
De boeren onderweg naar Den Haag.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Teken voor droog zwemmen

Om er voor te zorgen dat alle inwoners 
van Oudewater het hele jaar door in hun 
eigen stad kunnen zwemmen, in de 
zomer in het buitenbad en in de winter in 
het binnenbad, heeft het bestuur van 
SBZO een plan bedacht om binnen 
een korte tijd zo veel mogelijk (digitale) 
handtekeningen te verzamelen en 
daarmee naar de politiek te gaan. 
De eerste stap daarin werd afgelopen 
zaterdag gezet.
De Oudewaterse bevolking zag op de 

Markt een pop-up binnenbad verschijnen 
waarin de Oudewaterse waterpoloclub 
OZV ging trainen en daarmee de 
primeur had met hun wintertraining.
Fred van Schaik: "In drie stappen willen 
we de Oudewaterse bevolking mobiliseren 
om zo'n binnen- en buitenbad te 
realiseren. De politiek moet het licht 
daarvoor op groen gaan zetten. Stap één 

Historisch Café van start 
in Concordia
Op donderdag 3 oktober is de 
Historische Vereniging Haastrecht in 
het Cultureel Centrum Concordia 
met het 'Historisch Café' gestart. 
Een ontmoetingspunt dat elke 
eerste donderdag van de maand van 
13.30 tot 16.00 uur gelijktijdig met 
het Repair Café gehouden wordt.
Bestuurslid Rob Anders zegt dat dit 
initiatief bedoeld is om de band met de 
leden te versterken en om zo veel 
mogelijk mensen te bereiken. 
Tot nu toe wordt dit gedaan met 
ledenvergaderingen, lezingen, Open 
Monumentendag en het uitgeven van 
het kwartaalblad 'De Havekedrechter'. 
"Het is heel mooi dat wij bij het Repair 
Café als Historisch Café aan kunnen 
schuiven. Als mensen moeten wachten, 
kunnen ze kennis maken met de 
werkzaamheden van de Historische 
Vereniging. Haastrechtenaren kunnen 

herinneringen delen, maar ook kennis 
uitwisselen over de historie." 
Tevens kan men er historische boeken 
en tijdschriften kopen.

Mini-expositie
Op deze eerste dag was er een mini-
expositie over de boerderijen van 
Bisdom van Vliet te zien. Ooit werd er 
gezegd dat er 99 boerderijen waren. 
Maar volgens Rob Anders was dit niet 
zo. De zoektocht levert tot nu toe 
23 boerderijen op. Mooie foto's van 
boerderijen met beschrijvingen en wat 
pachtcontracten.
Thans is de vereniging bezig met het 
samenstellen van een fotoBase. Hier 
staan nu 1.300 foto's van Haastrecht in. 
In dit programma kan je door zoekvragen 
de gewenste foto's vinden.
Het eerste Historische Café heeft een 
goede start gemaakt. Velen wipten even 
aan en gingen met elkaar in gesprek.

Als je weet dat de steun er is, 
ga je door…

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 13

door Aad Kuiper

door Sjoukje Dijkstra

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

familierecht &
mediation

Montfoortse boer en boerin 
blikken terug op boerenprotest
Dat de boerenactie van vorige week 
zoveel positieve reactie zou krijgen, 
dat had boerin Irma Scholman uit 
Montfoort nooit gedacht. Zij deed 
samen met haar man vorige week 
mee aan de actie. Ook 
Montfoortenaar Adriaan Nederend 
reed mee. "Het was super", zegt hij.
Zelfs in Montfoort stond het verkeer 
afgelopen dinsdag even vast. Nederend 
grinnikt. "Ik hoorde het." Tegen negenen 
was het fi lerijden geblazen tussen de 
molen 'De Valk' en het tuincentrum, 
omdat automobilisten de A12 meden. 
"Echt waar?", vraagt Scholman een tikje 
schuldbewust, maar ze is vooral blij 
met alle steun die er is gekomen. 
Tijdens de actie en ook naderhand. 
"Hartverwarmend."
"Het was ongekend. Wat mij betreft echt 
het hoogtepunt van de actie", zegt 

zoons in het bedrijf, die willen er 
uiteindelijk ook van blijven eten."
Irma Scholman en haar man John 
melken in maatschap met de ouders van 
John ruim 50 koeien. Zij vertelt dat zij 
net hebben geïnvesteerd in een maatlat 
stal, die voldoet aan de hoogste eigen 
qua dierenwelzijn en milieu. 
"Daar kunnen 80 koeien in. Financieel 
was dat een grote investering, die wel 
terugverdiend moet worden. Door de 
huidige regelgeving (die bij ingebruik-
name van de stal in oktober 2015 is 
aangepast) en het plan om te halveren,
is het onmogelijk om dat ooit terug te 
verdienen. Stel voor dat het doorgaat dat 
de veestapel gehalveerd moet worden, 
dan houdt het op voor ons." 
Zowel zij als haar man John Scholman 
werken sowieso al bij om het bedrijf 
'in de benen te houden'. Ik werk bij 
een bedrijf dat zich bezig houdt met 
kunstmatige inseminatie van koeien. Mijn 
man werkt bij de Stichtse Rijnlanden."

Onvergetelijk
"Hoe moet je in godsnaam je centen 
verdienen als je niks mag houden?", zegt 
Nederend. "Er gaan enorme bedragen in 
om, alleen al om een paar koeien meer 
te mogen melken. Daar moeten ze het 
dan wel vandaan halen. Onze klanten 
zijn ons erg lief. Uiteindelijk zorgen die 
ook voor ons voedsel en dat de kwaliteit 
van het voedsel goed is. Hier in Nederland 
is dat erg hoog. Als we het in het 
buitenland halen, dan is daar veel minder 
controle op. Dat slaat nergens op."
Lang behoefden Scholman en Nederend 
niet na te denken over de vraag of ze 
mee zouden doen. Beide boeren - ze 
wonen naast elkaar - zitten in appgroepen 
van boeren, die de actie op poten zetten. 
"Het begon 's ochtends al om vier uur. 
Toen zat de adrenaline er al in", lacht 
Scholman. We hebben toen 's ochtends 
nog de kinderen weggebracht, de 
boerderij gedaan, en zijn om half 7 
weggereden met een groepje uit de 

buurt. We verzamelden in De Meern, 
vanwaar we met een stuk of 40 anderen 
de snelweg op reden. Vandaar was het 
echt onvergetelijk. Het is ook heel surre-
alistisch dat je met zo'n grote groep 
tractoren op de snelweg rijdt." Ondanks 
dat een 'verdwaalde politieagent' de 
groep nog van de snelweg probeerde te 
krijgen, verliep de rest van de uren 
durende rit zonder problemen. 
"Wij kwamen rond half 1 aan in Den 
Haag", vertelt Nederend. "Dat was een 
geluk bij een ongeluk, want een deel 
werd omgeleid richting Katwijk, maar wij 
mochten wel gewoon direct door. Toen 
wij aankwamen werd het Malieveld net 
open gegooid en konden we daar de 
tractor neerzetten."

Druppel
Hij is tevreden hoe de dag verlopen is. 
"De hele agrarische bedrijfstak was verte-
genwoordigd. Niet alleen boeren die 
koeien houden, maar ook varkensboeren, 
fruittelers en vissers. Dat valt allemaal 
onder landbouw. Ook hen wordt het 
onmogelijk gemaakt door de regering. 
Zelfs een nertsenfokker heb ik gezien. 
Die zijn helemaal om de zeep geholpen. 

door Cees Reichard

is dit pop-up binnenbad en er volgen 
nog twee acties. Maar de website is het 
belangrijkst. Daarop kan iedereen die 
zo'n zwembad wil - en wie wil dat nou 
niet, want er zijn geen meerkosten aan 
verbonden - zijn handtekening zetten. 
De zwemvereniging heeft niets aan een 
buitenbad alleen. De competitie begint 
zo'n beetje als het zomerseizoen is 
afgelopen." 
Pim van Baaren vult aan: "Vroeger had 
je wel een zomercompetitie en destijds 
stond het in de zomer elke zaterdag vol. 
Maar toen er veel meer binnenbaden 
kwamen, werd die competitie 
vijfentwintig jaar geleden afgeschaft." 
En hij vervolgt: "Het zwembad staat nu al 
zo'n veertig jaar op de agenda; het is nu 
tijd dat er wat gebeurt. Als vrijwilligers 
zijn we inmiddels 6, 7 jaar bezig met het 
zwembad en de bezoekersaantallen zijn 
gestegen van 23000 in 2013 naar 
44000 in 2019. Dat komt omdat we de 
openingstijden ruim gehouden hebben, 
we een heel enthousiast team hebben en 
de temperatuur van het zwemwater 
verhoogden. Het zwemmen 's ochtends 
is nu dan ook heel populair."
Van Schaik vervolgt: "Wij hebben voor 
een nieuw bad een uitgewerkt bouwplan 
dat fi nancieel haalbaar is en ook blijft. 
Zo'n zwembad wordt heel duurzaam 
gebouwd, jammer genoeg nog net niet 
energieneutraal, maar wel behoorlijk 
groen. En Van Baaren sluit af met: 
"We kunnen er voor de komende tien 
jaar voor zorgen dat de exploitatie 
gewoon rond komt. Dus kan zo'n binnen- 
en buitenbad er gewoon komen."

Scholman. "Al die duimpjes omhoog en 
die lachende mensen. Kippenvel. Ik had 
dat niet verwacht, omdat ik dacht dat ons 
imago negatiever was, en de kloof tussen 
ons en de burger wellicht te groot. Maar 
die steun vanuit de automobilisten heeft 
ons heel veel goed gedaan. We zijn trots 
dat het zo gelopen is. De toekomst ziet 
er best pittig voor ons uit, maar de passie 
die ik heb gezien, is het allemaal waard. 
Als je weet dat de steun er is, ga je 
door…"

Uitgejouwd
Scholman zegt ook de organisatie, politie 
en Rijkswaterstaat dankbaar te zijn dat 
die het in goede banen hebben geleid. 
Nederend beaamt dat. "Het was allemaal 
positief. We hebben veel complimenten 
gekregen. Ook de reacties in het nieuws 
waren goed. Er waren een paar van de 

regering die werden uitgejouwd. Die van 
D66, Tjeerd de Groot, maar ook Jesse 
Klaver van Groen Links. Zijn uitspraak 
dat de veestapel in Nederland gehalveerd 
moet worden, was een samenvatting die 
menigeen in 't verkeerde keelgat 
geschoten was. Dat, terwijl De Groot er 
zelf goed van gegeten heeft in zijn werk 
als baas van de Nederlandse Zuivel 
Organisatie (NZO)."
Nederend is leverancier van landbouw-
artikelen. "Wij zijn zelf hobbyboer, maar 
halen onze inkomsten uit het leveren van 
onder andere buitenvoeder, voeder-
middelen voor kalveren, medicijnen voor 
koeien, afrasteringen, schoonmaak-
middelen voor de melkmachines, 
et cetera. Voor 95 procent zijn wij 
afhankelijk van agrariërs. Daar moeten 
we per saldo van eten. Wij rijden met 
drie vrachtwagens, en er werken twee 

"Zet op onze website - www.droog- zwemmen.nl - een handtekening voor een 
binnen- en buitenbad in Oudewater. Het is heel goed te realiseren zonder 
meerkosten voor de Oudewaternaren." Daartoe roept het bestuur van SBZO op 
in de campagne 'Fijn, een buiten- en binnenbad in Oudewater..." bij monde van 
bestuurslid Fred van Schaik en voorzitter Pim van Baaren.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Oktober

* 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 Grachtenvaert vindt u op www.geelbuik.nl
 Informatie over actuele vertrektijden Touwtrein vindt u op www.oudewater.net

WOENSDAG

16 Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om 
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven 
voor maandag 14 oktober bij Han van Diemen, tel. 
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

 -  GoodfeeLINN avond. Het thema is ‘vriendschap’ en er 
zijn verschillende leuke workshops van 20.00 tot 22.00 
uur in de Brede Vaart. De toegang is gratis. Geef jezelf 
en je vriendin op via linnontmoet@gmail.com LINSCHOTEN

DONDERDAG

17 Open eettafel Vlist. Vanaf 18.00 uur gezellig 
aanschuiven in de Vlisterstee. Je hoeft niet zelf te koken 
en je kan zo wel andere mensen ontmoeten. 
Je kan je hiervoor opgeven tot woensdag 12.00 uur bij 
De Vlisterstee via Rober, 0182-501918 of 06-51872773. VLIST

 -  t/m zondag 20 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

18 t/m zondag 20 - Expositie schilderijen van 
kunstschilder Dick Braam (1908 - 1986) uit den Haag 
en Ad Breedveld. 
Een eventuele opbrengst komt geheel ten bate 
van het Rode Kruis en de Hersenstichting. 
In ‘De Grote Haven’ vrijdag en zaterdag 11.00 tot 
21.00 uur, zondag 11.00 tot 16.00 uur. HAASTRECHT

ZONDAG

20 Stadswandeling met een bezichtiging en bezoek 
Stadhuis en Stadsmuseum. 
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

WOENSDAG

23 Kinderfilm: Meneer Pluizenbol.
Vanaf 14.00 uur in Filmtheater Concordia*. 
Het verhaal volgt een overwerkte miljardair, die meer 
oog heeft voor het afwerken van het hoogste 
gebouw in Amerika dan tijd door te brengen met zijn 
vrouw en kinderen. Nadat hij zijn dochter een kat 
voor haar verjaardag koopt, raakt hij door een reeks 
gebeurtenissen in coma. Vervolgens zit hij gevangen 
in het lichaam van de kat, Mr. Fuzzy Pants genaamd. HAASTRECHT

 -  Reisverslag fietstocht naar Santiago de Compostella 
bij Vrouwen van Nu.
Vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2; 
zaal open om 19.30 uur. Sjanie Hoogenboom heeft 
een fietstocht gemaakt naar het bekende 
bedevaartsoord Santiago de Compostella. Op deze 
avond neemt ze de toehoorders mee op deze 
interessante bedevaart op de fiets. Zij vertelt over de 
voorbereidingen voor en belevenissen op deze reis. 
Gratis voor leden en belangstellenden. OUDEWATER

DONDERDAG

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

 -  t/m zondag 27 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

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

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

 -  Rikken. Rikavond vanaf 20.00 uur in 
verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’. HAASTRECHT

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

ZATERDAG

26 en zondag 27 - Touwtrein rondrit.
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 27 - 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

ZONDAG

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

WOENSDAG

30 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 24 juni 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

DONDERDAG

31 Filmavond: Bohemian Rhapsody.
Vanaf 20.15 uur in Filmtheater Concordia. Bohemian 
Rhapsody volgt het verhaal van de Britse band Queen 
met de leadzanger Freddie Mercury als middelpunt. 
De band werd in 1970 opgericht en de hits volgden 
elkaar in snel tempo op, Radio GA-GA, Barcelona, etc. 
Velen noemen dit de beste film ooit! 
Je moet hem gezien hebben. Freddie Mercury is 
inmiddels een legende en jong en oud genieten 
nog dagelijks van zijn muziek. HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 13: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. A. J. Sonneveld

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 13: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

‘T KRUISPUNT
Za 12: 19.00 uur pastor Zygfryd Nowara

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 13: 10.00 uur Lisette van Groeningen

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 13: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 13: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 13: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 13: 09.30 uur Kand D. Boogert
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 13: 09.30 uur Ds. L. Roersma

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Di  8: 19.00 uur Rozenkransgebed
Za 12: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 13: 10.00 uur Woord en Communie

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 13: 10.00 uur Chrisian Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 13: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. J. Westland

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 20 september 2019
ILVY Adriana
dochter van Juriën en 
Jettie van Duuren
zusje van Jenthe
Hennepakker 49
3421 JK Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

De IJsselbode wordt 
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens 

te Oudewater is gesloten 
van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:

Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:

Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
De praktijkverpleegkundigen zijn voor hun spreekuur wel aanwezig.

Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!
Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

Samen op weg
Donderdag 10 oktober is het weer de 
tweede donderdag van de maand en is er 
vanaf 19.45 uur een avond van de 
christelijke vrouwenvereniging 'Samen op 
Weg' in 'de Schouw' van de PKN kerk, 
Dorp 24 in Waarder. Als spreker komt 
de heer Jan Stouthart uit Woerden 
uitleggen hoe mooi en ingewikkeld onze 
bloedsomloop in elkaar zit. Het belooft 
een interessante avond te worden. 
Wilt u hier meer van horen, kom dan 
naar deze avond. Of kom zo maar eens 
een avondje en kijk en luister hoe deze 
avonden zijn. 

We worden allemaal ouder en staan er 
niet zo bij stil, maar wat is dat 
eigenlijk 'ouder worden', welke 
processen vinden er plaats, 
op lichamelijk vlak, maar ook 
psychologisch? Hoe gaan we ermee om?

Lezing over ouder worden
De SWOB/V organiseert een 
bijeenkomst over ouder worden. 
Geriater (ouderenarts) Astrid van der 
Sanden, verbonden aan het Groene 
Hart Ziekenhuis in Gouda verzorgt 
deze lezing op woensdag 9 oktober 
van 20.00 tot 22.00 uur in het 
Hof van Stein te Haastrecht (zaal open 
vanaf 19.30 uur). Na de lezing is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen/
discussie waarna u wordt uitgenodigd 
om een consumptie te gebruiken. 
Aanmelden via SWOK-midden, tel. 
0182-350012 of info@swok-midden.nl

Rozenkransgebed
De maand oktober is de maand van 
de Rozenkrans in de R.-K. Kerk te 
Oudewater. Het is een uitbreiding van 
het liturgische feest van Maria Koningin 
van de Rozenkrans op 7 oktober.
In de St. Franciscuskerk aan de 
Kapellestraat wordt in oktober op de 
dinsdagavonden om 19.00 uur het 
Rozenkransgebed gebeden.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Christelijke kinderboekenmaand
Deze maand oktober is het de 25e editie van de christelijke kinderboeken-
maand met het thema 'Op reis'
Voor een speciale prijs zijn er drie actieboeken te koop: het prentenboek 'Met muisje 
Gijs op wereldreis' en de leesboeken 'Op wereldreis' en 'Plan B'. En ook dit jaar is er 
weer een CD met het nieuwe themalied van de kinderboekenmaand 'Op reis' en 
14 andere liedjes. Dit alles is te verkrijgen bij 'Bijbelshop Oudewater'.

75 jaar vrijheid in Linschoten
Als het aan het plaatselijke '75 jaar Vrijheid'-comité Linschoten ligt 
wordt er in 2020 een mooi dorpsfeest georganiseerd dat bestaat uit 
verschillende onderdelen. Maar om dat te realiseren wordt er een 
beroep gedaan op de plaatselijke bevolking.
Een afvaardigingen uit de Stichting LiBel, Stichting Veteranen Lopikerwaard, 
Vereniging Oud-Linschoten is niet voldoende om de schouders onder het Vrijheidsfeest 
te zetten. Ook individueel kan men zich aanmelden. Je hoeft niet beslist lid te zijn van 
een vereniging. Je kunt je ook samen met een buurvrouw, vriend, vriendin, kennis of 
buurtgenoot inzetten voor dit plaatselijke Vrijheidsfeest.
Het comité staat open voor ideeën en hulp van alle Linschoters.
Schuif aan op maandagavond 14 oktober om 20.00 uur in het dorpshuis 
aan de J. Barneveldstraat of meld je nu meteen aan via: 
voorzitter@stichtinglibel.nl of 06-26332041.
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

‘Op het moment dat de rups dacht 
dat zijn leven voorbij was
werd hij een vlinder.’

Graag willen wij jullie bedanken voor het 
hartverwarmend medeleven na het overlijden van 

mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Dick Hakenkruger
Wij missen hem heel erg.

Voor ons blijven de herinneringen
een heel kostbaar bezit.

Mily Hakenkruger - Wildeboer
Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, oktober 2019

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Wie heeft de zorg 
voor jouw huisraad 

na je overlijden?
Samen over praten?

Dagactiviteiten
Woensdag 9 oktober
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
19.00 Creasoos Tuinzaal
Donderdag 10 oktober
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO Tuinzaal
Vrijdag 11 oktober
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst  Tuinzaal
Zaterdag 12 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 13 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 14 oktober
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
13.45 Wandelen met de Zonnebloem o.v.b.
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
19.00 Muziekgroep Oudewater Tuinzaal
Dinsdag 15 oktober
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook- / bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Geopend: di t/m vr van 09.30 tot 17.30 uur
za van 09.30 tot 17.00 uur  Peperstraat 14, Oudewater

opheffingsuitverkoop
70% KORTING

M.u.v. 
de NIeuwe cOllecTIe

10% KORTING 
Op de NIeuwe cOllecTIe

kyona’s boutique
FashiOn FOr wOmen

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart.
Het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt
missen moet…

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor 
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook 
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 
oma en ‘oude’ oma

Corrie bode-kraan

Het heeft ons allemaal heel goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Oudewater, oktober 2019

Langzaam vergeet ik wie ik ben,
langzaam vergeet ik wie ik ken.
Langzaam glijdt het weg,
langzaam weet ik niet meer wat ik zeg.
Ik houd vast aan iets dat ik vertrouw,
ik houd vast aan mensen van wie ik hou.

Na een liefdevolle verzorging in De Wulverhorst 
is op 2 oktober 2019 in de leeftijd van 97 jaar 

in alle rust heengegaan mijn moeder, 
schoonmoeder en onze oma

Geert Jappes - van Erkel
Geertruida Johanna Elizabeth

weduwe van Jaap Jappes

 De Meern Jan en Gerrie Jappes
  Koen en Ruben
  Steef en Audrey

Correspondentie:
J. Jappes
Hemelvuur 14
3454 SV  De Meern

Graag willen wij u de gelegenheid geven om afscheid 
van Geert te nemen en ons te condoleren op  
dinsdag 8 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur in de 
Tuinzaal van De Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2 
te Oudewater.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Veel dank zijn we verschuldigd aan het verzorgend 
en verplegend personeel van woonzorgcentrum de 
Wulverhorst afdeling de Zwaan.

gaat verhuizen ...

www.lesalonoudewater.nl

Nieuwsgier ig? 
Houd ons  in  de gaten!

We schuiven een deur op.
Vanaf eind november bent u welkom 
in ons nieuwe pand (voormalig Sporthuis).
In deze grotere salon kunnen wij u nog beter van dienst zijn!

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
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Zo gaat dat: Pieter gaat weg. De gemeenteraad van Gouda heeft hem 
voorgedragen om burgemeester te worden in de kaasstad, en het 
Algemeen Dagblad mocht het als eerste weten. Daarover had Pieter 
natuurlijk niet de regie, maar het kwam zodoende toch een beetje als 
een overval, hij gaat weg, ze pakken hem van ons af, hún krant pakt 
de primeur. En natuurlijk, het zat er aan te komen, een burgemeester 
die na zeven jaar eens om zich heen kijkt naar een nieuwe omgeving, 
naar een gemeenteraad met nieuwe sparringpartners met andere 
hebbelijkheden, met nieuwe stokpaardjes (of dezelfde, maar dan in 
een andere speeltuin), dat is heel menselijk.
Veel succes in uw nieuwe werkkring, schreven het AD en het 
Reformatorisch Dagblad.
Gouda is, vermoeden we zomaar, een véél weerbarstiger gemeente 
dan een Oudewater dat de administratieve rompslomp uitbesteed 
heeft aan Woerden: Gouda is veel groter, met een heftiger 
problematiek, met het onderliggende moeras waar de stad steeds 
verder in verzakt, waardoor er permanent geldgebrek is. 
Maar Pieter ziet het natuurlijk met vertrouwen tegemoet.
Oudewater sloot zeven jaar geleden Pieter in de armen: charmant, 
media-geniek, dynamisch, boordevol ideeën, benaderbaar en zelf aller 
wegen de burgers benaderend. Minstens de helft van de stad was 
ouder dan Pieter, maar toch was hij een echte burgervader. 
De stad en zijn geschiedenis werden zijn speeltjes, en we hebben 
Rebecca, de Geelbuik, stadsdichters, Gerard David, digitale spelletjes, 
een touwtrein, wedstrijden en wedstrijdjes, Arminius, allerlei tuintjes 
en heel wat tegeltjes en bordjes, prijzen en onderscheidingen en 
stadspenningen aan Pieter te danken, en niet te vergeten: 
een fabelachtig jubileumjaar (gemaakt door ons allen) met een 
bezoek van de koning (dankzij Pieter). Hij was er, die zeven jaren, 
bij vreugde en verdriet.
‘t Was mooi allemaal, maar ik moet het toch zeggen: 
hij heeft ook een paar bedenkelijke steekjes laten vallen: 
zoals de ontruiming van de Schuylenburcht, en hoe hij wethouder 
De Regt op een cruciaal moment in de steek heeft gelaten.
Een paar lessen bij de boksschool van Ome Ko zouden Pieter 
misschien kunnen leren met de vuist op tafel te slaan, en dat zou hij 
in Gouda wel eens hard nodig kunnen hebben.
Maar hoe dan ook: voor Oudewater was het burgemeesterschap 
van Pieter Verhoeve, het minste dat je er van kunt zeggen, 
een boeiende tijd. Beste Pieter, veel moed, wijsheid en sterkte 
in je nieuwe werkkring, en het ga je goed.
Otto Beaujon

ColumnPieter

Bijzondere aanwinst 
Stadsmuseum
De touchtable - door een van de gidsen in het museum het 'puzzelscherm' 
genoemd - is echt een prachtige aanwinst voor het Stadsmuseum; daar 
waren alle aanwezigen bij de presentatie van dit fenomeen het over eens. 
De complimenten voor deze voor iedereen gemakkelijk te bedienen, 
uitdagende, voor jong en oud aantrekkelijke, interactieve en informatieve, 
en vooral leerzame, maar toch ook leuke touchtable (letterlijk: aanraaktafel) 
waren niet van de lucht.

Nell van Gool, voorzitter van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater 
heette niet alleen alle aanwezigen 
welkom, maar bedankte vooral de 
verschillende sponsoren die de aanschaf 
van dit wonder op poten mogelijk 
hadden gemaakt. Een van de bestuurs-
leden van de GVO, Jaap van der Laan, 
had deze touchtable op een vakantie in 
een museum in Aarle-Rixtel gezien, 
vertelde hij me later en was daar 
heel enthousiast over. Hij wist dit 
enthousiasme over te brengen op de 
andere bestuursleden maar de prijs van 
een dergelijk apparaat zou een wel heel 
groot probleem vormen. Ook daarin, 
liet Van Gool weten, speelde Jaap van 
der Laan een belangrijke rol, want hij 
wist een groot deel van de sponsoren te 
bewegen hierbij te helpen. "Dit is heel 
mooi voor ons museum; het is een tafel 
die je aan mag raken en dan komen er 
allemaal wetenswaardigheden naar 
voren. Er zijn mooie dingen ingestopt 
die er door bezoekers weer uitgehaald 
kunnen worden. De informatie die er nu 
in zit kan worden aangevuld en ook 
worden gewijzigd. En wij zijn nog steeds 
bezig om hem aan te vullen, vooral voor 
de jeugd." Uiteraard mocht Jaap van der 
Laan de touchtable onthullen, maar hij 
vroeg Rob Stekelenburg hem terzijde te 
staan. "Want hij heeft mij heel vaak heel 
goed geholpen", liet Van der Laan 
weten.

Demonstratie van de touchtable
Terwijl Jaap van der Laan inderdaad 
simpele en vanzelfsprekende handelingen 
verrichtte waarmee hij liet zien hoe 
eenvoudig dit scherm te bedienen valt, 

vertelde hij hoe Nettie Stoppelenburg 
voor veel van de inhoud had gezorgd, 
Gerard van Roon geholpen had met 
de plaatsing en kleinzoon Tom de 
technische installatie regelde en dat nog 
steeds doet. Ondertussen toverde hij 
plaatjes met tekst naar voren, een 
plattegrond met bedrijven uit de 17e 
eeuw, de 'Oudewaterse moord' (waarbij 
je in kon zoomen), puzzels en quizjes 
voor kinderen, allerlei belangrijke 
personen uit Oudewater en nog veel 
meer boeiends. En alles bleek uit te 
vergroten, te verschuiven, te draaien, 
zodat het altijd gemakkelijk te lezen was. 
Stoppelenburg had hier duidelijk heel 
veel tijd ingestoken en toonde zich blij 
met het resultaat: "Maar de enige van 
wie ik geen foto kon vinden is van 
mevrouw Ritman; in de jaren '20 van de 
19e eeuw was zij het eerste vrouwelijke 
raadslid in Oudewater. We hopen dat er 
iemand is die ons kan helpen." Uit de 
aanwezigen kwam geen verlossende 
reactie, maar misschien heeft een van 
de lezers van De IJsselbode een 
suggestie.
De in totaal 18 sponsoren hebben goed 
geholpen door een fl ink steentje bij te 
dragen en worden terecht, behalve op 
het openingsscherm van de touchtable, 
ook op een fraai wandbordje in het 
Stadsmuseum geëerd. Het Stadsmuseum 
is een, wellicht hernieuwd, bezoek na 
deze aanvulling beslist meer dan waard. 
En over een tijdje vast nog eens, want 
de stroom nieuwe informatie en spelletjes 
lijkt voorlopig nog niet opgedroogd.
De openingstijden van het Stadsmuseum 
zijn te vinden in de evenementenka-
lender op pagina twee van De IJsselbode.

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Tijn Trijssenaar eerste 
kinderburgemeester van Oudewater

door Otto BeaujonTijn Trijssenaar, 11 jaar oud en 
leerling van de Jozefschool mag zich 
straks de eerste kinderburgemeester 
van Oudewater noemen.
Op voorspraak van de jury gaat de 
gemeenteraad op donderdag 
7 november Tijn offi cieel als eerste 
kinderburgemeester benoemen.
Ook de andere drie kandidaten maakten 
een hele goede indruk, maar de elfjarige 
leerling van de Jozefschool sprong er 
volgens de jury bovenuit. “We hebben 
gekozen voor Tijn, omdat hij zo 
overtuigend was en zeker van zijn zaak. 
Hij vindt het echt leuk'', luidde het 
oordeel van de jury. Die bestond - naast 
burgemeester Pieter Verhoeve - uit 
Kiki Zengerink en Lynn van der Weide. 
Deze twee meiden wonnen eerder dit 
jaar de gedichtenwedstrijd die onderdeel 
vormde van de dodenherdenking op 
4 mei.

Wat ook in het voordeel van Tijn sprak, 
dat is zijn ervaring met representatieve 
functies: bij de viering van 750 Stad 
Oudewater in 2015 trad hij als 7,5-jarige 
op als ambassadeur van de organiserende 
stichting. Bij de naschoolse opvang 
maakte hij deel uit van de kinderraad van 
de Yellow Bellies. Tijn - die later mikt op 
een baantje als rechercheur - kijkt onwijs 
uit naar de invulling van zijn nieuwe 
functie: “Toen de burgemeester mij belde 
kon ik bijna niet geloven dat ik echt 
gekozen ben. Ik ben er erg trots op dat ik 
de eerste kinderburgemeester van 
Oudewater mag zijn''.

Samenwerking
Burgemeester Pieter Verhoeve: 
“Tijn gaat meepraten over onderwerpen 
die belangrijk zijn voor kinderen. 

Bijvoorbeeld over spelen, school of sport. 
Andere kinderen uit de gemeente kunnen 
de kinderburgemeester hierom vragen en 
informatie geven. Ik vind het belangrijk 
dat kinderen een stem hebben bij het 
besturen van Oudewater'', benadrukt 
Verhoeve.

Maureen Zonnevylle, activiteiten-
begeleider in De Wulverhorst, heeft 
na een heel lichte aarzeling volmondig 
ja gezegd tegen een aanbod van 
Elly van Wijk om met 180 (honderd-
tachtig!) man/vrouw sterk eens een 
paar activiteiten in De Wulverhorst te 
komen verrichten in het kader van 
'de Rabobank doet & ontmoet'.
Elly van Wijk is in Oudewater het 
bekendst om haar rol in de politiek 
(fractievoorzitter van VVD en D66), 
maar werkt bij de Rabobank, en wel 
op de juridische afdeling die 
gehuisvest is in Utrecht. Zij kwam tot 
het idee om op een teambuildingsdag 
geen lezing of workshop te organiseren, 
maar een dag met die afdeling de 
handen uit de mouwen te gaan steken 
en in het Oudewaterse woon- en 
zorgcentrum aan de slag te gaan.

Leuke uitdaging 
voor De Wulverhorst
En zo stonden dus 180 mannen en 
vrouwen na de lunch, in verband met het 
enigszins dreigende weer, in, inderhaast 
van Tjonkie geleende door alle 
aanwezige vrijwilligers opgezette, grote 
partytenten, klaar om aan de slag te 
gaan. Maureen vertelde dat ze samen 
met Elsbeth en Wilbert, allen van de 
activiteitenbegeleiding, het programma in 
overleg met de Rabobank vrij snel rond 

Rabo Legal ‘doet en ontmoet’ 
De Wulverhorst; en hoe!

had gekregen. Een dikke tachtig 
bewoners van De Wulverhorst zelf en 
nog ruim vijftig mensen via 
De Wulverhorst extramuraal, Careyn, de 
Vierstroom, Futura en gewoon vanuit de 
buurt wilden zich wel eens lekker laten 
verwennen. "Want daar gaat het om", 
vertelde Elsbeth, "er is een schoonheids-
salon, waar dames hun nagels kunnen 
laten lakken. Maar mensen kunnen ook 
kiezen voor een stadswandeling of naar 
de speel- en beweegtuin of, bij slecht 
weer, sportspelletjes doen in een van de 
tenten."
Joyce Jacobse, bestuurder van 
De Wulverhorst, opende deze Rabobank-
doet-en-ontmoetbelevenis en toonde zich 
bijzonder verheugd over al deze 
activiteiten:"Fijn dat jullie met zo veel 
aanwezig zijn. In de zorg is heel veel aan 
de hand en met dit soort initiatieven zijn 
we heel erg blij. De bewoners en alle 
mensen van buiten zitten vol spanning te 
wachten. Veel plezier!" Ze vertelde me 
even later dat ze de volgende dag in 
De Wulverhorst nog een feestje gingen 
vieren, want dan zouden ze jarig zijn. 
"48 jaar alweer. En natuurlijk vieren we 
ook het mooie inspectierapport.
Met zo'n mooi rapport hebben we wel 
een feestje verdiend. We doen dat met 
een foodtruckfestival; er komen dan 
allerlei autootjes en tentjes met eten en 
drinken en er is gezellige muziek. 

Dat wordt vast ook een leuk feest. 
En moet je nu al die mensen hard zien 
werken. Geweldig toch?!"

Aan het werk en feesten maar
Ondertussen waren verschillende 
Rabobankmedewerkers onder de 
bezielende leiding van Cor van den IJssel 
de Dierenweide eens een grondige beurt 
gaan geven en andere met emmers en 
borstels het buitenmeubilair aan het 
schoonmaken, gingen er weer andere 
binnen of buiten spelletjes doen, werden 
mensen verwend met lekkere hapjes bij 
de koffi e of thee of in de 'schoonheids-
salon' en stond een groepje klaar voor 
een wandeling naar het centrum van 
Oudewater. Elly van Wijk en Dries 
Lagerberg van de Rabobank keken er 
verheugd naar: "We wilden met 180 
mensen een leuke dag, waar ook een 
maatschappelijke activiteit bij zat en 
omdat ik hier woon en De Wulverhorst 
er voor open stond zijn we hier terecht 
gekomen. Joyce heeft via de radio nog 
een oproep gedaan en ook daar zijn 
mensen op afgekomen. Wij zijn een 
betrokken organisatie, een coöperatief, 
en we willen graag iets doen voor de 
omgeving." Lagerberg: "We zijn duidelijk 
meer dan een bank alleen." Voor heel 
wat Rabobankmedewerkers ongetwijfeld 
een bijzondere ervaring, want ze werken 
in Utrecht maar komen uit heel 
Nederland; de plaatsen Amsterdam, 
Zutphen en Den Bosch werden o.a. 
genoemd. En het bleek niet eens zo 
vreemd dat er Engels gesproken werd 
door een telefoon, want voor een 
congres waren er toevallig medewerkers 
uit Londen, de Verenigde Staten en 
Australië over die het leuk vonden om 
ook mee te werken aan dit project, dat 
bij de start alleen al geslaagd was.
Na afl oop van de klussen zouden
ze met elkaar naar het Zomerhuis 
in Snelrewaard gaan waar de 
Rabobankmedewerkers zelf nog even 
gingen feesten. Eten en drinken was 
allemaal lokaal geregeld. En uit hun 
eigen geledingen waren er nog leuke 
activiteiten georganiseerd; iets in de 
vorm van cabaret bijvoorbeeld en er 
zouden een paar dj's aan het werk gaan. 
Na zo veel betrokkenheid was zo'n feest 
ze van harte gegund.

Lezing bij de GVO
Op woensdag 9 oktober is er vanaf 
20.00 uur een lezing bij de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater 
in het Zalencentrum aan de Westsingel. 
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis voor leden. 
Voor niet-leden is de bijdrage 2,50 euro.

De rol van het 
rijtuig op de 
Nederlandse 
buitenplaatsen
Een lezing hierover wordt gegeven 
door de heer Mario Broekhuis van 
de stichting Hippomobiel Erfgoed. 
De tijd dat paard & wagen ons 
straatbeeld bepaalden ligt al ver achter 
ons. Het is de auto die het dagelijks 
leven bepaalt. Toch vergeten we in de 
discussie over elektrisch rijden en fi les 
dat ons land is opgebouwd met echte 
paardenkrachten.
Eeuwenlang ging het reizen alleen, voor 
wie het zich kon veroorloven, per rijtuig. 
En bij ieder herenhuis en op iedere 

buitenplaats was het koetshuis een 
noodzaak. Of een enorme luxe, zoals 
bijvoorbeeld op Kasteel de Haar in 
Haarzuilens. In het koetshuis was ruimte 
voor het stallen van paarden, rijtuigen, 
een tuigenkamer en een kleine 
dienstwoning voor de koetsier en zijn 
gezin. Het is bijna vergeten erfgoed.
Daar gaat Mario Broekhuis van de 
stichting Hippomobiel Erfgoed iets over 
vertellen. Over de verschillende types 
rijtuigen die in zo'n koetshuis stonden, 

waarin ze verschilden van het 
boerengerij, maar ook hoe het leven van 
zo'n koetsier eraan toe ging.
De stichting waar Broekhuis aan 
verbonden is houdt zich momenteel bezig 
met de restauratie van de rijtuigen van 
Kasteel de Haar; rijtuigen die na meer 
dan zestig jaar terugkeren naar hun 
oorspronkelijke onderkomen.
De heer Broekhuis is tevens hoofd-
redacteur van het bekende tijdschrift 
'Landleven'.
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Dankbetuiging

Graag willen wij u bedanken voor alle lieve woorden, 
de vele kaarten, bloemen en het medeleven tijdens 

de ziekte en na het overlijden van

Wout Driesse
Wij missen hem erg en koesteren de herinneringen 

aan mijn fantastische man, onze vader en opa.

Ria Driesse - Wiezer
Kinderen en kleinkinderen

Montfoort, oktober 2019

Noud

Onze kanjer en dappere strijder

Noud Vianen
11 februari 2019

13.35 uur • 3834 gram

  26 september 2019
Wat zijn we trots op onze zoon

en mijn broertje                      

Dennis, Mandy en Mea

Ravelijnstraat 25
3421 CV Oudewater

Noud is vrijdag 4 oktober 2019 
in besloten kring gecremeerd

Een jong leven
Te weinig tijd gegeven
Te kort op deze aarde
Maar van onschatbare waarde

Na een moeilijke periode tussen hoop en vrees, 
hebben wij na 7 maanden afscheid moeten 

nemen van onze kleinzoon en neefje

H  Noud Vianen  H
Dag, dappere en kleine kanjer, we houden van je.

Lieve Dennis, Mandy en Mea wij wensen jullie 
heel veel sterkte en kracht toe.

Opa en Oma Vianen
Alex en Anneke
Patricia
Eddy en Cristy

Marjolein en Mariska
Richard en Marscha

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Psalm 4

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons 
schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven 
wij u kennis dat, na een periode van afnemende 
gezondheid, zacht en kalm van ons is heengegaan 
mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en fantastische oma en overgrootmoeder

Jannetje Johanna 
Tissink - Lobbezoo

* Rilland - Bath † Haastrecht 
15 oktober 1933  1 oktober 2019

Gerrit Tissink

Gert Tissink
Janet Tissink  - Roggeveen
    Mark en Roos, Liv, Mila
    Maarten en Leonie, Seth, Finn
    Kirsten en Jelle, Noah

Dick Tissink
Saskia Vredenberg
    Endeshaw
    Maryam

Rob Tissink
Marian Fieren
    Jochem en Ayla
    Maureen

Irene Tissink
Michel van Schaik
    Hugo
    Sophie

De Ruyterstraat 94, 2851 TD  Haastrecht

Wij zijn de medewerkers van 
De Liezeborgh dankbaar voor hun 

liefdevolle aandacht en verzorging.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis

Omdat het zonder jou
nooit meer hetzelfde is

Intens verdrietig en met diep respect voor 
de manier waarop zij, zonder te klagen, 

haar langdurige ziekte heeft gedragen en 
heeft gestreden om bij ons te blijven, delen wij 
u mede dat rustig is ingeslapen onze allerliefste 

mama, lieve schoonmoeder, trotse oma en 
overgrootmoeder

Bettie Timmerman-Keizer
- Albertha Geertruida -

Leeuwarden,  Rotterdam,
25 september 1944  3 oktober 2019

sinds 2010 weduwe van Toon Timmerman

 Linschoten Trudy en Pieter
     Renske
     Marlinde
     Thijs
     Sjoerd
     Daan
     Femke

 Stadskanaal Marjo en Wim
     Marit en Willem
     Nils

 Utrecht Sjoukje en Henk
     Robbert en Ingeborg, Nora, Isabel
     Petra

 De Meern Cor en Bianca

De begrafenis heeft dinsdag 8 oktober 
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats 

aan de Julianalaan te Montfoort.

Correspondentieadres: 
Dalweg 4, 9501 LD  Stadskanaal

Het leven heeft mij dag na dag
Heel duidelijk laten blijken

De mooiste dingen die je ziet
Die zie je zonder kijken

Ze blijven bij je bovendien
Je hebt ze met je hart gezien.

Toon Hermans

Na een mooi leven van hard werken maar ook samen 
genieten van de vele jaren die volgden, is rustig 
ingeslapen mijn lieve man

Flip van den Hadelkamp

Linschoten, 24 november 1937
Assen, 4 oktober 2019

Liefhebbende echtgenoot van 
Riet van den Hadelkamp-van Schaik

Flip is thuis.

De crematie vindt plaats op donderdag 10 oktober 
om 11.00 uur in de Berkenzaal van rouwcentrum de 
Boskamp, Boskamp 5 te Assen.

Voor diegene die op donderdag niet aanwezig kan 
zijn, is er condoleancebezoek op dinsdag 8 oktober en 
woensdag 9 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.

Ettenstraat 301, 9411 KT Beilen

Bloemen zijn welkom. 
Maar liever een envelop met inhoud voor het KWF

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat in alle rust 
op 4  oktober 2019 op de leeftijd van 81 jaar is 
overleden onze markante oud-directeur en oprichter 
van TeBi Bestratingsmaterialen B.V.

Flip van den Hadelkamp

Wij gedenken hem met respect en wensen Riet en de 
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Peter en Anita van den Hadelkamp

Medewerkers TeBi Bestratingsmaterialen B.V.

Wij hebben kennis genomen van het verdrietige 
bericht dat in alle rust op 4  oktober 2019 op de 
leeftijd van 81 jaar is overleden de initiatiefnemer en 
oprichter van Bouwmaterialen Montfoort B.V.

Flip van den Hadelkamp

Wij gedenken hem met respect en wensen Riet en de 
familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Michel, Ans en Berry van den Hadelkamp

Medewerkers Bouwmaterialen Montfoort B.V.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 
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 Dinsdag 8 oktober 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

Agenda
• Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)

donderdag 10 oktober om 20.00 uur (iedereen van harte welkom)
• Vergadering Forum Samenleving

maandag 28 oktober om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219

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

• Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

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

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

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

Ingekomen
aanvragen/meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Ruige Weide 45 in Oudewater

het realiseren van een 
aanlegplaats,

 ingediend op: 30-09-2019, 
dossiernummer: OLO4683721

• Donkere Gaard 1 in Oudewater
 het vervangen van 

handelsreclame,
 ingediend op: 24-09-2019, 

dossiernummer: OLO4672281
• Pastoorsakker 3 in Snelrewaard
 het plaatsen van een dakkapel 

op de linkerzijde van de woning,
 ingediend op: 26-09-2019, 

dossiernummer: OLO4678219

Burgemeester Pieter Verhoeve 
vertrekt naar Gouda
Burgemeester Pieter Verhoeve is voorgedragen als burgemeester 
van Gouda. Zijn installatie in de kaasstad is voorzien op 
woensdag 13 november aanstaande. Uiteraard krijgt iedereen 
de gelegenheid om voor die tijd afscheid te nemen van de uit 
Oudewater vertrekkende burgemeester.

Verhoeve volgde op 27 juni 2012 
Marianne Ruijgrok-Verreijt op als 
burgemeester van Oudewater.

Verhoeve heeft aangegeven veel 
zin te hebben in zijn nieuwe baan, 
maar tegelijkertijd laat hij weten 
Oudewater en de Oudewaternaren 
erg te gaan missen.

Hans Oosters, commissaris van de 
Koning in Utrecht, komt dinsdag 
8 oktober naar Oudewater om 
met de gemeenteraadsfracties te 
overleggen over de situatie die 
ontstaat na het vertrek van Verhoeve. 
Bij dat gesprek zullen ook de 
gemeentesecretaris en één van de 
wethouders aanwezig zijn.

Gratis ‘cursus Politiek Actief’ 
voor de gemeente Oudewater
Op dinsdag 29 oktober start in IJsselstein de cursus 
Politiek Actief voor de gemeenten IJsselstein, Montfoort en 
Oudewater. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer 
wil weten over het besturen van een gemeente.
Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die misschien 
interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Meedoen is gratis en kan door je op te geven via
griffi e@ijsselstein.nl.

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van 
Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet 
een raadslid?

Op deze én andere vragen krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. 
Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en 
bestuurders uit de gemeenten. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk 
mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers 
aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Programma
De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:
introductie en kennismaking
- Hoe wordt Nederland bestuurd 

en wat is daarin de plaats van 
de gemeente?

- Verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: de gemeente
- Hoe werkt de gemeente?
- De besluitvorming

binnen de gemeente
- Beïnvloeden van de 

besluitvorming

Bijeenkomst 3: de gemeenteraad
- Taken en rollen 

van de gemeenteraad
- De instrumenten van een raadslid
- Basiskennis gemeentefi nanciën
- Speeddaten met 

gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4:
Training overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5:
Raadsvergadering bijwonen
Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door: 
ProDemos - Huis voor democratie 
en rechtsstaat / www.prodemos.nl

APV/Bijzondere wetten
• Wijdstraat 27B in Oudewater
 het verkopen van 

consumentenvuurwerk op 
28, 30 en 31 december 2019,

 ingediend op: 30-09-2019, 
dossiernummer: 1922608

• Binnenstad Oudewater
 het ophangen van 

sfeerverlichting,
 ingediend op: 23-09-2019, 

dossiernummer: 1922587

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

dakopbouw,
 aanvraag ingetrokken 

op 30-08-2019,
dossiernummer: OLO4545567

• Rodezand 22 in Oudewater
 het slopen van een 

bestaande schuur,
 besluit: verleend op 26-09-2019, 

dossiernummer: OLO4493329
• Tussen Utrechtse straatweg 53 

en het zwembad Ons Statenbad 
in Oudewater

 het vervangen van een 
bestaande houten damwand 
door een stalen damwand,

 besluit: verleend op 26-09-2019, 
dossiernummer: OLO4607887

• Kerkwetering 11 in Oudewater
 het verbouwen van een schuur,
 besluit: verleend op 30-09-2019, 

dossiernummer: OLO4570189
• Opweg 24 in Hekendorp
 het verbreden van de oprit,
 besluit: verleend op 27-09-2019, 

dossiernummer: OLO4583245
• Lange Burchwal 3 in Oudewater
 het plaatsen van een dakkapel 

op de rechter zijgevel,
 besluit: verleend op 30-09-2019, 

dossiernummer: OLO4634917

Bingo en Schlager tijdens Mega Herfst Fest 2019
Nu de zomer echt voorbij lijkt en de 
blaadjes van de bomen dwarrelen is het 
alweer tijd voor Mega Herfst Fest in 
Oudewater. Dit tweedaagse evenement op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober wordt 
georganiseerd door Rope City Events en 
carnavalsvereniging de Blauwbaadjes. 
Nieuw dit jaar: de Mega Herfst Bingo.
Rogier Duits van Rope City Events:
"We hebben het dit jaar voor wat betreft de 
vrijdagavond over een andere boeg gegooid. 
We merkten tijdens voorgaande edities dat er 
de eerste avond minder animo was voor een 
groot feest. Daarom geven we er dit jaar een 
andere invulling aan."
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de feesttent 
op het evenemententerrein, om vervolgens 
van 20.00 tot 23.00 uur nummertjes te 
kruisen. Het is verstandig om goed op te letten 
want er zijn mooie prijzen te winnen.
Rogier: "Bijna alle winkeliers en ondernemers 
uit de binnenstad sponsoren prijzen. We zijn 
zelfs benaderd door ondernemers buiten 
Oudewater. Daar zijn we heel blij mee!" 
Een greep uit de prijzen: dinercheques, bonnen 
van de bloemist, delicatessenpakketten, een 
reischeque, een luchtballonvaart of wat denkt u 
van een minuut gratis winkelen?

Special guest
Voor het draaien van het Bingorad is een 
'special guest' uitgenodigd. Wie? 
Dat houdt de organisatie nog even geheim.
"Onze gast maakt er gegarandeerd een 

hilarische avond van", vertelt Rogier 
enthousiast. Wanneer alle prijzen zijn 
verdeeld gaan de voetjes van de vloer 
tijdens de Hollandse avond met de
 zingende DJ Roosy. Een opwarmertje 
voor de zaterdagavond.
Voor 17,50 euro kunt u tien rondes bingo 
spelen. Voor nog eens 5 euro maakt u ook 
kans op de hoofprijzen die tijdens de 
superronde worden uitgereikt. Bingokaarten 
koopt u op www.blauwbaadjes.nl. 
Voor de Hollandse avond vanaf 23.00 uur 
is de toegang gratis.

Het dak eraf
Op zaterdagavond gaat als vanouds 'het dak 
eraf' tijdens het Oktoberfest XXL. Voor dit 
feest in Duitse sferen - inclusief bierpullen, 
biertafels en Lederhose - heeft de organisatie 
een aantal topartiesten weten te strikken. 
De echte Schlagerartiesten Ruud Appelhof, 
Claudia Answel, Heike Sander en 
AlpenTeufel maken hun opwachting. 
Blaaskapel de Blaaskaken uit Boskoop is 
erbij en natuurlijk mag ook Dj Tjeusto niet 
ontbreken. Dit jaar wordt het - typisch Duits - 
eten verzorgd door Don Food en Events uit 
Oudewater. Rogier: "Zij geven een nieuwe 
twist aan de catering, dat wordt heel leuk!"
Kaarten voor Oktoberfest XXL kosten 
27,50 euro en zijn te koop via 
www.blauwbaadjes.nl. Je kan een sponsor- 
tafel kopen voor tien personen voor 475 euro 
in totaal. Je hebt dan gegarandeerd een tafel 
en krijgt er per tafel twee pullen bier bij!

Boer Boris in Oudewater
Het is Kinderboekenweek! Om die reden hebben de 
Cultuurcoach van Oudewater en Bibliotheek het 
Groene Hart, schrijver Ted van Lieshout en 
illustrator Philip Hopman uitgenodigd om naar 
Oudewater te komen.
De schrijver en tekenaar van de bekende boekenreeks 
'Boer Boris' ontvingen vrijdag 4 oktober alle 
Oudewaterse kleuters in het Cultuurhuis.
Terwijl Ted van Lieshout vertelde, tekende 
Philip Hopman live de tekeningen mee. 
De kinderen genoten zichtbaar! 
De Kinderboekenweek duurt nog t/m 12 oktober.

door Ellen van Leeuwen
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

Het Kalsbeek College is een
brede scholengemeenschap 
met kwalitatief goed onderwijs 
vol inspiratie.

→  BEN JIJ HET  
ENTHOUSIASTE  
LID RAAD VAN TOEZICHT

 DAT WE ZOEKEN?

Kijk snel op 
www.kalsbeek.nl/vacatures

Gymnasium, Atheneum, Havo, Havo-6, MavoXL en Vmbo
Burg. H.G. van Kempensingel 23 / Jozef Israëlslaan 56, Woerden

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209

Verwarmend voetbad 
met kopje herfstthee

Dubbele reiniging 
van de huid

Peeling om de dode 
huidcellen te verwijderen

Verwijderen van 
onzuiverheden

Serum van rozenbottel
Bio masker Chi voor 
droge/gevoelige huid
Massage van gezicht 

en schouders
nu voor maar € 55,00

Verwarmende 
Herfstaanbieding

nu voor maar € 55,00

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 07 oktober t/m 13 oktober 2019. Week 41. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 GRATIS*

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

5.98

 2.99

_

_ 8.99
17.98

  Alle Robijn
 combineren mogelijk 

  Alle 
bloemen 

per bos 
bloemen 

 2.99

 1.49

_

_
 9.99

4.99 50% KORTING *

   Alle verse vis 
 per pak

 2.69

 2.01

_

_
7.20

5.40 25% KORTING *

    Alle Old 
Amsterdam of 

Maaslander 
    combineren mogelijk 

 3.98

 2.98

_

_
8.50

6.37  2e HALVE PRIJS*

  Senseo 
ko�  epads 

3 zakken à 36 stuks 
combineren mogelijk 

3 STUKS

12.57

13.778.99

2.85

 1.90

_

_ 5.98
8.97

Alle Lu of Liga
 combineren mogelijk 

 2+1 GRATIS*

0.990.790

Broccoli
500 gram

  Coop 
sneeuwster 

met advocaat
 ca. 5/6 personen

 per stuk 

4.492.99

Coop Heijmans
Joostenplein 35

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 07 oktober t/m 13 oktober 2019. Week 41. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

Pedicure ook in de avonduren

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

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

Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de schoonheidsspecialist!

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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dieren

g
e
v

onden
Lijst van gevonden en vermiste dieren van de 
Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. 
Telefoondienst van 08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei vragen /
informatie e.d. en vanaf 19.00 tot 08.00 
staat er een bandje op met een 06 nummer 
voor alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Expositie Oudewaterse schilder 
Joop Joosten in de Bibliotheek
In Bibliotheek Oudewater loopt een expositie van Joop Joosten, een gelauwerd 
kunstschilder. Hij werd wel de Rembrandt van Oudewater genoemd, omdat zijn 
werken een bijzonder licht uitstralen. Je kunt zijn schilderijen tot 1 december 
gaan bekijken en zelfs kopen.

Joop werd op 25 november 1898 
geboren in de Belgische Kempen, 
in het plaatsje Hamont. In 1900 
kwamen zijn ouders in Oudewater 
wonen, in de Wijdstraat. Het historische 
pand ‘Vrede is Rijckdom’ werd hun 
woonstede. Daar heeft Joop veel van 
zijn latere werk gemaakt. Joop was net 

als zijn vader textielhandelaar, maar het 
schilderen trok hem toch meer.
Naast schilderen ging Joop ook 
schrijven en dichten, hij werd een 
karakteristieke fi guur in Oudewater. 
Zijn werkzame leven als beeldend 
kunstenaar omvat de periode van 1913 
tot aan zijn overlijden in 1980.

door Otto Beaujon

OUDEWATER

Rien doet wat hij zegt
Voor onze actie Rien Riskeert waagde Rien een sprong in het diepe. Want bij een 
gedurfde challenge hoort ook een gedurfde fotoshoot. En dat betekent een nat pak 
halen. Rien ging te water en inspireerde daarmee een aantal mooie inzendingen. 

Er kwamen zelfs vragen over de foto. Was die wel echt? Jazeker, Rien doet wat hij zegt. 
En daarom voegt hij nu de daad bij het woord en gaat hij op 14 oktober 2019 met 
Danny van Vliet (Van Vliet Interieur, Oudewater) een parachutesprong maken.

Wil je Rien in actie zien? 
Volg de challenge via @rienregelt.nl op Instagram of via www.rienregelt.nl/rien-riskeert/

Prinses Maximalaan 4a, Waarder
Bel 0348 - 501 633, mail naar
info@rienregelt.nl of ga naar rienregelt.nl

Huisjes

De wijk omvat wat er over is van het 
landgoed Rijnhuizen, zowel Het Huis als 
het park er omheen zijn rijksmonument, 
waar de kantoorgebouwen omheen 
opgerukt zijn. Veel van die kantoren 
staan inmiddels leeg, en worden 
omgebouwd tot woningen, dan wel 
afgebroken om plaats te maken voor 
gasloze appartementsgebouwen.
Met andere woorden: de gemeente heeft 
een visie, en voert die uit, of laat hem 
uitvoeren door projectontwikkelaars. 
Iedere vierkante meter is inmiddels 
eigendom van een belegger. 
Midden in de wijk wacht een boomgaard 
op een nieuwe bestemming, kwestie van 
een paar jaar of zoveel langer. 
Individuele mensen die de vraag stelden 
of ze er misschien een tijdelijke woning 
tot wederopzegging mochten plaatsen 
kregen nul op het rekest, maar toen tien 
gelijkgezinden een stichting oprichtten 
met hun plannen om er tien mooie, 
uitneembare (en dus verplaatsbare) 
huisjes te plaatsen, met zonnepanelen, 
zonder gastoevoer, en met Zweedse 
toiletten, kregen ze opeens wèl de 

handen op elkaar bij zowel de gemeente 
als de eigenaars van de grond. 
Ze moesten beloven er geen rotzooitje 
van te laten worden, er is aan het begin 
(er is geen offi cieel toegangshek, je mag 
er gaan kijken, en elke zaterdag is er 
open huis) een gemeenschappelijke 
fi etsenstalling, en de enkeling die een 
auto heeft mag die stallen op één van 
de 200 parkeerplaatsen van een 
nabijgelegen kantoorgebouw. 
De bewoners betalen geen huur, moeten 
bij opzegging binnen een bepaalde 
termijn hun huisje demonteren en 
weghalen, ze mogen moestuintjes 
aanleggen en ze mogen kippen of geitjes 
houden. Een oase in de grote stad voor 
de tien gelukkigen; je kunt ook zeggen: 
de tien die het initiatief genomen hebben 
en de hordes genomen hebben om het 
geluk af te dwingen. 
Ook een prachtige formule voor 
Oudewater trouwens, vanwege het 
vooruitzicht dat het daar meestal lang 
duurt voordat bouwplannen ook 
daadwerkelijk uitgevoerd worden; 
je mag er zomaar een jaar of tien zitten.

Herfstwandeling 
in natuurgebied 
Willeskop

Geniet en ontdek dit 
prachtige gebied!
Staatsbosbeheer organiseert in 
samenwerking met Het Beloken Land 
op woensdag 16 oktober om 14.00 uur 
een speciale herfstwandeling in het 
natuurgebied Willeskop te Montfoort.
Langzaam wordt het echt herfst. Het kan 
guur en winderig zijn of een stralende 
herfstdag. Willeskop is het enige stukje 
moeras dat er in de wijde omgeving te 
vinden is. Tijdens de wandeling vertelt de 
gids van Staatsbosbeheer het geheim van 
deze prachtige plek. Hoe is het gebied 
ontstaan met al zijn veelzijdige natuur? 
De gids van Staatsbosbeheer gaat het u 
uitleggen.
Verzamelen vanaf 13.45 uur op 
Het Beloken Land Blokland 116 3417 
MR te Montfoort. De Staatsbosbeheer 
gidsen verwelkomen de deelnemers met 
koffi e of thee en houden om 14.00 uur 
een korte inleiding. De wandeling voert 
door het weiland en over een eeuwenoude 
houtkade. Daar heeft u vanaf de 
uitkijktoren een prachtig zicht op het 
totale gebied. 
Om plm. 16.00 uur bent u weer terug.
Deelnemers dienen zich aan te melden 
via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl 
of via 06-23646290 (tijdens kantooruren).
De kosten zijn, inclusief koffi e, thee of 
limonade bij aankomst, 8 euro en 3 euro 
voor kinderen tot 12 jaar.
Goede wandelschoenen en een 
verrekijker verhogen het wandelgenot.

Vermiste dieren
OUDEWATER
Hekendorperweg - Teun; Kater, 
19-6-2016. Cypers rood zonder witte 
plekken.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Vaartkade Nz - Poes, 6 maanden. 
Lapje, veel wit, bruin, rood.

MONTFOORT
Jonge poes; bruin/zwart met witte 
pootjes.
N204 - Rode kater.
OUDEWATER
Goudse straatweg - Poes. Rood met wit, 
linker voorpoot aan de binnenkant 
een rode vlek, linksachter op de hak zit 
ook een rode vlek.

Elders blijkt het te kunnen: Tiny houses. Neem bijvoorbeeld Nieuwegein.
In de kantorenwijk Rijnhuizen worden tien kleinwoningen (ook al geen mooie 
term - net als tiny houses ook een leenwoord, maar dan uit het Duits) in een 
oude appelboomgaard permanent bewoond door evenzoveel stellen en gezinnen. 
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GOUDA   I   BODEGRAVEN   I  SCHOONHOVEN   I   ZUIDPLAS

In deze rubriek 
leest u alles over de

laatste ontwikkelingen
in uw ziekenhuis.

In ons ziekenhuis geven we onze patiënten iedere 
dag de best mogelijke zorg. Dit betekent ook dat we 
iedere dag nadenken over hoe deze zorg nóg beter 
kan. Een goed voorbeeld daarvan is het toedienen 
van antistoffen (immunoglobulines) thuis in plaats van 
in het ziekenhuis.

Patiënten met een niet goed werkend immuunsysteem 
komen normaal gesproken één keer in de vier 
weken naar het GHZ voor een dagopname. Tijdens 
deze opname krijgen zij vier uur lang een infuus met 

antistoffen toegediend. Dat is een fl inke tijdsinvestering. 
Als hun gezondheid en thuissituatie het toelaat, hoeven 
patiënten niet langer naar het GHZ voor een infuus. 

Na een korte instructie door een verpleegkundige 
kunnen patiënten de medicatie zélf thuis toedienen. 
Dit gebeurt door middel van injecties onder de huid. 
Deze nieuwe manier van werken is een prachtig 
voorbeeld van zorg op maat: patiënten hoeven 
minder vaak het ziekenhuis te bezoeken én hebben 
meer regie op hun eigen zorg.

ZELF THUISMEDICATIE TOEDIENEN

HELDEN
Een bezoekje aan de SpoedEisende Hulp, OK of 
functieafdeling is voor veel kinderen erg spannend 
(en soms ook pijnlijk). 

Als troost ontvangen de patiëntjes daarom vanaf nu 
een echte medaille. Zo kunnen de kinderen trots laten 
zien hoe dapper ze waren en kunnen wij ze toch nog 
met een glimlach op het gezicht uitzwaaien. 
De medailles zijn mogelijk gemaakt door de Vrienden 
van het GHZ, met een gift van Bloeddrukmeter.shop. 
Nieuwsgierig naar de andere wensprojecten of een 
donatie doen? Kijk dan op www.vriendenvanhetghz.nl

Bent u betrokken bij het ziekenhuis en wilt u graag 
meedenken over uiteenlopende onderwerpen? 
Meld u dan aan voor het GHZ panel. 

Via korte online onderzoeken vragen we naar uw 
behoeften, wensen en ideeën over diverse actuele 
onderwerpen uit het ziekenhuis. Een voorbeeld van 
verschillende onderwerpen die aan bod komen zijn: 

preventie & gezond leven, vrijwilligerswerk en samen 
beslissen. Het panel draagt daadwerkelijk bij aan 
beslissingen die het ziekenhuis neemt. Zo heeft het GHZ 
mede door de mening van het panel besloten om met 
een aantal keurmerken voor de zorg te stoppen. 
Uw mening telt voor het GHZ. 

Meld u aan via www.ghz.nl/panel

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven
Tel: (0182) 50 52 40

Altijd op de hoogte blijven? Snel en gemakkelijk
naar het ziekenhuis?

Neem de gratis GHZ Regiobus.
Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus

Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda

en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis

Neem de gratis GHZ Regiobus.
Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus

Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.

AGENDA
Informatiebijeenkomsten op locatie Gouda
12 okt Bevallen in het GHZ van 09:00-13:00 uur
17 okt Voorlichtingsavond Obesitas Kliniek 

van 19:00-21:00 uur
7 nov Sporten met diabetes 

van 18:00-20:00 uur
7 nov Symposium ‘darmbacteriën en hun 

invloed op chronische ziekten’ 
van 19:00-21:30 uur

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via 
www.ghz.nl/voorlichting

SYMPOSIUM ‘DARMBACTERIËN EN HUN 
INVLOED OP CHRONISCHE ZIEKTEN’
Ziekteverwekkers, boosdoeners of juist waardevolle 
vrienden… Wat doen al die miljoenen bacteriën nu 
eigenlijk echt in je darmen? 

De laatste paar jaar is het microbioom - de 
bacteriebevolking in je darmen - een enorm populair 
onderwerp van onderzoek geworden. Patiënten 
Contact Groene Hart organiseert in samenwerking 
met het Groene Hart Ziekenhuis op donderdag 
7 november een symposium met als onderwerp: 
Darmbacteriën (het microbioom) en hun invloed op 
chronische ziekten. Prof. Dr Ir. Ger Rijkers, celbioloog, 
medisch immunoloog en hoogleraar Biomedical and 
Life Sciences komt deze avond meer vertellen over 

dit onderwerp. Uiteraard is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Aanmelden kan door een email 
te sturen naar aanmelden@ghz.nl

Tijd  : 19.00-21.30 uur
Plaats :  Ridderhof (route 58), Groene Hart 

Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda
Kosten : Gratis

Iedereen is welkom, maar het symposium is met 
name bedoeld voor mensen met een chronische 
ziekte zoals infl ammatoire darmziekte, astma, 
reuma, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, 
kanker en diabetes.

PATIËNTENPANEL
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Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Slaapproblemen 
bij u of uw kind?

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

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

Ook dit seizoen zullen wij
weer heerlijke bijpassende

wijnen serveren.
Bent u gek van gerechten
met wild en houdt u van
een glaasje wijn erbij?

Kom dan 15 november naar
onze wijn - spijs avond

onder leiding van sommelier
Job van Welie uit Gouda.

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

www.hetwittehof.nl

Hallo Herfst,
Het is weer ti jd voor een nieuwe kaart,
de lekkerste gerechten voor de koude 

regenachti ge dagen.

Reserveren kan via 
info@hetwitt ehof.nl 

of 0182-501361 
onder vermelding 
van de wild avond
op 15 november.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.

graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:

ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudse straatweg 17, Oudewater

stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater
Voor leuke tweedehands najaarskleding,

winterkleding en speelgoed.
zaterdag 12 oktober - 08.30-11.00 uur

Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1
Voor meer info zie: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl

Voor het aanvragen van een inschrijfnummer: 
kledingbeursoudewater@gmail.com

ZATERDAG 12 oktober van 09.00 tot 13.00 uur

GARAGE-BOEDEL-VERKOOP
+ veel meer van alles en nog wat.

Oost-Vlisterdijk 35 Vlist
Van harte welkom!

Familie van Krieken

Zaterdag 12 oktober

STE AL
www.steal-rocks.nl

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Kapellestraat 1-3 • Oudewater 
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

HAASTRECHT            VLIST

Een halve eeuw zingen
bij Nieuw Leven/Vita Nova

Riet Hoogendoorn (links) krijgt de Gouden G-sleutel opgespeld.

Riet Hoogendoorn uit Haastrecht is 
op woensdag 2 oktober gehuldigd 
vanwege haar 50-jarig lidmaatschap 
bij Nieuw Leven, nu Vita Nova. Het is 
deze maand 50 jaar geleden dat zij lid 
werd van dit koor. Elke 
woensdagavond repeteert Riet steeds 
met veel plezier in de Hervormde 
Kerk. Bij binnenkomst op deze repeti-
tieavond werd Riet spontaan 
toegezongen. Prachtig klonk een 
speciaal voor haar geschreven lied op 
de muziek van 'Thank you for the 
music'. Dit werd driestemmig door 
veertig koorleden gezongen en 
maakte op Riet veel indruk. Ze was 
ontroerd.
Voorzitter Emmy van Vliet had lovende 
woorden voor de jubilaris. Riet heeft in 
de loop der jaren voor het koor diverse 
functies bekleed als bestuurslid, penning-
meester, koffi ejuffrouw, wafelbakker enz. 

Ze heeft in diverse outfi ts moeten zingen, 
heeft vijf verschillende dirigenten 
meegemaakt en heeft liederen gezongen 
in tien verschillende talen. De voorzitter 
tot Riet: "Je bent voor ons koor van 
grote waarde. Bedankt voor je jarenlange 
inzet en stemgeluid. Blijf nog lang zingen 
bij dit bijzondere mooie koor."
De jubilaris kreeg de Gouden G-sleutel 
van de Koninklijke Bond van Zang- en 
Oratoriumverenigingen opgespeld. 
Ook was er voor haar een oorkonde en 
een cadeaubon. Van ieder koorlid kreeg 
zij een mooie bloem met een wens. 
Dit groeide uit tot een prachtig boeket. 
Daarna was er koffi e met gebak.
Riet heeft deze ontvangst als verrassend 
ervaren. "Dit had ik niet verwacht. Vooral 
dat er speciaal een lied voor mij gemaakt 
is. Een geweldige huldiging!"

Boogiewoogie in Haastrecht
Woensdagavond 16 oktober vanaf 19.30 uur spelen Henk Huisman, Gerjo en 
Marco Goudriaan boogie-woogiemuziek in het Hof van Stein.
De kosten zijn e 3,00 p.p. en u kunt zich hier voor aanmelden bij W. Annyas, 
tel. 0182-501657 of w.annuyas@live.com

Topverteller Eric Borrias speelt 
‘de 100-jarige die uit het raam klom en verdween’

Bij toeval komt de 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween in het 
bezit van een koffer vol geld, crimineel 
geld. Vanaf dat moment begint een 
doldwaze roadtrip dwars door Zweden. 
Criminelen, de politie, de pers, iedereen 
is op zoek naar Allan en de wonderlijke 
stoet mensen die hij tijdens zijn reis om 
zich heen verzamelt. O ja, en een 
olifant.
Allan Karlsson blijkt niet alleen in zijn 
honderdste levensjaar een bijzonder 
mens; ook in de eeuw daarvoor heeft hij 
heel wat meegemaakt. Hij is van kinds 
af aan gefascineerd door explosieven. 
Hij ontwikkelt zich dan ook tot expert 
op dit gebied. Mede hierdoor komt hij, 
al dan niet vrijwillig, over de hele wereld. 
Ontmoet alle groten der aarde. 
Van Franco en Truman tot Stalin, 
Einstein en Mao. Hij blijkt een 
behoorlijke invloed te hebben gehad 
op de loop van de geschiedenis van 
de 20e eeuw.

alle personages van dit verhaal neer. 
Ook de kinderen zullen actief bij de 
voorstelling betrokken worden.
Met een lesbrief zijn de leerlingen op 
deze voorstelling voorbereid.

Op initiatief van de Verhalencompagnie komt topverteller Eric Borrias op 
vrijdag 11 oktober om 20.15 uur in Theater Concordia in Haastrecht het 
prachtige verhaal over Allan Karlsson vertellen. Het verhaal over de 100-jarige 
die niet van plan is op te komen dagen op het feest dat het bejaardenhuis voor 
hem organiseert. Dus stapt hij uit het raam en verdwijnt.

door Cees Reichard
Ook dit aspect van zijn leven komt aan 
bod in deze voorstelling, waarin Borrias 
moeiteloos wisselt tussen alle wonderlijke 
personages. Een verhaal naar de 
bestseller van Jonas Jonasson. 
Niet voor niets gaf de Leeuwarder 
Courant deze voorstelling 4 sterren!
Kaarten voor de avondvoorstelling zijn te 
bestellen via www.theaterconcordia.nl, 
te koop in Grand Café Concordia op 
werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website).

Schoolvoorstelling
Het thema van de Kinderboekenweek 
2019 is: ‘Reis mee’. Eric Borrias vertelt 
in dit kader eerder op de dag aan de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van 
de drie basisscholen het verhaal ‘Reis om 
de wereld in 80 dagen’, gebaseerd op 
het boek van Jules Verne. Alleen met 
een bolhoed op zet de verhalenverteller 

Deze week in Concordia
Zaterdag 12 oktober om 20.15 uur

Queen Forever: Queen Tribute
Eén van de beste Queen-tributebands 
van Europa komt naar Haastrecht, 
Queen Forever! Onder leiding van 
leadzanger Timothy Drake doet Queen 
Forever je versteld staan met hun 
fantastische interpretatie van de 
legendarische Britse rockformatie.
In een twee uur durende ‘full decor’-
rockshow speelt de band 100% live 
al je favoriete Queen-nummers.
Zelfs epische Queen-songs als 
‘Innuendo’, ‘Bohemian Rhapsody’ 
en het betoverende ‘Barcelona’ worden 
uitgevoerd met passie en gemak.
Niet alleen doet de band zijn uiterste best 
om het geluid van Queen zo exact 

mogelijk te benaderen, ze kleden zich 
ook in stijl, wat zorgt voor de volledig 
audiovisuele ervaring en het nostalgische 
‘Queen’-gevoel.
In 2016 is Queen Forever gevraagd om 
het verhaal en het muzikale leven van 
Freddie Mercury neer te zetten in de 55 
shows van de Nederlandse theater-
productie ‘I Want To Break Free’.
Deze succesvolle show is bezig met een 
tweede seizoen in Nederland en België.
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Open dag van alle basisscholen 
in Montfoort
Heeft u de posters al zien hangen in de stad? ‘Open dagen 
basisscholen Montfoort’ staat er op. Alle basisscholen 
zetten namelijk deze week hun deuren open.
In de stad Montfoort zijn er vijf verschillende basisscholen die elk 
haar eigen speerpunten, sfeer en identiteit hebben.
Tegelijkertijd hebben ze allemaal het zelfde doel: Het allerbeste 
onderwijs zoeken voor de kinderen van Montfoort en omgeving!
Woensdag 9 en zaterdag 12 oktober is hét moment om eens bij 
de scholen binnen te kijken. De open dag is er voor iedereen, van 
jong tot oud! Maar in het bijzonder worden de jonge ouders uit 
Montfoort en directe omgeving uitgenodigd.
Het geeft u de gelegenheid om rustig te oriënteren op de eventueel 
toekomstige school, om eens binnen te kijken en uitgebreid 
informatie op te vragen. We trekken als schoolleiders van de 
basisscholen hierin gezamenlijk op en hebben de open dagen zo 
afgestemd dat u de scholen na elkaar kan bezoeken. Mocht u net 
deze dagen niet kunnen, aarzel dan niet om contact met één van 
de schoolleiders op te nemen. Ze staan u graag te woord om uw 
vragen rondom de juiste schoolkeuze te beantwoorden.

Planje Accountants gestart in Oudewater
"Wij vinden dat het standaardwerk 'wat elke accountant doet' zo goed mogelijk 
moet zijn voor een eerlijke prijs. Maar wij zijn vooral gespecialiseerd in advies", 
zegt Cees Pater van Planje Accountants, “en meer! Advies over fiscaliteiten, 
financiële planning, financieringen, herstructureringen en overnames. Daarin 
blinken wij uit en onderscheiden we ons".

"Dat onderkennen onze klanten ook. Wij helpen ze om kansen te benutten en zakelijke 
financiële uitdagingen op te lossen. We willen de zakelijke vertrouwenspersoon zijn. 
Die positie kunnen we alleen verwerven als we dicht bij de klant staan en ons goed in 

kunnen leven in hun specifieke 
situatie. We hebben inmiddels een 
aantal klanten in Oudewater en 
geloven dat er meer bedrijven zijn 
die, zowel in Oudewater als in de 
omgeving, van onze diensten 
gebruik willen maken. Daarom 
hebben we besloten om ons ook 
hier te vestigen".
"Ons kantoor hebben we op de 
mooiste plek die je je kan bedenken. 
We zitten in het oude pand van de 
Rabobank en kijken uit op de 
gracht en de Markt. De ingang van 
ons kantoor zit aan de Marktstraat. 
Ik woon zelf inmiddels ruim drie 
jaar in Oudewater en er wonen 
veel vrienden en familieleden.
Oorspronkelijk kom ik uit 
Driebruggen. Maar Oudewater is 

nu echt mijn stad. De sfeer, de mentaliteit, de bedrijvigheid en de schoonheid van de 
historische gebouwen maken het geweldig om hier te wonen en te werken".
Cees geeft aan dat de meeste accountantskantoren er wat advieswerk bij doen.  
“Planje wordt door klanten gezien als advieskantoor dat ook accountancy doet.  
Wij kijken niet alleen achteruit. Wij kijken vooral samen met onze relaties, met passie 
voor ondernemen, naar de toekomst. De toekomst voor ondernemers is aan het 
veranderen. Door de snelle digitale ontwikkelingen, duurzaamheidsvraagstukken en 
veranderingen in regelgeving en de bedrijfssectoren zelf, hebben ondernemers met 
steeds meer onzekerheden te maken. Het is daarom voor ondernemers (van startup tot 
MKB) steeds belangrijker een goede adviseur te hebben die meedenkt en kijkt naar het 
hele plaatje. Naar zowel het bedrijf als de ondernemer zelf".
Het kantoor in Oudewater is de tweede vestiging van Planje. U vindt ook een kantoor in 
Alphen a/d Rijn. Om kennis met Planje te maken en om te laten zien dat ze waarmaken 
wat ze zeggen, bieden zij ondernemers een gratis '(fiscale) check' aan. "We beoordelen 
dan de jaarrekening en aangifte op de mogelijkheden van belastingbesparing. Ook gaan 
we na of risico's (verder) kunnen worden beperkt en of de juiste bedrijfsstructuur 
aanwezig is".
Voor meer informatie over Planje  
kunt u terecht op www.planje.nl 
U kunt ook mailen naar info@planje.nl  
of bellen met 06-12749721  
voor een directe lijn met Cees

De dag van het Haarwerk
Op woensdag 9 oktober is het ‘De Dag van het 
Haarwerk’. Deze dag is er voor jou om het taboe 
van een haarwerk te doorbreken.
Ongeveer één op de vier vrouwen boven de veertig jaar 
krijgt te maken met extreem haaruitval. Jammer genoeg 
is kaalheid bij vrouwen (en ook mannen) nog steeds een 
taboeonderwerp. Veel mensen durven niet over hun 
kaalheid te praten. Om te laten zien hoe mooi je kan zijn 
met een haarwerk heeft Karin’s Haarboutique een 
prachtige fotoshoot mogen maken met Sylvia. Voor elk 
haarprobleem is er een oplossing; dus ook voor jou!
Karin: “Wij zijn een erkend ANKO haarwerkspecialist. 
Dit betekent dat je bij de meeste zorgverzekeringen recht 
hebt op een vergoeding als je bij ons komt. Dat is toch 
mooi meegenomen!
Op deze dag hebben wij ook de haarmicroscoop voor je klaar staan.
Heb je last van roos, eczeem, haaruitval, psoriasis, alopecia, haar- en/ of hoofdhuidproblemen? 
Kom gerust langs want op deze dag is de diagnose en behandeling geheel kosteloos. Wij hebben 
een aparte ruimte voor rust en privacy.

Meer weten? Loop op woensdag 9 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur eens binnen bij 
Karin’s Haarboutique, Esdoornstraat 2a-b, 3465 JM in Driebruggen. Wij hebben die 
dag een heerlijk kopje koffie of thee voor je klaar staan. Je bent van harte welkom!

Waar ligt de gouden tennisbal 
van Discus Fauna Plaza?
Wie gaat de ‘Gouden Tennisbal’ vinden die verstopt ligt in de omgeving van de dier(en)
speciaalzaak Discus Fauna Plaza in Oudewater. Het is nu alweer voor de zesde keer 
dat de tennisballenactie draait bij Discus Fauna Plaza. Elk jaar wordt de actie groter.
“Dit jaar hebben we maar liefst 
100 tennisballen verspreid in een 
straal van 10 kilometer rondom de 
winkel”, vertelt Jurriaan Kogelman. 
Wie een bal vindt, kan deze 
inleveren in de winkel en zijn/haar 
prijs in ontvangst nemen.
Onder alle verstopte ballen bevindt 
zich één gouden tennisbal.
De vinder van deze tennisbal wint 
de hoofdprijs en mag gratis een 
weekendje doorbrengen in een 
uniek ‘Natuurhuisje’.
In Oudewater is de tennisballen-
actie al een bekende actie en vele 
hondenbezitters gaan er met de 
speurhond op uit in de hoop een 
bal te vinden.
“We hebben dit jaar ook 3 zilveren 
en 5 bronzen verstopt. Vaak zijn 
het de trouwe viervoeters die de 
ballen vinden. Daarom hebben we 
de tennisballen verstopt op plekken 
waar veel honden lopen, maar ook 
op plekken waar paard- en 
tuinliefhebbers vaak komen”, aldus 
bedrijfsleider Jurriaan Kogelman.
Aan elke gevonden tennisbal hangt 
een mooie prijs. Naast de hoofdprijs 
hebben we dit jaar nog veel meer 
mooie prijzen, zoals 100 kg gratis 
honden- of kattenvoeding, luxe 
hondenmanden en nog véél meer 
mooie prijzen’, vertelt hij 
enthousiast. De ballen zijn blijkbaar 
goed verstopt, want op het 
moment van schrijven zijn er nog 
maar 10 van de 100 tennisballen 
gevonden.

Expositie schilderijen 
voor een goed doel

Woensdag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Een bijzondere dag om stil te staan bij ons voedsel én 
onze gezondheid. Goed voedsel en onze gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Fietsen voor mijn eten
de Krimpenerwaard heeft veel te bieden aan (h)eerlijke en verse producten van het seizoen. 
alle producenten zijn al te vinden op de Krimpenerwaard Food Kaart en  
www.proefdekrimpenerwaard.nl en hoe mooi is het om te fietsen voor je eigen eten van 
stalletje naar kleine winkelier en ‘de boer op’. daarom gaan we van start met Fietsen voor mijn 
eten Krimpenerwaard. een groeiend netwerk van consumenten die zelf hun eten bij elkaar 
fietsen en houders van stalletjes, kwekers, boeren en kleine winkeliers die ambachtelijke en 
gezonde voeding aanbieden. Fietsen voor mijn eten heeft 

meer te bieden dan de 
stimulering van de lokale 
economie met een eerlijke prijs 
voor boeren en makers van  
(h)eerlijke producten.  
denk maar aan duurzaamheid; 
hoe korter de route hoe minder 
het milieu belast wordt en 
zonder verpakking want je 
stopt het zo in je fietstas.  
en hoog in het vaandel staat 
de gezondheid; lekker fietsen, 
dus meer bewegen, en verse 
en gezonde(re) voeding van het 
seizoen.
Fiets of doe je mee?  
Heb je tips voor een stalletje, 
foto’s of wil je meefietser 
worden in onze mooie polder? 
Meld je aan via de website 
www.fietsenvoormijneten.nl/
krimpenerwaard of mail naar 
info@fietsenvoormijneten.nl

door Cees Reichard

‘Haastrecht’ van Ad Breedveld.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
ad breedveld exposeert op vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober is in het Verenigingsgebouw  
‘de grote Haven’ in Haastrecht. Hij heeft veel nieuw werk met een grote verscheidenheid.  
de expositie omvat tevens fraaie schilderijen van de professionele kunstschilder dick braam  
(1908 - 1986) uit den Haag. 

een eventuele opbrengst 
komt geheel ten goede aan 
het rode kruis. en voor wat 
betreft de schilderijen van 
braam aan de 
Hersenstichting.
de keuze voor het rode 
kruis is mede bepaald door 
de werkwijze van deze 
instelling, gebaseerd op de 
volgende zeven grondbegin-
selen: menslievendheid, 
vrijwilligheid, onpartijdigheid, 
neutraliteit, onafhanke-
lijkheid, eenheid en 
algemeenheid.
de openingstijden zijn vrijdag 
en zaterdag van 11.00 tot 
21.00 uur en op zondag van 
11.00 tot 16.00 uur.

De bessenkast van De Rode Mus.
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Afvalkalender oktober 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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20.25 uur Terugkeer bibliotheekvoorziening 
Montfoort en Linschoten

 Het Huis van Ervaring, de bibliotheek-
voorziening voor alle inwoners, jeugd en 
volwassenen, zal op 1 januari 2020 haar 
deuren openen in Montfoort en Linschoten. 
Het Groene Hart bibliotheek zal als 
operationeel projectleider in samenwerking 
met de SWOM de bibliotheekvoorziening in 
Montfoort opstarten en inrichten. 
Zij zal samen met lokale partners op basis 
van de Montfoortse beleidskaders uitvoering 
geven aan de bibliotheekvoorziening voor de 
gemeente Montfoort.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met 
de terugkeer van de bibliotheekvoorziening in 
Montfoort en Linschoten.

21.10 uur Reconstructie IJsselveld
 In de voorbereiding voor groot onderhoud 

aan de weg IJsselveld blijkt het huidige 
krediet van € 180.000,- niet voldoende omdat 
er ingrijpender maatregelen nodig zijn. 
Om toch een toekomstbestendige weg aan 
te leggen wordt de raad voorgesteld het 
krediet te verhogen tot € 370.000,- en de 
extra kapitaallasten te dekken via de 
Voorjaarsnota 2020.

21.35 uur Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie 
REP (Ruimtelijk Economisch Programma)

 In het opgaveteam REP van de U10 
organisatie is gewerkt aan de uitgangs-
puntennotitie MIRT (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport) en het 
beoordelingskader MIRT.

Gecombineerde vergadering forum Ruimte 
en forum Samenleving op 14 oktober 2019 
en begrotingsvergadering forum Ruimte 
op 17 oktober 2019

 Het beoordelingskader is een gezamenlijk 
kader voor de REP. Door de U10 organisatie 
is een uniform raadsvoorstel opgesteld. 
Dit raadsvoorstel is voor het college 
aanleiding geweest om een aanvullende 
zienswijze op te stellen naar de U10 
organisatie. Deze zienswijze wordt inhoudelijk 
gedragen door de gemeenten Montfoort, 
Lopik en Oudewater. De raad wordt 
voorgesteld in te stemmen met het gebruik 
van de uitgangspuntennotitie en het 
beoordelingskader (voor wat betreft hoofd- en 
subdoelen) aangaande de REP en de MIRT.

22.15 uur Jaarverslag Ondernemersfonds 2018
 De VVD-fractie wil graag aan de hand van het 

jaarverslag van het ondernemersfonds over 
2018 de voortgang en resultaten van het 
ondernemersfonds sinds de oprichting 
daarvan bespreken. Aangezien er momenteel 
geen evaluatiemoment is voorzien, is de 
vraag hoe de raad grip wil houden op het 
instrument. Aan de fracties wordt gevraagd 
om ter vergadering aan te geven in hoeverre 
zij (de wijze van) rapportage over en door het 
ondernemersfonds adequaat vinden richting 
de toekomst en of zij behoefte hebben aan 
formele evaluatie en/of een 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp, 
waarbij de systematiek van het fonds zou 
kunnen worden besproken, de resultaten 
gepresenteerd en samen met ondernemers 
zou kunnen worden besproken of het 
instrument werkt zoals bedoeld.

Reisdocument 
aanvragen wel 
mogelijk op 
14 oktober
Op de gemeentepagina van vorige week kon u lezen 
dat er op maandag 14 oktober geen reisdocumenten 
aangevraagd konden worden vanwege het vervangen 
van de balieapparatuur. Door een vertraging van 
leveranties wordt het vervangen van de 
balieapparatuur uitgesteld naar maandag 2 december.
Op maandag 14 oktober kunt u gewoon een afspraak 
maken voor het aanvragen van uw reisdocument.
Het maken van een afspraak kan via 0348-476400
of via onze website www.montfoort.nl.

Uitreiking 
duurzaamheidsprijs 
2019 op de dag van 
de duurzaamheid
Op donderdag 10 oktober, de dag van de 
duurzaamheid, reikt wethouder Jocko Rensen 
de duurzaamheidsprijs uit aan een lokale duurzame 
organisatie.
De prijs is een initiatief van Platform Duurzaam 
Montfoort, een lokale stichting die zich inzet voor 
duurzaam leven. De wethouder en het platform hebben 
de winnaar gekozen vanwege het duurzame karakter van 
de activiteiten. Met de prijs wil het platform duurzame 
organisaties in Montfoort en Linschoten belonen voor hun 
inspanningen voor een gezondere, duurzamere wereld.
De genomineerden voor de prijs zijn het Doe Mee Huis, 
Kind & Co en Linschoten Natuurlijk.
Bent u er ook bij 10 oktober?
De uitreiking vindt plaats van 18.00 uur tot 19.00 uur 
in ‘De Wilde Weg,’ Dorpstraat 33 te Linschoten. 
U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom.
Voor meer informatie over het platform Duurzaam 
Montfoort kunt u de website bezoeken 
www.duurzaammontfoort.nl en mailen naar 
info@duurzaammontfoort.nl

Op maandag 14 oktober 2019 vergaderen het forum Ruimte en het forum Samenleving in een gecombineerde 
vergadering en op donderdag 17 oktober 2019 vergadert het forum Ruimte met betrekking tot de begroting 2020.
Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het Huis van Montfoort.

Agenda forum Ruimte (begroting) 17 oktober 2019
20.05 uur Najaarsrapportage 2019
 In de najaarsrapportage wordt verantwoording 

afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht 
maanden van 2019. 
De najaarsrapportage is een onderdeel van de 
gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals 
vastgelegd in de Financiële beheersverordening. 
Er wordt een overzicht gegeven van de 
budgettaire aanpassingen. 
Op verschillende onderdelen zijn aanpassingen 
nodig vanwege externe ontwikkelingen of 
correcties op de begroting 2018.

 De raad wordt voorgesteld de 
Najaarsrapportage vast te stellen.

20.35 uur Programmabegroting 2020 en 
meerjarenraming 2021 t/m 2023

 In de Programmabegroting 2020 zijn de 
beleidsbegroting, de fi nanciële begroting en 
de fi nanciële meerjarenraming over de jaren 
2021 t/m 2023 opgenomen.
De raad wordt voorgesteld de Programma-
begroting 2020 en meerjarenraming 2021 
tot en met 2023 vast te stellen.

De volledige agenda’s zijn te lezen op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad & fora > Agenda forum Ruimte
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren 
of later terug luisteren? Dat kan via www.montfoort.nl > 
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora 
> LIVE Uitzendingen (https://channel.royalcast.com/
montfoort)

Spreektijd aanvragen
Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden als 
inspreker bij de griffi e, e-mail griffi e@montfoort.nl 
of telefoon 0348-476413/476458. 
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, 
(e-mail)adres en telefoonnummer en het onderwerp 
waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad & fora > Veel gestelde vragen > 
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad& fora > Veel gestelde vragen > 
Wat doen de fora?
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 9 oktober 
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 14 oktober 2019 in 
het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 26-09-2019 Z/19/151429
 Van Rietlaan 3 in Linschoten

Het verbouwen van een bedrijfshal.
• 27-09-2019 Z/19/151564
 Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten

Nieuwbouw bestaande afgebrande 
varkensstal.

• 28-09-2019 Z/19/151568
 Heulestein 9 in Montfoort

Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning.

• 01-10-2019 Z/19/151729
 Stadhouderslaan 85 in Montfoort

Het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning.

Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. 
Dat is pas mogelijk nadat er een besluit
is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen 
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Vindt u dat 
de uitvoering van het besluit onevenredig 
nadelig is voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de 
besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een 
afspraak maken met de bouwbalie via 
www.montfoort.nl 
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 01-10-2019 Z/19/146601
 Tasveld 1A in Montfoort

het aanbrengen van onverlichte 
gevelreclame.

Overig
Verandering dienstregeling 107
Door verandering in de dienstregeling 
van lijn 107 Utrecht - Gouda, 
zullen vanaf 15 december 2019 de 
bushaltes Achthoven, Stenenkamer en 
Achthoven, ‘t Akkerhuis te vervallen.

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

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Oproep 4 en 5 mei 
comité Montfoort
Het 4 en 5 mei comité Montfoort organiseert ter 
gelegenheid van het 75e-bevrijdingsjubileumjaar op 
dinsdag 5 mei 2020 festiviteiten voor de gehele 
Montfoortse en Linschotense bevolking en roept een 
ieder, alsmede clubs en verenigingen op hiervoor ideeën 
in te dienen bij het secretariaat: hans.elzas@ziggo.nl
Ook diegenen die als vrijwilliger hun medewerking willen 
verlenen om deze bijzondere Bevrijdingsdag tot een 
succes te maken zijn van harte uitgenodigd te reageren.

Mijn Huis: gratis online hulp 
voor energie besparen
Op Jouw Huis Slimmer, het energieloket van 
15 gemeenten in de regio Utrecht, is onlangs 
‘Mijn Huis’ online gegaan. Mijn Huis is de gratis 
online hulp voor energiebesparing en verduurzamen 
van de woning. Met Mijn Huis kunnen bewoners zelf 
bespaarkansen ontdekken.
“Dankzij Mijn Huis weet ik nu wat ik kan doen om mijn 
huis te verduurzamen. En ik kan altijd terug om mijn 
wensen aan te passen”, zegt bewoner Tim Joosten.
Via Mijn Huis komt de bewoner ook makkelijk in contact 
met lokale energieadviseurs, energieambassadeurs en 
bedrijven.
Mijn Huis is te vinden op JouwHuisSlimmer.nl 
en is voor inwoners van de gemeenten:
Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist.

De eerste 100 gebruikers 
maken kans op het 
Mijn Huis-vogelhuis!
Ga dus vandaag nog naar 
www.jouwhuisslimmer.nl/mijnhuis

vervolg van de voorpagina

Het mag niet meer. De spreker van 
gisteren, Bart Kemp, verwoordde het 
heel goed: 'Ze draaien ons de nek om'. 

Dat gaat je aan het hart. 
Wij zijn van boerenafkomst, we hebben 
altijd gemolken thuis. Ik weet er veel van. 
Dat doet je dan toch zeer als je dat 
ontnomen wordt. Van vader op zoon 
gaat het verder. Jongeren wordt het al 
onmogelijk gemaakt, terwijl zij toch de 
toekomst zijn. Dat is de problematiek. 
Dat halveren van de veestapel is voor 
ons de druppel geweest die de emmer 
deed overlopen."
Of de gevoerde actie uiteindelijk ook het 
gewenste resultaat zal opleveren, is de 
vraag. Zowel boer als boerin hebben er 
een hard hoofd in. "Het gevoel is 
negatief", zegt Scholman. "Carola 
Schouten kan dan wel de toezegging 
hebben gedaan dat de veestapel niet 
gehalveerd wordt, maar dat was een 
vrijblijvende opmerking: het einde van dit 
kabinet zal dat zeker nog niet het geval 
zijn. Maar 40 procent inkrimpen is ook 
halveren. Als je dan ook nog de beelden 
ziet op televisie van Jesse Klaver, dan 
krijg je niet het idee dat hij de intentie 
heeft om zich te verdiepen in de sector. 
En Tjeerd de Groot, tja, die zou het 
gezien zijn achtergrond wel degelijk 

moeten aanvoelen hoe lomp zijn 
uitspraak was."
Dat De Groot nog steeds blijft volhouden 
dat de veestapel gehalveerd moet 
worden, irriteert Nederend mateloos. 
Strijdvaardig: "We hebben de toezegging 

gekregen dat we binnen een maand 
weten waar we aan toe zijn. Als dat niet 
positief is, gaan we weer actie voeren. 
Het plan is dat de boeren dan wellicht 
Schiphol gaan bezetten."

LINSCHOTEN           MONTFOORT
Wake-up call?
Ook Scholman en Nederend zullen dan 
weer van de partij zijn. Beiden denken 
dat er dan nog veel meer boeren zullen 
meedoen. "Ik hoop dat het niet nodig is", 
aldus de handelaar in landbouwartikelen. 
"Ik weet zeker dat 90 procent van de 
mensen er niet op uit is om nog een keer 
actie te voeren, maar als het nodig blijkt, 
dan zijn we er gewoon weer."
Hij voorspelt dat de sfeer dan wel eens 
een stuk grimmiger kan worden.
"Het roept toch irritatie op van twee 
kanten. De burgers pikken het op een 
gegeven moment ook niet meer. Dan 
kun je zeggen: dat is de schuld van de 
boeren, maar dat is niet zo. Het is de 
schuld van Den Haag. zulke uitspraken 
als van D66… Dan krijg je ongehoor-
zaamheid. Hoe ver moeten we gaan? 
Ik hoop dat ze hun verstand gebruiken in 
Den Haag. Dan komt het goed." 
Dat zegt ook Scholman: "Boeren in 
Nederland doen het hartstikke goed. 
Als ik voor de melkveehouderijen spreek, 
dan weet ik dat de koeien er nergens zo 
goed bij zitten als in Nederland. 
Wat is dan het probleem?
Misschien dat de wake-up call nog komt. 
Ze moeten met de juiste feiten komen en 
de waarheid waarderen. 
Dan komen we samen al een heel end."

John en Irma hoefden niet lang na te 
denken of ze mee zouden doen
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Prijzen voor trouwverhalen 
uitgereikt
de verhalen over vroeger, de foto's 
van de huwelijken en de koffie en 
thee gingen rond in de bestuurskamer 
van het 'Huis van Montfoort'. 
de aanwezige prijswinnaressen, die 
hun verhalen en spullen ter 
beschikking hadden gesteld voor de 
expositie over trouwen in Montfoort 
in vroeger tijden, werden ontvangen 
door kees bazuine van de stichting 
oud Montfoort (soM) en Michel 
Verschoor de voorzitter van de 
ondernemersvereniging Montfoort.
de soM wilde graag op open 
Monumenten dag een expositie over 
'trouwen in de vijftiger en zestiger jaren 
van de vorige eeuw' organiseren. en de 
ondernemingsvereniging Montfoort wil 
Montfoort graag op de kaart zetten als 
'trouwstad'. de winkeliersvereniging 
stelde spontaan enige prijzen beschikbaar 
voor inwoners van Montfoort die zich 
extra verdienstelijk zouden maken. 
veel ondernemers brachten hun 
etalages in de sfeer. Michel verschoor, 
die de prijzen op donderdag 3 oktober 
uitreikte, meldde: "we zijn er nog nooit 
in geslaagd om zó véél etalages door de 
ondernemers versierd te krijgen. overal 
verschenen trouwattributen en foto's". 
Het initiatief van de soM was een groot 
succes.

oorspronkelijk was het de bedoeling om 
drie winkelbonnen met verschillende 
waarden toe te kennen. de voM en 
ondernemersvereniging besloten in 
overleg vier prijswinnaressen elk een 
bon ter waarden van vijfenzeventig  
euro toe te kennen. Mevrouw  
M. van woudenberg voor het 
beschikbaar stellen van trouwfoto's en 
een bijzonder verhaal in de ijsselbode 
over trouwen in de vijftiger jaren. 
Mevrouw M. Glissenaar voor het 
beschikbaar stellen van diverse trouwat-
tributen, waaronder een trouwfilm 
gemaakt door Peter Pennarts en een 
bijzonder verhaal over haar verloving en 
trouwen in de vijftiger jaren. Mevrouw 
a. van kooten; voor het beschikbaar 
stellen van haar trouwalbum, met een 
recent door joke de wissel afgenomen 
interview. Mevrouw F. boere, die na een 
eerste oproep onmiddellijk bereid was 
om niet alleen haar trouwfoto's 
beschikbaar te stellen, maar ook haar 
trouwjapon uit 1967, met daarbij een 
recent afgenomen interview.
er wordt al weer nagedacht over de 
volgende expositie van de soM. 
voor meer informatie kunt u via e-mail 
terecht bij secretaris kees bazuine,  
kc.bazuine@ziggo.nl.

Uit de raad van Montfoort

Vluchtelingen nemen onze huizen in, die dan ook nog eens volledig gemeubileerd worden door de gemeenschap en ze krijgen alles 
gratis. Geen wonder dat ze zo graag hier naar toekomen. Zo worden deze mensen nogal eens weggezet door een deel van de 
Nederlanders. Hoe anders is de waarheid. Veelal zijn zij gevlucht voor de oorlog en hebben ze een lange en moeilijke reis achter de 
rug. Daarna volgt het ook weer lange wachten in een AZC. Daar wonen ze zonder veel privacy bij elkaar met weinig leefgeld en 
hopen zij een status te krijgen. Pas dan, vaak pas na vele jaren, begint voor hen het leven in Nederland.

Annet Gerkes: "Het bewegen, de saamhorigheid, het sociale aspect, daar doe je het voor"

'Beweeg je fit' bestaat twintig jaar! Fotograaf Dick Jeukens uit Driebergen en dichter Maartje van den Bosch uit 
Linschoten lanceren op vrijdag 11 oktober hun boek 'Klankkleuren'. De presentatie 
vindt plaats in huistheater 'De Wilde Weg' in Linschoten, Dorpstraat 33.

Fotograaf en dichter vinden  
elkaar in de jazz
op zaterdag 12 en zondag 
13 oktober is van 12.00 tot 17.00 
uur de foto-expositie over dit 
jazzproject te zien in 'de Wilde Weg' 
en het boek is aldaar te koop.
de samenwerking tussen fotograaf en 
dichter voor dit boek ontstond uit de 
fotografisch-poëtische kennismaking ter 
gelegenheid van de jubileumexpositie 
van fotogroep 'de essentie' (driebergen-
Zeist) in 2015. voor 'klankkleuren' 
zochten zij naar de verbinding in de 

jazzmuziek. jeukens, liefhebber van  
old style jazz, fotografeerde tijdens de 
jazzzondagen in Champ'aubert in 
driebergen. van den bosch liet zich 
daar, maar ook bij andere jazzevene-
menten inspireren. Het resultaat is een 
mooi uitgevoerd boek met twintig foto's 
en even zoveel gedichten.
Het boek is vanaf 11 oktober ook 
verkrijgbaar bij de uitgever 
www.boekengilde.nl/boekenshop

door Elly van der Neut

Vluchtelingenwerk,  
veelomvattend en dankbaar
in Montfoort, dat per jaar van rijkswege tien vluchtelingen moet huisvesten, komt 
bijvoorbeeld een geschikt huis vrij. daarbij wordt een persoon of aantal personen 
gezocht, bij voorkeur uit het aZC in Utrecht want dat is in dezelfde omgeving. 
dat is éénmalig. en het is beslist niet zo dat er voor één vluchteling een woning 
voor meerdere personen wordt geregeld. soms moet er worden samengewoond 
met onbekenden. als er uiteindelijk gezinshereniging plaats vindt en mensen 
wonen bijvoorbeeld in een woning met maar één slaapkamer, dan is er ook niet 
direct een woning voor meerdere personen beschikbaar. gewoon aansluiten in 
de wachtrij. er wordt gekeken of er dingen in het huis van de vorige bewoners 
overgenomen kunnen worden (denk gordijnen of vloerbedekking). de vluchteling 
mag de woning niet weigeren.

als dat is geregeld komt man/vrouw/
gezin naar Montfoort. Met de bus. 
Zij worden bij de bushalte opgewacht 
door de regelmedewerkster van vluchte-
lingenwerk. Zij helpt hen alles te regelen 
(huurcontract, overdracht spullen, 
inschrijven inburgeringscursus, aanvragen 
bijstandsuitkering, toeslagen, ov kaart, 
verzekeringen, enz.). ook gaat zij mee 
naar de GoedGeefschuur in linschoten. 
daar kunnen meubels, bedden, 
keukengerei, handdoeken etc. worden 
uitgezocht die door anderen zijn 
weggegeven. Mensen komen immers 
met niets. ook wordt er door Fermwerk 
een lening verstrekt. daar moet alles van 
de hele woning van bekostigd worden en 
na een half jaar begint men met het 
aflossen van deze lening. ook worden 
geschonken fietsen en laptops, tablets 
gerepareerd zodat ze weer gebruikt 

kunnen worden. een voormalige 
fietsenmaker uit Montfoort repareert 
bijvoorbeeld fietsen zodat kinderen naar 
school en volwassenen naar hun werk te 
gaan.
statushouders krijgen vervolgens een 
maatschappelijk begeleider. Hij/zij helpt 
hen in het begin met alles wat er moet 
gebeuren wanneer je in nederland een 
leven gaat opbouwen. bijvoorbeeld als de 
kinderen naar school moeten. wat is de 
route, hoe kom je daar het gemakkelijkst 
en het goedkoopst. kinderen die nog 
niet goed nederlands spreken gaan 
vanuit Montfoort eerst naar de taalschool 
in woerden (basisschoolleeftijd) of naar 
de internationale schakelklas in utrecht. 
dus gaat de maatschappelijk begeleider 
een aantal keren mee totdat duidelijk is 
hoe bijvoorbeeld een ov-jaarkaart werkt 
en welke bus ze moeten nemen. soms 
moeten mensen worden geholpen met 
budgetteren. in hun thuisland hadden zij 
soms een eigen huis en auto en konden 
zij er goed van leven, maar dat valt in 
nederland van een bijstandsuitkering niet 
mee. bovendien is in nederland alles 
anders. je eigen diploma's zijn niet meer 
geldig, je moet de taal leren en die 
cursussen moeten ook worden betaald en 
dan moet je ook nog werk zien te vinden 
als je de taal een beetje spreekt. daar 
krijgen mensen wel hulp bij van de 
gemeente via Ferm werk, maar als je 
bijvoorbeeld in je thuisland jurist was, dan 
heb je minder verstand van werken met 
je handen. en dat is toch meestal waar ze 
moeten beginnen, ongeschoold, voor 
hen saai werk en laag betaald. anderen 
zijn analfabeet en maken hier kennis met 
allerlei dingen waarvan zij het bestaan 

niet kenden. Zo is de wereld van het 
internet voor veel nieuwkomers geheel 
onbekend, terwijl het internet en digid 
in de nederlandse samenleving haast 
onmisbaar en onvermijdelijk is.
Het inburgeringstraject duurt meestal drie 
jaar, soms twee voor mensen die goed 
kunnen leren. Gerard van kortenhof is 
maatschappelijk begeleider en vindt het 
heel boeiend werk. je leert heel andere 
mensen en culturen kennen. "Het is ook 
niet zo dat ik alles voor mensen moet 
regelen, zij houden zelf de regie. ik kan 
alleen adviseren en informatie 
aandragen". Gerard is ook taalcoördi-
nator, dat betekent dat hij de taalmaatjes 
koppelt aan mensen of gezinnen. 
ook taalmaatjes helpen mensen wegwijs 
te worden in de maatschappij. Ze gaan 
bijvoorbeeld mee winkelen om praktische 
woorden te oefenen. Mensen willen heel 
graag hun vaardigheid in het spreken 
oefenen, belangrijk is dan wel dat je als 
nederlander langzaam en duidelijk 
spreekt. die taalmaatjes komen ook 
dingen tegen waarover ze zelf nog nooit 
hebben nagedacht. een stel uit syrië 
verbaasde zich bijvoorbeeld over de vele 
verschillende namen die wij hebben voor 
regen: motregen, buien, onweersbuien, 
het regent dat het giet enz. in syrië 
hebben ze óf warm weer óf regen (dat 
laatste niet vaak). Zoiets als motregen 
komt daar niet voor.
Marlies oudijk coördineert het vluchtelin-
genwerk in Montfoort. Zij zegt: "Het is 
nuttig en nodig om statushouders op weg 
te helpen. Het is ook voor jezelf 
interessant en dankbaar werk. nieuwe 
vrijwilligers zijn altijd welkom. Momenteel 
is er vooral plek voor nieuwe maatschap-
pelijk begeleiders. elk gezin/persoon 
krijgt een eigen maatschappelijk 
begeleider, die na de regeldag meedenkt 
en doet, de post bekijkt op belangrijkheid 
en actie, zij/hij gaat ook (de eerste keren) 
mee naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. 
in het begin leeft hij/zij eigenlijk het 
leven mee wat de persoon/gezin allemaal 
tegenkomt. Confronterend en boeiend.
wie zich wil aanmelden is welkom bij 
vluchtelingenwerk Montfoort: 
montfoort@vluchtelingenwerk.nl

door Sjoukje Dijkstra

door Elly van der Neut

Gerard van Kortenhof en  
Marlies Oudijk.

Annet Gerkes

door Siem van der Burg

V.l.n.r. staand: K. Bazuine, A. van Kooten, M. Glissenaar, P. Verschoor.  
Zittend; F. Boere, M. Van Woudenberg.

Wat doet stichting Steenbreek
steeds vaker hebben we te maken met 
extreme weersomstandigheden in ons 
land. en in een snel  tempo verdwijnen 
veel plant- en diersoorten en raken de 
levende systemen verstoord. uit diverse 
onderzoeken blijkt dat vooral de 
toename van verharding negatieve 
effecten heeft op het welbevinden van 
mens, dier en natuur. tijd voor actie.
elke vierkante meter steen die vandaag 
wordt vervangen door groen helpt. Het 
water kan weer in de bodem zakken, de 
temperatuur in de stad wordt 
getemperd, fijn stof wordt afgevangen, 
insecten, amfibieën, vogels en kleine 
dieren vinden weer een leefgebied, 
verbetert het bodemleven en mensen 
voelen zich prettiger en gezonder.
laten wij samen het verschil maken en 
zorgen voor een klimaatbestendige en 
gezonde leefomgeving.

in de raad werd het gemeentelijk 
rioleringsplan besproken. dit gaat 
gerealiseerd worden samen met 
ijsselstein en nieuwegein. de VVd 
diende een motie in om aan te  
sluiten bij de stichting steenbreek.  
deze motie werd unaniem 
aangenomen.
de lasten voor de burgers gaan behoorlijk 
omhoog. nu zijn de riool- en reinigings-
rechten voor een huishouden 228 euro 
en dat moet omhoog naar 292,03 euro 
om een langjarige dekking voor dit riole-
ringsplan te realiseren. dat kan door 
ieder jaar het tarief met 4 % te verhogen 
tot 2023, of door meteen een verhoging 
door te voeren van 66 euro, of door 
dertig jaar met 1 % omhoog te gaan tot 
een bedrag van 311,77. de verschillen 
zitten 'm dan in het beschikbaar hebben 
van genoeg geld in het begin van deze 
periode, waardoor het uiteindelijk 
goedkoper wordt voor de burger. 
besloten werd om de lasten in één keer 
te verhogen.
lokaal Montfoort ziet de verbinding met 
ijsselstein en nieuwegein niet zo, omdat 
deze twee gemeenten afwateren op de 
lek, terwijl Montfoort/linschoten 
afvoert naar Hollandsche ijssel en  
oude rijn.
Het Cda diende ook een motie in om 
speciale maatregelen voor linschoten. 
daar is meer nodig vindt vooral het 
Cda. na de vervanging van de riolering 
in linschoten-noord is er toch al weer 
overlast geweest. de riolering voldoet nu 
dus niet.
de wethouder gaf aan dat hier al naar 
wordt gekeken, maar dat nog niet 
helemaal duidelijk is hoe het verder moet.

lokaal Montfoort vroeg zich ook af 
waarom waterbergingslocaties nu niet 
meer in de stukken voorkomen en vindt 
dat het plan niet helemaal compleet is en 
is ook bang dat de kosten voor de burger 
later toch nog weer omhoog moeten. 
overigens moeten ook de burgers in 
actie komen. Meer en meer moet 
regenwater worden afgevoerd via tuinen, 
in plaats van via de riolering. de motie 
van het Cda werd verworpen met 
13 stemmen tegen en 2 voor. de motie 
van de vvd, om contact op te nemen 
met de stichting steenbreek werd 
unaniem aangenomen.

twintig jaar, zo lang brengt annet 
gerkes al wekelijks ouderen in 
beweging met 'beweeg je Fit' in de 
antoniushof in Montfoort. afgelopen 
donderdag werd dat jubileum 
feestelijk gevierd, met ballonnen, 
taart, veel bloemen en lovende 
woorden.

oefeningen heeft. ook van der Horst 
vindt dat: "ik ben nu 90. dan is het goed 
om oefeningen te doen voor het 
evenwicht. annet doet het ook heel erg 
leuk."

Gezellig
janna verweij-de ridder heeft ook 
meegedaan met haar rollator. Ze is 92. 
"ssssst", grapt ze. "kun je dat niet zien?" 
Ze woont sinds vier jaar in de antoniushof 
en doet ook al vier jaar mee. "vroeger 
deed ik alles. ik kon alles, alles", benadrukt 
ze, terwijl ze een plekje voor haar rollator 
zoekt en een plekje om te zitten. "ik was 
altijd aan het sporten." als ze een plekje 
heeft gevonden, komt de koffie.
bijna alle deelnemers van 'beweeg je Fit' 
zijn aanwezig. Ze kunnen kiezen uit een 
stukje appeltaart en slagroomgebak.  
"Het is altijd zo gezellig", verzucht een 
deelneemster. "dit wil je toch niet 
missen?" de tafels zijn feestelijk versierd 
met ballonnen. "dit is de groep van 
10.00 uur", vertelt Gerkes. "de groep 
van 11.00 uur zit daar. binnen deze 
groep heb ik overigens nog plek voor 
drie personen. dus, als er nog meer 
mensen willen mee doen…" Gerkes geeft 
de lessen ook in de brede vaart in 
linschoten. tot nu toe aan een groep 
om 11.00 uur. wanneer er daar meer 
mensen zich aanmelden, zal er een 
groep bijkomen om 10.00 uur", 
voorspelt ze.

Mijlpaal
de lessen die vanuit swoM ondersteund 
worden, kosten nog geen tientje per 
maand voor vier lessen. Gerbiene van 
den oever, medewerker van team 
welzijn van swoM overhandigt Gerkes 
als blijk van dank voor al haar 
inspanningen een bos bloemen. ook van 
de gastvrouwen van beide 'beweeg je Fit' 
groepen, ontvangt Gerkes een attentie.
"ik vind het leuk om aandacht te 
besteden aan deze mijlpaal", zo spreekt 
Gerkes later zelf de mensen toe. "voor 
de zomer had ik al bij swoM aangekaart 
dat ik er graag een feestelijk tintje aan 
wilde geven. Het is leuk om te zien dat 
iedereen er dan is. de gezelligheid van 
deze groep, dat is ook de kracht van deze 
lessen. Het bewegen, de saamhorigheid, 
het sociale aspect. daar doe je het voor. 
ik heb daarom voor jullie ook een kleine 
attentie", vertelt ze. "ik hoop dat we nog 
menig jaar met elkaar kunnen doorgaan."

Gelukspoppetje
elke deelnemer ontvangt een gelukspop-
petje met een kaartje eraan: "beweeg je 
fit" al twintig jaar plezier in bewegen met 
elkaar. veel gelach en ook wat zweet. 

delen we samen lief & leed. bedankt!", 
zo staat er op het kaartje. "dit soort 
dingen doet ze nu altijd", vertelt een 
mevrouw. "Ze is zo attent en sociaal. 
Met kerst krijgen we altijd een kaartje."
de oudste deelneemster ria Cruijsen is 
94 jaar. Zij doet al acht jaar mee. Zo lang 
ze in Montfoort woont. "toen ik hier 
kwam wonen, kende ik niemand in 
Montfoort. ik ging overal naar toe, waar 
ik mensen leerde kennen. ik vind het 
gezellig, en om fit te blijven." Cruijsen is 
erg gelukkig in de antoniushof. "ik kom 
uit een hele andere wereld. 55 jaar heb 
ik in brazilië gewoond." Gerkes die naast 
haar zit, vult aan: "Haar man werkte in 
brazilië bij een nederlands bedrijf. Zij gaf 
onderwijs aan de nederlandse kinderen 
die haar woonden. toen haar man 
overleed, kwam ze terug naar nederland."
dat ze wekelijks kan meedoen aan 
'beweeg je fit' vindt ze mooi. "ik heb een 
lot uit de loterij gewonnen hiermee", zegt 
ze. "Het is erg gezellig." Gerkes: "Ze doet 
ook gewoon mee zonder rollator. echt 
bijzonder. Ze heeft ook wel eens 
problemen gehad met een ruggenwervel. 
toen wist ik niet zeker of ze terug zou 
komen. dan komt ze toch gewoon weer. 
dat is ook gelijk het voordeel van 
'beweeg je fit'. Mensen met een slechte 
balans kunnen ook meedoen. Ze kunnen 
dan op de stoel blijven zitten of achter de 
stoel gaan staan. door mijn achtergrond 
als fysiotherapeute kan ik oefeningen 
makkelijk aanpassen aan klachten van 
mensen. alles mag, niets moet. Mensen 
kunnen meedoen, zolang dat gaat."

Buik in
"balans is zo belangrijk voor ouderen 
maar spierkracht ook. laatst was nog in 
het nieuws dat ouderen steeds meer 
spierkracht verliezen. wij werken er hier 
samen aan om dat tegen te gaan. 
Zo squatten we elke les twintig keer. 
ook doen we 'lungus', waarbij we elkaar 
vasthouden. oefeningen op één been, 
komen ook voorbij, en dansjes. dat is zo 
belangrijk. eigenlijk is alles met balans en 
spierkracht. soms geef ik ook 
voedingstips. ik ben zelf hardloopster. 
vanuit het hardlopen weet ik veel van 
voeding. dat blijf ik dan herhalen, 
herhalen en herhalen. spieren los, let op 
je houding en buik in." "begint ze weer 
over die buik in…", lacht een 
deelneemster, die zelf beaamt dat het wel 
veel nut heeft. "je moet thuis de 
oefeningen ook doen. anders heeft het 
niet veel zin."

de groep van 10.00 uur, bestaande uit 
zo'n twintig mensen, wuift met ballonnen. 
er wordt door elkaar heen gelopen, 
stapjes opzij gemaakt en naar voren. 
iedereen doet enthousiast mee op de 
maat van een vrolijk deuntje. opvallend 
veel vrouwen zijn het die mee doen.
deelneemsters weten het wel te verklaren 
dat er weinig animo is: "Mannen vinden 
het niet stoer". jan vianen, een van de 
weinige mannelijke deelnemers geeft aan 
dat het voor hem anders ligt. "ik ben zelf 
heel actief", zegt hij. "ik sport, fiets, 
wandel." in eerste instantie kwam hij dan 
ook hier wekelijks in het atrium om zijn 
vrouw te ondersteunen. nu doet hij zelf 
ook mee. Gerkes denkt dat het komt 
doordat in een aantal gevallen de man al 
is overleden. "dan komt de vrouw later 
hier en doet ze mee, onder andere voor 
de sociale contacten."
Gerkes vertelt dat ze het altijd al leuk 
heeft gevonden om met oudere mensen 
te werken. al vanaf jongs af aan zat dat 
er in, en had ze ook bijbaantjes in verzor-
gingstehuizen. "er is geen dag bij dat ze 
niet blij wordt van haar werk", vertelt ze. 
"Het is zo leuk. de dynamiek in beide 
groepen is anders, maar beide groepen 
zijn even gezellig." dat beamen 
deelneemsters ria van der Horst, die al 
15 jaar meedoet, en bep van der werf, 
die er ook al vanaf het begin bij is. 
van der werf vindt de grondoefeningen 
het leukste, en zegt dat ze veel aan de 
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Op veler verzoek weer in het programma: de Cabaretpoel! Voor de vierde maal 
achtereen komt deze voorstelling naar Montfoort. Nederland barst van het 
cabarettalent. Mede daardoor is het zo druk op de Nederlandse podia, zodat het voor 
nieuwe talenten moeilijk is om aan optredens te komen en om zich te ontwikkelen. 
De Cabaretpoel wil met dit initiatief nieuw talent een kans geven zich te presenteren 
aan het publiek.

Oud Montfoort uitverkocht

Om ‘t Wedde 5a  |  Montfoort  |  0348-745545

www.wiegandbrussjuweliers.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOPOPHEFFINGSUITVERKOOP

Vendoux Horloges 40 % korting

Obaku Horloges 30 %

Horloges diverse merken vanaf 20 %

(o.a. Seiko, Boccia, Olympic, Danish Design)

Hot Diamonds zilver met diamant 50 %

Stalen sieraden 50 %

Tedora beads 50 %

Charmins Ringen zilver tot 70 %

Zilver- en goudcollectie zie aanbiedingen in de winkel

Diverse kindersieraden -horloges 50 %

Bijou-sieraden 50 %

Alle niet-afgeprijsde artikelen 10 % korting

24 december sluiten we definitief onze deuren om 17.00 uur.

Reparaties kunnen t/m 14 december worden aangeboden.

Elke twee weken extra kortingen, bijvoorbeeld:

Na bijna 132 jaar hebben we de moeilijke beslissing genomen te stoppen

met de winkel in Montfoort en alleen verder te gaan in Utrecht.

Kortingen van 10% tot 70%

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ 
WOERDEN
Woensdag 16 oktober is er weer een 
Alzheimer Café met als thema: 'Het 
proces voorafgaand aan deelname 
van een dagbesteding, dagopvang 
en dagbehandeling' voor mensen 
met dementie. Gastspreker is Tonny 
Jaspers, regisseur dagbesteding bij 
Careyn Weddesteyn in Woerden. 
De avond begint om 19.30 uur en 
eindigt om 21.00 uur en vindt 
plaats bij Welzijn Woerden in 
'De Langewiek', Molenvlietbrink 79 
te Woerden. Het Alzheimer Café is 
speciaal voor belangstellenden uit 
de gemeenten Montfoort, Oudewater 
en Woerden. Belangstellenden uit 
andere gemeenten zijn natuurlijk 
ook welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie Nel Niessen, 
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons 
bezoeken via de website 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht

Oktober 'waterballet'  
in het Park

dweilorkesten en een paar leuke attracties (alleen bij droog weer) stond er op 
de site van de sTaM. Het kwam er niet van.
op zaterdag zat het weer niet tegen toen het 25e oktoberfest werd gehouden. 
op zondag viel 'pret in het park' compleet in het water. alleen het springkussen 
binnen in de tent kon worden gebruikt.

KLOZ 10 
Huisconcerten
op zondagmiddag 13 oktober, 
aanvang 15.30 uur vindt het eerste 
concert plaats in de serie van de 
KloZ 10 huisconcerten 2019/2020 
aan de Korte linschoten oostzijde 
10, 3461 Cg linschoten. op het 
podium: Colijn buis, Master of Music 
(9,5 met onderscheiding), werkzaam 
als pianist, componist, arrangeur en 
muzikaal coach.
Hij studeerde piano (jazz en improvisatie) 
aan het utrechts Conservatorium bij bert 
van den brink, Cor bakker en jeroen 
van vliet en volgde masterclasses bij 
onder andere louis van dijk en barry 
Harris. Colijn presenteert voor u zijn 
nieuwste solo-pianostukken - van verstilde, 
poëtische, wonderlijke schoonheid tot 
enthousiaste funk en swingende jazz, een 
avontuur dat u zal inspireren en ontroeren.
Het concert is vrij toegankelijk, de deur is 
open vanaf 15.00 uur en bij de uitgang 
staat de bekende doos voor een bijdrage 
aan de kosten. u wordt ontvangen met 
thee/koffie en na afloop kunt u napraten 
met elkaar en Colijn onder genot van 
een drankje. er kan worden gereserveerd 
(noodzakelijk in verband met het aantal 
plaatsen) bij voorkeur per mail  lida.ton@
kloz10.nl  of per telefoon 0348-480801.

door Siem van der Burg

Cabaretpoel in Montfoort
Zaterdag 12 oktober kunt u vanaf 
20.00 uur weer genieten bij de 
Cabaretpoel in het Zalencentrum  
sint joseph. 'Vier keer leuk' is een 
avondvullende voorstelling met vier 
cabarettalenten. elke cabaretier of 
groep speelt een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het is een 
soort reizend cabaretfestival, maar 
dan zonder competitie-element.
op deze avond spelen:
Thjum arts; hij won de jury- en 
publieksprijs amsterdams studenten 
Cabaret Festival 2018. wanneer hij 
opkomt, gebeurt er iets. Met een 
droogkomische stijl praat hij over 
alledaagse zaken en combineert dat met 
zijn filosofische, maatschappelijke kijk. 
Hij doet enkele ‘spoken words’ en 
onderzoekt zichzelf en het leven op een 

dusdanige manier, dat je na afloop niets 
anders kunt zijn dan onder de indruk.
piet van eeghen; hij schrijft, zingt en 
speelt liedjes. liedjes op de gitaar, piano 
en loopstation. Persoonlijke liedjes 
worden afgewisseld met talige, 
droogkomische liedjes die in dito stijl aan 
elkaar worden gepraat.
Cortijn Tonkes; hij studeerde in 2015 af 
als uitvoerend theatermaker aan theater-
opleiding selma susanna. een paar jaar 
eerder won hij op het Groninger 
studenten Cabaret Festival zowel de 
publieks- als de juryprijs. Met Miro 
speelt hij een persoonlijk cabaretpro-
gramma. eerlijk, beeldend en natuurlijk 
vooral humoristisch.
patrick sytsema, hij studeerde af aan de 
koningstheateracademie. er wordt over 
hem gezegd dat hij karakterkapitaal bezit. 
dat zijn eigenschappen die je doelbewust 
kan inzetten voor eigen gewin. dat klinkt 
smerig en fout, maar is dat het ook? Het 
lijkt hem namelijk voor de wind te gaan. 
leuke lach, goed pak en weelderig haar. 
Maar er knaagt iets onder dat pak.
bij de samenstelling van het programma 
is gelet op talent, kwaliteit en diversiteit. 
u krijgt dus niet vier keer hetzelfde,  
maar een zeer afwisselende avond.  
een belevenis voor het publiek. 
'leuk uitgaan kan ook dichtbij', laat je 
verrassen door het talent van de toekomst. 
deze avond is mede mogelijk gemaakt 
door remco Fashion 4 Men.
informatie en kaarten zijn te reserveren 
via: www.cultureelmontfoort.nl en voor 
aanvang van de voorstelling.

25e keer Oktoberfest
Muziekvereniging 'ons Genoegen' hield 
het zaterdag 5 oktober in het 
Montfoortse stadspark gelukkig nog 
droog. Het vijfentwintigste Montfoortse 
oktoberfest was een groot succes. 
er werd genoten van het bier, de wijn, 
braadworst en de muziek van egeländer 
kapellen. de vriendschap, die Midland 
steier, Carolanca, de leemkuulers, die 
rheinstadter Musikanten, de aarebeien-
plukkers, stesti en die Heitere kapelle 
van ons Genoegen maakten er weer 
een groots feest van voor de bezoekers.

Pret in het Park
op zondag viel 'Pret in het Park' echter 
compleet in het water. Het park was een 
grote baggerbende waar alleen een 
'waterballet' op zijn plaats was geweest. 
Het feest vond dan ook binnen alleen in 
de tent plaats . Het springkussen was de 
tent ingeschoven. de stormbanen, 
draaimolen en ukkies-hoek moesten 

eraan geloven. Het aantal gasten was 
door het weer helaas beperkt. 
de organisatie en de muzikanten 
hadden echt veel meer verdiend. want 
ook al vond alles in de tent plaats, het 
was een groot muzikaal feest. de ZwuP 
trapte af gevolgd door ladder(s)zat uit 
roelof-arendsveen, de lekkerkapel uit 
lekker- kerk en de waaghalzen uit 
Gouda. de sfeer was er niet minder om. 
de orkesten genoten vooral van elkaar 
en maakten er een grote muzikale 
reünie van. er was weer genoeg bier en 
de zuurkool met worst ging er wel in. 
Het leek wel winter. de 'heaters' 
zorgden ervoor dat het in de tent 
aangenaam toeven was. 
de mondstukken konden eenvoudig 
opgewarmd worden. aan het einde van 
de middag sloten de orkesten af met een 
gezamenlijk optreden. Het resulteerde in 
een 'bak herrie' waarbij een paar 
oordoppen voor de toehoorders geen 
overbodige luxe waren. Maar een 
gezellig 'fest' was het zeker!

donderdag 17 oktober is de avond over 
oud Montfoort uitverkocht. Met meer 
dan 270 belangstellenden voor deze 
avond, is het niet mogelijk kaarten in de 
losse verkoop aan te bieden. deze avond 
is dus uitsluitend toegankelijk voor kaarten 
besteld via de website.
om meer mensen de mogelijkheid te 
geven een dergelijke avond mee te 
maken, komt er een tweede presentatie 
en wel op donderdag 19 maart 2020. 
Het programma is gelijk aan de eerste 
avond; zie hiervoor ons programma 
boekje of de informatie op de website: 
www.cultureelmontfoort.nl. vanaf nu te 

reserveren en wederom: vol is vol.
Heeft u nog leuke foto's of beeldmateriaal 
waarvan u denkt, dit moeten eigenlijk 
meer mensen zien, neem dan contact 
met ons op via de website.



Arwin van Soest belandde in de 54e 
minuut onhoudbaar in de touwen, 
1-0. Montfoort kreeg hierna enkele 
grote mogelijkheden, maar LRC wist 
er vaak op het laatste moment nog 
een voetje tussen te steken. 
De keeper van LRC had een dag die 

hij waarschijnlijk niet vaak meer mee zal 
maken. Hij wist elke bal uit zijn doel te 
houden, soms zelfs tot zijn eigen verbazing, 
ook van dichtbij als tegen hem 
aangeschoten werd. In de 69e minuut een 
mooi schot van Maikel van de Water, dat 
fraai in de goal draaide, die de stand voor 
LCR op 2-0 bracht. Montfoort  gaf nog 
eens alles om de aansluiting te vinden, 
maar het geloof daarin zakte langzaam 
weg.
Aankomende zaterdag 12 oktober ontvangt 
Montfoort, het wat lager geklasseerde 
promovendus Terneuzenze Boys, dat op 
een elfde positie staat. 

LRC - Montfoort 2-0
Veel supporters van Montfoort 
wisten de weg naar Leerdam te 
vinden, waardoor het gezellig druk 
was langs de lijn. Door meerdere 
blessures moest Bart Schreuder 
een aantal wijzigingen aanbrengen aan de 
basis elf, maar kon toch een sterk team het 
veld inbrengen. LRC was met twee 
overwinningen sterk aan de competitie 
begonnen en was dus een geduchte 
tegenstander. Montfoort nam in de eerste 
helft het veldspel stevig in handen. 
De ploeg creëerde meerdere kansen, maar 
kwam zelf goed weg met een bal op de lat 
na een snelle counter van LRC. Er werd een 
ruststand van 0-0 bereikt, waar Montfoort 
wellicht recht op meer had gehad.
In de tweede helft een veel scherper LRC, 
waarbij de paarswitten feller in de duels 
gingen en hier vaak winnend uit kwamen. 
Een schitterend genomen vrije trap door 

FC Oudewater - Alphia 1-5
Niet de weersomstandigheden maar 
het vertoonde spel zorgde voor 
donkere wolken boven het 
Oudewaterse sportpark Markveld. 
De plaatselijke FC staat na zaterdag 
keihard onderaan de ranglijst en dit terwijl 
de verwachtingen voor dit nieuwe seizoen 
juist zo hoog gespannen waren. Dat de 
tegenstander Alphia beter speelde was een 
feit, maar daar was niet zo erg veel voor 
nodig. De Oudewaternaren speelden (bijna) 
allemaal ver onder hun kunnen. Dat het 
ook niet allemaal meezat is ook een feit, 
maar je kunt natuurlijk wel proberen e.a. af 
te dwingen. Oudewater kreeg in ieder geval 
geen grip op het sterke middenveld van de 
Alphenaren en ook de aanvallers van de 
bezoekende club gaven de Geelbuikse 
verdedigers handen vol met werk. Handig 
gebruikmakend van de gaten in de kaas 
konden El Bonny en zijn makkers er af en 
toe lustig op los combineren. Hoewel ook 
Oudewater legio kansen wist te creëren 
vond invaller Laurens de Vor slechts een 
keer het net.
De eerste vijf minuten waren voor de 
gastheren, maar kort daarna nam Alphia 
het roer in handen om het niet meer af te 
staan. Een snelle uitval zorgde al in de 
eerstvolgende minuten voor een Alphense 
kans en een hoekschop. Echter nog zonder 
resultaat. Rond de tiende minuut werden er 
drie hoekschoppen richting het 
Oudewaterse doel genomen en bij de derde 
was het raak. Daniel Buynink scoorde 
simpel waarbij de Oudewaterse doelman 
niet geheel vrijuit ging; 0-1 (10e min.). 
Bij de hierop volgende Oudewaterse aanval 
kon Wouter van Sprundel een pass van 
Bart Griffi oen niet bekronen. Een verre 
terugspeelbal op keeper Vet werd, nadat de 
doelman de bal oppakte, niet door de 
scheidsrechter bestraft hetgeen ronduit 
vreemd was. Rond het half uur spelen stond 
een verdedigende blunder aan de basis van 
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Even pas op de plaats in Polsbroek
SPV - Floreant 0-2

Geen moment konden de Polsbroekers 
de relatief goede seizoenstart - 4 punten 
uit 2 wedstrijden - een vervolg geven. 
Tegen de Boskopers hadden de mannen 
uit Polsbroek zich nadrukkelijk op een 
verdedigende speelwijze ingesteld en na 
een niet echt ongelukkige start van de 
wedstrijd, liet het gros van de SPV’ers 
zien het verdedigen tot een kunst te 
hebben verheven. Met veel arbeid werd 
de Boskoopse ploeg het voetballeven 
zuur gemaakt. Met anderhalve man in 
de voorhoede - Koolwijk en Van Maurik 
- lag het accent op het voorkomen van 
doelpunten en loerde Koolwijk op zijn 
kans. Die kreeg hij al na 5 minuten 
spelen, maar de Boskoopse verdediging 
at hem de kaas van het brood.
Ook Ivo Sluis was even kansrijk, maar 
zijn rebound vloog langs de paal van 
Gregory Smeenk’s heiligdom.
Nadat Koolwijk nog uit de draai over 
hetzelfde doel had geschoten, viel de 
eerste tegentreffer precies halverwege 
het eerste bedrijf. Aanvankelijk wist 
SPV-goalie Jeroen Both een inzet nog 
te keren, maar de rebound van 
Thomas de Bruyn was hem aansluitend 
te machtig; 0-1 (23e min).

Op speelhelft SPV
Ook hierna bleef de speelhelft van de 
Polsbroekers de plaats van handeling. 

Slechts een enkele opportunistische 
tegenstoot viel te noteren. De hoekschop 
die de thuisploeg na een half uur mocht 
nemen, werd opgevolgd door een 
Boskoopse editie. En die leverde de 
blauwgelen het tweede doelpunt van de 
middag op. Dwars door de voor doelman 
Both samenscholende kluwen spelers 
joeg Bart Houdijk de bal in het SPV-doel; 
0-2 (31e min.) Met twee doelpunten leek 
Floreant de doelpuntenhonger min of 
meer te hebben gestild. Voor SPV trof 
Koolwijk nog een keer doelman Smeenk, 
maar verder dan nog een corner reikte de 
aanvallende prestaties van de thuisploeg 
niet. De Boskoper Bruce Tol haalde de 
eerste gele kaart binnen, nadat hij de 
mee opgekomen Martijn Hakkenberg 
blokkeerde.

Nog plichtmatiger
Na de hervatting kreeg de wedstrijd een 
totaal ander karakter. Waar Floreant een 
tandje minder leek te hebben gestoken 
en bijna plichtmatig begon te voetballen, 
leek SPV niet bij machte er een schepje 
bovenop te doen. Wel waren er drie 
aanvallers te lokaliseren in de voorste 
linie, maar bij gebrek aan combinatie-
vermogen werden deze pionnen 
nauwelijks van ballen voorzien.
Tot aan het uur gebeurde er dan ook 
totaal niets in beide doelgebieden en pas 

in de 61e minuut kon Jeroen Both zijn 
kunsten tonen toen Roy Monissen door 
het centrum doorkwam. Both kwam als 
winnaar uit deze confrontatie 
tevoorschijn. Vervolgens stond de 
wedstrijd een klein kwartier in het teken 
van het inbrengen van verse krachten, 
maar ook deze vijf wissels brachten geen 
nieuw elan. Dé mogelijkheid om nog 
een verrassende wending aan de 
ontstane status quo te geven was in de 
77e minuut voor SPV’s Thomas Spelt. 
Voor doelman Smeenk gekomen schoot 
hij echter hoog over. Het doelpunt dat 
mogelijk nieuwe krachten had kunnen 
aanboren bleef hiermee uit en het duel 
zakte zo mogelijk nog verder weg. 
Jeroen Both moest nog reddend naar de 
rechterbenedenhoek (78e min), invaller 
Twan Koorevaar haalde nog een 
hoekschop binnen en Floreant-verdediger 
Bart Verhoeven een gele kaart.

Randvoorwaarden
Het moreel van de Polsbroekse troepen 
zal er geen knauw door gekregen 
hebben. Na het vorige seizoen zijn er 
vier nieuwe spelers tot de selectie 
toegetreden waardoor de selectie 
sowieso breder geworden is. 
Ook hebben de oefenwedstrijden en de 
seizoenstart een positieve uitwerking 
gehad op de selectie. Op de perfecte 
grasmat in Polsbroek zal nog menig 
tegenstander het moeilijk krijgen tegen 
de onberekenbare groenhemden. 
Floreant was tenslotte niet de eerste de 
beste tegenstander in de vierde klasse C.

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor 
speelronde 3. Deze speelronde was weinig succesvol.
Een door diverse blessures verzwakt Montfoort moest naar 
Leerdam om aan te treden tegen LRC. 
De ploeg van trainer Bart Schreuder verloor met 2-0.
FC Oudewater kreeg Alphia op bezoek en kreeg een dikke 
nederlaag te verwerken. De gasten wonnen met 1-5.
Haastrecht moest naar Gouderak dat vorige week WDS op een 
1-1 gelijkspel had gehouden.
Ook Haastrecht kon tegen het stugge Gouderak niet tot winst 
komen. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.
SPV’81 ontving het tot dan toe nog ongeslagen Floreant. 
De lijstaanvoerder bleek te sterk en won met 2-0.
WDS ging in Driebruggen met 2-3 onderuit tegen Moerkapelle. 
Komende zaterdag gaat WDS op bezoek bij GSV en kan dan 
wellicht de eerste zege van het seizoen boeken.
Linschoten kwam niet in actie.

VOETBALWEEKEND
door Gerard van Hooff

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

 
KijkOp App

Zaterdagprogramma 12 oktober
Montfoort S.V. ‘19 - Terneuzense Boys 14.30
FC Oudewater - Blauw Zwart 14.30
Woerden - Linschoten 14.30
VV Haastrecht - SPV ‘81 14.30
GSV - WDS 15.00

ZATERDAGVOETBAL

www.vvhaastrecht.nl

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 12 oktober - 14.30 uur

Haastrecht
SPV '81

Overbeek Container Control bv

OCC

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT
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Selectiesponsors:

SPV leed een 0-2 nederlaag tegen de ploeg uit Boskoop en daar was in totaal 
niets op af te dingen. Met name in de tweede helft - die overigens het aanzien 
niet waard was - wist de thuisploeg hoegenaamd niets te creëren en zou slechts 
een toevalstreffer voor een enerverend slot hebben kunnen zorgdragen.
Nu ging de partij uit als een nachtkaars en moeten de bezoekers teleurgesteld 
huiswaarts zijn gekeerd.

Gouderak - 
Haastrecht 1-1
Na de ruime overwinning 
van vorige week moest 
Haastrecht zaterdag op 
bezoek bij Gouderak. 
Die ploeg had vorige week nog een 
verrassend gelijkspel bewerkstelligd bij 
WDS. Gouderak kwam in het eerste bedrijf 
op voorsprong via een doelpunt van Bob 
Oldeheuvelt. Nog voor de thee wist 
Haastrecht op gelijke hoogte te komen. Wie 
anders dan Thijmen Raateland mocht zich 
als doelpuntenmaker laten knuffelen.
In de tweede helft werd het allemaal wat 
rommeliger en werd de wedstrijd ontsiert 
door twee rode kaarten voor de thuisclub. 
Eerst mocht Jarden Stormbroek vroegtijdig 
gaan douchen toen hij natrapte en niet veel 
later mocht ook trainer Raymond Noordam 
vertrekken. De oefenmeester kreeg rood 
vanwege commentaar op de leiding. In de 
slotfase leek Haastrecht alsnog de volle buit 
te pakken. De onpartijdige oordeelde 
echter anders en keurde het doelpunt af 
wegens vermeend buitenspel. Zo verspeelde 
Haastrecht twee kostbare punten.
Komende zaterdag staat de derby tegen 
SPV’81 op het programma. Plaats van 
handeling is sportpark Wilgenoord.

WDS - Moerkapelle 2-3
WDS herstelde zich zaterdag niet van 
de matige seizoenstart tegen 
Gouderak. Moerkapelle zocht van 
meet af aan de aanval en het kostte 
toch geruime tijd alvorens de thuisploeg 
daar het juiste antwoord op had. 
Het leverde de bezoekers een voorsprong 
op toen Timon van Dam na 16 minuten 
raak schoot; 0-1. Moerkapelle controleerde 
hierna, maar bracht zichzelf in de 
problemen na een onnauwkeurige en 
onnodige terugspeelbal op doelman Sloof. 
Eric Cromwijk maakte het de goalie 
moeilijk en de scheidsrechter zag in de 
actie van de doelman een terechte 
strafschop. Koorevaar benutte het 
buitenkansje; 1-1 (24e min). De wedstrijd 
kantelde terstond en de thuisploeg besefte 
dat er meer te halen was. WDS kreeg tot 
aan de rust een drietal schietkansen, maar 
de afronding liet te wensen over.

het tweede doelpunt . De bal werd 
van achter uit in Alphense voeten 
gespeeld en dat was een kolfje naar 
de hand van Frank Veelenturf; 0-2. 
Onmiddellijk hierna hadden de 
Alphenaren recht op een strafschop 
nadat doelman De Ruyter wat te wild 

probeerde de bal te bemachtigen en Aatif 
El Bonny onderuit haalde, de scheids-
rechter had het echter anders gezien. Toen 
De Ruyter hierop volgend na een schot de 
bal niet klemvast had, was Floris Buynink 
er als de kippen bij om de derde in het net 
te deponeren; 0-3 (44ste min.). Vlak voor 
het rustsignaal hielpen twee FCO-aanvallers 
de hun geboden kansen vakkundig om 
zeep.
Binnen het kwartier in de tweede helft 
kregen de Oudewaternaren diverse kansjes 
bij een aantal scrimmages voor het 
Alphense doel, maar ook dit klaarden ze 
niet. Bij een fraaie voorzet vanaf rechts 
legde Bart Griffi oen de bal vrij voor een 
open doel, maar helaas was er geen enkele 
collega van hem aanwezig om het aanbod 
te verzilveren. Griffi oen was overigens een 
van de weinige Oudewaternaren die een 
voldoende haalde. De in de rust ingevallen 
Laurens de Vor wist wel het net te vinden. 
Na zijn mannetje uitgekapt te hebben, 
bracht hij weer wat hoop in de 
Oudewaterse harten; 1-3 (63ste min.) 
Die hoop werd echter al snel de bodem 
ingeslagen, want nog geen minuut later 
tekende Vincent Hoogervorst voor de 
genadeslag; 1-4 64ste min.). Toen ook nog 
aanvoerder Menno Venhof geblesseerd het 
veld moest verlaten, gingen de 
Oudewaterse koppies helemaal naar 
beneden hangen. Wat restte was nog een 
kopbal van De Vor in handen van keeper 
Vet en een doelpunt van (weer) Vincent 
Hoogervorst op de valreep. Hij maakte 
goed gebruik van de gatenkaas achter in de 
Oudewaterse defensie; 1-5 (90ste min.)

Na rust startte WDS ook beter dan 
Moerkapelle. Voor rust was een 
corner al net naast gekopt en in de 
52ste minuut wist WDS’ Hans Simon 
uit een corner bij de eerste paal 

netjes direct binnen te koppen; 2-1 
(52e min). Moerkapelle moest van vooraf 

aan beginnen en pakte uiteindelijk weer het 
initiatief en creëerde kleine mogelijkheden 
op de gelijkmaker. Beide ploegen bleven in 
een soms stevig duel de aanval opzoeken 
en het waren de bezoekers die 10 minuten 
voor tijd langszij kwamen door Van Dam. 
Boerefi jn wist de inzet nog te pareren maar 
was kansloos op de rebound; 2-2. 
Het venijn zat in de staart. In de 89e 
minuut redde Moerkapelle-doelman Sloof 
zijn ploeg door een vrijetrap uit de kruising 
te tikken en in de daarop volgende aanval 
kroonde Van der Salm zich met een intikker 
tot matchwinner; 2-3. WDS zette alles op 
alles en kreeg nog een dot van een kans op 
de gelijkmaker. Die ging echter teloor.
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Eerste nederlaag 
De Vaart
WIK - De Vaart 6-4
In de uitwedstrijd tegen een sterk WIK 2 
leed De Vaart de eerste competitie-
nederlaag. Zonder de inbreng van Theo 
van Diepen mochten de tafeltennissers 
van geluk spreken dat het verlies beperkt 
bleef tot 6-4. WIK kwam, ondanks 
verwoede tegenstand van Edwin de 
Waard, vrij gemakkelijk op 3-0. Hierna 
scoorde het solide dubbel Aantjes en 
De Waard in vier games het eerste 
tegenpunt. Wim van Kesteren en Richard 
Aantjes verloren ook in vier games hun 
tweede enkelpartij. Maar bij de 5-1 
achterstand kon elke speler van De Vaart 
net aan in vijf games winnen. Aantjes 
kwam hierbij knap terug na verlies van 
de eerste twee games. De laatste partij 
moest De Waard in vier games afstaan. 
De Vaart blijft met 24 punten uit 
4 wedstrijden bovenaan in de 4e klasse A 
gevolgd door Veenland 1 en WIK 2 met 
elk 20 punten. Vrijdag speelt De Vaart 
uit tegen Veenland.

Landelijke overheid investeert in lokale bibliotheekvoorziening 
(foto gemeente Montfoort).

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Linschoten uit 
oude kranten
Extreem oude kranten waren voor dr. ir. 
W.J. Raven hofl everancier voor unieke 
historische informatie over het dorp 
Linschoten en omgeving (Groene Hart). 
Door het verenigingslid van Vereniging 
Oud-Linschoten (VOL) werden diverse 

Laatste deadline glasvezel 
Linschoten bekend

krantenarchieven uitgepluisd. Zo viel zijn 
oog ook op een krant van omstreeks 
1900, waarin een verslag was 
opgetekend over een door het gemeente-
bestuur goedgekeurd plan van een aan te 
leggen tramlijn met rails door de 
Dorpstraat.
"Opvallend is dat er in historische 
kranten nagenoeg geen foto's of 
tekeningen werden geplaatst, maar de 
verrassende teksten maken je 

nieuwsgierig naar de dagen van toen", 
legt Wim Raven uit. Mede daardoor was 
dat voor hem een reden om heel 
gedreven verder te zoeken naar het 
nieuws over zijn woonplaats in die 
kranten uit de 18de eeuw.
Van het verzamelde nieuws werd door 
Raven een unieke PowerPoint- 
presentatie gemaakt. Voor (oud-)
Linschoters zal het oude nieuws de blik 
over hun dorp verruimen.

Tijdens de traditionele 
themaochtend van 
VOL op elke tweede 
zaterdag van de 
maand wordt de 
presentatie op 
zaterdag 12 oktober 
getoond en voorzien 
van commentaar. 
Deze activiteit is voor 
iedereen toegankelijk 
van 10.30 tot 12.00 
uur in scholencomplex 
De Brede Vaart, Laan 
van Rapijnen 36.

Na de aanleg van het glasvezel-
netwerk in Montfoort is eind november 
Linschoten aan de beurt. Alle inwoners 
van Linschoten hebben nog tot 
25 november om kosteloos op 
glasvezel over te stappen. In Montfoort 
hebben nog honderden inwoners vlak 
voor de deadline voor glasvezel 
gekozen. Daardoor konden zij nog 
profi teren van een kosteloze 
aansluiting.

Werkzaamheden
De aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Montfoort en Linschoten wordt 
uitgevoerd door aannemer BAM en 
verloopt volgens planning. Straat voor 
straat wordt het netwerk aangelegd. 
Alleen de woningen waar een glasvezel-

abonnement is afgesloten, worden 
aangesloten op de nieuwe glasvezelkabel 
in de straat en krijgen daarbij een glas-
vezelaansluiting in huis. 
Deze huishoudens krijgen vooraf bezoek 
van een monteur van E-Fiber en worden 
hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Kosteloze aansluiting
Om nu, of in de toekomst, gebruik te 
kunnen maken van dit nieuwe netwerk is 
een aansluiting tot in het huis 
noodzakelijk. Dit is dus de laatste kans 
om nog te profi teren van deze kosteloze 
aansluiting. Daarvoor dienen inwoners 
en bedrijven voor 25 november een 
abonnement af te sluiten bij een van de 
zes glasvezelproviders: TriNed, Tweak, 
SNLR, Onvi, Multifi ber of Glasnet.

Geld voor bibliotheken
De gemeente Montfoort is één van de 
twaalf gemeenten die een fi nanciële 
bijdrage krijgt van de landelijke 
overheid voor de terugkeer of behoud 
van een lokale bibliotheekvoorziening. 
Wethouder Rensen nam op 7 oktober 
de zogenaamde Asscher-gelden in 
ontvangst.
Nadat Montfoort enkele jaren geleden in 
het kader van de bezuinigingen de 
bibliotheek had gesloten, wordt de 
gemeente de komende drie jaar 
ondersteund met een bedrag van rond de 
200.000 euro (in totaal drie miljoen euro 
voor de twaalf gemeenten). Wethouder 
Rensen is bijzonder tevreden met deze 
ondersteuning: "De afgelopen jaren is 
duidelijk geworden dat inwoners van 
Montfoort en Linschoten de bibliotheek 

missen. Als college spraken wij eerder al 
af: we gaan ons hard maken voor de 
terugkeer van de bieb. In welke vorm dan 
ook. De fi nanciële bijdrage van de 
landelijke overheid voelt dan ook als wind 
in de rug en steunt ons in het voorstel 
dat eind van de maand wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad."

Besluitvorming
In de raadsvergadering van 28 oktober 
2019 wordt de raad gevraagd in te 
stemmen met het voorstel 'Terugkeer 
bibliotheekvoorziening Montfoort en 
Linschoten', met de Bibliotheek 
Het Groene Hart als operationeel 
projectleider voor het opstarten en 
inrichten van de bibliotheekvoorziening.
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Samen maak je het verschil

Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater

Door aanbiedingen
nóg goedCOOPer

Zie voor de aanbiedingen 
onze folder 

dinsdags bij De IJsselbode 
of in onze winkel
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