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Stadspenning voor twee pensionado's 
van de gemeente Oudewater
Het leek 13 juni op een doodnormale donderdagmiddag. Niets was minder 
waar. Mia van Jaarsveld ging naar de markt onder het voorwendsel dat er even 
bijgepraat moest worden met een inmiddels ex-collega die er op haar laatste 
werkdag niet bij kon zijn. Tim Hoying werd door zijn tennismaten opgehaald 
vlak voordat hij naar het wekelijkse tennispotje wilde vertrekken. Kleed je maar 
om.......we gaan vandaag even iets anders doen.

De middag werd inderdaad heel anders 
dan anders. Ze hadden natuurlijk wel 
door dat er iets bekokstoofd was. Mia's 
zus had 's morgens nog gezegd; trek 
even wat leuks aan als je vanmiddag 
naar de markt gaat. Vreemde 
opmerking natuurlijk! En Tim dacht dat 
zijn tennismaten iets in petto hadden op 
de vaste donderdagse tennismiddag. Wel 
vreemd dat de kleren die hij aan moest 
al netjes klaar lagen in de kast. Toen hij 
na een verwarrend fi etsrondje door 

singsfeestje ter ere van het bereiken van 
hun pensioengerechtigde leeftijd was 
toch wel erg leuk.
Mia heeft er zevenenveertig jaar bij de 
gemeente op zitten. Begonnen als klerk 
bij de afdeling Financiën, vanaf 1985 
een uitstapje naar Sociale Zaken, om in 
2006 weer terug te keren naar 
Financiën. In eerste instantie om de 
verhuizing naar Woerden te voorkomen. 
Waar ze overigens later niet aan 
ontkwam.
Tim kwam bijna achtendertig jaar 
geleden in dienst van de gemeente als 
technisch ambtenaar. Vanaf 1987 werd 
hij chef weg- en waterbouw, in '91 
bureauhoofd en vanaf 2002 hield hij 
zich steeds meer bezig met grotere 
projecten.
In een voordracht van vijf inmiddels 
ex-collega's werden de carrières en 
eigenschappen van de twee 
pensionado's uitgelicht. Daarna was het 
de beurt aan burgemeester Verhoeve die 
dat op geheel eigen wijze nog eens even 
dunnetjes over deed.
Mia werd geroemd om het feit dat ze al 
die jaren een zeer trouwe kracht was, 
loyaal, die anderen wist te inspireren, 
altijd vriendelijk en vrolijk was. Tim werd 
getypeerd als beschouwend, integer, op 
een goede manier koppig en zeer 
plichtsgetrouw. De burgemeester had 
zich afgevraagd hoe hij dik tachtig jaar 
werken in overheidsdienst voldoende 
recht kon doen. De inzet voor de stad 
op het gebied van Financiën en 
Techniek en hun inzet buiten het ambte-
naarschap hadden Burgemeester en 
Wethouders doen besluiten om beide de 
zilveren stadspenning toe te kennen! 
En daar waren ze toch wel even van 
onder de indruk.

Montfoorts voetbal 
Samen verder
Vorige week dinsdag was het dan zover. De leden van de voetvalvereniging 
Montfoort (300) en MSV'19 (800) konden zich uitspreken over het fusieplan 
waar zeven maanden intensief aan was gewerkt. Aan beide kanten van 
Sportpark Hofl and stemden ongeveer 90% van de aanwezigen vóór de 
voetbalfusie. Na decennia sportieve rivaliteit wordt de strijdbijl dus eindelijk 
begraven en gaan beide clubs per 1 augustus in het blauw voetballen onder 
de naam 'Montfoort SV '19'. De SV staat voor 'Samen Verder'.

Lange tijd leek een fusie stuk te gaan 
lopen op de betalingen aan spelers van 
het 1e elftal. Een nieuwe club was prima 
maar dan wel van, voor en door 
Montfoortse voetballers zo was de 
gedachte die met name uit de MSV '19 
achterban klonk. Door op het laatste 
moment in de statuten op te nemen dat 
na het overgangsjaar, de selectie spelers 
niet directe of indirecte betaald mogen 
worden was die drempel overwonnen.
Ook voor het tweede hete hangijzer 
namelijk de locatie en verbouwing van 
het nieuwe clubhuis werd een praktische 
oplossing gevonden. In de eerste twee 
seizoenen zullen alle senioren teams hun 
wedstrijden spelen rondom de kantine 
van VVM dat dan ook voor de 3e helft 
open blijft. Alle jeugdteams gaan spelen 

op de drie velden bij de MSV '19 
kantine, die geheel alcoholvrij wordt en 
een uur na de laatste jeugdwedstrijd de 
deuren sluit. Gedurende deze overgangs-
periode zal de MSV '19 kantine 
verbouwd worden tot een clubhuis met 
nieuwe 'looks en feel' waar iedereen zich 
thuis gaat voelen.
De komende periode breekt een drukke 
tijd aan voor het nieuwe bestuur onder 
leiding van de duo voorzitters Marian 
Schipstal en Ad Spuit sr. Door de 
overweldigende meerderheid van de 
ja-stemmers is iedereen er nu al van 
overtuigd dat met de steun van 
bedrijfsleven, inwoners én de vrijwilligers 
van beide clubs 'Montfoort Samen 
Verder' een groot succes gaat worden.

Sfeervol 9 Dorpen� etstoertocht bij 
jubilerende Haastrechtse IJsclub

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 5

door Cees Reichard

door Siem van der Burg

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

advocaten voor
het MKB

Oudhollands feestje aan de Boezem

Oudewater het Oude Stadhuis werd 
binnengelaten en Mia er vlak achteraan 
kwam, rook het toch wel sterk naar 
onraad. Kort daarna mochten ze naar 
boven naar 'de huiskamer van de stad'. 
Tussen de gordijnen door de zaal in, die 
vol stond met ex-collega's, familie, 
burgemeester, ex-burgemeester, 
vrienden. Ze waren zeer en aangenaam 
verrast. Voor Tim hoeft dit soort 
aandacht en poespas meestal niet zo 
nodig. Maar deze aandacht, dit verras-

V.l.n.r.: gemeentesecretaris Wubbo Tempel, Mia van Jaarsveld, Tim Hoying, 
burgemeester Pieter Verhoeve.

De Haastrechtse IJsclub bestaat 
135 jaar en heeft dit gelijktijdig met 
de 9 Dorpenfi etstoertocht op zaterdag 
14 juni gevierd. Om alle fi etsers en 
later de gasten voor de receptie 
feestelijk te kunnen ontvangen had 
men de nieuwe blauwe vlaggen met 
het prachtige nieuwe logo op het 
clubhuis uitgehangen.
Om iedereen op de Boezem te kunnen 
overzetten naar het clubhuis, had men 

een motorische watertaxi gehuurd. 
Helaas gooide Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden roet in het eten. 
Penningmeester Cees van der Stad 
vertelde dat wethouder Léon de Wit 
(VGBK) op de vrijdag ervoor zich enorm 
ingezet heeft om de watertaxi te kunnen 
laten varen, maar ondanks zijn 
bemiddeling kwam er geen toestemming. 
Een dwangbevel van het hoogheemraad 
naar de beheerder van de watertaxi 

zorgde ervoor dat het motorisch varen 
werd afgeblazen. Een fi nanciële strop 
voor de ijsclub. Van der Stad: "Toch 
vonden we het leuk om alle mensen met 
de pont over te zetten. Nu werd met 
stevige touwen de pont heen en weer 
getrokken en dat kostte veel mankracht. 
Het was even oefenen, maar in de loop 
van de dag werd men er behendig in en 
verliep het goed.

Vier jonge musici 
concerteren in 
Hekendorp
Op zaterdag 22 juni zal er voor de 
eerste keer een kamermuziekconcert 
in de Hervormde kerk van Hekendorp 
gegeven worden. Te gast is 
Cambiamento Musicale, een kwartet 
bestaand uit vier jonge musici die 
klassieke muziek op een toegankelijke 
manier willen promoten. Dit concert 
begint om 16.00 uur en de 
toegangsprijs bedraagt 7,50 en 
voor de jeugd tot 18 jaar 2,50.
Cambiamento Musicale trad in 2017 
voor het eerst met elkaar op en geven 
sindsdien regelmatig kamermuziek-
concerten. Op creatieve wijze verenigt 
dit ensemble de historische uitvoerings-
praktijk van de 17e en 18e eeuw met 
hedendaagse muziek.
Naast de verschillende stijlen die elk 
concert terugkomen, is ook de verschei-
denheid van instrumenten groot. 

Blokfl uiten, hobo's, cello, klavecimbel en 
orgel worden in elke denkbare combinatie 
ingezet. Dit zorgt voor programma's met 
veel dynamiek!
Tijdens het concert in Hekendorp zullen 
zij o.a. een Aria van J S Bach, een 
sonate van G P Telemann en een werk 
van de Italiaan Lotti uitvoeren. Ook staat 
de eerste uitvoering van een nieuw werk 
van Abraham den Dunnen op het 
programma.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 23: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 23: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 23: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
 19.30 uur Steve en Rita Fedele
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 23: 09.00 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 23: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 23: 10.00 uur Eucharistieviering

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 23: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. D. Dekker
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 23: 09.30 uur Ds. P. Vliegenthart
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 22: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 23: 10.00 uur Eucharistieviering
Di 25: 9.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 23: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 23: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. R.F. de Wit

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 10 mei 2019
JANNE Wija
dochter van Willem Goedhart en 
Marieke Aantjes
zusje van Sef en Olivier
Lopikerweg Oost 59a
3411 JC Lopik

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Bemoedigingsavond 
in Polsbroek
Donderdagavond 20 juni wordt er 
opnieuw een avond gehouden over het 
'Vaderhart van God' vanaf 20.00 uur op 
Dorp 35 in Polsbroek. Deze bemoedi-
gingsavond is gratis en is toegankelijk 
voor iedereen: jong of oud, wel of niet 
verbonden aan een kerk of gemeente.

Altijd in beweging!
De border een nieuwe impuls geven met eenjarigen, een verrassende plantcombinatie 
uitproberen of zomerbollen aanplanten…. een tuin is nooit af en altijd in beweging. 
Elk voorjaar kriebelt het opnieuw. Komen de nieuw aangeplante bollen al boven? 
Gaan we dit jaar de border omgooien of die boom aanplanten? Ideeën genoeg! 
En onder invloed van de seizoenen, het weer en de groene vingers van de tuinier is de 
tuin ieder jaar weer anders.

Acht Open Tuinen
Ervaar de beweging van onze tuinen 
tijdens het Open Tuinen weekend op 
zaterdag 22 en zondag 23 juni.
Aan het begin van een nieuwe zomerperiode 
zijn maar liefst acht tuinen te bezoeken. 
Een romantische tuin met pergola’s en veel 
bloemen, een boerderijtuin met moestuin en 
boomgaard op eilandjes, een kindvriendelijke 
tuin met strakke omlijning. Allemaal in de 
Lopikerwaard en ieder met een eigen stijl en 
diversiteit. Bezoek twee nieuwe tuinen en 
andere tuinen voor de laatste keer. 
Kom ook in beweging en laat u verrassen 
door al het tuinnieuws.

Op de � ets
Een fi etstocht langs de acht tuinen is ongeveer 
45 km. De tocht door het polderlandschap 
met weteringen, riviertjes en een kerkepad 
voert u langs molens, boerderijen en 
prachtige vergezichten. Uiteraard kunt u uw 
eigen route samenstellen en een aantal tuinen 
bezoeken.

Passe-partout
Tijdens het Open Tuinen Weekend kunt u een passe-partout aanschaffen bij alle 
deelnemende tuinen. U kunt hiermee elke tuin eenmaal bezoeken, op zaterdag of 
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. U bepaalt zelf uw route.
Kijk voor de openingstijden, deelnemende tuinen, de route en extra activiteiten op 
www.tuinclublopikerwaard.nl

Vermiste dieren
OUDEWATER
Gerrit Jan van der Veenstraat - Skipper; 
Poes, 02-07-2017. Wit, grijs/bruin cyperse 
tekening op rug en kopje.

Gevonden dieren
OUDEWATER
Papekopperdijk - Kater. Rood/wit, 
wit onder nek doorlopend naar buik en 
linkervoorpoot, andere poten witte sokken.
PAPEKOP
Hogebrug - Kat. Rood-bruin van kleur, 
pootje rechts achter wit sokje, één van de 
voorpoten ook wit sokje.

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ
Woensdag 19 juni is er weer een 
Alzheimer Café met als thema: 
'Dementie en communicatie'. 
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 ook welkom. 
De toegang is gratis. Meer info: 
Nel Niessen, 0182-580669 of via 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht

Lezing bij Ouders Lokaal
Op dinsdag 25 juni organiseert Ouders Lokaal weer een leuke interactieve 
lezing: 'Een kind opvoeden van een ander' van 20.00 tot 21.30 uur 
op de Howibloschool, G. V. Damstraat 83a te Montfoort.
Deze workshop is voor ouders die een kind van een ander opvoeden en gaat over de 
uitdagingen die zij daarin tegenkomen. Hoe ga je om met emoties zoals bijvoorbeeld 
verdriet, woede, frustratie en onmacht van je adoptie-, pleeg, of stiefkind. 
Hoe krijg je meer inzicht in wat er speelt. Wat kan je zelf doen om beter met
bepaalde situaties om te gaan.
Deelname is gratis na aanmelding via de website montfoort.ouderslokaal.nl

Boekverkoop in 
Bibliotheek Oudewater
In Bibliotheek Oudewater kun je van 
24 juni tot 15 juli boeken kopen. 
De boeken verdwijnen uit de collectie 
van de Bibliotheek en gaan graag met 
je mee naar huis of op vakantie. 
Jeugdboeken € 0,50, andere boeken 
€ 1,00 (of drie stuks voor € 2,50). 
De boekverkoop is tijdens de reguliere 
openingsuren. Meer info: 
www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Grote drukte bij Korenfestival 
op het Concordiaplein
Afgelopen zondagmiddag bezochten 
velen het jaarlijkse Korenfestival op het 
Concordiaplein in Haastrecht. 
Honderden aanwezigen konden luisteren 
en uiteraard ook meezingen met de vier 
koren die hoofdzakelijk shanty's en 
zeemansliederen brachten.

Het zangkoor ‘Cheerio’ uit 
Schoonhoven, het ‘Weteringkoor’ uit 
Cabauw, het ‘Polderkoor’ uit Stolwijk en 
‘De Vlister Zangers’ uit Haastrecht 
zorgden voor een ontzettend gezellige 
en vooral muzikale middag.

Torenbeklimming
bij zonsondergang
Het Toeristisch Informatie Punt 
Oudewater organiseert op vrijdag 
21 juni vanaf 21.30 uur een extra 
torenbeklimming onder leiding van 
een gids. Als de zon ondergaat kan je 
dan vanaf de toren van de Grote- of 
St. Michaëlskerk genieten van een 
prachtig stuk Oudewater. Wil je mee, 
dan kan je vooraf een toegangskaartje 
kopen bij het TIP-kantoor. 
www.oudewater.net

Vrijwilligers voor nieuw Klompenpad gezocht

Voor het 112ste Klompenpad, het Benedeneindsepad in het buitengebied van 
Utrechtse Waarden, zoekt Landschap Erfgoed Utrecht enthousiaste vrijwilligers 
uit de omgeving met hart voor wandelen.
Dit klompenpad is extra bijzonder omdat er ook een KIDS editie van in 
ontwikkeling is. In juli wordt het Klompenpad feestelijk geopend.

Om alle wandelaars optimaal te kunnen 
laten genieten van dit pad worden 
vrijwilligers gezocht. Op vrijdag 12 juli 
tussen 20.30 en 21.30 uur (nog onder 
voorbehoud) tijdens de informatie-
bijeenkomst vertellen we er alles over. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in 
Pannenkoekenhuis Midden op 't Landt, 
Benedeneind Noordzijde 430a 
Benschop, eveneens het startpunt van 
het Klompenpad. 
Aanmelden voor de informatieavond 
en/of het vrijwilligerswerk op dit 

Klompenpad kan bij Helene Hine, 
via vrijwilligerswerk@
landschaperfgoedutrecht.nl

Taken
De vrijwilligers controleren per toerbeurt 
de route minimaal eenmaal per maand. 
Bij het nalopen van de route controleer 
je de markeringen en borden. Daarbij 
voer je soms wat kleine reparaties en/of 
snoeiwerk uit en ruim je het eventueel 
aanwezige zwerfafval op. 
Grotere problemen worden gemeld bij de 
coördinator. Als vrijwilliger ben je circa 
vier keer per jaar een halve dag 
beschikbaar.

Eerste activiteiten
Eén van de eerste activiteiten die de 
vrijwilligersgroep gaat doen is het 
markeren van de route die 8,5 km lang is. 
Op woensdag 10 juli wordt het 
Klompenpad feestelijk geopend.

Klavierleeuwendag
Zaterdag 22 juni vindt in de Grote 
Kerk van Oudewater de 'Klavier-
leeuwendag' plaats. Deze dag is 
gevuld met verschillende concerten en 
muzikale activiteiten, georganiseerd 
en verzorgd door Leendert (organist) 
en Mieke (pianiste) Verduijn, samen 
met orgel- en pianoleerlingen.
Een bijzonder element aan deze dag is 
dat alle bezoekers mee kunnen doen met 
de workshops die worden verzorgd door 
professionele musici over uiteenlopende 
muzikale thema's.
Om 13.00 is er een leerlingenconcert: 
piano, orgel, vierhandig en eigen 
composities. Vanaf 15.00 uur begint het 
middagconcert met een muziekquiz en 
vanaf 16.00 uur zijn er workshops, 
aanmelding en meer informatie: 
leendertverduijn.nl/klavierleeuwendag 
Om 19.00 uur is tenslotte het 
samenspeelconcert: viool, orgel en piano. 
Jong en oud zijn welkom om te luisteren 
en mee te doen!
De toegang is gratis. Er is wel een collecte.
Voor meer informatie en aanmelding: 
www.leendertverduijn.nl
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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

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

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

AHLES
en

Toyota Yaris 1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11 e 7.450,-
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘07 e 3.500,-
Fiat Panda 1.2 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘12 e 4.950,-
Opel Corsa 1.2 - automaat - airco . . . . . . . . . . .   ‘11 e 7.850,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 3.950,-
Suzuki Alto 1.0  - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11 e 5.450,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

PLOMP
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

40 JAAR

UITNODIGING JUBILEUMDAG
ZATERDAG 22 JUNI 2019     

Aanvang: 14.00 uur         Einde: 21.00 uur

Locatie: Papekopperdijk 19, Papekop   Parkeren: Papekopperdijk 2 (nabij spoor)   
Cadeautip: Een gift voor stichting ALS IBAN NL91 INGB 00027.00.996 tnv 

Plomp Funderingstechnieken. Ook zal er een donatiebus bij binnenkomst staan.
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Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk 
van 21 op 22 juni in ‘De Hoeksteen, 

Noord IJsselkade 9, Oudewater. 
De Nacht begint om 20.00 en duurt tot 02.00 uur.

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht 
mee te bidden. Schuif gerust aan!

Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer 
Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria 

en bidden we voor vervolgde christenen.
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

Wereldwijd worden ruim 245 
miljoen christenen vervolgd 
omdat ze geloven in de Here Jezus. 
Zij vragen keer op keer om gebed. 
Om daaraan gehoor te geven 
houdt Open Doors jaarlijks een 
Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. 
Met opzet ‘s nachts omdat juist 
dan veel vervolgde christenen het 
extra zwaar hebben. Bid mee!
Als christen maken we deel uit van 
hetzelfde Lichaam van Christus. 
Bid je mee voor je broers en zusters 
zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, 
Nadhir uit Noord-Afrika en 
Mojtaba uit Iran?

LOCATIE: ‘De Hoeksteen’
Noord-IJsselkade 9

TIJD: tussen 20.00 - 02.00 UUR

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Je thuis voelen,
daar ondersteun 

ik in.
Praktisch en in 
jouw tempo.

Op 13 juni 2019 
is onze medewerker en collega,

Thomas van Bemmel,
25 jaar werkzaam bij 

Loonbedrijf W. Verburg.

Thomas kwam in 1994 bij ons in dienst 
als algemeen medewerker.

De  afgelopen jaren is hij vooral op  
zijn kraan te vinden. In de avonduren 
assisteert hij in het agrarisch loonwerk.

De directie en de collega’s van Loonbedrijf W. Verburg feliciteren Thomas met 
dit heuglijke feit en hopen nog een lange tijd met hem te kunnen samenwerken.

*uitgezonderd de nieuwe collectie

summer*

Wijdstraat 4 
3421 AK Oudewater
T 0348 - 56 00 46
www.pardoesoudewater.nl

Start 19 juni 

korting t/m 
-70 %
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'Bobrossen' bij Wilgenstreek
Het lokaal, waarin schilderclub  
'de Wilgenstreek' gezamenlijk werkt, 
zit vol enthousiaste leden te 
'bobrossen' - schilderen zoals  
bob Ross dat voordeed. Ze werken 
op een ondergrond van natte verf, 
een techniek die 'nat in nat' wordt 
genoemd en de schilderijen die de 
leden op deze manier maken moeten 
dus op één avond af zijn. er wordt 
hard gewerkt onder de bezielende 
leiding van Michèle Henkes. Ze zijn 
om een uur of acht begonnen en om 
een uur of negen zie je al behoorlijk 
vergevorderde (en boeiende) 
resultaten.
bob ross was een amerikaanse 
landschapsschilder, die eind jaren '80, 
begin jaren '90 furore maakte op de 
televisie met zijn serie the joy of 
Painting. binnen een half uur had hij het 
schildersdoek gevuld met taferelen uit de 
natuur, zoals een bergpartij, diverse 
watervallen, een donker woud of een 
groene weide met een half vervallen 
schuurtje. die serie werd onder andere 
ook in nederland uitgezonden. 

ross, prachtige waterval. Mensen 
genieten zichtbaar van het werken met 
kwast, penseel en paletmes en het 
aanbrengen van de acrylverf op het 
linnen. de resultaten worden na afloop - 
daar is uw verslaggever bewust niet bij 
gebleven - nabesproken, maar wellicht is 
dat maar bijzaak - wie zal het zeggen.
sommigen zijn nog maar kort lid van 
'de wilgenstreek', anderen al echt heel 
lang, maar genieten doen ze duidelijk 
allemaal. de officiële docenten zijn even 
gestopt en daarom is Michèle, een 
oudgediende, even in die rol gestapt - 
die haar overigens uitstekend afgaat. 
als de scholen voor de zomervakantie 
sluiten, stopt ook de schilderclub, maar 
na de vakantie gaan ze ongetwijfeld met 
onverminderd enthousiasme en plezier 
verder. tijdens de braderie van 'Heksen 
in touw' op zaterdag 29 juni exposeert 
'de wilgenstreek' in de st. Franciscuskerk 
met heel wat werk van het afgelopen 
seizoen.

door Gerard van Hooff

Blik op ...
Duurzaamheid
De afgelopen raadsvergadering in Oudewater was zeldzaam onproductief. 
Er stonden maar vier bespreekpunten op de agenda, hij duurde tot 
middernacht en er werd maar één besluit genomen. Het ‘masterplan 
binnenstad’ werd wegens vele vragen over de inhoud en de financiering 
van de agenda afgevoerd. Ondanks vele vragen werd de raad van toezicht 
bij de stichting Onderwijs Primair wel benoemd en over de overige 
bespreekpunten staakten de stemmen. De afwezigheid van een raadslid 
van de coalitie zorgde daarvoor. Het is toch merkwaardig. De vaste 
stemverhouding in de raad van Oudewater is acht tegen zeven. Daarbij is 
de zevende stem tegen die van de Wakkere Geelbuik. Gelet op de 
levenslange aversie van het raadslid van die partij tegen het CDA moet 
dat voor hem toch wel een bijzondere ervaring zijn. Maar daar wilde ik het 
eigenlijk niet over hebben. Op de agenda stond de ‘energieagenda’ voor 
de komende jaren. Die was nog weinig concreet en bestond eigenlijk uit 
een voorstel om te komen tot een plan van aanpak voor de 
energietransitie. Nu is het goed gebruik om bij de aanpak van complexe 
problemen eerst te gaan voor het plukken van ‘laaghangend fruit’. 
Daarmee wordt bedoeld dat je eerst gaat voor de makkelijk te halen 
doelen.
In vervolg op de column van Otto van vorige week (ernstige zorgen over 
de klimaatverandering, die ik deel) begrijp ik een aantal dingen niet. Niks 
laaghangend fruit. Zo staat er bijvoorbeeld niets in de nota over het 
beleggen van industriedaken met zonnepanelen. En dat met een 
uitbreiding van het industrieterrein Tappersheul voor de deur. Nee, de 
discussie ging over het energieneutraal maken van het stadhuis en de 
verbreding van de energienota naar allerlei kleinschalige 
duurzaamheidsinitiatieven. Het verduurzamen van Rijksmonumenten is 
een heikel punt omdat er niets aan mag veranderen en vijf eeuwen 
geleden had men nog nooit van spouwmuren en dubbel glas gehoord. 
En kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven, hoe lofwaardig ook, zijn toch 
echt wat anders dan de energietransitie. Mij bekroop het gevoel dat het 
probleem de raadsleden nog niet echt tussen de oren zit. Waar ik dan wel 
weer blij van word is de facebookpagina van twee Oudewaterse vrouwen 
voor een afvalloze manier van leven waarover ook in De IJsselbode vorige 
week werd bericht. De sharefair is ook een manier om bij te dragen aan 
vermindering van onze koop- weggooicultuur. Maar van een andere orde 
dan de energietransitie. Als het voortdurend over alles gaat gebeurt er 
tenslotte niets. Raad: neem een besluit en toon daarbij meer ambitie.
Trudie Scherpenzeel

Six-to-six trekt veel deelnemers

deze snelle en effectieve manier van 
schilderen was mogelijk door de 
zogenaamde nat-in-nat-techniek. 
ook meende bob ross dat het onmogelijk 
was om fouten bij het schilderen te 
maken; dat waren 'just happy accidents' 
('slechts prettige ongelukjes'). Misschien 
ook daarom is het gezellig tijdens het 
schilderen. er hangt een ontspannen en 
prettige sfeer, waarin regelmatig wordt 
gelachen, maar de achttien vrouwen en 
één man (er zijn wel meer mannelijke 
leden, maar deze avond was er maar een 
aanwezig) werken wel hard door. 
de meeste schilderen naar het voorbeeld 
dat Michèle schildert, een massief 
berglandschap met een bergmeer. 
sommige resultaten ogen nu al dreigend, 
ruig, donker, imponerend en andere juist 
weer zacht, vriendelijk, licht; de natuur in 
haar uiteenlopende verschijningsvormen. 
Hoewel het overal bladstil is. Maar er zijn 
ook alternatieve ideeën van mensen die 
vast via Youtube bob ross nog steeds of 
opnieuw als leermeester of inspiratiebron 
ingeschakeld hebben: een japanse tuin 
bijvoorbeeld en een, ook typisch bob 

Repair Café goed voorbereid van start

Rollenpaal
de stichting Hugo Kotestein (Montfoort, bodegraven driebruggen, linschoten, 
groot-Woerden en oudewater) had voor haar jaarlijkse donateursdag van 
afgelopen vrijdag iets bijzonders voor haar gasten in petto: een rollenpaal.
de spreker die uitlegde wat een rollenpaal is heette piet Mast, en dat bleek in de 
loop van de middag een naam van profetische betekenis te zijn.

Vrijdag was de afsluitende avond  
van het zes tegen zes -toernooi van 
FC oudewater. Vier vrijdagavonden 
achtereen hadden 42 teams hun 
uiterste best gedaan om op acht 
speelvelden tegelijkertijd een 
competitie te spelen. op de slotavond 
was het extra druk en kon menig 
team over een dubbele bezetting 
beschikken. de spelers in het veld 
moesten de druk vanaf de kant wel 
hebben ervaren. ieder foutieve pass 
kon het eind van de partij betekenen, 
want de wissels stonden achter het 
doel klaar om in te vallen.
six-to-six geeft een bonte mengeling van 
talent te zien. Gekende eerste-elftal-
spelers spelen voor de gelegenheid 
samen met collega’s van het werk, 
zaalvoetbalvirtuozen, voetballers in ruste, 
vage kennissen of gewoon goeie buren. 
de sfeer ademt niettemin iets van ‘je 
laten zien’ of ‘van hem wil ik zeker niet 
verliezen’. dat leidt tot grote inzet die 
door de scheidsrechters in goede banen 
wordt geleid. Het is immers maar een 
spelletje. op alle vier avonden was er alle 
gelegenheid om opgelopen mentale 
schade na afloop af te blussen met een 
biertje en verbroedering zijn gang te laten 
gaan. de vier feestavonden hadden elk 
een eigen thema, zoals ‘dance Party’, 
‘u vraagt wij draaien’, ‘Helemaal 
Hollands’ en ‘apres-ski’. en er waren 

heerlijke broodjes en saté van kraan-
vleesservice voor de hongerige 
sportmannen/vrouwen.
op de slotavond bonden naar schatting 
een kleine vierhonderd spelers de 
‘kicksen’ onder. de parkeerplaatsen 
konden het net aan en de fietsenstalling 
was overvol. na de prijsuitreiking was  
het nog lang onrustig in de speciaal 
aangebrachte tent tegen het clubgebouw 
van FC oudewater.
bogro trad op als sponsor van dit 
toernooi dat bij de dames gewonnen 
werd door ‘de lelijke voetbalsnollen’. 
na een aarzelend begin wisten zijn in de 
finalepoule alles te winnen. 
andere prijzen gingen naar ‘Fusie Club 
oudewater’ (zij gaven geen cadeautjes 
weg en wonnen al hun partijen), ‘twee 
Goals een Cup’ uit Haastrecht (doelpunt 
in de laatste minuut) en ‘FC bal Gehakt’ 
(driebruggen/oudewater). deze laatsten 
kregen de troostprijs na slechts twee 
gelijke spelen en in totaal twee treffers. 
bovendien kregen zij de sportiviteitsprijs 
wegens uitzonderlijk sportief gedrag, 
zoals het uitdelen van high-fives en het 
complimenteren van tegenstanders na 
het scoren van een doelpunt.
na 168 wedstrijden en 582 doelpunten 
kon worden teruggeblikt op veel  
(voetbal)plezier.

door Aad Kuiper

door Otto Beaujon

een rollenpaal, dat bleek een verticale 
paal (tien voet hoog, tien duim 
doorsnede) die je in de tijd van de 
trekschuit kon vinden op plekken waar 
de rivier een scherpe bocht maakt. 
Het trekpaard op het jaagpad was met 

plaatsten de mensen in de bocht van het 
jaagpad zo'n rollenpaal, waar het 
trektouw buitenom liep terwijl de rol 
soepel meedraaide.
welnu, de werkgroep Harmelen had in 
de bocht waar de leidse rijn in de  
oude rijn overgaat (een bocht van 90 
graden) met sponsors en een beetje 
subsidie zo'n paal naar historisch 
voorbeeld laten namaken op de plek 
waar die vroeger gestaan heeft.
een dekschuit die voor de gelegenheid 
omgebouwd was tot trekschuit (er waren 
twee korte masten op geplaatst waar het 
touw aan bevestigd zat) zou een 
demonstratie geven. en, zo werd 
uitgelegd, vijftig meter voorbij de bocht 
moest de trekschuit onder een brug door. 
dat hield in dat het paard dan eventjes 
een tandje moest bijsteken, een drafje 
zeg maar, en dat dan kort voor de brug 
het touw los gegooid moest worden, 
zodat de trekschuit op eigen snelheid 
onder de brug door kon glijden. 
Het paard moest dan omlopen  
(het jaagpad houdt op bij de brug)  
om de schuit een stukje verder weer op 
te pikken, op een vervolg-jaagpad op de 
andere oever.
Probleem was, dat er geen paard was, 
maar geen nood: drie potige brandweer-
mannen trokken hun jagerspak aan en 
trokken samen de schuit. voorbij de 
bocht loopt het jaagpad flink omhoog, en 
ze moesten er stevig aan trekken.  
bij de brug had de schuit een aardig 
vaartje, alleen was de mast net iets te 
lang en daar kon hij niet tegen. en de 
vaart was er ook meteen uit. de gasten 
hebben genoten, en oude ambachten 
blijken minder gemakkelijk dan je dacht.

op 27 juni om 14.00 uur gaat ook in oudewater het Repair Café beginnen.
dus: kom maar op, bezoekers, met spulletjes die kapot zijn!  
deskundige hulp, gereedschap en materialen zijn in het Repair Café aanwezig. 
dat Repair Café is eens in de vier weken te vinden in het Cultuurhuis. daar staat 
dan handige mensen klaar voor iedereen die iets gerepareerd wil hebben.

de initiatiefnemer van het repair Café in 
oudewater weten.
“weggooien? Mooi niet!” blijkt het motto 
van de landelijke stichting repair Café 
waarbij dat in oudewater is aangesloten. 
inmiddels is in bijna iedere stad of wijk in 
een grote plaats wel een repair Café 
actief. oudewater is er wat later mee, 
maar dat heeft het voordeel dat ze van 
de ervaringen van anderen kunnen leren. 
Ze hebben wel iets met hergebruik en 
duurzaamheid, de van rooijens, want  
de vrouw van wim, annie is al jaren actief 
bij share Fair, ook al zo’n organisatie die 
die begrippen hoog in het vaandel heeft. 
Zelf hebben ze natuurlijk ook 

door Aad Kuiper

zonnepanelen op het dak liggen,  
want het milieu gaat ze aan het hart.
“vaak is het een kleinigheidje dat er aan 
een apparaat mankeert. want meestal 
komt zo’n mankementje door het gebruik 
van spullen; daar lijden ze onder”,  
vertelt wim van rooijen en hij vervolgt 
glimlachend: “vanmorgen belde er 
iemand of we de wasmachine konden 
repareren. en toen antwoordde ik:  
als u die in het Cultuurhuis kunt krijgen, 
kunnen we het proberen - we gaan 
natuurlijk niet naar de mensen toe. 
Maar er hebben toch al verschillende 
mensen gevraagd wanneer we nu van 
start gaan. op 27 juni dus!” Houd de 
kalender in de verschillende media dus in 
de gaten voor het volgende repair Café; 
want ‘weggooien? Mooi niet!’

een lang touw aan de mast van de 
trekschuit verbonden, en als het paard de 
bocht al om was, kon het gebeuren dat 
het touw de bocht afsneed en langs een 
boom, een hek, een lantarenpaal of een 
huis schuurde. om dat te voorkomen 

op 27 juni wordt het repair Café 
officieel geopend door wethouder 
walther kok, maar na die opening kan 
iedereen aankomen met zijn fiets, radio, 
strijkijzer, koffiezetapparaat, stofzuiger, 
computer of wat dan ook. de handige 
Harry’s zijn er klaar voor; acht mensen 
hebben zich daarvoor aangemeld. 
allemaal gepensioneerden die over twee 
rechterhanden beschikken en een ander 
graag willen helpen. er wordt nog wel 
gezocht naar handige handjes die 
verstelwerk kunnen doen, want in andere 
soortgelijke cafés bleek daar ook vraag 
naar. “dan wordt het ook nog eens een 
stuk gezelliger”, laat wim van rooijen, 
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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.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Vermey  

uitvaartzorg

T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

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

06 22 97 16 92

Partner van...

Alleen bij geen gehoor

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 

www.bellebalance.nl

Annabelle Rijntjes
Kinesioloog

Last van stress of vermoeidheid? 
Met Kinesiologie zit je snel weer lekker in je vel.

Cursussen en behandelingen  

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Twee dagen HA-RA OPEN HUIS
donderdag 20 en vrijdag 21 juni

van 10.00 uur tot 17.00 uur
U bent van harte welkom

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 26 juni om 18.00 uur organiseert 

Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner 

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

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 24 juni - 12.00 uur.

het menu:
• meloen met ham

• kipfilet met kerrie/vruchtensaus, 
witte rijst en groentemix • Radijssalade 

• Perzikkwark
Kosten bedragen e 10,75.

Heeft u vrijdag 21 juni om 13.00 uur 
niets te doen?

Kom dan naar het stadhuis voor dé zoen
van het bruidspaar Lennart & Milou

Wij wensen hun veel geluk toe.

Gratis af te halen
4 prachtige kittens.

Nu circa 6 weken oud.
Ophalen na de vakantie kan eventueel 

rekening mee gehouden worden.
Interesse? Bel: 06-27406003

DANKBETUIGING

Voor de overweldigende belangstelling en het 
warme medeleven dat wij van u mochten 

ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Kees Bode
willen wij u hartelijk danken.

Het heeft ons heel goed gedaan.

Mien Bode-Duits
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zij die wij liefhebben en verloren
Zijn niet meer waar zij waren, 
maar zijn altijd waar wij zijn

Max Klerks
weduwnaar van Toos Klerks-Wouters

 Oudewater, 6 maart 1933 
† Oudewater, 13 juni 2019

 Jeannette
 Vincent, Felice

Correspondentieadres: 
Hendrik van Viandenstraat 5, 3421 HL Oudewater

We hebben in besloten kring
afscheid van Max genomen.

Galerie Sille in Delftsblauwe sferen
Zaterdag 22 juni opent Galerie Sille de zomerexpositie in een Delftsblauwe sfeer met 
verrassende kunstwerken binnen dit thema. Vijfenveertig kunstenaars verbeelden dit 
op eigen wijze in keramiek, schilderkunst, fotografi e, sculpturen en designobjecten. 
De tentoonstelling presenteert een zeer eigentijdse vertaling van een klassiek thema.
De feestelijke opening van de expositie is om 14.30 uur tijdens het Kunst & Culinair evenement 
op de Goudse Straatweg 8 in Oudewater. Tamara: “Deze dag hebben we speciaal een groot 
sfeervol terras bij de galerie. We toasten graag samen met een glas sparkling blue cava!
Na de opening is het mogelijk om te lunchen op het terras. De galerie en het terras blijven open 
tot in de late uurtjes!” De catering wordt verzorgd door De Heeren van Montfoort. Zij verrassen 
u met o.a. Hollandse culinaire gerechten waarbij vis uit ‘de kleine haven’ en heerlijke Delftse 
kazen niet zullen ontbreken. Voor de liefhebber schenken ze zelfs een blauwe wijn. Uiteraard is er 
ook live muziek.....jawel, echte Hollandse gezelligheid. Mis het niet. De toegang is gratis.

De Zomerexpositie is nog 
geopend t/m 31 augustus.

Zondag 23 juni is de
galerie extra open
van 13:00 - 17:00 uur.

KUNST
* Zomerexpositie
* Culinair terras
* Live Muziek 
* 12:00 - 22:00 
* Toegang gratis7 juli

culinair 

Goudestraatweg 8
Oudewater

RITME 
&

Thema:

Originele Vaderdag Tip!

Geef je vader een lunch tijdens het Kunst & Culinair event op 7 juli!
Mail voor informatie naar tamara@sillekunst.nl of 0348 748 115

vervolg van de voorpagina

Veertig inschrijvingen
om negen uur werden de eerste 
deelnemers ingeschreven. Helaas 
regende het op dat moment een 
beetje, maar in de loop van de dag 
werd het weer beter. in totaal 
hebben zich in Haastrecht veertig 
deelnemers ingeschreven. in totaal 
waren er 416 fietsers. de meesten 
kwamen naar Haastrecht om te 
komen stempelen. Hier mocht men 
ook in een petitfourtje met het 
nieuwe logo happen. 
vanaf drie uur zorgde boerenkapel 

de dorstvlegels uit leiden voor 
muzikale gezelligheid.

Cultureel erfgoed
voorheen was er bij de jan Faaij 
landijsbaan bij het zwembad een 
stempelpost. Maar de gezellige 
entourage van de ijsclub werd hier 
gemist en heeft men besloten om 
dit nu in het clubhuis te doen. 
bestuurslid waldo schoonderwoerd 
vindt dit nu een oud-Hollands en 
sfeervol feestje. “Het schaatsen is 
ons cultureel erfgoed. Het liefst 
schaatsen we hier elk jaar met alles 

wat er bij hoort. iedereen, jong en 
oud heeft dan plezier. ook de 
koek-en-zopie hoort hier bij.”
volgens schoonderwoerd waren 
alle fietsers erg enthousiast over de 
Haastrechtse stempelpost.
Hij kreeg leuke reacties over het 
pontje, de boerenkapel en het 
leuke sfeertje. “Zo doen wij mee 
aan het overdragen van het 
cultureel erfgoed.”
na de fietstocht was het tijdens de 
receptie nog lang gezellig in de 
koek-en-zopiekraam van de 
jubilerende Haastrechtse ijsclub.
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 Dinsdag 18 juni 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, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur

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

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

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

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 middelen-
gebruik, 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
• We Energy Game - woensdag 19 juni om 20.00 uur
• Vergadering forum Samenleving - maandag 1 juli om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur

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

Kijk op energieoudewater.nl

We-Energy Game 
19 juni in stadhuisEnergie is een al tijden een actueel onderwerp in alle media. Warmte-

pompen, zonnepanelen, isoleren etc. We moeten met z’n allen minder 
energie gaan gebruiken en de energie die we nodig hebben duurzamer 
opwekken.
Dit opwekken kan op verschillende manieren door huishoudens of bedrijven 
zelf, maar daar gaan we het niet mee redden.
Dus moeten we het groter aanpakken, denk hierbij aan zonnevelden, 
windmolenparken, etc. Deze hebben echter wel invloed op ons landschap.

We-Energy Game in Oudewater

De spelers kunnen verschillende 
rollen vertegenwoordigen: mensen, 
planeet, winst, balans, wetgeving 
en productie. Het spelen van de 
duurzame energiebronnen heeft 
effect op de score van iedere rol, 
door samen te werken moet er een 
totale hoeveelheid punten worden 
behaald.

Op 19 juni wordt dit spel in Oudewater gespeeld. 
De organisatie is in handen van de Energie Oudewater 
en Hekendorp Duurzaam in samenwerking met 
Gemeente Oudewater.
Locatie: Stadhuis - Visbrug 1
Begintijd 20.00 - eindtijd: 22.00 (inloop vanaf 19.30)
Er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar dus graag vooraf 
aanmelden via: pr@energieoudewater.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: Eric Jan Hagoort 06-26332041

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 68 in Snelrewaard

het bouwen van een 
proefl okaal inclusief stal en 
bed & breakfast,

 ingediend op: 03-06-2019, 
dossiernummer: OLO4451135

• Brede Dijk 9A in Oudewater
het vervangen van het 
bestaande raamkozijn en het 
aanbrengen van een luifel 
boven het raam,

 ingediend op: 03-06-2019, 
dossiernummer: OLO4456095

• Diemerbroek 20 in Papekop
het nieuwbouwen 
van een schuur,

 ingediend op: 04-06-2019, 
dossiernummer: OLO4454213

• Rodezand 22 in Oudewater
het nieuwbouwen 
van een schuur,

 ingediend op: 04-06-2019, 
dossiernummer: OLO4451167

APV / Bijzondere wetten
• Goudse straatweg 8

in Oudewater
het schenken van zwak-alcohol-
houdende dranken tijdens het 
jaarlijkse open huis
op 22 juni 2019,

 ingediend op: 05-06-2019, 
dossiernummer: 1921994

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Oude Singel 47 in Oudewater

het plaatsen van een schuur,
 besluit: verleend op 04-06-2019, 

dossiernummer: OLO4344555
• Joostenplein 35 in Oudewater

het wijzigen van de 
brandcompartimenten,

 besluit: verleend op 07-06-2019, 
dossiernummer: OLO4330707

• Oude Singel 9 in Oudewater
het vervangen van een daktuin,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4307077

De We-Energygame is een spel dat 
de discussie over de energietransitie 
op gang brengt en bewustwording 
bij de spelers creëert over de 
opgave van de energietransitie.
Dit gebeurt door het plaatsen van 
duurzame energiebronnen op de 
kaart, een stad of dorp.
(zie: http://www.we-energy.eu/)

• Schoutdreef, Oudewater
het vervangen van een 
fi etsstalling,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4324477

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 34

in Oudewater
 het gebruik maken van twee 

parkeerplaatsen voor het 
organiseren van een besloten 
BBQ workshop op 20 juni 2019,

 besluit: verleend op 06-06-2019, 
dossiernummer: 1921878

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oudewater maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat
zij een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben 
ontvangen van:
• V.O.F. Van Vliet Oudewater 

voor het adres:
Ruige Weide 43 in Oudewater. 
De melding betreft een 
uitbreiding met twee 
windturbines.

Voor de activiteiten van het hier 
vermelde bedrijf zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen 
naar voren te brengen, bezwaar in 
te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Maak een afspraak voor een 
toelichting of het inzien van de 
stukken met een medewerker van 
team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, telefoon 
088-0225000.

Kleiner Heksenfestijn gezellig druk
Goede muziek, gelukkig steeds mooier 
weer en alles prima verlopen maakte 
het Heksenfestijn, ondanks de 
kleinere schaal, toch tot een zeer 
geslaagd feestje.
De Outlaws hadden de eer de eerste 
bezoekers te mogen opwarmen en dat 
ging ze goed af.
Ingrid van der Wijngaard en Ben Brand 
openden het festijn, door die vervelende 
regen wat later, met een druk op de 
knop die voor serpentines zorgde en 
toen ging het feest echt los.
Natuurlijk was er allemaal leuke muziek. 
Vooral Rick Romijn, bekend van Radio 
538 en nu Veronica, deed het goed bij 
het publiek met 'Die verrückte Stunde', 
maar zeker ook coverband Release 
kreeg iedereen mee.
"Leuk feestje op de Markt, enthousiaste 
mensen, glaasje erbij, een soort reünie", 
noemde Ingrid het, "Ik heb alleen maar 
positieve geluiden gehoord. Giacomo 
Rosseti.., die hier een jaar of twee 
geleden ook op het feest was, vond het 
een hele eer dat hij deze 29e editie van 
het Heksenfestijn mocht afsluiten en dat 
bleek hem wel toevertrouwd. Het was 
een mooie afsluiting. Nu op naar de 
dertig", laat Ingrid van der Wijngaard nog 
weten, "maar een paar vrijwilligers erbij 
zou geen kwaad kunnen."
Dat moet vast wel lukken.
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Velen hapten op donderdag 13 juni 
in Het Witte Hof van een verse 
Hollandse Nieuwe. De haring even bij 
de staart oppakken, door de gesneden 
uitjes halen om hem er vervolgens 
boven je hoofd te houden om er 
heerlijk van te happen.
Iedereen, en dan ook niemand 
uitgezonderd, was lovend over de 
kwaliteit van de nieuwe haring. 
"De haring was vol en vet", was de 
algemene mening van de ruim 
tweehonderd aanwezigen tijden het 
Haring Happen in Haastrecht. 
Voor het vierde jaar op rij werd dit 
in Het Witte Hof georganiseerd 
waarvan o.a. de gastvrouwen Donnie 
en Babette Diemel sponsoren waren.
Gerard Diemel vindt het grandioos dat dit 
evenement in vier jaar tijd zo succesvol is 
geworden. Destijds is hij dit met 
Raymond Imbens (Zuyderleven Groep) 
gaan organiseren. In hun enthousiasme 
hebben ze hier met anderen over 
gesproken en binnen twee weken 
hadden ze vijf sponsoren. Jaap Struik, 
die wekelijks met zijn viskraam op de 
Haastrechtse markt staat, werd benaderd 
en wilde ook gelijk meedoen. Dit was de 
start van de haringparty. 
Men is toen met zes sponsoren gestart 
en nu zijn het er tien. Gerard: "Ze staan 
in de rij om mee te mogen doen".

een keus uit kon maken. Daarna kon de 
wijn op kosten van de sponsoren nog 
geschonken worden.
Sponsor Kees Schoonderwoerd 
(Compass) vindt het een gezellig festijn. 
"Maar ik hap niet mee, omdat ik niet van 
haring houd." Dit is tegenstelling tot 
Ludo van Duuren. Hij vindt het duidelijk 
een goed haringjaar. Het was lekkere 
vette haring en is er blij mee dat dit een 
traditie is geworden.
Marijke Straver (Rietdekkersbedrijf 
Straver) vindt de haring superlekker. 
Hij is mals en zacht. Zij vindt dit echte 
nieuwe haring. Ook Peter van Rijn 
(Salpeter salarisadministratie) deelt deze 
mening. "Lekker en heerlijk!"
Nel Snel uit Stolwijk vindt de haring naar 
meer smaken. Zij vindt dit een bijzondere 
gezellige bijeenkomst. Zij komt hier al 
weer voor de derde keer. 
De andere sponsoren waren Beekbouw, 
Dave van Dam Sport, Floor, IJsselweide, 
Indigo, en Triple.
Het haringfestijn was bijzonder geslaagd. 
Veel netwerken, onderhoudend praten, 
drinken en vooral happen van de haring. 
Wat wil je nog meer?
Op naar het eerste lustrum in 2020!

HAASTRECHT            VLIST

De sponsoren van Haring Happen 
(foto: PR).

door Cees Reichard

Bloemstillevens en landschappen 
op expositie Jose� en Versteeg
Met prachtige bloemstillevens en landschappen exposeert de veelzijdige 
kunstenares Josefi en Versteeg in de Amaliahof te Haastrecht.
Op vrijdag 14 juni werd deze geopend en is nog twee maanden te zien op de 
vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur.

"De allereerste keer", weet Gerard te 
vertellen " begon het met regen, maar 
het werd heel snel droog en mooi weer. 
En dit is altijd zo gebleven."

Sponsoren
Haring Happen wordt gesponsord door 
tien deelnemende bedrijven. Yolanda van 
Beek (Steinhoeve) doet dit jaar voor het 
eerst als sponsor mee. Zij vertelt dat het 
een ondernemersevenement er is om te 
netwerken. De sponsoren nodigen ieder 
25 relaties of leveranciers uit. 
"Er zijn hapjes en drankjes, maar het 
gaat natuurlijk om de haring. En verder 
vind ik het een goed festijn omdat je op 
een laagdrempelige manier je klanten 
kan uitnodigen en met iedereen in 
gesprek kan komen. Op deze manier leer 
je andere bedrijven kennen."
Simone Abel (Abel Offi ce) komt hier al 
jaren en vindt het leuk om dit jaar eens 
sponsor te zijn. Ook zij heeft mensen 
uitgenodigd en vindt het leuk om te zien 
hoe zij allemaal met elkaar in gesprek 
gaan: "Het zijn allemaal mensen die 
graag willen netwerken en op zoek zijn 
naar nieuwe klanten." Zij vindt de haring 
dit jaar overigens erg goed.

Een goed haringjaar
Bij binnenkomst bood 'Bij De Sluis' een 
welkomstdrankje aan. Elly van der Kuilen 
had diverse goede wijnen bij zich waar je 

Josefi en vertelt dat zij als kind meestal 
aan het tekenen en het schilderen was. 
"Ik kan me niet herinneren dat ik dat niet 
deed. Ook knutselde ik ook altijd wat. 
Als ik maar iets kon maken. Als ik zomaar 
wat zit te tekenen ontstaat er wel iets. 
Maar wil ik iets maken dan denk ik er 
over na hoe ik het wil hebben. En als ik 
iets na moet tekenen, teken ik zoals ik 
het zie."
Na de middelbare school ging Josefi en 
naar de Willem de Kooning Academie 
voor beeldende kunst en vormgeving in 
Rotterdam. Hier deed zij de opleiding 
illustraties. " Ik heb hier veel geleerd. Je 
leert hier anders kijken, nadenken over 
composities en men geeft aan waarop je 
tijdens je werk moet letten."

Schoolplaten
Haar werkzaamheden zijn nu divers. 
Zij werkt veel in opdracht. Voor diverse 
uitgeverijen maakt Josefi en veel 
illustraties. Voor het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland maakte ze diverse 
schoolplaten en heel enthousiast vertelt 
zij hoe de ´Trekvaart in Zuid-Holland´, 
de intercity van de Gouden Eeuw tot 

stand is gekomen. Op deze plaat heeft 
Josefi en bijvoorbeeld allerlei leuke details 
aangebracht. Leuk om deze plaat in je 
klas te hebben. Maar ook De Romeinse 
Limes in Zuid-Holland is een prachtige 
schoolplaat. Hierop zijn allerlei elementen 
uit de Romeinse tijd te zien van het 
dagelijkse leven van de soldaten in een 
castellum tot het vervoeren van goederen 
over de Rijn. Tijdens deze feestelijke 
opening liet zij verschillende illustraties 
zien. Nu is zij bezig een app te maken 
voor Kaasboerderij De Twee Hoeven. 
En dat vindt ze heel leuk.
Naast al haar opdrachten blijft schilderen 
voor haar belangrijk om te doen. 
Zij krijgt inspiratie door de schilderlessen 
die zij geeft. En zij vindt het leuk om dan 
weer voor exposities gevraagd te worden. 
Eerst maakte zij allerlei portretten en 
door Kunststroming, een tweejaarlijkse 
kunstroute door de Krimpenerwaard, is 
zij landschappen gaan maken. Haar werk 
is veelzijdig. Op deze tentoonstelling 
maakt men onder andere kennis met de 
landschappen die zij recentelijk gemaakt 
heeft. Mooi om dit en ander werk van 
haar te gaan zien.

Dit jaar was hij regieassistent bij 
‘De Jantjes’. Hij vond het ontzettend leuk 
om dit te doen. Verder heeft hij bij 
Theaterbakkerheij met veel plezier in de 
musicals ‘Titanic’ en ‘Troje’ gespeeld.
De afgelopen periode heeft hij volop 
geoefend voor de musical ‘Man op 
Duivelseiland’ van Marco Neijenhuizen. 
Neijenhuizen heeft dit zelf geschreven en 
gecomponeerd. De musical werd 
begeleid door een groot live orkest o.l.v. 
Richard Fitzhugh. Het geheel stond 
onder regie van Marleen van der Loo 
(o.a. Mamma Mia! en Ciske de Rat) en 
Rutger Bulsing (o.a. Les Misérables en 
Soldaat van Oranje).
De musical gaat over de affaire Dreyfus 
en werd het afgelopen weekend viermaal 
op de planken gebracht in Theater 
Diligentia in Den Haag.

wordt onder politieke druk heropend. 
Hierbij speelt de Franse schrijver 
Emile Zola een belangrijke rol.
Het verhaal is nog steeds actueel: 
corruptie aan de top en een klokken-
luider die de waarheid blootlegt, 
maar daarmee ook alles voor zichzelf 
op het spel zet.
Joop vertelde dat er allemaal bekende 
mensen aan mee deden.
Het is het eerste stuk van stichting 
Nieuw Theaterwerk. De doelstelling van 
deze stichting is om allerlei soorten 
acteurs/actrices zowel professioneel als 

goede amateurs bij elkaar te brengen en 
van elkaar te leren.
Op deze musical zal een vervolg komen 
met meerdere stukken. Nu deze vier 
keer is gespeeld mogen andere 
verenigingen er over beschikken en het 
op de planken brengen. 
Joop van Dommelen: 
“Ik heb geluk gehad dat ik 
daar bij mocht zijn en mee 
mocht spelen. Het was hard 
werken en veel studeren.”

Waargebeurd verhaal
Deze nieuwe musical is gebaseerd 
op een waar gebeurd verhaal dat zich 
eind 19e eeuw afspeelt in Frankrijk. 
Het is de grootste doofpotzaak uit de 
Franse geschiedenis.
Alfred Dreyfus, een Joodse offi cier bij de 
Franse generale staf wordt ten onrechte 
beschuldigd van hoogverraad. Na een 
zeer onrechtvaardige krijgsraad achter 
gesloten deuren wordt hij beroofd van 
zijn rang en veroordeeld tot levenslange 
verbanning naar Duivelseiland. 
Een jonge offi cier ontrafelt langzaam 
maar zeker de waarheid en de zaak 

Dit is niet zijn enige boek. Het tweede, 
‘Vanuit de voortuin’, zijn allemaal 
verhalen over bijzondere mensen.
 ‘Niet vertelde verhalen’ wordt zijn derde 
boek. Hij is hiermee halverwege en hij 
weet nog niet wanneer dit uitkomt.

Carnavalsnummer
Joop weet niet wat stilzitten is. 
Hij is altijd bezig. Hij schrijft, speelt 
toneel bij Artoha, speelt in musicals 
en hij zingt bij de Vlister Zangers.
Ongeveer 22 jaar geleden heeft hij het 
carnavalsnummer ‘Laat je broekie 
zakken’ opgenomen. Dit was erg 
succesvol en Joop is met deze kraker 
heel Nederland doorgetrokken. 
Hij kwam er ook mee op radio en TV. 
Vorig jaar heeft hij, om geld in te 
zamelen voor de musical Troje, 
dit nog een keer in Theater Concordia 
gezongen.
In 1995 heeft Joop met zes artiesten 
ook nog de CD ‘Muziek van de bovenste 
plank’ opgenomen. Een CD met allerlei 
bekende songs van toentertijd.

Toneel en musical
Joop is vijf jaar lid van Artoha en hij 
heeft al in diverse stukken gespeeld.
Zijn mooiste rol vindt hij nog altijd die 
van de generaal in het stuk ‘Allo allo’, 
van Jeremy Lloyd en David Croft.

door Cees Reichard

Schrijven, zingen en acteren is Joop van Dommelen (73) 
uit Haastrecht allemaal niet vreemd. Hij beoefent ze met veel 
plezier en passie.
Naar aanleiding van zijn werk als bedrijfsleider/verkoopmanager 
bij ‘Het Slaapkamercentrum’, heeft hij zijn boek ‘Gaat u maar 
liggen’ geschreven. Op dit moment wordt dit door een aantal 
mensen bewerkt tot een theaterproductie. Het is nog niet 
bekend wanneer dit af is en wie er aan mee gaan werken.

Joop van Dommelen een creatief baasje

Wie

Lovend over de haringkwaliteit: mals en zacht

Haring Happen groots evenement
voor ondernemers om te netwerken
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Afvalkalender juni 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).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

1e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Op maandag 24 juni vergadert het forum Ruimte 
en op dinsdag 25 juni 2019 vergadert het forum 
Samenleving. Beide fora beginnen om 20.00 uur 
en vinden plaats in het Huis van Montfoort.

Agenda forum Ruimte 24 juni 2019
20.25 uur Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort
 In deze Woonvisie 2019-2030 zijn de 

prioriteiten van het lokale woonbeleid 
voor de komende jaren vastgelegd. 
Daarmee geeft de woonvisie inhoud en 
richting aan de Montfoortse ontwikkelingen 
op de woningmarkt. De woonvisie wordt ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd.

21.00 uur Vaststellen bestemmingsplan Johan de 
Ridderlaan ten zuiden van nr. 1

 Dit bestemmingsplan voorziet in een 
planologische regeling voor het perceel ten 
zuiden van de woningen aan de Johan de 
Ridderlaan 1 en 2 in Montfoort en biedt de 
mogelijkheid om tien woningen te bouwen. 
De benodigde planologische procedure is 
doorlopen en het bestemmingsplan wordt nu 
ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

21.40 uur Startnotitie binnenstad
 Op basis van bestaande beleidsstukken en 

onderzoeken wordt de raad voorgesteld 
eerst een besluit voor te bereiden omtrent de 
verkeerscirculatie in de binnenstad, voordat 
gestart wordt met een aantal projecten in de 
binnenstad. Dit proces wordt in nauwe 
samenwerking met inwoners vormgegeven.

22.05 uur Actualisatie grondexploitaties 2019
 De raad wordt voorgesteld de geactualiseerde 

grondexploitaties Blokland nr. 4, Voorvliet en 
Kop IJsselveld vast te stellen en de 
grondexploitatie Blokland nr. 4 af te sluiten.

22.20 uur Jaarrekening 2018 en begroting 2020 BSR
 De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 

van het jaarverslag 2018 en de begroting 
2020 van de BSR en geen zienswijze 
hierop in te dienen. 
Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

Forum Ruimte 24 juni en 
forum Samenleving 25 juni 2019

Agenda forum Samenleving 25 juni 2019
20.25 uur Meerjarenbegroting Ferm Werk 2020-2023
 De raad wordt verzocht in te stemmen 

met de voorgestelde zienswijze op de 
meerjarenbegroting Ferm Werk 2020-2023. 
De uitgebrachte zienswijze wordt betrokken 
in de vaststelling van de begroting.

21.00 uur Archiefverordening Montfoort 2019
 De Archiefverordening Montfoort 2014 

was verouderd en diende zo snel mogelijk 
aangepast te worden conform de 
modelverordening van de VNG. 
De raad wordt voorgesteld deze nieuwe 
Archiefverordening 2019 vast te stellen en de 
oude verordening in te trekken.

21.20 uur Jaarstukken 2018 gemeente Montfoort
 De jaarstukken zijn opgebouwd uit het 

jaarverslag en de jaarrekening. 
In het jaarverslag wordt ingegaan op het 
gevoerde beleid en in de jaarrekening op de 
daaruit voortvloeiende exploitatie- en 
vermogensmutaties.
De raad wordt verzocht de jaarrekening 2018 
vast te stellen.

22.20 uur Ontwerpbegroting GGDrU 2020
 De raad wordt verzocht kennis te nemen 

van de ontwerpbegroting GGDrU 2020.
 Omdat de begroting is opgesteld conform de 

vastgestelde kadernota 2020 wordt 
voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 
Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

De volledige agenda is te lezen op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad & fora > Agenda forum Ruimte

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. Bij aanmelding dient u te vermelden: 
uw naam, (email)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?

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

Voor onze organisatie zoeken we een
• informatiemanager
Wil jij het informatiebeleid, de informatieveiligheid en 
de informatiebeheerstrategie voor gemeente Montfoort 
verder ontwikkelen? Onze informatie-architectuur 
beheren en onderhouden?
Bekijk dan onze vacature voor informatiemanager.
We zoeken een collega die fl exibel, klantvriendelijk, 
proactief en oplossingsgericht is.
Je bent de gesprekspartner voor het MT en het college 
en je beschikt over een coachende stijl van 
leidinggeven aan team- en projectleden.
Nieuwe externe informatie en beveiligingsontwikkelingen 
weet je je snel eigen te maken en met je analytisch 
denkvermogen weet je bijzaken effi ciënt van 
hoofdzaken te onderscheiden.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacatures op www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan voor 27 juni 
je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Waterbesparen met de regenton
Hartstikke hip en goed voor het milieu; de regenton is terug van weggeweest. En dat is goed nieuws, want gemiddeld 
bespaar je jaarlijks zo’n 1.000 liter drinkwater door het gebruik van regenwater voor het sproeien van de tuin, 
de planten water geven, de auto schoon te maken én het lappen van de ramen.
Met elkaar verbruiken we steeds meer water. Als die trend zich doorzet, verbruiken we in Nederland in 2050 
30% meer water. Waterbesparen wordt dan ook steeds belangrijker.
Een regenton is slechts één van de tips van Vitens. Meer tips? Check www.vitens.nl/waterbesparen

Lezing over
‘ breed opleiden en 
ontwikkeling van 
sporters’
Op dinsdagavond 2 juli kunt een lezing bijwonen 
van René Wormhoudt over ‘breed opleiden en 
ontwikkeling van sporters’. De presentatie vindt 
plaats om 19:00 uur in Sporthal Hofl and. 
Aansluitend kunt u vanaf 20:30 uur deelnemen aan 
een praktijkles. De toegang is gratis.
René Wormhoudt is conditie- en hersteltrainer van het 
Nederlands elftal. Hij is een van de grondleggers van het 
ASM en van de innovatieve beweegaccommodaties als 
de Athletic Skills Track en de Skills Garden.
Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd en het eerste 
team van de AFC Ajax. Daarnaast heeft hij ervaring in 
diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, 
zwemmen en American Football.
René is ook fysiotherapeut en sinds 2012 onder diverse 
bondscoaches, de strength- & conditioning coach van het 
Nederlands elftal (KNVB).
Kijk voor meer informatie over de lezing op 
www.debuurtsportcoach.nl

Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren of 
later terugluisteren? Dat kan.
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te 
luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad > 
Meer informatie over de raad & fora > LIVE 
Uitzendingen (https://channel.royalcast.com/montfoort)
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 24 juni 2019  
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 19 juni 
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 05-06-2019	 Z/19/141916
 Wulverhorst 103 Montfoort 

het plaatsen van een erker.
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
•	 12-06-2019	 Z/19/137541
 Hoogstraat 31, 
Commanderijestraat	6-8,	Montfoort 
verbouwing winkel en realisatie 
twee appartementen.

•	 12-06-2019	 Z/19/140068
 Tiendweg 3, Montfoort 

voor het plaatsen van een dakkapel.
•	 18-06-2019	 Z/19/140179
	 Watermuntplein	16,	Montfoort 

plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde).

•	 12-6-2019	 Z/19/125662
 Laan van Rapijnen 30, Linschoten 

Aanvraag brandveiliggebruik 
(definitieve	beschikking).

•	 18-06-2019	 Z-/19/017742
 Waardsedijk 11, Montfoort 

voor het oprichten van een bed & 
breakfast in bestaande bebouwing.

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

Verklaring geen bezwaar
•	 26-06-2019 

Vreedzame demonstratie, 
Slachthuis van Kooten, 
The save movement, 
verzonden	11-06-2019

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester	en/of	burgemeester	 
en wethouders van Montfoort.  
Indien spoed dit vereist kunt u  
naast dit bezwaarschrift ook een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de president van de 

Arrondissementsrechtbank	Utrecht,	
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023,	3507	LA	Utrecht.

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, 18 juni 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 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Vorige week openden vier van de vijf burgemeesters 
van Platform De Utrechtse Waarden de nieuwe 
huifkar op Het Beloken Land.
Met de nieuwe huifkar, terug naar de tijd van toen, 
biedt de Montfoortse boerderij een uniek arrangement 
aan mensen met een fysieke beperking en ouderen. 
Zij hebben vanaf nu de mogelijkheid om aan te 
monsteren voor een rit met paard en wagen door de 
eendenkooi.

Door de eendenkooi
Door een pad in de eendenkooi aan te leggen is het nu 
mogelijk om met de huifkar rond te rijden in de 
eendenkooi, zonder verstoring van alles wat daar leeft. 
Op een bijzondere manier krijgen ouderen en fysiek 

Opening huifkar Het Beloken Land
beperkten een inkijkje in de eendenkooi. Met behulp van 
het	Platform	De	Utrechtse	Waarden	is	een	huifkar	
aangekocht en op zo’n manier verbouwd dat hier 
rolstoelen in passen. Ook is de eendenkooi toegankelijk 
gemaakt voor de huifkar.

Alle ouderen en fysiek beperkten zijn welkom
Het Beloken Land biedt een gezellig dagje uit voor 
ouderen en fysiek beperkten om ze te laten genieten van 
het platteland. Contact met en aandacht voor elkaar en 
een excursie over de boerderij en de eendenkooi. 
Het uitje naar Het Beloken Land haalt mensen uit hun 
isolement en biedt een contactmoment met elkaar. 
Ouderen vanuit de hele regio zijn welkom op het  
Beloken Land om de eendenkooi te bezoeken.

GV TOOS goed vertegenwoordigd  
tijdens Districtsfinale

Joya van Zijl  
naar Ahoy Cup
de 14-jarige Haastrechtse  
joya van Zijl heeft zich geplaatst  
voor de Ahoy Cup.
vorig weekend was de finale nk  
1e divisie in tilburg waar ze knap achtste  
op de meerkamp is geworden.
joya, trainend bij bosan turnacademie in 
den Haag, had een goede wedstrijd en de 
beste brugoefening van de 32 deelnemers 
waardoor ze genoeg punten haalde om 
zich te kwalificeren voor de ahoy Cup 
aankomende week in rotterdam.

TURNEN

op zaterdag 15 juni werd in Amsterdam  
de districtsfinale voor de verplichte  
oefenstof geturnd. Voor GV Toos  
deden hier zeven turnsters aan mee  
in vier verschillende categorieën.
in de jongste categorie (instap d1) turnde  
lisa de Haan in de vroege ochtend haar finale. 
Zij behaalde hier een 21e plaats. lotte bakker 
(Pupil 1 d2) turnde een hele nette wedstrijd en 
dat werd beloond met een zilveren medaille.

Gouden medaille
Marit de vries (Pupil 2 d2), Famke van der Meer 
en julia dening (beide Pupil 2 d1) turnden 
tegelijk maar in verschillende banen.  

Marit turnde een nette en stabiele wedstrijd en 
wist zich in de top-10 te turnen. voor haar een 
knappe 8e plaats.
Famke van der Meer turnde als eerste turnster 
van toos een zolendraai op brug en dat lukte. 
erg knap om op een finale een nieuw element 
toe te voegen. julia dening wist zichzelf 
wederom in de top te turnen en zelfs met een 
fout lukte het haar om de gouden medaille te 
veroveren. Zij mag zich een jaar lang districts-
kampioen van de pupillen d1 noemen.  
nienke bremer en iris baars (jeugd 1 d2) sloten 
de dag af. nienke werd met een stabiele wedstrijd 
keurig 13e. iris eindigde door een vergeten 
element op vloer als 24e in het eindklassement.
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FC Oudewater winnaar ING-toernooi.

Polsstokdag in Polsbroekerdam:

Hoog niveau ondanks miezer
Afgelopen zaterdag vond de JEVA-bokaal plaats in Polsbroekerdam en de 
springers hadden te maken met uitstekende omstandigheden. Bij 20 graden viel 
er af en toe een kleine miezer, maar er was weinig wind, wat tot erg goede 
resultaten van de springers heeft geleid. Dat leidde er samen met de andere 
activiteiten toe dat de Polsstokdag een zeer geslaagde dag was.

In 't nieuw
De 'Polsstokkerdamse' springers 
ontvingen de nieuwe trainingspakken 
van de sponsors Gebr. Schep en 
Terberg. Net als op woensdag bereikte 
Jaco de Groot via een vierde plaats de 
fi nale. Die werd als eerste bereikt door 
Thomas van Minnen die bij zijn derde 
poging een persoonlijk record op de 
borden wist te springen. 
De 21 metergrens bleef daarbij net 
buiten bereik; 20,98. Een eerste plek 
gloorde net als op woensdag aan de 
horizon. Die droom werd echter wreed 
verstoord door de sprong van de klasse-
mentsleider. Die kwam bij zijn eerste 
fi nalepoging tot 21,57. Daarop beten 
de overige fi nalisten zich stuk.
Bij de dames was Dymphie Baas een 
maat te groot voor het overige veld. 

plek. Die was voor Lucas van Eijk die na 
18,41 in het zandbed landde. Timon de 
Haaij kwam in de fi nale twee centimeter 
te kort om 'het zilver' nog van Reinier af 
te snoepen. Met twee achtereenvolgende 
persoonlijke records joeg Roy Velis in 
eerste instantie Harmen Timmerarends 
de nodige schrik aan. Die echter kwam 
bij zijn derde poging van 17.09 nog in 
de fi nale terecht en daarin gaf hij na 
17,20 te hebben gesprongen de 
Benschopper het nakijken.
Bij de meisjes topklasse leek de winst 
aanvankelijk naar Thalina van der Wind 
te gaan. Haar persoonlijke record werd 
opgekrikt naar 13,08 en tijdens de 
eerste fi naleronde bleef Suzanne Mulder 
daar een centimeter van verwijderd. 
Laura Maaijen gooide hierna de spreek-
woordelijke roet in het eten door liefst 
14,04 te overbruggen.
Aankomende week gaan de springers 
naar Vlist waar op zaterdagavond 
vanaf 18.30 uur zal worden gestreden 
om de De Samenwerking-bokaal.

Zij verbeterde zich opnieuw in een reeks 
die lijkt te moeten eindigen bij en nieuw 
persoonlijk (Hollands) record dan wel een 
Nationaal record. Was zij woensdag nog 
goed voor een ruime 15 metersprong, 
zaterdag kwam zij met 16,68 in de buurt 
van de 17 metergrens. Fabiënne 
Overbeek kwam met een beginafstand 
van 13,99 nog het dichtst in buurt.

Verrassend
Bij de junioren moest Reinier Overbeek 
het op zaterdag met een kleinere beker 
stellen. Op woensdag kwam bij tot 
18,27, hetgeen volstond om de eerste 
positie in te nemen. Nu was zijn poging 
van 17,61 niet voldoende voor de eerste 

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

door Gerard van Hooff

Landelijk jeugdtoernooi 
bij FC Oudewater
FC Oudewater JO13-1 wint eigen toernooi
Als de beslissingen in de voetbalcompetitie zijn gevallen, is de weg vrij voor het 
spelen van toernooien. Bij FC Oudewater heeft men daar een rijke traditie mee. 
Zo werd vorig jaar nog een groot toernooi georganiseerd voor Meisjes onder 13, 
Meisjes onder 17 en Meisjes onder 19.
Dit jaar was het de beurt aan de Jongens. Zij speelden afgelopen zaterdag op 
drie verschillende niveaus tegen elkaar.

Topavond voor jong en oud 
op het Statenland

PV De Zwaluw
Afgelopen zaterdag waren er weer 
twee mooie vluchten. Een vanuit 
Pointoise over een afstand van 380 
kilometers en een vanuit St. Vincent 
-voor de marathonliefhebbers- liefst 
1.037 km tot Oudewater.
307 Duiven vlogen vanuit Pointoise en 
de eerste duiven kwamen met een 
snelheid van 96km/u naar Oudewater en 
de koplopers zochten de hokken van de 
combinatie Overbeek - Rijsbergen. 
Ook Gijsbert Broekhuizen uit Lopik 
maakte een mooie uitslag, evenals het 
verste lid van de Zwaluw, John van 
Miltenburg uit de Meern.
De vlucht vanuit St. Vincent was een 
ander verhaal. De 63 duiven moesten 
met nogal wat buien afrekenen en de 
snelheid daalde daardoor naar 50km/u. 
Roland Groen won deze klassieker nipt 
voor Kees Cluistra uit het landelijk 
gelegen Polsbroekerdam. Ook Hans van 
Zuijlen uit Haarzuilens deed goed mee. 
De eerste twee duiven waren verleden 
jaar op Dax (1.000 km) ook 1 en 2, 

maar toen was de duivin van 
Kees Cluistra ietsje sneller.
Komend weekend zijn er weer drie 
vluchten. De jonge duiven gaan weer van 
start, een vlucht van 600 km en een 
vlucht van 850 km. voor de oudere 
duiven. Dus voor ieder wat wils.

Uitslag Pointoise
Overbeek-Rijsbergen 1, 3, 11, 17, 18, 22
Gijsbert Broekhuizen 2, 6, 10, 26, 30, 33
John van Miltenburg 4, 56
Gebr.van der Laar 5, 25, 36
Houdijker & Zn 7, 13, 14, 16, 23, 28

Uitslag St. Vincent
Roland Groen 1, 13
Kees Cluistra 2, 6, 7, 8, 9, 10
Hans van Zuijlen 3, 16
Arno Borst 4, 5, 11, 14
Peter van Schaik 12
Gerrit Tuls 15

Uit het hele land waren verenigingen 
aanwezig met hun JO13-team om op 
drie verschillende sterktes de strijd met 
elkaar aan te binden. Dat betekende dat 
de voetballiefhebbertjes al voor dag en 
dauw de reis naar Oudewater moesten 
aanvangen. Zowel 1e klassers, 3e 
klassers als 5e klassers kwamen tegen 
elkaar in het strijdperk. De nachtelijke 
regen had sowieso geen invloed op de 
kunstgrasvelden gehad en ook de echte 
grasmatten hadden het voetbalseizoen 
meer dan doorstaan. Waar vroeger kale 
plekken schering en inslag waren, was 
dit keer de 'schade' beperkt tot een paar 
schepjes zand in het doelgebied. Zelfs 
het de avond ervoor afgeronde 
Six-to-Six had geen schade aangericht.

Voetbalplezier
Natuurlijk werd er fel gestreden worden 
om de beschikbare bekers, maar bovenal 
stond het voetbalplezier centraal. De ING 
onderschrijft deze opstelling en had zich 
bereid verklaard als hoofdsponsor op te 
treden. Teams uit de provincies Utrecht, 
Gelderland, Groningen, Flevoland, 
Zuid-Holland, Limburg en Noord-Brabant 
verschenen in hun kleurrijke tenues in 
het veld. Vanaf 10.00 uur 's morgens 
lieten de spelers zien waartoe zij al in 
staat zijn. En dat op maar liefst vier 
velden tegelijkertijd! Rond kwart voor 
vier waren de beslissingen gevallen en 
kon de prijsuitreiking beginnen.

Zeven Provincies
Deelnemende verenigingen waren naast 
de gastheren: Graaf Willem uit 
Wassenaar, R.K.V. Maliskamp uit 
Rosmalen, FC Driebergen, UVV uit 
Vleuten, VV Unicum uit Lelystad, A.S.C. 
Nieuwland uit Amersfoort, MSV, VEP, 
VV Haaften, SV Lelystad, FC Abcoude, 
VV Bennekom, WDS, VV Froombosch 
uit Midden-Groningen, Eendracht uit 
Mook, Linschoten, VV CSW uit Wilnis. 
Kortom, een staalkaart aan clubs die 
elkaar anders nooit treffen. Daarmee 
waren zeven van de twaalf provincies 
vertegenwoordigd.
De toernooicommissie zorgde in 
samenwerking met de scheidsrechters, 
een legertje vrijwilligers en de mensen 
van de EHBO voor een smetteloos 
verloop van het toernooi.

Juul Jansen werd uitgeroepen tot beste 
speelster

door Gerard van Hooff

De derde wedstrijd van de Jumbo 
Blankestijn Cup, die vrijdagavond op 
het zonovergoten Statenland werd 
gehouden, boeide van begin tot eind. 
Onder de zestig deelnemers waren 
meerdere skaters die vorige week bij 
de NK's in Wervershoof en Medemblik 
van start gingen.
Bijzonder was ook de sportieve 
deelname van landelijke topper Tom 
van Vliet. De dag voorafgaand aan 
het NK marathon in Staphorst heerste 
de student fysiotherapie op de fl ying 
lap. Bij dit spectaculaire wedstrijdon-
derdeel rijden de skaters een ronde 
op topsnelheid over de krappe baan. 
Dit nadat ze een halve ronde tempo 
hebben kunnen maken. Van Vliet 
fi nishte na 17.021 en bereikte een 
topsnelheid van ruim 40 km/uur. 
Slechts Joep Stubbe wist nog 
enigszins bij hem in het spoor te 
blijven. Bij de dames was Marieke de 
Kruijff, vorige week ook al rap op de 
200 meter in Wervershoof, de snelste 
met 18.205.
Tom van Vliet en Marieke de Kruijff 
heersten ook op de boeiende afvalkoers 
over 35 ronden (zo'n zeven kilometer). 
Tom van Vliet speelde met zijn 
tegenstanders en pakte halverwege de 
koers een ronde voorsprong. 
Junior Joep Stubbe fi nishte als tweede. 
Hij moest echter zijn uiterste best doen 
om Léon Cas Visser, vorige week bij de 
kadetten nog winnaar van het NK-brons 
op de puntenkoers, voor te blijven.
Bij de dames was de strijd om de winst 
spannender, want Rianne Coljé wist het 
haar Nieuwegeinse ploeggenoot Marieke 
de Kruijff knap moeilijk te maken.
Anne Murk eindigde als derde.

Minimaal verschil bij series
Tussen de fl ying lap en de afvalkoers 
stonden de series op het programma. 
Hier een close-fi nish bij de jongens 
kadetten. Het was Léon Cas Visser die 
won, maar het verschil met de ijzersterk 
skatende Cas van Deuren bedroeg op de 
fi nish slecht 0.007. Speaker John van 
Deuren kon het verschil niet waarnemen, 
maar daar bood het elektronische 
Mylaps-systeem de oplossing voor. 
Het werd Van Deuren overigens 
meerdere keren moeilijk gemaakt bij zijn 
live-verslag. Zo was ook het verschil 
tussen de nummers een en twee bij de 
meisjes pupillen 1 nauwelijks 
waarneembaar. Mylaps meldde in dit 
geval dat de winst wel naar een 
Van Deuren ging. Vita was nipt sneller 
dan Meike van Straalen.
Verassend was vrijdagavond de deelname 
van veteraan Ad Kemp uit Montfoort. 
De sympathieke toerrijder was een van 

de populairste deelnemers van de avond 
en kreeg na iedere fi nish een klaterend 
applaus van de vele toeschouwers.
Bij de series ging hij zelfs enige tijd aan 
de leiding, maar het duo Van Vliet / 
Stubbe ging na een paar ronden serieus 
het koersen en liet Kemp ruim achter 
zich. Hopelijk weet Ad Kemp voor de 
volgende wedstrijd meerdere toerrijders 
te motiveren om de strijd met hem 
aan te gaan.

Inlineskaten in Oudewater steeds 
populairder
Het inlineskaten in Oudewater is duidelijk 
aan een opmars bezig. Dit blijkt niet 
alleen uit de vele talenten, die in de 
SVO-kleuren rondrijden, maar ook uit 
het feit dat er enorm veel deelnemers 
waren bij de niet-wedstrijdrijders. 
Hartverwarmend was de strijd bij de 
meisjes pupillen 4 tussen Isabel de Jong 
en Rosan Oosterlaken. Beide meiden 
gaven elkaar niets toe in de serie over 
twee ronden. De winst ging heel nipt 
naar Isabel, maar de feestvreugde werd 
enigszins getemperd door haar inmiddels 
traditionele, maar zachte valpartij 'op de 
billen' na de fi nish.
De oudste niet-wedstrijdrijders mochten 
het in de afvalkoers opnemen tegen hun 
leeftijdsgenoten met wedstrijdlicentie. 
In deze wedstrijd stond er geen maat op 
het Goudse talent Noah Epping, maar 
aan SVO-zijde viel vooral Daphne van 
Kooten op. De Montfoortse liet zich niet 

dubbelen door Epping en toonde 
aan niet alleen over een prachtige 
techniek te beschikken, maar ook 
over het bij het inlineskaten vereiste 
doorzettingsvermogen. 
Ook de kleine Fernandez Lommers, 
fanatiek gecoacht door zijn kleurrijke 
vader, skatete een fantastische koers.
Na afl oop begon voor Ad Kemp een 
geweldige, maar niet-verwachte 
after-party. Eerst werd hij tot zijn eigen 
verrassing op het podium geroepen om 
het zilver op te halen, omdat hij achter 
Tom van Vliet als tweede was geëindigd 
bij de heren senioren. Vervolgens 
bemachtigde de sportliefhebber bij de 
verloting ook nog eens een prachtig, gele 
tas vol met verassingen uit de supermarkt 
van Jumbo Blankestijn. Kemp had een 
topavond.

De winnaars
Wedstrijdrijders: Fernandez Lommers 
(pupillen 4), Daphne van Kooten en 
Noah Epping (pupillen 2), Vita van 
Deuren en Onne van Miltenburg 
(pupillen 1), Anne Murk en Léon Cas 
Visser (kadetten), Marieke de Kruijff en 
Joep Stubbe (junioren) en Tom van Vliet 
(senioren)
Niet-wedstrijdrijders: Rosan Oosterlaken 
en Siebe de Jong (pupillen 4), Julie de 
Ridder en Jesper de Jong (pupillen 3), 
Isa van den Berg en Sietse Verploeg 
(pupillen 2), Noor van Vliet en Joran 
Koning (pupillen 1)

Uitslagen:
Poule 1 - 1e klasse:
FC Oudewater JO13 -1
Poule 2 - 2/3e klasse:
Maliskamp JO13 (Rosmalen)
Poule 3 - 5e klasse:
Linschoten JO13 -1

SKEELEREN
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ZATERDAG 
22 JUNI
KOM KIJKEN OF DOE MEE!

WWW.REUNIETOERNOOI.NL

REÜNIETOERNOOI!
+ 3E HELFT

1919 2019

Reünie toernooi:
Terug naar je voetbalroots!
In het kader van het 100 jarige bestaan 
van MSV’19 zal er op zaterdag 22 juni 
een reünie toernooi plaatsvinden.
Via www.reunietoernooi kunnen leden én oud 
leden zich aanmelden. Spelers van 18 tot 80 worden 
ingedeeld op geboortejaar, zodat iedereen met zijn 
voetballichting waarmee ze ook in de jeugd 
speelden. Dit is dè gelegenheid om weer eens 
vergeten voetbalmomenten op te halen, de geur 
van (kunst) gras op te snuiven en weer eens 
ouderwets te 3e helften!
Bij de edities in 2004 en 2009 was de generatie 
1972-1973 de sterkste. In 2014 won de generatie 
1985-1989 het reünie toernooi.
De vijf tegen vijf wedstrijden starten om 16.00 uur 

MSV’19 - FC Utrecht
Op woensdag 3 juli om 19.00 uur speelt MSV ’19 op sportpark Hofl and tegen FC Utrecht.
De laatste keer dat de profs langskwamen in Montfoort was in augustus 1998 toen Dirk Kuijt zijn debuut 
maakte voor FC Utrecht. De onbekende nieuwkomer speelde toen in de spits met Michael Mols en gaf 
direct zijn visitekaartje af met zes goals. Uiteindelijk werd het 11-0 voor de club uit de Domstad.
Over drie weken dus dé kans op sportieve revanche. Omdat MSV ’19 per 1 augustus samen gaat met 
VVM wordt dit na 100 jaar ook de laatste keer van het 1e elftal in de zo vertrouwde witte shirts.
Kaartjes á € 5,- zijn verkrijgbaar via www.msv19.nl Vol = Vol.
Ook zijn er nog enkele businessarrangementen over. Meer info via jubileum@msv19.nl

en de laatste wedstrijden zijn om 21.00 uur 
afgelopen. Tussendoor is er een groot Chinees 
buffet voor de deelnemers en toeschouwers.
Voor de oudere spelers die na de pauze niet meer 
kunnen opstarten zal het toernooi worden beslist 
met strafschoppen. Naast (oud) spelers kunnen 
partners, trainers, (bege) leiders, grensrechters en 
kaderleden zich als supporter aanmelden zodat ze 
ook kunnen aanschuiven bij het Chinees buffet.
Tijdens het toernooi staan tot 20.00 uur diverse 
attracties zoals een omhaalkooi en een sweeper. 
Ook is er een luchtkussen voor de allerkleinsten. 
Kortom een mooie midzomer voetbalmiddag en 
avond voor het hele MSV familie.

Foto-expositie en overhandiging
1e jubileumboek
Tijdens het reünietoernooi is er voor iedereen de gelegenheid om tussen 15.00 en 17.00 uur 
in de bestuurs- en commissiekamer oude teamfoto’s te bezichtigen. Er zijn oude kranten-
berichten na te lezen en er is een doorlopende presentatie over de geschiedenis van MSV’19. 
Er liggen jaarboeken van het eerste clubblad ‘Flits’ en ook de eerdere jubileumboeken, 
waarvan de oudste dateert uit 1929 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de club, 
kunnen worden ingezien.
Om 16.00 uur zal voorzitter Gijsbert Klein in de feesttent op sportpark Hofl and een woordje richten aan 
de leden-, oud-leden en bijzondere leden van de club. Onder het motto ‘100 jaar in 1 uur’ is er dan de 
gelegenheid om gezellig samen onder het genot van een hapje en een drankje de rijke historie van 
MSV’19 nog eens de revue te laten passeren. 
Ook zal het eerste jubileumboek ‘MSV’19 100 jaar in de Montfoortse samenleving’ worden overhandigd. 
In dit boek vol foto’s, artikelen, wetenswaardigheden en persoonlijke interviews, wordt teruggeblikt op 
de rijke 100-jarige historie van de voetbalclub MSV’19.
De Montfoortloop, de biljartclub, de stormachtige ontwikkeling van het meisjesvoetbal en nog veel meer 
onderwerpen komen aan bod en natuurlijk kunt u ook de sportieve hoogte- en dieptepunten van het 
eerste elftal uit met name de laatste 25 jaar erin terugvinden.
Vanaf maandag 24 juni a.s. is het jubileumboek verkrijgbaar in de winkel van kantoorboekhandel 
MADO te Montfoort.

De 19 uur van MSV ’19
MSV is opgericht op 19 juli 1919 door Pastoor Spaan. Exact 100 jaar na de oprichting viert 
MSV’19 haar honderdste verjaardag met de 19 uur van MSV’19. Dit festival is tevens het slot van 
het jubileumseizoen. Vanaf 06.00 uur ‘s ochtends tot ‘s avonds 01.00 uur worden er op Sportpark 
Hofl and allerlei activiteiten georganiseerd. Houd de datum 19 juli 2019 dus vrij in uw agenda!
Meer hierover later in De IJsselbode of kijk op www.msv19.nl

Zes-minuten dekking AED's kernen Montfoort en Linschoten bereikt
Ze zijn heel blij dat de gemeente Montfoort haar belofte is nagekomen. 
De werkgroepen Gezond Linschoten en buurtcommissie Wulverhorst laten weten 
dat al heel veel AED's (die eerst binnen hingen) nu buiten hangen.
Ook in Linschoten is bij sporthal De Vaart een AED naar buiten gehaald.
Het aantal burgerhulpverleners is sinds januari van dit jaar verdubbeld in 
beide plaatsen. "Daar zijn we echt trots op", vertelt Marga van Eck, instructeur 
hartreanimatie. Ze heeft zelfs een AED aan huis, die er met hulp van de 
buurtbewoners is gekomen. "Hij moet nog een plekje krijgen", zegt ze.
"Daar kan ik wel bij helpen", zegt Peter Vlooswijk van buurtcommissie 
Wulverhorst. "Geregeld", lachen Van Eck en haar buurvrouw Irene de Vries, 
die zich vanaf het begin met andere vrijwilligers ingezet hebben om Montfoort 
en Linschoten hartveilig te maken.

als ze zijn aangesloten op de app, dan 
krijgen ze ook via de app meldingen, 
bijvoorbeeld als de AED onderhoud nodig 
heeft."
De werkgroepen roepen bedrijven op, 
om als zij in het bezit zijn van een AED, 
deze aan te melden bij hartslag.nl en de 
beschikbaarheid van de AED in te vullen. 
Bijvoorbeeld de openingstijden van het 
bedrijf. Op die manier kan de AED ook 
ingezet worden als er zich binnen 750 
meter van het bedrijfspand een 
reanimatie voordoet. Zij kunnen er ook 
voor kiezen om de AED naar buiten te 
verplaatsen door middel van een 
buitenkast. Via internet zijn deze te 
bestellen. Dan is de AED 24/7 
beschikbaar.

Informatiebijeenkomst
Kinderdagverblijf Het Bonte Koetje in het 
buitengebied Mastwijk heeft inmiddels 
aangegeven wellicht te willen meewerken. 
"Jantine van Het Bonte Koetje is bij het 
overleg geweest en was heel enthousiast. 
Zij zal het voortouw nemen om te kijken 
wat mogelijk is in Mastwijk, onder andere 
kijken of ze donateurs kan werven", zegt 
Vlooswijk. "Als dat lukt, zou buitengebied 
Mastwijk voorzien zijn. Dat is geweldig."

Begin juni zijn de werkgroepen met 
gemeente Montfoort om de tafel gegaan 
om vervolgstappen te bespreken.
"De gemeente heeft laten weten dat ze 
een informatiebijeenkomst willen 
organiseren voor de burgerhulpverleners 
en de vrijwilligers. Hoe dat eruit gaat 
zien, is nog niet bekend, maar het zal 
ergens in september zijn."
"Het positieve nieuws is, dat we een 
stijgende lijn zien in het aantal burger-
hulpverleners", aldus Vlooswijk. 
"Nu moeten we kijken hoe we dat zo 
houden. Enerzijds door burgerhulp-
verleners betrokken te houden, en 
anderzijds door nieuwe burgerhulpver-
leners aan te trekken. "Vervolgcursussen 
zijn bijvoorbeeld belangrijk."

Stichting
Werkgroep Montfoort is momenteel aan 
het onderzoeken of het mogelijk is om de 
samenwerking in een stichtingsvorm te 
gieten. Dat heeft onder andere als 
voordeel dat het gemakkelijker wordt om 
subsidie aan te vragen en giften te 
ontvangen. "Buurtgemeente Woerden is 
daar al langer mee bezig. Daar hebben 
we al een lijntje uit gezet om te vragen 
wat zij zijn tegen gekomen."
De werkgroep uit Linschoten is al 
aangesloten bij stichting LiBel, die zich 
bezig houdt met het verbeteren van de 
leefbaarheid van Linschoten. Dat heeft 
veel voordelen, zo vinden de betrokkenen. 
In Montfoort kijken ze daarom ook of een 
dergelijke aansluiting bij een stichting 
haalbaar is. De werkgroepen willen 
daarbij iedereen oproepen om mee te 
denken. "Als mensen het leuk vinden om 
mee te helpen, ideeën hebben voor de 
toekomst van de werkgroepen, dan 
kunnen ze zich ook melden via de mail. 
Alle hulp is welkom!"

Nieuwe trainingsdata voor burgerhulpverleners zijn ook al bekend.
In Montfoort is er op zaterdag 28 september en zaterdag 12 oktober een 
training. In Linschoten kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden voor de 
cursus op woensdag 26 juni.
Voor meer informatie en aanmelden voor trainingen in Montfoort: 
montfoortaed@gmail.com, en in Linschoten: info@brnbrandbeveiliging.nl
Facebook: @montfoortaed en 
@gezondlinschoten

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Sjoukje Dijkstra

Hier in het hoekje op Hof van Voorvliet 3 in Linschoten moet de nieuwe AED 
komen als het aan Marga van Eck (rechts), Peter Vlooswijk (midden) en 
Irene de Vries (links) ligt. 

“De buitengebieden verdienen nu onze aandacht”

Sinds maart zijn Montfoort en Linschoten, 
mede dankzij hun gezamenlijke 
inspanningen, aangesloten bij hartslagnu.
nl. Dit is het oproepsysteem dat ingezet 
wordt bij een reanimatie om burgerhulp-
verleners in te zetten. Beschikbare 
burgerhulpverleners kunnen hiermee 
worden opgeroepen als er een reanimatie 
plaatsvindt.

Buitengebieden
In Montfoort zijn sinds dit voorjaar de 
AED's, die eerst binnen hingen bij het 
gemeentehuis, de gemeentewerf, de 
sporthal en het zwembad, naar buiten 
gehangen. "Voor zowel Montfoort als 
Linschoten is het nu in de bebouwde 
kom goed geregeld. De buitengebieden 
verdienen nu al onze aandacht." 
Wanneer mensen in de buitengebieden 
een AED willen, kunnen zij ook zelf een 
actie opzetten via buurtactie.nl. 
Met vergoeding vanuit Philips en donaties 
van buren kunnen ze zo zelf een AED 
realiseren.
Beide werkgroepen zijn momenteel druk 
bezig met het benaderen van bedrijven, 
die een AED binnen hebben hangen. 
"We willen ze proberen te overtuigen dat 
het beter is om de AED's voor iedereen 
beschikbaar te maken. Het handige is, 
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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

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 

Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze folder zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 folderartikelen per actie 
per klant, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Per product of combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij bestellingen via de app of online 
(m.u.v. bloemen, planten, taart en gebak). *de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Openingsvoordeel Spaar voor een gratis WelkomstPakket

Geldig van maandag 17 t/m zondag 23 juni 2019 bij Coop Heijmans

Authentieke fi let americain
naturel of carpaccio 
bakje 150 gram

Kipfi let
 pak 900 gram 

4.19 2.10

2.35
2.55 0.99

7.00 5.-

Hacienda 
Chileense wijn

 rood of wit , 6 fl essen à 750 ml 
combineren mogelijk 

Coop roomboter appeltaart
per stuk

ca. 5/6 personen

3+3 6 HALEN=
3 BETALEN

5.-ALTIJD
3VOOR

5.97
6.87

 Molenbrood busbrood 
 wit, tarwe, volkoren, licht meergranen, 

zonne of waldkorn ,  3 hele broden 
combineren mogelijk  

 50% KORTING

35.94 17.97

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

MOOI DE ZOMER IN?
Wij kunnen wat voor u betekenen!
Maak een afspraak voor advies.

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

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

Onze shop wordt vernieuwd...
Daarom is deze gesloten van

woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni
Let op!

Tijdens deze dagen kunt u wel 
24/7 tanken bij pomp 3+4 middels betaalautomaat 
LPG en mix tanken is tijdens deze dagen helaas niet mogelijk

Zaterdag 29 juni is onze vernieuwde shop weer geopend
Esso van Schaik, Goudsestraatweg 10, Oudewater

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER WELKOOPWINKEL
Als assistent bedrijfsleider bij Welkoop ben je medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het commerciële, 
operationele en personele beleid in de vestiging. Als de bedrijfsleider er niet is, vervang jij hem of haar. Je geeft 
dan leiding aan de verkoop- en kassamedewerkers en begeleidt stagiaires. Je bent medeverantwoordelijk voor 
het plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren van uiteenlopende activiteiten, presentaties en acties. Je 
bedenkt voortdurend ideeën die de verkoop bevorderen, samen met de bedrijfsleider werk je ze uit. Je bewaakt 
de formule-uitstraling in de vestiging. 
JOUW PROFIEL: Je bent in het bezit van minimaal een MBO diploma op niveau 4 in een commerciële richting 
of richting detailhandel.  Je hebt affi  niteit met tuin & dier en de bijhorende artikelen. Je bent commercieel, 
communicatief sterk en je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast beschik je over een gezonde 
dosis discipline en ben je een teamspeler. 

BBL’ER 32 UUR WELKOOPWINKEL
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop. Dat wil zeggen: je ontvangt de klanten, zoekt naar verkoopkansen in 
de winkel en zorgt voor daadwerkelijke verkoop. Als er een actie is, bouw je presentaties in de winkel, je zorgt 
voor sfeeraankleding, de juiste prijscommunicatie, schapkaarten enzovoort. En natuurlijk houd je samen met je 
collega’s de winkel schoon en opgeruimd. Je bent trouwens ook nog eens inzetbaar achter de kassa. Kortom: 
héél veel afwisseling en uitdaging!
JOUW PROFIEL: Je volgt een MBO-opleiding op niveau 2/3/4 in de richting detailhandel of wilt deze op korte 
termijn gaan volgen. Daarnaast kun je goed samenwerken in een team en beschik je over een commerciële 
instelling en ben je resultaatgericht.

Ons aanbod
In onze winkel wordt gewerkt in een klein team, daardoor is de sfeer informeel én professioneel tegelijk. 
Wij bieden je een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met D. van ‘t Riet, 0182 - 547449.

Je schriftelijke reactie graag vóór 30 juni 2019 naar: 
De Samenwerking / Welkoop • Postbus 1
2850 AA HAASTRECHT 
o.v.v. ‘sollicitatie’ 
of per e-mail naar: dirk@desamenwerking.nl

DE SAMENWERKING is producent van diervoeder en verkoopt daarnaast ruwvoeders en 
meststo� en. In Haastrecht is tevens een WELKOOP-winkel gevestigd. Er zijn 65 mensen in 

dienst bij DE SAMENWERKING. WELKOOP is een speciaalzaak voor tuin, dier en kleding.  

ZIE OOK WWW.DESAMENWERKING.NL / WWW.WELKOOP.NL
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BEN JIJ DIE 
ENTHOUSIASTE 
COLLEGA 
DIE WIJ ZOEKEN?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:
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