterk met een bus en een vrachtwagen vol fietsen en muziekinstrumenten naar Gouda afgezakt was, en daar weer achter de
mannen op de safeties, Strano’s de hoge bi’s die er hoog bovenuit
staken en vanaf hun zadel het begin van de optocht in de gaten
konden houden. Rond het stadhuis reed de sliert vele ererondjes
(blaasmuziek en belgerinkel) in afwachting van het gemeentebestuur,
de gedecoreerden en de klok van tien. Inmiddels was ook Gouda’s
harmonieorkest De Pionier aangetreden, in rode tunieken met gouden
tressen en een ouderwetse pet, met klep en galon.
Burgemeester Salet sprak de menigte kort, verstaanbaar en plechtig
toe, Leve de Koning!
Beide orkesten gaven hun mooiste repertoire ten beste. Je kon wel
zien en horen waarom een muziekvereniging tegenwoordig in een
kleine plaats (Opende: 1340 inwoners) meer kans maakt dan in een
grote stad: Crescendo kwam met een volledige bezetting van
48 man/vrouw, met een verzorgd en onvermoeibaar geluid.
De Pionier vertoonde wèl wat gaten in de bezetting (o.a. in het geheel
geen baritons), maar het Wilhelmus, door beide orkesten samen ten
hore gebracht na de heilwens van de burgemeester, klonk vol en
gedragen.
Alle fietsers van verre mochten de Goudse Glazen gaan bewonderen
als intermezzo tussen twee optredens en twee fietstochten langs de
overgebleven straten en singels waar géén Koningsdagmarkt woedde.
Nog een reden om ook eens voor Gouda te kiezen: het heeft er geen
moment geregend, er waren volop stroopwafels, er was kaas, soep en
kroket, koffie en bier. De toegift: een geplande ereronde rondom de
Reeuwijkse Plassen kwam te vervallen toen de regen alsnog inzette en
de opkomende wind de fietsers met hun grote instrumenten en
enorme voorwielen parten dreigde te spelen. Hoewel Koningsdag in
het hele land op dezelfde wijze gevierd wordt, was Gouda dit jaar toch
kampioen.
Otto Beaujon
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Hij blijft geborgen in onze herinnering.
Geworteld in ons bestaan.
Wij hebben bewondering,
hoe hij het in zijn leven heeft gedaan.

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan de vele jaren die wij met elkaar hebben
gehad, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze
humoristische vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Cornelis Theodorus Bode
* Oudewater, 7 februari 1927

Opgewekt en zorgzaam,
nooit vragend, nimmer klagend,
altijd stil dragend,
moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.
Na een lang leven vol zorg en aandacht voor
de ander is thuis in zijn vertrouwde
omgeving overleden

Grenen& India-meubelen

Adrianus Cornelis de Lange

† Snelrewaard, 24 april 2019
Mien Bode - Duits
Harry en Lia
Tom en Anna, Dicky †
Lex † en Jitske
Luc en Ingrid, Ria †
Peter
Gina
Carl en Connie
Marize en Renaldo
Karin en Leon
Ellen en Koos
Erwin en Frank
Klein- en achterkleinkinderen

Antiek

Ad
* 19-2-1941 Utrecht

- Kees -
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BrocAnte

† 25-4-2019 Snelrewaard

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

A.C. van Kats - Hoogeveen

en nog veel meer…

Herman en Jacqueline
Rolf Dinand
Donna Fleur

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Leo en Celeste
Jerry
Ashley

www.vlistbrocante.com

Johan
SCHILDERWERKEN

Correspondentieadres: Familie Van Kats
P/a Brouwer de Koning Uitvaartzorg
Grote Haven 10, 2851 BM Haastrecht

Kees is thuis, alwaar geen bezoek, behalve naaste familie.
Waardsedijk 61, 3425 TC Snelrewaard
De avondwake wordt gehouden op dinsdag 30 april om 19.00 uur in de Parochiekerk
St. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 15 te Oudewater. Aansluitend is er in de kerk
gelegenheid tot condoleren.
De Eucharistieviering vindt plaats op woensdag 1 mei om 14.00 uur in bovengenoemde
kerk. Daarna begeleiden wij Kees naar de R.K. Begraafplaats aan de Waardsedijk te
Oudewater. Na afloop bent u welkom in De Klepper, Kapellestraat 1-3 te Oudewater
voor een samenzijn.

SCHILDER

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 2 mei
om 10.30 uur in de Sint-Franciscuskerk, Kapellestraat 13 te Oudewater.
Daarna begeleiden wij Ad naar zijn laatste rustplaats
op de R.K. begraafplaats aan de Waardsedijk te
Oudewater.
Na de begrafenis is er een samenzijn in het
Waerdsche Hof, Waardsedijk 106 te Oudewater.
Hier is ook gelegenheid de familie te condoleren.

30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten
NEKREWREDLIHCS

SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen
Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070

In plaats van bloemen graag een donatie ten gunste van het Hospice Oudewater.
U kunt uw gift ter plaatse doneren in een collectebus.
~
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van thuiszorg Careyn
voor de liefdevolle verzorging van Kees.
Hiervoor een dikke knuffel van de Familie Bode.
Tevens bedanken wij huisarts Raedts voor de goede begeleiding.
~
Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Bode,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

NEKREWREDLIHCS

Vermey

uitvaartzorg
T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

aandacht voor afscheid

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Corry Roest

0348 - 56 23 98

&

ChantalGijssel
van

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
In de hele regio
Altijd bereikbaar

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

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

Partner van...

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl

Party - Boerderij

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

‘T HOF VAN HOENKOOP
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
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Tien Oudewaternaren ontvangen een
koninklijke onderscheiding

30 APRIL 2019

Bijeenkomst vernieuwing
Lange Burchwal en omgeving
Omdat er veel overlast was na hevige regenbuien zijn vorig jaar
noodmaatregelen getroffen in de Lange Burchwal en omgeving. Een meer
grondige aanpak was in de maak.
Naast de wateroverlast zijn ook andere zaken meegenomen in het
ontwerp, dat in januari gepresenteerd is. Deze presentatie is nog steeds
in te zien via www.burotopia.nl/oudewater-burchwal-wijngaardstraat.pdf
Op dit moment zijn we alweer een stap verder. De technisch uitgewerkte
plannen kunt u op 7 mei van 17.00 tot 19.30 uur in het stadhuis aan de
Visbrug bekijken. Per woning is te zien wat er precies gaat veranderen.
Tijdens deze inloop-bijeenkomst zijn alle gemeentelijke disciplines die bij
het plan betrokken zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Waar mogelijk kunnen nog enige aanpassingen gedaan worden. Daarna
worden de plannen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Mocht u op 7 mei niet in de gelegenheid zijn te komen, en wilt u toch de
plannen inzien, neem dan contact op met de projectleider, Tom Nagtegaal,
via nagtegaal.t@woerden.nl.

APV / Bijzondere wetten
Foto: Aad Kuiper

Bij de jaarlijkse lintjesregen
hebben tien Oudewaternaren
uit handen van burgemeester
Pieter Verhoeve een koninklijke
onderscheiding ontvangen.
Alle tien zijn Lid in de Orde van
Oranje-Nassau geworden.

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.
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, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Hieronder staan de gedecoreerden (naast burgemeester Verhoeve):
Hans Schoonderwoerd, Luuk Teuben, Nell van Gool-van Liessum,
Nelly Groenewegen-Tompot, Ad Bakker, Bert Hagoort,
Margo Stekelenburg, Rob Grem, Kees Vink, Gerrit Sille

• Centrum, Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor het informeren
van mensen over dierenhulp en
dierenleed door Stichting
Zinloos Geweld tegen Dieren
op 18 en 24 juni, 8 juli en
20 augustus 2019,
ingediend op: 19-04-2019,
dossiernummer: 1921677

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

op de bovenverdieping,

ingediend op: 19-04-2019,
dossiernummer: OLO4364195

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
het wijzigen van de indeling
van stal 4 en het in stal 3
voorzien van vollièrehuisvesting

• Papekopperstraatweg 52
in Papekop
het gewijzigd bouwen van stal N,

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

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

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

ingediend op: 16-04-2019,
dossiernummer: OLO4350859

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

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• De Meent 2 in Oudewater
het plaatsen van een schuine
kap op de uitbouw aan de
achterzijde van de woning,

• Hoenkoopse Buurtweg 5
in Oudewater
het herstel van een fundering
en het plaatsen van een
buitendeur aan de zijgevel,

besluit: aanvraag onvolledig en
buiten behandeling gesteld op
20-04-2019, dossiernummer:
OLO4135005

• Waardsedijk 83 in
Snelrewaard
het wijzigen van het
bestemmingsplan voor de
nieuwbouw van een woning,

besluit: aanvraag ingetrokken
op 20-04-2019, dossiernummer:
OLO4248311

besluit: verleend op 20-04-2019,
dossiernummer: OLO4236115

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

Oudewater, dinsdag 30 april 2019

Wandelvakanties naar gastvrij Tsjechië
Jaarlijks gaat een groep wandelaars
uit Oudewater en Montfoort samen op
wandelvakantie naar Tsjechië.
Wandelvereniging Tsjechië viert dit
jaar haar tienjarig jubileum.
Al hoewel, officieel bestaan ze al wat
langer.
Samen hebben ze al heel wat reizen
georganiseerd; George van Bommel als
organisator en Henny Rietveld als
wandelroute expert. Ieder jaar verzorgen
ze namens de wandelverenging een
wandelvakantie naar Tsjechië voor een
groep van zo'n veertig wandelaars.
George: "Het geeft zoveel voldoening als
je weer een mooie vakantie organiseert
voor deze enthousiaste groep."

Ter ziele

Tot en met 2006 organiseerde de
gemeente Oudewater jaarlijks een
wandelvakantie naar de stad Rychnov
nad Kneznou, waar Oudewater een
stedenband mee heeft onderhouden.
Toen dit stopte besloot een groep
enthousiaste wandelaars de vakanties zelf
te organiseren. Wandelvereniging
Tsjechië was geboren. Al na twee jaar
ging deze vereniging bijna ter ziele.
George van Bommel besloot samen met
Leo van de Geer en Johan Wouter de
touwtjes in handen te nemen. Nu - alweer
tien jaar later - gaat Wandelvereniging
Tsjechië nog elk jaar op reis.
Tijdens de achtdaagse vakanties staan
dagelijks drie wandelingen op de

door Ellen van Leeuwen

planning. Er zijn routes voor de
geoefende en de ongeoefende wandelaar.
Ieder kiest de route die bij hem of haar
past. De wandelingen leiden door de
prachtige natuur en langs rijke cultuur
van Tsjechië. Volgens Henny is Tsjechië
een wandelland bij uitstek, onder meer
vanwege de uitgebreide bewegwijzering
voor wandelaars. "Als je van cultuur,
natuur en wandelen houdt dan is Tsjechië
echt een schitterend land."

Op tafel dansen

Stapels foto- en verhalenboeken zijn er
van de vakanties naar Tsjechië. George
en Henny kijken met een grote glimlach
terug op de gemaakte reizen. George
vertelt honderduit over de ontmoetingen
met de vriendelijke mensen in Tsjechië.
"Het is een ontzettend gastvrij land."
Tijdens de vakantie wordt overdag
sportief gewandeld, 's avonds wordt er
vooral plezier gemaakt. Er worden
spelletjes gespeeld en voor de liefhebbers
is er een bridgedrive. Vaste prik is ook de
feestavond. George: "Hier een foto van
mijn vrouw die staat te dansen op tafel,
dat had ik nog nooit van mijn leven
gezien."
Iedereen die van wandelen houdt mag
mee op reis. Lid worden van de
vereniging is niet nodig. De meeste
wandelaars komen uit Montfoort en
Oudewater. Mensen uit anderen

Henny en George
woonplaatsen zijn ook van harte welkom
om mee te gaan. George: "We zouden
het heel leuk vinden als er wat meer
mensen van net boven de vijftig jaar mee
gaan. We missen jonge aanwas." Volgens
George voelen ook de wat jongere
ouderen zich prima thuis bij de wandelvereniging. "Ze zullen echt niet het gevoel
hebben dat ze tussen de oudjes zitten."

Betaalbaar

Aan de reizen van de wandelvereniging
hangt een vriendelijk prijsje. Jarenlang
kostte een volledig verzorgde reis 425
euro. Sinds vorig jaar is het budget
verhoogd naar 440 euro. Henny: "Alleen
het drankje op het terras tijdens de
wandeling betaal je nog zelf, verder is
alles inbegrepen." De lage prijs is

belangrijk voor de wandelvereniging.
George: "We willen dat ook de mensen
met een kleine portemonnee mee op
vakantie kunnen!"
Zin om op wandelvakantie te gaan?
Op 18 mei vertrekt de vereniging weer
naar Tsjechië. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Kijkt u voor meer informatie op
www.wijwillenwandelen.nl.
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Happy Friday

VIP
g
n
De rode loper wordt weer voor u uitgerold en onder genot van een hapje en een drankje
i
p
p
o
kunt u bij onderstaande deelnemers gebruik maken van ludieke kortingen en acties. Sh
Tuijn Optiek

Shop deze dag
als een VIP!

Bij aankoop van een
Ray-Ban (zonne)bril op sterkte,
één glas gratis.

Alle winkels zijn geopend
tot 21.00 uur

Markt Westzijde 5

De Hexameter

25% korting
op alle Hollandsche stofjes

+ expo van met deze stof gemaakte artikelen
Gasthuissteeg 11

Henny’s Home

20% korting
op de gehele collectie
Vinkenbuurt 2

DA Schouten

De Wereldwinkel

20% korting
op alle geuren

Op alle doppers
2,50 korting!

Korte Havenstraat 18

Leeuweringerstraat 11

Hema

Kinderen zijn de baas

Met deze bon krijgt u tijdens
Happy Friday Iedere tweede
ijskoffie voor de halve prijs.

Standaard 10% korting
op de nieuwe collectie

Donkere Gaard 9

Bij aankoop vanaf 15,- grabbel een leuk kadootje
uit onze te gekke grabbelton
Gasthuissteeg 9

Karma

Sacha Lingerie

De gehele dag ...

20% korting op geselecteerde lingerie

leuke grote strandtassen
van 19,95 nu voor maar 10,Gasthuissteeg 5-7

Since ‘04

Voel jezelf de hele dag & avond als een
VIP in het water…. Hoe? Kom dat zelf
maar eens ervaren bij ons!
Leeuweringerstraat 24

Pardoes Kledingboutique

50% korting
op alle geselecteerde jeans
Wijdstraat 4

Voor de mannen 20% korting
op alles van HOM en Calvin Klein
Leeuweringerstraat 32

‘t Kaasmeisje

Borreltijd altijd gezellig…..
en met onze borreltas extra lekker!

Laat je verrassen

In ieder geval iets met rood, wit blauw 12,50
Leeuweringerstraat 28

De Groene Tovenaar

de hele dag 20% korting
op alle potten, vazen en
woonaccessoires
Leeuweringerstraat 3

Viqo Schoenen & Accessoires
Ontvang deze dag

10% korting op onze
schoenencollectie
Markt Oostzijde 8

Kids By Liss

20% korting op
de gehele collectie
Vinkenbuurt 2

Concepts

Bloem & Groen

Samen met jou gaan wij een feestje
bouwen om nooit te vergeten.
Check, welcome to our VIP-Deck!

VIPdag met diverse leuke
aanbiedingen.
Kom gewoon binnen!

Jaja…..Wij hebben YAYA!

Visbrug 4

De Bolero

Eigenlijk kan het niet, maar deze dag
& avond laten wij je nog meer stralen.
Neem je favoriete glimlach maar mee,
wij zorgen voor de rest!
Markt Westzijde 1

Markt Oostzijde 2

Glamour of Fashion
Tegen inlevering van de advertentie:

nu 2 Oroblu panty’s in kleur Sun
of Doré van 23,90 voor 20,Donkere Gaard 12

Joia

Eetcafé Lumière

De Kroeg

Bij de borrel bieden wij jullie
graag een heerlijke amuse aan!
Fijne avond namens team Joia

Op vertoon van een aankoopbon
van de deelnemende winkeliers
een gratis kop koffie!

Als je gezellig met zijn tweeën een
drankje komt doen, krijgt de tweede
persoon het eerste drankje gratis!

Havenstraat 1

Markt Westzijde 7

Leeuweringerstraat 8

Juwelier Reijersen

Mitra slijterij Oostendorp

Hocus Pocus

‘Gusti Italiani’ event.
Iedereen die komt ontvangt een
mooie fles Italiaanse wijn van
Grandi Vini cadeau!
Korte Havenstraat 16

De Bodega
Wij zijn deze avond open voor iedereen.
Speciaal deze avond onze hapjes
o.a. bitterballetjes, kaasplankjes
voor de helft van de prijs
Kapellestraat 3

10% korting op al onze rosé
Kom ze proeven ... van superzacht
framboosjes/aardbeien tot heerlijk fris droog!
Leeuweringerstraat 4-6

Optie 1

20 % korting
op alle accessoires
Leeuweringerstraat 26a

Een pot drop of Hollandse mix
snoepjes (900 gr in een mooie
weckpot) van 15,- nu voor 10,Leeuweringerstraat 9

3 Keuken en Bar

Bij reservering van een tafel
voor deze avond o.v.v. VIP
krijgt u het aperitief van het huis.
Visbrug 3
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Koningsnacht op de Visbrug

Koningsdag in Papekop

Afgelopen vrijdag was de eerste editie
van Koningsnacht op de Visbrug.
Het evenement, wat georganiseerd wordt
door de Vrienden van de Visbrug was
een daverend succes. Het weer zat mee
en de temperatuur was aangenaam.
De panden waren prachtig uitgelicht in
oranje en rood-wit-blauwe tinten en
Midden op de Visbrug stond een mooie
gouden aanhangwagen die diende als
podium. Daarnaast was een muzikale
omlijsting van Martijn Potuijt uit

Harmelen die een aantal mooie nummers
zong en DJ Kicksome die de nodige hitjes
draaide. Om half een was het afgelopen
en gingen de 500 feestgangers
huiswaarts.

Initiatief

Nadat Oranje Boven een aantal jaar
geleden is gestopt met het organiseren
van Koningsnacht in Oudewater hebben
Joia Brasserie, 3 Keuken & Bar en DON
food & events de handen ineen geslagen.

door Ellen van Leeuwen

Don Janmaat vertelt: "Wij hebben een
prachtige plek op de Visbrug die zich
uitermate leent voor een gezellige
feestavond. Daarnaast hebben wij dit
opgezet om een aantal leuke
evenementen per jaar voor Oudewater te
organiseren". Aldus Don. Vrienden van
de Visbrug zal de eerste editie goed
evalueren en zal snel een volgend
evenement organiseren.

Omdat het weer tegen leek te zitten was
het officiële deel van Koningsdag 2019
in Papekop verplaatst van het plein voor
de Overkant naar de overkant, maar
dan binnen; in De Dijketelg dus.
Tientallen dorpelingen hadden zich er
verzameld en tegen 10.30 uur raakte
het er praktisch stampvol. Albert Dening
(Comité Dorpsbelang Papekop) heette
iedereen hartelijk welkom en stelde de
nieuwe dirigent van Papekop Zingt
Weer voor: Theo Mourik. Het koor, op
orgel begeleid door Leny Boere, begon
traditioneel met 'In naam van Oranje' en
zong vrolijk verder terwijl een groot deel
van de niet-koorleden net zo vrolijk
meezong. Dat laatste gold zeker bij het
'lokale volkslied', Het dorp ons Papekop.
Locoburgemeester Walther Kok maakte
van zijn toespraakje een quizje met jaaren getallen. Nu bleek dat 5% van de
Papekoppers in het koor zat en de
andere 95% (nou ja, bijna dan) de rest
van De Dijketelg vulde. Zo kon er o.a.
geleerd worden dat Koningsdag pas
sinds 2014 bestaat, maar
Koninginnedag al sinds 1890 en dat
daaraan vooraf in 1889 een

door Aad Kuiper

Prinsessendag werd gevierd. Naast zijn
felicitaties voor de Koning liet de
locoburgemeester blijken heel blij te zijn
met het wij-gevoel dat uit deze dag naar
voren kwam. Na het Wilhelmus - voor
deze keer uitgebreid tot drie coupletten,
waarvan dat derde geschreven werd
door de destijds 94-jarige oud-hofdame
van koningin Beatrix, Hilda Renardel de
Lavalette; zij deed dat om het volkslied
toegankelijker te maken, maar er is niet
zo heel veel mee gedaan, behalve o.a.
in Papekop dan! - werd de Papekopper
van het jaar bekend gemaakt. Na, in
2017 Maria van den Hondel en in 2018
Jarno Muijs, viel nu Winnie Verdouw die
eer te beurt. Zij verzet veel werk voor
DorpAktief Papekop en dat werd, zo
bleek uit de stemming, kennelijk
bijzonder gewaardeerd. Na 'Het kleine
café bij de spoorbaan' volgden koffie en
oranjetompoucen en wellicht ook nog
wel oranjebitter en gingen de 'diehards'
in Papekop op eigen wijze vast nog wel
gezellig door met het vieren van
Koningsdag 2019.

Van links naar rechts: Henk den Butter (CDP), Albert Dening, Walther Kok,
Winnie Verdouw

Drakenbootfestival Oudewater op 25 mei

Ruimte voor last minuteinschrijving
Aubade blijft publiekstrekker
Een groot deel van de op vrijdag
gedecoreerde stadgenoten had de agenda
kunnen omgooien om te debuteren op de
trappen van het Oudewaterse stadhuis.
Traditiegetrouw worden zij den volke
getoond op de eerste rij en doen de
geroutineerde onderscheidingsdragers
een stapje terug. Een enkeling vertoont
zich achter de openstaande vensters en
dat maakte het plaatje compleet.
Burgemeester Verhoeve en zijn gezin
hebben gereserveerde plaatsen en de
burgervader fungeert als ceremoniemeester. Met enthousiasme wel te
verstaan. De weersomstandigheden
waren van dien aard dat paraplu's

achterwege gelaten konden worden en
een zonnetje het vele oranje extra glans
gaf. Leden van 'Oranje Boven'
verzorgden niet alleen de verspreiding
van de op oranje papier gedrukte
liedteksten, maar zorgden er tevens voor
dat de kelen van de aanwezigen gesmeerd
werden en bleven. In op duurzaamheid
geïnspireerde bekertjes werden zowel
oranjebitter als limonade vertrekt aan de
zanglustigen die de geijkte vaderlandslievende teksten afwisselden met moderner
repertoire. De Muziekgroep zorgde
hierbij voor de juiste toonhoogte en het
ritme en kinderen van het Muziekhuis
voor de vertedering. Er was zelfs een

door Gerard van Hooff

pauzenummer in de vorm van
balvirtuositeit waarvoor Guido van
Moorselaar tekende. Na de laatste tonen
van het muzikale huldeblijk waren er drie
hoofdstromen waarneembaar. Een deel
van het publiek spoedde zich richting de
vrijmarkt, een ander deel wist de
bakkerijen van Stijnman en Treur te
vinden om 'iets voor bij de koffie' te
scoren en de dragers van de
onderscheidingen brachten in de
raadzaal een heildronk uit op de jarige
vorst.

Wie wil er geen wild cart winnen die recht geeft op deelname aan het Nederlands
Kampioenschap Drakenbootvaren op de Bosbaan in Amsterdam? Dat is de
bonus voor de winnaars van het Oudewaterse Drakenfestival dat op 25 mei
gehouden wordt. Maximaal twintig teams kunnen hier aan deelnemen en naast
de genoemde wild cart is eeuwige roem de beloning voor de winnaars.
Op de website www.oldwaterdragons.nl kunnen buurtteams, vriendenteams en
bedrijfsteams uit Oudewater en directe omgeving zich aanmelden voor deelname.
Een team bestaat uit 14 tot 18 peddelaars en een trommelaar mat een gemiddelde
conditie en gevoel voor ritme. Voor een bedrag van 300 euro kunnen de groepen
gebruik maken van een originele Drakenboot voorzien van peddels en er is een ervaren
stuurman aan boord. Om het varen met een dergelijk vaartuig onder de knie te krijgen
-en de conditie enigszins op te vijzelen- worden twee clinics georganiseerd. Extra
trainingen zijn tegen vergoeding te regelen. De wedstrijden worden gehouden op de
Hollandse IJssel. Ook een mail naar secretaris@oldwaterdragons.nl geldt als bewijs van
inschrijving.
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Coop gaat hier verder
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Feest

Kom naar de feestelijke openingsdagen bij
Coop Heijmans Oudewater, Joostenplein 35
Spaar van 29 april t/m zondag 7 juli 2019 bij
Coop Heijmans Oudewater voor ons Welkomstpakket!
Je spaarkaart kun je inleveren van maandag 8 t/m zondag 14 juli 2019 bij Coop Heijmans Oudewater.

Spaar voo
r
Welkoms een gratis
tPakket

Tegen inlevering van deze spaarkaart ontvang je in week 28 2019 het gratis WelkomstPakket.

Spaar voor een gratis
WelkomstPakket
Jouw vertrouwde EMTÉ wordt een Coop. Om je van harte welkom te heten kun
je sparen voor een gratis WelkomstPakket. Dit pakket t.w.v. €50.- is gevuld met
vertrouwde producten én met een aantal nieuwe smaken. Sparen voor dit pakket
is eenvoudig. Vanaf nu ontvang je
bij besteding van elke €10.- aan
boodschappen* een spaarzegel,
bij 44 zegels is je spaarkaart vol.
Tegen inlevering van een volle
spaarkaart ontvang je in week
1 het gratis WelkomstPakket.
*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar,
geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten)

Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater
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Goede start bij opening
zwembad De Loete

30 APRIL 2019

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

Schildersbedrijf

A. Oosterwijk

door Cees Reichard

voor alle
voorkomende
schilderswerkzaamheden
zowel binnen
als buiten!

Met een bommetje in het bad openden
tientallen jongeren op woensdag 24 april
het nieuwe seizoen van zwembad
De Loete in Haastrecht. Het was een
zomerse dag met hoge temperaturen en
een harde wind. Bart Boevink,
bedrijfsleider van De Loete vond dit een
goede start van het seizoen.

Bel 06-11437505
of mail naar
aoosterwijk@kpnmail.nl
voor een vrijblijvende
afspraak of offerte!

Bart vertelt dat door het prachtige weer
van vorig jaar er dit jaar meer
abonnementen verkocht zijn dan
voorheen. Verder zegt hij dat er dit jaar
75 kinderen in elf ploegen zwemles
krijgen. De Rabobank heeft het zwembad
een luie trap geschonken.
De zwemvierdaagse is van 9 t/m 14 juli.
En wat hij erg belangrijk vindt is dat het
zwembad dit jaar voor het eerst rookvrij
is. Er mag alleen nog achter de kiosk een
sigaretje opgestoken worden. Het wordt
een gezond en sportief seizoen!

Arie Oosterwijk

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

Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

Insectenhotel op tuincomplex de Doelen
Sinds een paar weken heeft het tuincomplex de Doelen
in Haastrecht een insectenhotel. Dit is geschonken
door inwoonster Annemieke Nijhof. Bij haar afscheid
als algemeen directeur van de Tauw Group BV (Adviesen Ingenieursbureau) heeft zij als afscheidscadeau een

Annemieke Nijhof en Bert Maijenburg bij het
insectenhotel.

insectenhotel gekregen. Het is gemaakt door ´Grijse´,
een bedrijf dat van restmaterialen producten voor de
openbare ruimte maakt. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben dit insectenhotel in elkaar gezet.
Omdat de woonomgeving van Annemieke onvoldoende
mogelijkheden biedt om het hotel te plaatsen, zocht zij
naar een oplossing. Via, via vroeg zij de Doelen of deze
een mooi plekje voor dit hotel had. Voorzitter
Bert Maijenburg vertelt dat dit aanbod met open armen
ontvangen is. Maijenburg: “Omdat wij natuurvriendelijk
willen tuinieren en het belang van insecten onderschrijven, hebben we met plezier dit aanbod aanvaard.”
Het hotel is begin april geplaatst en heeft ongeveer
800 kamers. Deze zijn nog lang niet bezet, er zijn nog
heel wat plekjes vrij. De heer Maijenburg hoopt dat alle
kamers deze zomer gevuld gaan worden. Tevens wist
hij te melden dat er waarschijnlijk ook nog een bijenkast
komt. Daar zij ze nog mee bezig.
Overigens zijn er voor de tuinen ook nog wat plekjes
vrij. Iemand die graag hier wil komen tuinieren, kan het
beste contact opnemen met Bert Maijenburg, e-mail:
b.maijenburg@gmail.com, of tel. 06 2904 2172.

Kindervrijmarkt en panna toernooi
op Koningsdag Haastrecht
De Kindervrijmarkt en allerlei jeugdactiviteiten waren de
start van een feestelijke Oranjedag in Haastrecht.
Door de weersomstandigheden moest de markt in de
feesttent op het Concordiaplein gehouden worden.
Er waren minder deelnemers dan voorheen, maar het
aanbod van speelgoed, spelletjes en boeken was
ruimschoots om wat van je gading te kunnen vinden.

Bij één kraam kon je wat lekkers krijgen. Madelief
Wiggelinkhuizen verkocht voor 20 cent per bekertje
popcorn. Deze had ze in de winkel gekocht en de
verkoop ging zo goed dat er in de loop van de ochtend
meerdere pakken bij gekocht moesten worden. Madelief
vond het leuk om eten te verkopen want ze wil geld
verdienen om een paard te kunnen kopen. "Maar een
poesje mag ook" zei ze later wat bedeesd. Naast de
popcorn verkocht ze ook nog andere dingen zoals
kleren, boeken en auto´s. Zo is Shi van der Linden druk
bezig met het ordenen van zijn verkoopspullen. Hij staat
er voor het eerst en hij vindt het leuk om dit te doen.
Ook zegt hij dat hij goed verkoopt. Met het verdiende
geld wil hij lego kopen, want dat spaart hij.

Aubade

Waarom?
Wij, vrijwilligers van de Overtuin in Haastrecht,
zijn al drie jaar druk bezig om de tuin in
oorspronkelijke staat terug te brengen zoals die er
ten tijde van mevrouw Paulina Bisdom van Vliet
uitzag. Een tuin met perkjes met prachtige tulpen
en ander moois.
Een paar hondenbezitters (zeker niet allemaal)
vinden het nodig om hun viervoeter door deze
mooie perken te laten rennen en kuilen te laten
graven. Hun baasjes zitten op een herinneringsbankje alles tevreden te aanschouwen.
Wij als vrijwilligers vragen ons dan af: WAAROM?
Houd uw hond in het parkgedeelte aangelijnd en
(voor sommigen) ruim de poep op. Er staan
afvalbakken met poepzakjes.
Wij als vrijwilligers zouden u er zeer dankbaar voor
zijn. Op deze manier kunnen we het park met
elkaar mooi maken en houden.
Namens alle vrijwilligers van de Overtuin

Om 12 uur werd in het bijzijn van wethouder
Janette Hofman in de feesttent de traditionele aubade
gehouden. Muziekvereniging Concordia zorgde voor de
muzikale ondersteuning en de enthousiaste dirigent
Mark Tempelaars wist het publiek tot spontaan zingen
te brengen. De drie volksliederen als bijvoorbeeld
De Zilvervloot klonken weer als vanouds. Leuk was de
toegift van The Guus Meeuwis Trilogy waar ´Per Spoor,
kedeng, kedeng´, ´Het is een nacht´ en ´t Dondert en
het Bliksemt´ wat een meer eigentijds geluid gaf.
Het was een goede aubade met een voortreffelijk
´Concordia´. Wethouder Hofman zei dat heel de
Krimpenerwaard mooi oranje kleurt en dat we met
elkaar de 52e verjaardag van onze koning
Willem Alexander vieren. Zij dankte alle vrijwilligers
en ook de sponsoren die het mogelijk maken dat we
weer dit feestje kunnen vieren.
Daarna werden er pannenkoeken gegeten. Deze
werden door drie man sterk tijdens de aubade in de tent
gebakken. Onder het zingen kreeg je er al trek in.

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

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

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
Faac
o
o
Cond r,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

SPAAR UW
KASSABONNEN

Middagprogramma

De band Clubsoda zorgde in de tent voor de muzikale
omlijsting van een uitgebreid middagprogramma.
Voor de jeugd was er een kindershow met Clown
Floppie, Voor peuters en kleuters werd er een
sportparcours uitgezet, er was een springkussen en voor
de wat oudere jeugd was er een panna toernooi.
En terwijl de jeugd bezig was met sport en spel hadden
de ouders en andere feestvierders hun handen vrij om
wat gezellig bij te praten en een gezellig drankje te
nemen om een toost te kunnen uitbrengen op onze
koning.
Een Koningsdagprogramma voor ieder wat wils.
Het was bar gezellig in Haastrecht.

EN MAAK KANS OP EEN

MOEDERDAGPAKKET
Doe voor € 50,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop
(te vinden bij alle NOVO-leden)
en lever deze in, uiterlijk zaterdag 11 mei vóór 17.00 uur,
bij EMTÉ / COOP Heijmans of bij MITRA Oostendorp
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LINSCHOTEN
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Koffie met tompouce

MONTFOORT

Heel Linschoten bakt met Linn ontmoet
Op woensdagavond 17 april heeft
'Linn Ontmoet' 55 Linschotense
vrouwen ontvangen in de Brede Vaart
op de activiteit 'Heel Linschoten
Bakt'. De avond startte met een
hartelijk welkom op het plein voor de
tent over rode loper. Vijftien vrouwen
hadden een overheerlijke taart
meegenomen om te laten jureren door
een jury waaronder Nelleke Verweij
van bakkerij Verweij in Linschoten.
De groep van 55 vrouwen werd verdeeld
over vijf workshops waaronder: cupcakes
versieren, smoothie maken en suikervrij
bakken. Tijdens de workshops was de
jury druk bezig met proeven en
beoordelen van de taarten. Na de
workshops was het tijd voor het bekend
maken van de winnares van 'Heel
Linschoten Bakt'. De jury had unaniem
gekozen voor de heerlijke en prachtige
paastaart van Marjan Vermeulen. Nelleke
Verweij overhandigde de winnares het
'Heel Linschoten Bakt' schort! Daarna
werden alle taarten aangesneden en
mocht iedereen de taarten proeven.
Bij elke taart stond een foto van de
desbetreffende bakster. Iedereen genoot
van de taarten en gezelligheid met elkaar.
Rond tien uur werd de jury en de
workshopleiders bedankt met een
cadeautje en sloot 'Linn ontmoet' de
avond met groot succes af.
Linn Ontmoet bestaat uit tien vrouwen
die activiteiten organiseren voor de
Linschotense vrouw. Doel is ontmoeting
en verbinding met elkaar. De volgende
activiteit zal in juni plaatsvinden. Voor
meer info: www.linnontmoet.nl

De winnaressen ‘Heel Linschoten bakt’.

Koningsdag in Montfoort
De vrijmarkt in Montfoort vond op
26 april al plaats. Dit jaar stalde
iedereen de koopwaar uit op het
Hofplein. In het zonnetje. Na de
verkoop was het dubbel genieten van
het pannenkoekenfeest en de
kinderkwis. De volwassenen vierden
de Kings Night in de kroegen.
Op Koningsdag zelf werd traditiegtrouw
afgetrapt met de aubade op het
Kasteelplein die muzikaal omlijst werd
door 'Ons Genoegen". Het was wel fris

maar doordat de zon er nog regelmatig
doorkwam was het aangenaam toeven in
de stad. Na de aubade verdeelden de
feestvierders zich over het Hofplein (voor
'Oranje Pret op het Plein'), de Heeren
van Montfoort (voor de bijeenkomst van
gedecoreerden en ereburgers) en de
Plaats (voor het optreden van
Muziekvereniging St. Carolus).
's Middags kwamen sportievelingen aan
hun trekken bij de elfde 'Montfoortse
Skeeler ronde' en de E-fiber 4 straten-

door Siem van der Burg

loop. Dansers konden terecht bij een
optreden van D-Joy, het Koningsbal en
DJ's op de Plaats. De Oudewaterse band
'Windfall' zorgde later die middag voor
een koninklijke feestsfeer.
Al met al een zeer geslaagde dag.
De lage temperaturen en de regen
werden getrotseerd. De kleding was er
op aangepast. De jeugd interesseerde
het weer helemaal niets. Die hadden het
helemaal naar hun zin. De ijsjes
smaakten zoals altijd prima.

Linschoten vierde de verjaardag van de
Koning dit jaar op een nieuwe manier.
De opening was nog als vanouds, met
het reveille vanaf de St. Janstoren om
8 uur 's morgens. Linfano is er altijd
vroeg bij. Ook de versierde fietsenoptocht (herrieoptocht om Linschoten
wakker te maken) was nog als vanouds.
Nieuw was de Koningskoffie in de
Dorpsstraat, waar veel Linschotenaren
elkaar ontmoetten met een oranje
tompouce. Ook nieuw waren de
workshops van de Brandweer, honkbalvereniging Green Hearts en Dorbuka en

vervolg van de voorpagina
Ze vroeg zich wel of het rooster nu
alweer was omgegooid. Toen zij bij het
St. Josephgebouw familieleden
ontwaarde in hun goeie goed kreeg ze
wel argwaan. Zij maakt sinds 1978 deel
uit van het team interieurverzorging en
vervult zij hand- en spandiensten voor de
kerkgemeenschap.
Sinds 1978 bemenst mevrouw op
vrijwillige basis het winkeltje van
woonzorgcentrum Antoniushof. Ze is
daar aanspreekpunt voor de bewoners en
zorgt ervoor dat zij zo nodig zelfstandig
hun boodschappen kunnen doen.
Ook is mevrouw actief lid van het
Katholiek Vrouwen Gilde en de
Vrouwenraad.
Gedurende een aantal jaren was mevrouw
Van Buuren lid van het Vredesplatform.
Daar was ze onder meer betrokken bij
het Vredesplein op de jaarmarkt, de
herdenking van de ‘Dag van de
Mensenrechten’ en het Platform
Noodhulp Vluchtelingen. Ook vroeg zij
nadrukkelijk aandacht voor het Manifest
Verdraagzaam Montfoort en was zij
betrokken bij de ontvangst van de
Vrouwen van Srebenica in Montfoort.
Daarnaast begeleidde mevrouw in 2011
twee groepen Bosnische leraren tijdens
hun kennismaking met Nederlands
onderwijs.

De heer Severs

Piet Severs kwam naar het
St. Josephgebouw in de veronderstelling
dat zijn zus Corrie een lintje zou krijgen,
maar die eer viel dus hemzelf te beurt.
De heer Severs is een man met een
groot hart voor de Linschotense
samenleving maar ook internationaal is
hij zeer actief. Vanaf 1980 is hij één van
de organisatoren van de Koningsdag en

door Trudie Scherpenzeel

drumband (die laatste voor volwassenen),
de vrijmarkt op de Hoge Werf. Er waren
optredens van de dansschool Attitude,
een speurtocht door Mooi Linschoten,
de zeskamp nieuwe stijl en (ook nieuw
dit jaar) de zeskamp voor kleine
kinderen. En natuurlijk de vrijmarkt op
de Hoge Werf. Het feest werd
afgesloten met de coverband Hooked
Up. Alles tussen de buien door.
Maar dat mocht de pret niet drukken.

de 60-plus koffieochtend de dag
daarvoor. Daarnaast maakte hij tot 2010
deel uit van het bestuur van de manege
de West Stichtse Ruiters. Daar raakte hij
betrokken bij de organisatie van
wedstrijden, hengstenkeuringen en
gehandicaptendagen, onderhield als lid
van de werkploeg jaar-in-jaar-uit de
manege en was ook nog een aantal
jaren stalmeester.
Sinds de oprichting in 2013 is de heer
Severs een zeer gewaardeerd lid van de
historische Vereniging Oud Linschoten.
Daar is hij onder meer betrokken bij de
organisatie van de jaarlijkse Open
Monumentendag en de opslag van
historisch erfgoed uit Linschoten.
In 1990 raakte de heer Severs betrokken
bij de intocht van Sinterklaas in
Linschoten. Sindsdien stelt hij namens de
Stichting Linschotens Belang voor deze
festiviteit bedrijfsruimte beschikbaar, doet
de catering en zorgt voor de boot die de
Sint en zijn Pieten naar het dorp vervoert.
Daarnaast kan Stichting Linschotens
Belang altijd een beroep op hem doen
voor hand- en spandiensten bij de
organisatie van andere dorpsactiviteiten.
Vanaf 2013 zet de heer Severs zich
belangeloos in voor ontwikkelingsprojecten in Gambia en Senegal.
In Gambia zorgt hij er mede voor dat een
schooltje draaiende kan blijven. Hij zet
zich in voor een landbouwproject dat niet
alleen voedsel maar ook werkgelegenheid
oplevert. Hij koopt, verzamelt, renoveert
en verscheept hulpmiddelen voor deze
projecten. Daarnaast ondersteunt hij
Stichting SOPA. Een stichting die
o.a. het doel heeft om het stoken op
houtskool terug te dringen zodat er
longschade bij de vrouwen en
brandwonden bij de kinderen kan
worden voorkomen. Ze noemen hem
daar Pappa Holland.

Koninklijke Onderscheiding voor Klaas de Wit in Polsbroek
Burgemeester L.J. de Graaf van de
gemeente Lopik heeft ter gelegenheid
van Koningsdag de heer Klaas de Wit
uit Polsbroek een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt.
De feestelijke bijeenkomst vond
afgelopen vrijdag in het Dorpshuis in
Benschop plaats. Hij is benoemd tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In het dorpshuis in Benschop
verwelkomde de burgemeester alle
gedecoreerden en gasten. Als experiment
was hij in de gemeente Lopik ´s morgens
bij de gedecoreerden aan huis geweest
om ze daar in bijzijn van familie en
vrienden de versierselen op te spelden.
Zo ook bij Klaas de Wit.
De burgemeester kwam in Dorp 66,
een locatie die van oorsprong het
ouderlijk huis van de heer de Wit was.
De Wit vertelde dat hij door het bezoek
van de burgemeester totaal overvallen
werd. " Ik was compleet verrast."

Lovende woorden
Links de gedecoreerde Klaas de Wit.

Burgemeester de Graaf had waarderende
woorden voor de gedecoreerden.
Het zijn mensen die iets betekenen voor

anderen. Lovend was hij over Klaas de
Wit. Als voormalig agrariër zet hij zich
altijd als vrijwilliger bijzonder in voor de
gemeenschap. Vanaf 1974 is hij
vrijwilliger bij de Hervormde gemeente
Polsbroek en Vlist. Wekelijks brengt hij
het collectegeld naar de bank. Verder
heeft hij als lid van de kerkenraad, diaken
en ouderling gefungeerd. Vanaf 1986 is
hij bestuurslid van de Basisschool Eben
Haëzer te Polsbroek. In dat zelfde jaar
werd hij bestuurslid en penningmeester
van de SGP-fractie. Daarnaast was hij
gedurende twee jaar raadslid van de
voormalige gemeente Polsbroek.
Van 1995 tot 2010 was de heer de Wit
bestuurslid van de Nederlandse
Patiëntenvereniging afd. Lopikerwaard.

Roemenië Commissie

Groots vond de Graaf de inzet van de
Wit voor de Roemenië Commissie van
de Hervormde gemeente Polsbroek en
Vlist. Hiervan is hij vanaf 2002
secretaris. Hij helpt o.a. bij het sorteren
en inpakken van tweedehands kleding
voor de zustergemeente Bagy. Hij heeft
deze plek meerdere keren bezocht en

door Cees Reichard

heeft aan de inwoners zijn kennis over
het boerenbedrijf overgebracht.
Ook verschafte hij een aantal Roemeense
echtparen onderdak op zijn agrarisch
bedrijf om zo het boerenbedrijf te leren
kennen en de opgedane kennis over te
kunnen brengen aan de inwoners van
Bagy. Verder coördineert hij het
ophalen van oud papier en was hij één
van de drijvende krachten achter de
Boerenmarkt.

Mannenvereniging Calvijn

De Graaf: "Maar ik ben nog niet klaar
met wat u allemaal doet. Van 2005 tot
2011 was u ook nog vicevoorzitter van
de Mannenvereniging Calvijn te
Polsbroek. Sinds 2010 bent u vrijwillig
actief bij Vakgarage De Wit in
Schoonhoven. Hier verricht u o.a.
tuinwerkzaamheden en draagt zorg voor
het wegbrengen en halen van auto´s en
onderdelen. Het is mij dan ook een
genoegen om u te kunnen vertellen dat
het Zijne Majesteit Koning Willem
Alexander heeft behaagd u te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau."
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 30 april 2019

Zaterdagavond 4 mei:

Dodenherdenking Montfoort
Het 4 en 5 mei comité Montfoort organiseert op
zaterdagavond 4 mei a.s. traditiegetrouw de
herdenkingsplechtigheid op het Kasteelplein.
Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich
verzamelen en luisteren naar
passende muziek van blaaskapel
Carolanka en naar een ode aan
gevallenen in en rondom Montfoort.
Om 20.00 uur zijn er de twee minuten
stilte waarna het programma wordt
vervolgd met het zingen van het
Wilhelmus, een toespraak door de
burgemeester, een voordracht,

muzikaal intermezzo en een samenzang. Rond 20.30 uur
wordt afgesloten met de bloemlegging. Het zou ﬁjn zijn
als veel mensen aan de bloemlegging mee doen.
Daarom roept het comité bezoekers op om bloemen mee
te brengen en vooral hun kinderen te stimuleren één of
meerdere bloemen bij het monument te leggen.
Bij onverhoopt heel slecht weer is er
een uitwijkscenario naar het atrium in
Antoniushof.
Ook dit jaar geldt als jaarthema: ‘Vrijheid
geef je door!’ Vlagprotocol voor thuis:
vlag halfstok vanaf 18.00 uur
tot zonsondergang.

Dodenherdenking Linschoten met veel
muziek en bijzondere verhalen
Het ‘Comité 4 mei Dodenherdenking Linschoten’
heeft dit jaar zowel Mannenkoor Zanglust Linschoten
als Muziekvereniging Linfano weer gevraagd mee te
werken aan de herdenking. De herdenking wordt
gehouden op het dorp en op de Hoge Werf.
De aanvang is 19.40 uur.
Namens het College van B & W zal een toespraak
worden gehouden. Mannenkoor Zanglust zingt enkele
liederen en een trompettist van Linfano zal een taptoesignaal blazen. Aansluitend is er twee minuten stilte.

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

Ik wil mij niet herinneren
Getuigenissen van vrouwen aan het front,
voorgelezen door vrouwen uit Montfoort en
Linschoten. Direct na de ofﬁciële herdenking aan de
Hoge Werf in Linschoten.
Voor de tweede keer brengt ‘de Wilde weg’ een
aandachtig literair eerbetoon aan slachtoffers van WO II.
Nogmaals messcherpe en ontroerende teksten van
Svetlana Alexijevitsj uit haar boek De oorlog heeft geen
vrouwengezicht. Dit keer staan niet herinneringen van
kinderen centraal, maar ervaringen van vrouwen.
Aan het front mochten of konden zij geen vrouw zijn.
In de strijd tegen de Nazi’s vochten een miljoen
Russische vrouwen mee aan het front, in elke denkbare
functie. Op het slagveld waren zij getuige van dezelfde
verschrikkingen en droegen dezelfde ondraaglijke lasten
als de mannen. Na de oorlog vonden zij geen gehoor
voor hun ervaringen, ze moesten die diep weg stoppen.
Oorlog is immers een ‘mannenzaak’.
Maar juist de vrouwen vertellen ons van het dagelijks
leven aan het front, met al zijn gevoelens en details, die

het lot tekenen van de ‘kleine’ mens in dat grote raadsel
dat een oorlog is.
De teksten zullen worden voorgelezen door tien vrouwen
uit Linschoten en Montfoort. U bent welkom direct na de
herdenkingsbijeenkomst in ‘De Wilde Weg’ Dorpstraat 33
te Linschoten.

Afvalkalender mei 2019

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

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

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Hemelvaart

Plastic, metaal
en drankenkartons

30

ACTIVITEITENKALENDER

MEI

Wo 1, 8,15, Open Club
22 en 29
Open Club Montfoort - Bovenkerkweg 80
20:00 - 21:00
Za 4
Dodenherdenking Linschoten
Hogewerf
19:40 - 21:00
Za 4
Dodenherdenking Montfoort
Kasteelplein 5
19:45 - 20:30
Za 4
‘Ik wil mij niet herinneren’
de Wilde Weg - Dorpstraat 33
20:30 - 21:15
Zo 5
Stage Fright
St. Jozef - Heilig Levensstaat 4
14:30 - 19:00
Ma 13
Aanschuifdiner in Linschoten
SWOM - Laan van Rapijnen 36
18:00 - 21:00
Di 14
Avondvierdaagse Montfoort
t/m vr 17
Hoﬂand
18:15 - 21:00
Do 16
Aanschuifdiner in Montfoort
SWOM - Antoniushof 1
18:00 - 21:00
Vr 17
Boerendag
Achthoven West 41
19:00 - 01:00
Za 18
T in het Atelier
en zo 19
Het Kunstenaars Collectief Montfoort
Klaverpad 6
12:00 - 17:00
Za 18
Boerendag
Achthoven West 41
19:00 - 01:00
Zo 19
Boerendag
Achthoven West 41
12:00 - 23:00
Ma 20-,
Avondvierdaagse Linschoten
t/m do 23
Plein Brede Vaart
18:30 - 21:00
Za 25
Volleybal Pret in het Park
STAM - Stadpark
10:00 - 18:00
Za 25
Eerste Montfoortste Triathlon
Stadspark
13:45 - 17:00
Za 25
Bandje, biertje & bitterbal
STAM - Stadspark
19:00 - 00:30
Za 25
Amazing Stroopwafels
Cultureel Montfoort - Heilig Levenstraat 4
20:30 - 23:45
Zo 26
Familie Pret in het Park
STAM - Stadspark
10:00 - 19:00
Do 30
Dauwtrappen
Werkgroep Oecumene Montfoort
Pastoor Spaanplein 2
07:00 - 10:00
Do 30
Jubileum - Hockeyclub Montfoort
Bovenkerkweg 14
11:00 - 00:00
Do 30
Rabobank Open- en Familietoernooi
Hockeyclub Montfoort - Bovenkerkweg 14
11:00 - 16:30
Vr 31
HapSnapmaaltijd
St. WegWijs - Verlengde Hoogstraat 26
Verenigingen en andere organisaties
uit Linschoten en Montfoort kunnen
hun activiteiten zelf plaatsen op

www.montfoortactief.nl
Snoeiafval
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Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl
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Apparaten niet verkocht
op de vrijmarkt?
Lever in en ontvang een gratis Wecycle Recycle
Memo-spel bij de gemeentewerf

Gemeente Montfoort doet mee aan de Wecycleinleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en
spaarlampen (e-waste) op de milieustraat. Inwoners
die e-waste inleveren na Koningsdag, ontvangen een
gratis Wecycle Recycle Memo-spel (op=op). Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van e-waste
in Nederland.
Doel van de inleveractie is om het inleveren te stimuleren
van vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen
op de milieustraat. Vooral na de vrijmarkt belanden veel
van deze onverkochte producten vaak alsnog in de
vuilniszak.

Liever een tweede leven voor je apparaat?

Denk dan aan de kringloopwinkel.
Op watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer
mogelijkheden om uw apparaat een tweede leven te
geven of toch in te leveren voor recycling.

Laatste dag om u
aan te melden voor
het groencafé
Wilt u meedenken over het groen in de gemeente?
Meld u dan vandaag nog aan voor één van de twee
groencafé’s.
Gemeente Montfoort organiseert samen met
adviesbureau BTL op 9 en 15 mei een groencafé.
Tijdens het groencafé gaan we samen op zoek naar
manieren om het beleid van de toekomst nóg beter te
maken. Na een centrale opening gaan aanwezigen
uiteen om met elkaar, gemeente en BTL van gedachten
te wisselen.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.30 uur.
• Montfoort: donderdag 9 mei,
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5
• Linschoten: woensdag 15 mei,
De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36
Wilt u deelnemen? Meld u dan vandaag aan.
Dat doet u door een mail te sturen naar
communicatie@montfoort.nl,
o.v.v. groencafé Montfoort of groencafé Linschoten.
Meer info: www.montfoort.nl > zoekterm groencafé.
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Dat verdient een lintje!
Montfoort is trots op haar inwoners die bereid zijn een
stapje extra te doen, mensen die bovenmatige
inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving.
Om deze trots te tonen kunnen we inwoners
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen.
Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk
onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in
Montfoort die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele
jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of
sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet
van de burgemeester.

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

Elk jaar worden vlak voor 27 april Koningsdag in heel
Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt:
de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’.
Maar ook het hele jaar door kunnen bij ‘Bijzondere
Gelegenheden’ Koninklijke Onderscheidingen worden
uitgereikt. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging
of organisatie, of het beëindigen van een belangrijke
bestuursfunctie.

Behandeling kost tijd

Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en
adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag.
Om de aanvragen voor de lintjesregen 2020 te
verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen
uiterlijk op 01 juli 2019 in te leveren.
Een voorstel voor een Bijzondere Gelegenheid moet zes
maanden voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend.
Voor meer informatie:
Bestuursadviseur Kabinetszaken, tel. 0348 476400

Gezocht: Maatschappelijk begeleider (m/v)
in de gemeente Montfoort
vrijwillig: Montfoort-Linschoten
VluchtelingenWerk Midden-Nederland, locatie Montfoort-Linschoten, voert in opdracht van de gemeente Montfoort
de maatschappelijke begeleiding uit van vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen.
Als maatschappelijk begeleider biedt je hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een
asielzoekerscentrum vestigen in Montfoort of Linschoten. Van hen wordt verwacht dat zij op termijn (twee jaar)
zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en jouw rol is begeleiding bieden bij dit integratieproces.
Taken: aanvragen van verschillende voorzieningen (uitkering, toeslagen en dergelijke),
uitleg geven over procedures en instanties en bemiddelen in het contact, helpen bij het invullen van formulieren
(op papier en digitaal), een vertrouwensband opbouwen, een luisterend oor bieden en indien nodig doorverwijzen,
begeleiding naar zelfredzaamheid, dossieropbouw, verslaglegging en voortgang bijhouden in het cliëntvolgsysteem.
Wij vragen: affiniteit met de doelgroep, een nauwkeurige werkstijl, goede communicatieve en administratieve
vaardigheden, bij voorkeur MBO/HBO werk- en denkniveau, goed in teamverband kunnen werken,
minimaal 12 maanden beschikbaar (gemiddeld 8-12 uur per week).
Wij bieden: zinvol en boeiend vrijwilligerswerk in een gezellig en functioneel team,
ondersteuning door de teamleider en ervaren collega’s, basisscholing en andere cursusmogelijkheden,
onkostenvergoeding, WA- en ongevallenverzekering.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Marlies Oudijk: 06 15364480.
Je schriftelijke motivatie met levensloop kun je sturen naar montfoort@vluchtelingenwerk.nl.

Openbare bekendmakingen
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 6 mei 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op 8 mei
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 05-04-2019
(Z/19/139010)
Waardsedijk-Oost 14, Montfoort
voor de nieuwbouw van een
bedrijfspand met kantoor.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt

Besluit buiten behandeling laten
aanvraag
• 24-04-2019
(Z/19/137350)
M.A. Reinaldaweg 22, Linschoten
voor het plaatsen van een poort
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
Ontwerpbesluit ter inzage
• 24-4-2019
(Z/19/125662)
Laan van Rapijnen 30, Linschoten
Ontwerp vergunning brandveilig
gebruik.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Exploitatievergunning
horecabedrijf
• 04-03-2019
(Z/19/138343)
De Beide Vlooswijkenlaan 45,
Linschoten
bijeenkomst persoonlijke aard
d.d. 30 mei 2019.

Melding wijzigen uitweg
Op 24 april 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders een
melding geaccepteerd op grond van
artikel 2.12 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Montfoort
2018 voor het wijzigen van een
uitweg op de Liefhovendijk voor het
vervangen van een voet-/fietsbrug
door een bredere brug vanaf het
perceel Liefhovendijk 34.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u
naast dit bezwaarschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.

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

Montfoort, 30 april 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 4 mei

Montfoort - WNC
FZO - FC Oudewater
SPV ‘81 - Rohda ‘76
WDS - VEP

30 APRIL 2019

14.30
14.30
14.30
14.30

TAEKWONDO

Xander van Loon succesvol

Van 15 tot 18 april nam Xander van Loon deel aan een grote bijeenkomst van de
ATA. Dit is een van de grootste Martial Arts organisaties ter wereld. Van de
sportschool waar Xander trainingen volgt, ACE-Martial Arts, namen 14 atleten deel
aan deze bijeenkomst waar niet alleen trainingen en seminars werden gehouden maar
ook de Europese kampioenschappen Taekwondo van deze organisatie. Xander
behaalde tijdens deze meeting zijn lesbevoegdheid. Bovendien was de genoemde
sportschool zeer succesvol, omdat leden in hun categorie tenminste op een onderdeel
Europees kampioen werden. Daarnaast oogsten zij diverse tweede en derde plaatsen.
Xander van Loon haalde op vier verschillende onderdelen een Europese titel binnen en
behaalde op drie onderdelen het zilver.

Het Jubileumboek '100 jaar MSV'19'
wil ik ook in mijn bezit krijgen!
In het kader van het 100-jarig
jubileum van MSV'19 is een
jubileumboek samengesteld.
In combinatie met het voetbalplaatjesboek met daarin foto's van 644
spelende leden heeft de bezitter een
collectorsitem in handen dat het
verleden en heden van MSV'19 in
beeld brengt.
De lay-out van deze inmiddels
10e jubileumuitgave van de vereniging is
opgemaakt door Angelique van der
Horst van Artistique Grafisch Ontwerp
en de hoofdredactie is verzorgd door
Cor Verkleij en Frans van Vliet.
Het jubileumboek, voorzien van een
hardcover omslag, vol foto's, artikelen,
wetenswaardigheden en persoonlijke

interviews wordt na de meivakantie
afgeleverd bij de drukker.
Er wordt teruggeblikt op de rijke
100-jarige historie van de voetbalclub
MSV'19. Bijzondere feiten worden eruit
gelicht en er zijn artikelen over de vele
activiteiten, die MSV'19 zo groot en
familiair hebben gemaakt.
De Montfoortloop, de biljartclub, de
stormachtige ontwikkeling van het
meisjesvoetbal en nog veel meer
onderwerpen komen aan bod en
natuurlijk kunt u ook de sportieve
hoogte- en dieptepunten van ons eerste
elftal uit met name de laatste 25 jaar
erin terugvinden.
Per adres krijgen leden en sponsors in
het jubileumjaar één exemplaar gratis
thuisbezorgd.

Niet-leden en leden, die per gezin
meerdere exemplaren willen hebben,
kunnen deze tegen de kostprijs van
e 10,- per stuk (bij)bestellen.
Bestellen kan door uiterlijk 8 mei 2019
a.s. een e-mail te sturen naar:
Jubileumboek@msv19.nl
De e-mail moet de volgende informatie
bevatten: Voor- en achternaam, adres,
postcode en woonplaats, telefoonnummer en aantal (extra) boeken voor
e 10,- per stuk.
Op deze datum moet ook uw betaling
zijn gestort op rekening
NL15RABO0323366163 ten name
van MSV'19 onder vermelding van
'bestelling jubileumboek'.

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Herman van Wiggen gooit
eerste pitch van het seizoen
Wethouder Herman van Wiggen (gemeente Montfoort) opende op zaterdag
20 april officieel het seizoen van honk- en softbalvereniging Green Hearts.
Traditiegetrouw gebeurde dat met een zogenaamde first pitch, de eerste bal
van het seizoen.
Van Wiggen, wethouder financiën, sport
en cultuur, gooide de eerste bal vanaf de
werpplaat bij de eerste thuiswedstrijd van
de aspiranten van de Green Hearts.
De aspiranten traden aan tegen de
Falcons uit Lelystad.
De seizoen opening vond plaats op het
onlangs grondig door de vereniging
gerenoveerde honkbalveld op sportpark
Rapijnen in Linschoten. Met het nieuwe
veld zijn de honk- en softballers klaar
voor het nieuwe seizoen, dat duurt van
april tot oktober.
"Als wethouder sport kan ik niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk sport voor
eenieder is. Ik ben dan ook zeer onder de
indruk van dit prachtige spel en hoe de
vereniging het veld zelf heeft gerenoveerd.

Samen de schouders eronder is hier
letterlijk en figuurlijk aan de orde.
Chapeau voor alle vrijwilligers die dit
allemaal mogelijk maken!", aldus Van
Wiggen. Green Hearts heeft momenteel
een pupillenteam, aspirantenteam,
juniorenteam, seniorenteam en een
seniorensoftbalteam. Alle jeugdteams zijn
gemengd.

Green Hearts

Green Hearts is een betrokken en
gezellige vereniging waar honk- en
softbal in een gezond en veilig klimaat
gespeeld kan worden. De vereniging
heeft ruim 65 leden, die woonachtig zijn
in onder meer Linschoten, Montfoort en
Woerden. Iedereen is welkom bij de

BADMINTON

Luck Raeck- SB Helios 8-0
Afgelopen vrijdagavond speelde het
eerste team van badmintonvereniging
Luck Raeck thuis tegen SB Helios.
Vooraf was al duidelijk dat de Utrechtse
studenten gelijkwaardig waren aan de
spelers van Luck Raeck. Bij de
uitwedstrijd had Luck Raeck namelijk
4-4 gelijk gespeeld. Het herendubbel
van Dave den Hartog en Marco van
Galen werd in een driesetter gewonnen
met 19-21, 11-21 en 21-17. Rianne de
Jong en Marleen de Wit speelden het
damesdubbel. Deze moest ook ik een
driesetter beslist worden, de standen

waren 17-21, 21-11 en 21-15. Hierna
kwamen de vier enkelwedstrijden.
Deze werden alle gewonnen, waarvan
drie partijen in twee sets. Alleen de
enkelpartij van Marco werd een
driesetter. Als laatste waren de mixwedstrijden aan de beurt. Ook deze waren
tot het eind erg spannend en moesten
beide in drie sets beslist worden. Dave
en Marleen wonnen met 21-15, 18-21
en 23-21. Marco en Rianne wonnen
met 19-21, 21-18 en 21-15. Het team
neemt hiermee de koppositie over van
Castellum 1 uit Leidsche Rijn.

PV De Zwaluw
honkbalclub om een paar keer te komen
meetrainen, een knuppel op te pakken
en handschoen aan te trekken en te
ervaren hoe mooi honkbal is. Honkbal is
een sport voor jong en oud, dus iedereen
mag mee doen: jongens en meisjes vanaf
4 jaar, ongeacht je ervaring of
capaciteiten.

Op Koningsdag hadden de duiven geen vrijaf. Zij moesten starten vanuit Peronne en
een afstand van 270 kilometer overbruggen. Bijna 700 duiven stonden aan het vertrek
en in tegenstelling tot de verwachtingen hadden zij de wind in de rug. Dat hield in dat
ze op Oudewater afstormden met snelheden boven de 100 kilometer per uur.
De winnen de duif liet een gemiddelde van 117 km per uur noteren. Hij arriveerde in
De Waard bij de combinatie Houdijker & Zn. Leon en Stef hebben hun duiven daar in
topconditie en konden de prijs met deze omstandigheden bijna niet ontlopen.
Zo geschiedde.

Uitslag:

Houdijker & Zn
1,8,9,25,29
Overbeek-Rijsbergen
2,4,16,31,46
Combinatie Wouters
3,5,13,18,21
Gebr. Van der Laar
6,24,39,40,41
Cees Spelt
7,27,51,52,53
Aron Borst
10,20,43,76,98
Deze week, zaterdag 4 mei, is Peronne opnieuw het vertrekpunt

POLSSTOKVERSPRINGEN

Opening nieuwe
accommodatie in
Kockengen
Polsstokverspringen zit al jaren in de lift
en groeit steeds verder door als één van
de populaire sporten in de Groene Hart
regio. Op 4 mei om 13:00 uur wordt in
Kockengen een nieuwe wedstrijdaccommodatie geopend. Het is de zesde
voor de Polsstokbond Holland.
Met de zomer in aantocht gaat het
wedstrijdseizoen voor de polsstokverspringers weer van start. Te beginnen
met deze speciale openingswedstrijd in
Kockengen. Alle topspringers zijn
aanwezig en zij zullen strijden om de
schansrecords en natuurlijk de

RegioBank-bokaal. De wedstrijd zal
ongetwijfeld een goed beeld gaan geven
van de krachtsverhoudingen in het
nieuwe seizoen. Iedereen is vanaf 13:00
uur welkom om de opening mee te
vieren op de Sportweg in Kockengen.
Er zal naast het geweld van de
topspringers voldoende ander vertier
zijn met een hapje en een drankje en
een luchtkussen voor de kinderen.
Een week later wordt in Linschoten de
eerste reguliere klassementswedstrijd
versprongen.
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

Lekker veel voordeel
Rundergehakt

54,-

per kilo

6.99

PER KILO

Uw bereik...
Voetbalvereniging
15.000
adressen

WDS

PAGINA 15

4.

49

Driebruggen

WDS is een gezellige dorpsclub met ongeveer 300 leden. Ons 1e en 2e elftal spelen op
prestatief niveau waarbij ons 1e elftal uitkomt in de 4e klasse. Binnen onze vereniging heerst
een gemoedelijke sfeer waarbij prestatie en plezier hand in hand gaan.

Voor onze selectie en onze jeugdafdeling zijn wij opzoek naar een:

Verzorger / Verzorgster voor WDS 1

Binnen deze functie ben je op verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid van de
selectiespelers van WDS.
Zoals omschreven in ons beleidsplan wordt het volgende van je verwacht:
- Je draagt op wedstrijddagen zorg voor de acute verzorging van geblesseerde spelers.
- Je draagt zorg voor preventieve maatregelen ter voorkoming van blessures.
- Je bent verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. de status van de blessures
en hebt een adviserende rol betreffende de wedstrijdfitheid van spelers.
- Je zorgt voor verwijzingen naar een fysiotherapeut indien noodzakelijk.
Wat mag je van ons verwachten:
- De mogelijkheid tot het volgen van gerichte trainingen/cursussen.
- Een financiële vergoeding die past binnen onze vrijwilligerscultuur.
- Je bent onderdeel van een jong en ambitieus 1e elftal en mag uiteraard mee met
leuke teamactiviteiten.
Ben jij deze enthousiaste verzorger/verzorgster stuur dan een mail naar hylke@vvwds.nl
of neem telefonisch contact op voor meer informatie op 06-55100200.

Voor onze JO19, uitkomend in de 3e klasse,
zijn wij voor het seizoen 2019-2020 opzoek naar een:

Trainer/Coach JO19

Fair Trade
bananen

1.09

los, per kilo

1.95

alle soorten*
(m.u.v. grootverpakkingen)
per pak

2.78-3.56

2

wit, rosé of rood, Zuid-Afrika
6 flessen
à 1 liter, op=op

25.14 12.57

Jupiler
krat 24 x 25 cl

14.99

9.

99

6=3
VOORDEEL

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen.
Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
Week 18
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 28 april t/m
zaterdag 4 mei 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

S H O E S & FA S H I O N
O U D E W AT E R

e

GRATIS

EMTÉ huiswijn

maximaal 6 kratten per klant

Zoals omschreven in ons beleidsplan wordt het volgende van je verwacht:
- Twee maal per week de trainingen verzorgen, avonden en tijdstip in overleg.
- Coaching JO19 op de wedstrijddagen conform de normen en waarden van WDS
en het technisch beleidsplan.
- Minimaal een keer per kwartaal technisch overleg met de jeugdtrainers/coördinator.
- In bezit diploma Juniorentrainer, UEFA C (Oefenmeester 3,TC 3, CIOS C) of bereid
deze te halen (mogelijkheid via WDS dit te doen).
- Enkele jaren ervaring als trainer.
- Communicatief vaardig.
- In bezit geldende VOG, of aan te vragen direct na aanstelling.
Stuur je reactie (motivatiebrief en CV) naar Cees Vermeulen cees@vvwds.nl voor
1 juni 2019 of neem telefonisch contact op voor meer informatie op 06-23224867.

Knorr
Wereldgerechten
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Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Wij zoeken aanstormend talent vanaf 16 jaar of ouder met een
middelbare schooldiploma (of die bezig zijn deze te behalen).
Bij Jan Snel werken mensen die willen, durven & doen!

Kom werken bij
Jan Snel en haal
je autorijbewijs!

Wij bieden:
- Een veelzijdige baan in een leuk team;
- Baangarantie;
- Mogelijkheid om je autorijbewijs te halen op onze kosten óf je krijgt een telefoon;
- Doorgroeimogelijkheden, incl. opleiding of cursus wanneer nodig.
Kom jij ons team in Montfoort versterken? Wij willen je graag intern opleiden
tot loodgieter, lasser, elektramonteur, timmerman of schilder!
Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures.

Direct solliciteren of nog vragen? Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com
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