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VakantieBijbelFeest 
opnieuw uitnodigend en 
veelbelovend
Zoals al jaren aan het einde van de zomervakantie wordt het 
VakantieBijbelFeest georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd, 
hoewel er op de woensdagavond ook voor de iets oudere jeugd een gezellig 
feestje is. Ook dit jaar is het scoutinggebouw De Draak dé plek waar zich 
ongetwijfeld opnieuw dagelijks zo’n honderd tot honderdvijftig kinderen zullen 
verzamelen om dat feest mee te beleven.
“Het kost niets, maar je wordt er schatrijk van”, vat Laura Verweij, een van de 
organisatoren, het VakantieBijbelFeest kernachtig samen. “En je hoeft je niet 
op te geven; je kunt gewoon komen, één keer, twee keer, alle keren; je bent 
van harte welkom!”

Naast Laura vertellen Marieke Zuidam 
en Esther de Gier enthousiast over hét 
Feest zoals het dit jaar gaat gebeuren. 
Elke ochtend van half tien tot twaalf van 
20 tot en met 23 augustus zijn alle 
kinderen welkom in het scoutinggebouw 
aan de Touwslag en op woensdagavond 
van half zeven tot half tien zijn alle 
jongeren van de middelbare school-
leeftijd welkom.
“Elk jaar hebben we een ander thema”, 
vertellen de organisatoren. “Dit jaar 
gaan we in die week met elkaar op zoek 
naar de schatten die God ons geeft. 
Zo gaat het onder meer over begrippen 
als het museum en de natuur. 
Maar”, voegen ze er gelijk aan toe, 
“we maken het natuurlijk wel heel 
gezellig met elkaar. Je kunt hier in de 
vakantie je vrienden ontmoeten en 
misschien wel nieuwe vrienden maken.” 
Marieke: “En er wordt veel en vaak 
gezongen; bekende en minder bekende 
liedjes. En er wordt toneel gespeeld.”
Laura vult aan: “Doos en Das zijn ook 
weer van de partij. Die komen elk jaar 
elke dag een kwartiertje langs om over 
hun avonturen te vertellen. Dat vindt 
iedereen altijd erg leuk.” Het blijkt dat er 
erg veel activiteiten zijn: spellen doen met 
elkaar, knutselen met allerlei soorten 
materialen en hutten bouwen voor de 
leerlingen van de groepen 7 en 8.

Op de woensdagochtend komt er een 
poppenspeler: Matthijs Vlaardingerbroek. 
Hij staat bekend om zijn boeiende 
optredens vol humor, waarbij hij 
interactief en wervelend de kinderen 
met verwondering meevoert in zijn 
verhaal. En op die woensdagavond voor 
de wat oudere jeugd, is er o.a. een 
frietkar en een escaperoom.
“O, ja”, bedenkt Esther, “op vrijdag 
duurt het Feest tot één uur, want dan 
gaan we als afsluiting met elkaar 
pannenkoeken eten.”
Het blijkt dat, vaak onder andere namen 
door heel Nederland dergelijke feesten 
worden georganiseerd. 
Hier, in Oudewater, lukt dat ieder jaar 
weer met de behulp van zo’n 30 tot 40 
vrijwilligers. Op de site vbfoudewater.nl
is nog meer informatie te vinden: 
op zondag 18 augustus is er na de 
ochtenddienst om 11.00 uur een sing-in 
in de Grote Kerk in Oudewater en op 
zondag 25 augustus is daar een 
afsluitingsdienst die om 09.30 uur 
begint. Dan zingen ze met elkaar de 
liederen die ze geleerd hebben tijdens 
het VakantieBijbelFeest. 
“En wie nog vragen heeft kan dat doen 
via vbf@hervormdoudewater.nl”, 
laten de dames zo ongeveer in koor 
weten, maar ze denken dat alles zo wel 
duidelijk is.

Storm veroorzaakt 
dodelijk ongeval
Tijdens de storm van afgelopen zaterdag 
is een enorme tak uit een boom langs 
de Linschoterkade gewaaid.
Veel erger is echter dat in Linschoten 
zelf op de Haardijk, op diezelfde 
zaterdag de 58-jarige Marcel Overbeek 
uit Lopik is overleden, nadat hij met zijn 
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IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP 

DINSDAG 20 AUGUSTUS
WIJ WENSEN OOK U EEN RELAX VAKANTIE!

Lange rijen voor de kassa, een volle 
fi etsenstalling, geen vrije parkeerplaats 
meer over, zwarte rookpluimen, 
een bak herrie en vrachtwagens die 
zo snel mogelijk een gewicht honderd 
meter over een parcours willen 
trekken. ‘Full Pull’, ‘Full Pull’ klonk 
het af en toe. Het truck- en trekker-
pulling feest op vrijdag 9 augustus in 
Montfoort was begonnen.
De speaker bedolf het publiek op het 
terrein aan de Reinaldaweg onder een 
stortvloed aan woorden; hij zou als 
verslaggever van de ‘Tour de France’ niet 
misstaan. Details over de deelnemers, 
technische details over de wedstrijd en de 
vrachtwagens volgden elkaar in rap 
tempo op. De meeste bezoekers zou het 
‘worst geweest zijn’, of het is ze ontgaan. 
Neemt niet weg dat de belangstelling 
voor de wedstrijden enorm was en dat de 

‘die-hard-liefhebbers’ van truck- en 
trekkerpulling precies wisten waar de 
speaker het over had.
De PJGU (Plattelands Jongeren 
Gemeenschap Utrecht) kon weer trots 
zijn op wat er voor de negentiende keer 
was neergezet. Ook burgemeester van 

fi ets onder een omvallende boom terecht 
was gekomen. Een opgeroepen trauma-
helikopter kon niets meer betekenen 
voor de fi etser. Zijn meefi etsende dochter 
bleef bij dit droevige ongeval ongedeerd. 
Wat een mooi fi etstochtje had moeten 
worden eindigde in een drama.

Hartskamp was onder de indruk. 
Zij kreeg samen met enkele ambtenaren 
een rondleiding. Ze wilde wel eens zien 
voor welke vergunning ze nu eigenlijk 
getekend had.
Er werd genoten van de wedstrijden van 
de de bakwagens, 8,5 ton sport en de 
8,5 ton supersport; en natuurlijk van de 
drank, frieten, gezelligheid en van 
‘Mooi Wark’ in de feesttent.
Zaterdag 10 augustus om 14.00 uur ging 
het feest gewoon verder waar het de 
avond ervoor geëindigd was. De speaker 
bleek goed uitgeslapen te zijn. Veel was 
hetzelfde gebleven als de avond ervoor. 
Er was weer veel publiek, weer veel 
fi etsen en auto’s en weer een bak herrie. 
Op deze dag was er wel beduidend meer 
aandacht voor de kinderen. Die konden 
terecht in de kinderarena die deels in de 
tent was opgezet vanwege de harde 
wind. Gelukkig bleef alles overeind en 
alles heel. Er kon worden geschminkt en 
geknutseld. Dieren werden geknuffeld. 
De clown met ballonnen trok veel 
aandacht en de springkussens en 
ballenbak waren populair.
Ondertussen konden de volwassenen 
genieten van de wedstrijden. Het was de 
beurt aan de trekkers. Er werd gestreden 
in tien verschillende klassen waaronder 
een aantal standaardklassen en de ‘zware 
jongens’. Bij deze laatste zogenaamde 
supersport klasse denk je niet zo gauw 
aan een trekker. Eerder aan een 
vliegmachine. Voor alle winnaars waren 
er (als ze op kwamen dagen) bloemen, 
een beker en kussen van de ‘missen’. 
Na de wedstrijden kon iedereen weer los 
in de feesttent. Dit keer met ‘de Euro’s’ 
en ‘de Party Animals’. Wat rest zijn de 
schoonmaak en de opknapbeurt van het 
terrein en de mooie herinneringen aan 
een groots festijn.

MONTFOORT
zie pagina 14
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Augustus

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
 Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
 Informatie over actuele vertrektijden Grachtenvaert vindt u op www.geelbuik.nl
 Informatie over actuele vertrektijden Touwtrein vindt u op www.oudewater.net

DINSDAG

20 t/m vrijdag 23 - Vakantiebijbelfeest ‘Schatrijk’.
Elke ochtend van 09.30 tot 12.00 uur bij 
scoutinggebouw de Draak, Touwslag 6. Op woensdag 
komt een poppenspeler. Op de woensdagavond een 
afwisselend programma voor de tieners. Kijk voor 
meer informatie op www.hervormdoudewater.nl OUDEWATER

 -  t/m zondag 25 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

WOENSDAG

21 Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om 
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven 
voor maandag 19 augustus bij Han van Diemen, tel. 
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

 -  en vrijdag 23 t/m zondag 25 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, duur 
van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Tickets 
en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

DONDERDAG

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

VRIJDAG

23 en zaterdag 24 - 24 uur van Montfoort.
Meer info: www.de24uurvanmontfoort.nl. 
Op zaterdag is in het centrum van Montfoort van 
10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse Evenementenmarkt 
met meer dan 150 kramen. MONTFOORT

ZATERDAG

24 Lunchconcert met Rick Romijn op orgel. 
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk. MONTFOORT

 -  Zaterdagmiddagconcert door Trio Levani. 
Vanaf 15.00 uur in de Grote Kerk. 
Gratis toegang. Vrije gift na afloop mogelijk. OUDEWATER

MAANDAG

26 t/m donderdag 29 - 
Heksenketel Kindervakantieweek. 
Activiteitenweek voor alle basisschoolkinderen 
van 4 t/m 12 jaar aan de Touwslag OUDEWATER

DINSDAG

27 t/m zondag 31 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

WOENSDAG

28 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 21 augustus 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

 -  en vrijdag 30 t/m zondag 1 september - 
Touwtrein rondrit. Vertrekplaats: Rabobank/Arco, 
Donkere Gaard, duur van het ‘rondje Oudewater’ is 
circa 50 minuten. Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

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

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

 -  Pracht aan de Gracht. 
Culturele- en culinaire streekproeverij in het 
historische centrum van Oudewater. 
Met fijne muziek en heerlijke hapjes en drankjes. OUDEWATER

ZATERDAG

31 Lunchconcert met Frans Schilt op orgel. 
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk. MONTFOORT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 18: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 18: 09.30 uur Ds. A. Vastenhoud
 18.30 uur Prop. H.Z. Klink

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 18: 10.00 uur Marian Verbeek

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 18: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 18: 10.00 uur Ds. L. van Buuren

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Do 15: 19.00 uur Maria Tenhemelopneming
Zo 18: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 18: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Kand. JJ. de Haan

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 18: 09.30 uur Ds. P. Warners

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 17: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 18: 10.00 uur Woord en Communie

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 18: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 18: 09.30 uur Ds. M. Kreuk
 18.30 uur Ds. D.J.W. Kok

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 24 juli 2019
LIMA Gerriëtte 
dochter van Jan en Esther Huisman
zusje van Emily
Ambachtsdreef 69
3421 VN Oudewater

Op vrijdag 2 augustus 2019
JELTE Pieter Lenn
zoon van 
Bert en Marjolein Stunnenberg
broertje van Thijs, Marit en Jorrit
Pr. Willem-Alexanderstraat 25
3466 LW Waarder

Op vrijdag 2 augustus 2019
MIK Henricus
zoon van 
Dennis Burger en Karin de Wit
broertje van Linn
Lijnbaan 82
3421 JH Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

WEEKEND VAN 17/18 AUGUSTUS

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 25: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. M Jongejan

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 25: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. M. Kreuk
‘T KRUISPUNT
Za 24: 19.00 uur Woord en Communie

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 25: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 25: 09.30 uur Ds. L.M. Jongejan
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 25: 10.00 uur Ds. M. Berends - 

  van Waardenberg
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 25: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 25: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. C. Mijderwijk
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 25: 09.30 uur Dhr. M.J.W. Brederoo
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 25: 10.00 uur Eucharistieviering
Di 27: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 25: 10.00 uur Krijn Brak

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 25: 09.30 uur Ds. A. de Wit
 18.30 uur Ds. A.W.J. Theunisse

WEEKEND VAN 24/25 AUGUSTUS

De komende weken in de Grote- of St. Michaëlskerk

Trio Levani
Op zaterdagmiddag 24 augustus om 
15.00 uur brengt Trio Levani een 
romantisch programma in zomerse 
sferen, met muziek van Fauré, 
Donizetti, Dvôrak, Smetana, 
Gershwin en Bernstein.
Het wordt een middag met highlights uit 
West Side Story, Porgy and Bess en 
opera’s van Donizetti waarin de liefde 
in al haar facetten centraal staat in 
prachtige liederen, aria’s en duetten. 
Het besef dat je liefdeselixer werkt, het 
smachten naar je geliefde, samen de 
liefde vieren onder een prachtige 
sterrenhemel, het pasgetrouwde happy 
koppel en de liefde voor een pasgeboren 
baby. Het komt allemaal aan bod tijdens 
het zaterdagmiddagconcert.

‘Trio Levani’ bestaat uit sopraan 
Tamar Niamut, tenor Jeroen de Vaal en 
pianiste Lineke Lever.
Deze drie professionele musici vonden 
elkaar in hun woonplaats IJsselstein.
Ze hebben allen hun sporen op nationale 
en internationale podia verdiend.
De toegang is gratis, een gift wordt zeer 
gewaardeerd. Welkom!

Muzikaal intermezzo 
Op zaterdag 17 augustus laat Linschoten weer van 
zich horen in Oudewater! Inmiddels geen 
onbekenden meer in het koor van het kerkgebouw: 
Rob van Butselaar bespeelt het koororgel. Zijn 
plaatsgenoten, de familie In ‘t Veld, Anneke, 
Arianne en Corine (Lugthart- in ‘t Veld) zijn te horen 
met respectievelijk cello, viool en dwarsfl uit.
Het intermezzo, tijdens de zomeropenstelling van het 
kerkgebouw, begint om 15.00 uur. De toegang is zoals 
te doen gebruikelijk gratis; een gift t.b.v. Open Kerk bij 
de uitgang wordt op prijs gesteld. Weet u Welkom!

Zomeropenstelling Kerken
• Sint Franciscuskerk,
 TE OUDEWATER
 iedere woensdag en zaterdag

tussen 11.00 en 16.00 uur.
De rooms-katholieke Sint Franciscuskerk 
in de Kapellestraat is te herkennen aan 
de spitse toren en ‘s nachts aan het 
groen verlichte kruis op de top van de 
kerk. Deze prachtige driebeukige 
neogotische kruiskerk is in 1881 
ontworpen door Evert Margry, die een 
leerling was van de beroemde architect 
Pierre Cuypers. Margry ontwierp ook de 
naastgelegen pastorie. Kruiswegstatie, 
communiebanken en zijkapellen zijn ook 
afkomstig uit het atelier van Margry. 
De kerk is in de derde fase van de 
restauratie, maar blijft ook tijdens die 
restauratie te bezichtigen en is zeker de 
moeite waard.

• Grote of St Janskerk
 TE MONTFOORT
 iedere woensdag en zaterdag

van 12.00 tot 16.00 uur
Iedere woensdag en zaterdag is de Grote 
of St Janskerk geopend voor bezoekers. 
Het monumentale gebouw heeft een 
bewogen historie w.o. een grote 
kerkbrand waarvan de gevolgen nog 
steeds te zien zijn. De inrichting is 
protestants en heeft ook een eigen 
verhaal met o.a. de koorafscheiding. Z
o is er nog veel meer te zien. Loop 
gerust naar binnen. Montfoorts kerk 
herbergt twee monumentale orgels. 
Het hoofdorgel (gedateerd rond 1780 
met waarschijnlijke bouwer Delhaye, 
en ook een koororgel, gedateerd 1840, 
van een onbekende bouwer.
Deze orgels zijn te horen in orgel-
bespelingen op zaterdag en soms ook op 
woensdag. Aanvang 14.00 uur.

• St. Jans kerk
 TE LINSCHOTEN
 iedere woensdag en zaterdag
 van 12.00 tot 16.00 uur
Gidsen u welkom in het historische 
gebouw. Ook is er een gratis boekje 
aanwezig met historische gegevens.

• Grote- of St. Michaëlskerk
 TE OUDEWATER
 iedere woensdag t/m zaterdag
 tussen 11.00 en 16.00 uur
Gastvrouwen en -heren heten bezoekers 
welkom en vertellen desgevraagd allerlei 
wetenswaardigheden over o.a. de ramen, 
de graven en grafzerken, de preekstoel, 
de orgels, de klokken en de kerkdiensten. 
Er is een minibibliotheek met boeken 
over Oudewater, bordjes met info over 
klokken, orgels en grafmonument. 
Ook staan er consoles met een oude 
plattegrond van de grafzerken, alsmede 
een plattegrond van de bouwfasen door 
de eeuwen heen. Voor kinderen is er een 
speurtocht door het kerkgebouw om zo 
actief wat te weten te komen over het 
kerkgebouw. Achterin het gebouw staan 
twee vitrinekasten. Dit jaar heeft één kast 
het thema ‘koororgel’, de andere kast 
toont de laatste restauratie van het 
kerkgebouw van 1959 tot 1968. 
Tijdens de zomeropenstelling is er elke 
zaterdagmiddag om 15.00 uur een 
concert of een muzikaal intermezzo.

• Oud Katholieke Kerk
 TE OUDEWATER
 iedere woensdagmiddag
 van 13.00 tot 15.30 uur
Midden in het mooie centrum van 
Oudewater ligt in de Leeuweringerstraat 
de Oud Katholieke Kerk. Gastvrouwen/
heren zijn aanwezig voor uitleg of een 
praatje. Er valt veel moois te bekijken in 
het kleinste kerkje van Oudewater!
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Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

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 

De laatste reis
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Wij hopen nu dat je de rust is gegeven.

Martha Maria Antonia Vervest - Mulder

Tineke
weduwe van Piet Vervest

* Oudewater, † Oudewater, 
6 juli 1948 27 juli 2019

Genezen konden we je niet, 
wel helpen met menige stap.

In tranen en verdriet, 
wandelend naar de hemeltrap.

Familie Van Beek en 
verzorgers van Futura Zorg Oudewater

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, 

t.a.v. Familie Van Beek,
Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere, 
na een periode van afnemende krachten, maar 
voor ons toch nog onverwachts, uit ons midden is  
weggenomen mijn geliefde vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Hendrika Adriana 
van der Wijngaard - Verweij

in de leeftijd van 85 jaar.

Montfoort:  C. van der Wijngaard
Montfoort:  Henk en Ingeborg

Anouk en Roald
Amber

Biddinghuizen:   Dick en Marjan
Marco en Klara
Frank
Renske en Siebren
Manon en Kasper

Montfoort:  Marieke
Montfoort:  Kees en Jenneke

Cornelis
Berdina
Wilbert

Hilversum, 1 augustus 2019
Verpleeghuis ‘Zonnehoeve’

Correspondentieadres:  
C. van der Wijngaard
Heeswijk 70, 3417 GS Montfoort

De begrafenis heeft woensdag 7 augustus jl. plaats-
gehad op de Algemene Begraafplaats aan de  
Julianalaan te Montfoort.

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 28 augustus 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 26 augustus - 12.00 uur.

Het Menu:
• huzarensalade met stokbrood

• schnitzel met stroganoffsaus • Sla mix frisee 
• Gebakken aardappeltjes, mayonaise 

• Verse fruitsalade
De kosten bedragen e 10,75 p.p.

Vakantie Bijbel Feest 2019
Oudewater start weer!

Feest voor alle kinderen van de basisschool
Samen zingen, bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, 

kijken naar een toneelstukje, knutselen en een spel 
spelen en op woensdag een toneelvoorstelling van 

Matthijs Vlaardingerbroek.

Wanneer?
Dinsdag 20 tot en met 
vrijdag 23 augustus
Tijd?
Van 09.30-12.00 uur 
(vrijdag 13.00 uur)
Waar?
De Draak, Touwslag 6
Woensdag:
Voor ALLE jongeren van 
de middelbare school.
Met dit jaar een frietkar, 
levend tafelvoetbal
en een escape room
Tijd?
Van 18.30 tot 21.30 uur
Waar?
De Draak, Touwslag 6

Meer info?
vbf@her vormdoudewater.nl

SchatRijk!

GA JE MEE OPZOEK NAAR DE SCHAT?

VAKANTIE BIJBEL FEEST 2019

WANNEER: dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 23 augustus
WAAR: Scoutinggebouw de Draak, Touwslag 6 te Oudewater

Het is echt waar,  
Marja  
wordt  

20 augustus 

50 
jaar

Gefeliciteerd van  
Briggite, Magdalene, Myranda, 

Mariska, Tuovi en Lizbeth

Hartverwarmend waren alle kaartjes,
bezoekjes en telefoontjes.

Al uw medeleven en aandacht hebben ons erg 
geholpen na het overlijden van

Lucia van den Heuvel - Vierbergen.
We vonden het mooi om te ervaren welke rol

ze in het leven van velen heeft gespeeld.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Oudewater, augustus 2019

Een nieuw begin
Alleen maar licht en liefde
Mooie reis

Trots op haar positiviteit en kracht, maar intens 
verdrietig om het verlies, hebben wij afscheid 

moeten nemen van

Leny Schinkel - Kleijne
Lena Pieta

weduwe van Hendrik Schinkel

* Hendrik-Ido-Ambacht, † Oudewater,
 13 januari 1934 8 augustus 2019

Ik ben niet meer daar waar ik was,
maar overal waar julie zijn …

Ineke en Ronald
Ellis
Marcha

C. Valeriusstraat 7 A
3421 HN  Oudewater

Woensdag 14 augustus is er van 19.30 tot 
20.30 uur gelegenheid tot condoleren in 

Jill House, Markt-Westzijde 3 te Oudewater.

We nemen afscheid van Leny op donderdag 
15 augustus om 11.30 uur in rouwcentrum 

't Waerdsche Hof, Waardsedijk 106 te Oudewater.
Aansluitend begeleiden we Leny naar de 

begraafplaats waar zij begraven zal worden
bij haar man Henk.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van Futurahuis, huisarts Rietveld, 

fysiotherapie Oudewater en logopediste A. Kraan 
voor de liefdevolle verzorging.

Van hem houden is makkelijk
Hem missen is moeilijk
Maar hem vergeten is onmogelijk

Dick van Ooijen
21 december 1940

~
6 augustus 2019

levenspartner van Hanneke van Roessel

Dick en Bobynha
Marlon, Maria-Cecilia, Isa

Kecky en Johan
Sam, Anne en Jarno

Sandra en Maarten
Fien, Guus, Willem

Annemiek en Johan
Floor, Cees

Vrijdag 9 augustus heeft de crematie plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Van Ooijen,

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard
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Zomer
Tja. Het is zomer en in de zomer gebeurt er per defi nitie weinig. 
Nederland is collectief op vakantie. Of dat nu thuis of elders is: 
de BV Nederland komt ongeveer collectief tot stilstand.
Voor een collumn-schrijver zijn het magere tijden. Op zoek naar 
onderwerpen waarover te schrijven bieden de regionale kranten geen 
uitkomst. De IJsselbode kwam vorige week niet uit, het Zenderstreek-
nieuws staat vol met berichten waaruit ook al geen leuke collumn te 
destilleren valt. Buiten is het echt Hollands zomerweer. Een buitje hier, 
een mooie dag daar en (gelukkig, na de tropische recordhitte van een 
paar weken geleden) een lekker temperatuurtje. De zonnepanelen op 
het dak snorren fi jn. Desondanks kwam Eneco tot de conclusie dat 
mijn meterstanden te laag waren en ik dus maar meer dan duizend 
euro moest bijbetalen. Het kostte me een uur van een mooie 
zomerdag om een medewerker van de klantenservice duidelijk te 
maken dat dat toch echt niet klopte. Vervolgens met mijn taalmaatjes 
naar de Hoge Boezem, waar ik nog nooit geweest was. Dat is een leuk 
uitje. Op de terugweg gestopt in de kersenboomgaard aan de 
Hekendorpse Buurtweg, alwaar een kilo heerlijke kersen verdween 
alsof we ze geïnhaleerd hadden. De kinderen vermaakten zich met 
kersenpit spugen. Maar de kersen zijn op, de boomgaard dicht en dus 
kan ik dat deze week niet herhalen. In Oudewater is dit weekend de 
Oudewaterse moord weer herdacht. Een onhandige datum is dat, 
11 augustus. Het aantal bezoekers vanuit Oudewater is vanwege de 
vakantie beperkt. Die herdenking zal vanwege de datum nooit grote 
vormen aannemen. Want Nederland is met vakantie. De politie 
onderschepte in Lopik/IJsselstein een lading lachgas genoeg voor 
14.000 ballonnen. Het lachgas is niet illegaal, maar werd onveilig 
vervoerd. En dat mag uiteraard niet.
Mijn makkelijke moestuin doet het dit jaar niet zo goed, maar toch 
oogst ik komkommers (het is tenslotte komkommertijd) en de eerste 
tomaatjes komen er ook aan. In Woerden maakt men zich druk over 
het feit dat de Bonaventura kerk de klok niet meer mag luiden 
vanwege een bezwaar van een bewoner in de buurt. De rechter heeft 
hem gelijk gegeven. Te veel herrie als hij probeert uit te slapen. 
Het is allemaal niet voldoende om er wakker van te liggen. 
Of collumns over te schrijven. Reikhalzend zie ik uit naar betere 
tijden met meer nieuws.
En zo kom ik, inhoudsloos, toch weer aan de 2500 tekens die een 
collumn lang mag zijn. Op naar een minder slaperige herfst. En dan 
ga ik zelf met vakantie, maar dat duurt nog even. Geniet ervan.
Trudie Scherpenzeel

Stevige slagers
Heel veel meer slager dan Bas Ultee kun je niet zijn. Vriendelijk. Kordaat. 
Stevig in de spieren. Trouwens, wijlen zijn vader Eef, had ook veel vleeshouwers-
charisma. “In 1952 begon hij met onze winkel in de Leeuweringerstraat. Op ons 
maakte hij grote indruk. Veel van zijn gerechten en technieken gebruiken we nog 
steeds. Hij ademde slagerij. Vader is in zijn slagersjas begraven.”
Bas en Anja Ultee zijn al jaren samen een sterk slagerskoppel. Misschien is Bas 
wel een van de beste slagers van Nederland. De winkel staat vol met prijzen. 
Het personeel is immer vriendelijk. In de werkruimtes achter de toonbank wordt 
hard gewerkt. Fred, die al 32 jaar bij de familie werkt, had die morgen 150 kilo 
leverworst gemaakt.
“Hier is de rookkast. Daar gaan beukensnippers in. Die geeft aan ham 
bijvoorbeeld een mooie coating. Echt echt smaakt toch nog steeds het lekkerst.”
Opeens loopt zoon Benny binnen. “Hij heeft een rijdende slagerij. In Gouda heeft 
onze andere zoon Patrick ook een winkel. Zo is de derde generatie volop bij het 
bedrijf betrokken.”
Inmiddels prepareert Fred een ham. Soepel en snel glijdt het mes door het vlees. 
De ambachtelijkheid is zichtbaar. Trots laat Anja de rookworst en tongenworst 
proeven. Een divers aroma, met in de verte een vriendelijke kruidnagel.
Bas: “Pa had een motto: ‘Ik wil alles zelf maken en het moet verdraaid goed zijn’. 
Daar staan we nog steeds voor.”

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

Oudewaterse Judith loopt 
Damloop voor War Child
Judith Verhoef-Valstar loopt met haar vader, Peet Valstar, de Dam tot Damloop 
voor een goed doel: War Child. Ze is vrijwilliger bij War Child en bedenkt daarom 
voor Oudewater en omgeving allerlei acties om dat goede doel te steunen. 
En nu gaat ze samen met haar vader, oud-Oudewaternaar Peet Valstar, op 
22 september de Dam tot Damloop afl eggen. Ze hoopt daarmee opnieuw heel 
wat binnen te halen voor dat goede doel.

Op scholen en bedrijven vertelt Judith 
al regelmatig over War Child, 
de organisatie waarvoor o.a. Marco 
Borsato (met bijvoorbeeld de fi lm Wit 
licht), Mikaela DePrince (bekend van het 
Nationale Ballet en het boek 
Ze noemden me duivelskind) en Ali B. 
zich regelmatig als ambassadeur 
inzetten. “War Child”, vertelt Judith vol 
verve, “zorgt niet alleen voor noodhulp 
voor kinderen in oorlogsgebieden, maar 
ook voor het opzetten van psychosociale 
hulpprogramma’s. Wat heeft een kind 
nodig in een dergelijke omgeving? 
Zo regelen ze ook verschillende 
creatieve en sportieve therapieën om 
oorlogskinderen er weer zo goed 
mogelijk bovenop te helpen. 
War Child werkt intensief samen met 
allerlei andere goede-doelenorganisaties 
die in dezelfde gebieden actief zijn. 
En, wat heel belangrijk is, 85% van het 
ingezamelde geld gaat echt naar 
projecten, projecten die afgestemd zijn 
op de cultuur waaruit de betreffende 
kinderen afkomstig zijn; en dat is 
natuurlijk heel geruststellend. War Child 
zet psychosociale programma’s op 
waarbij muziek, creativiteit en sport 
worden ingezet zodat ze de psycholo-
gische en sociale ontwikkeling en het 
welzijn van de kinderen versterken.”

Activiteiten in Oudewater
Aan de verhalen die Judith bij organisaties 
vertelt zit vaak een inzamelingsactie 
vast. Ook binnen Oudewater kijkt Judith 
waar een verband gelegd kan worden 
tussen lokale activiteiten enerzijds en 
War Child anderzijds. Zo staan er naast 

contacten met verschillende scholen en 
bedrijven ook al een uitvoering van 
Studio Max Dance voor War Child op 
de het programma en gaat er wellicht 
iets in samenwerking met de Yellow 
Bellies geregeld worden. Judith zit 
duidelijk, naast haar werkzaamheden 
voor haar eigen bedrijf Birdwing Digital, 
ook voor War Child niet stil. Zo vinden 
klanten bij zowel de COOP als de 
JUMBO naast de fl essenautomaat 
bakjes waarin de statiegeldbonnetjes 
voor datzelfde goede doel gedeponeerd 
kunnen worden. Je kunt er bijna niet 
omheen; maar met zo’n doel voor ogen 
is dat ook niet helemaal onbegrijpelijk.
En nu gaat Judith ook nog eens, samen 
met haar vader, om nog meer geld in te 
zamelen, de Dam tot Damloop al 
hardlopend volbrengen. Dat hoopt ze 
tenminste, maar dat zal vast wel lukken. 
Ze loopt al langer met haar vader hard, 
volbracht vorig jaar haar eerste halve 
marathon en dan moet die 16 km van 
Amsterdam naar Zaandam ook wel 
lukken, hoewel ze daar ogenblikkelijk 
aan toevoegt: “Afgelopen winter had ik 
wel wat moeite om mezelf te motiveren. 
In april heb ik de draad weer opgepakt. 
5-7 kilometer loop ik vrij makkelijk, 
maar voor de ruim 16 kilometer Dam 
tot Damloop moet ik serieus aan de bak 
qua training... een uitdaging die ik graag 
aanga voor War Child!”
Wie team Valstar wil steunen met een 
fi nanciële bijdrage kan dat via de 
volgende link doen: 
voorwarchild.nl/team/team-valstar

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

BLIK op ...

OUDEWATER

Directeur 
Woningraat
Marieke Teitink is de nieuwe directeur 
van de Woningraat, de vroegere 
Woningbouwvereniging Oudewater 
die enkele jaren geleden samen 
gegaan is met twee andere 
corporaties in Benschop en Lopik.
Mevrouw Teitink volgt 
Karl Lissendorp op die sinds 1 juli jl. 
pensioengerechtigd is.
Mevrouw Teitink is bedrijfskundige, en 
heeft gewerkt bij woningcorporaties in 
Eindhoven, Nieuwegein en de afgelopen 
zeven jaar in Zeist.
Zij heeft intern opleiding tot bestuurder 
(van woningcorporaties) gevolgd. Zij is 
voornemens een actief beleid te voeren 
en regulier overleg te voeren met de 
Huurdersraat en het college van B&W. 
Het belang van de klant (woning-
zoekende en huurder) staat daarbij 
centraal, goede communicatie acht zij 
van primair belang.

Drie delen van ruim drie kilo, 
afgeladen met informatie over 
verschillende voorbije periodes, stelde 
Jacques, of Sjaak, Urselmann samen 
om zichzelf regelmatig zoeken op 
internet te besparen. Maar wellicht 
zijn anderen ook wel geïnteresseerd in 
een of meer van die boekwerken; of 
in een van de volgende delen die in de 
planning zitten, want er komen er nog 
meer. En hoe komt iemand ertoe om 
dat te gaan doen? Een boeiend 
verhaal van iemand die oorspronkelijk 
uit Limburg komt, maar nu al weer 
ruim veertig jaar in Oudewater woont.
Jacques schreef eerder (2014) al het 
boek Boeren in Heijen - waarover in 
boekwinkeltjes.nl onder andere vermeld 
staat: ‘De auteur beschrijft op prettig 
leesbare wijze de bijna driehonderd 
families die in deze periode boer zijn 
geweest of nog zijn … Daarnaast geven 
authentieke verhalen en foto’s een goed 
beeld van het boerenbestaan in de 
afgelopen ruim honderd jaar.’ En dat hij 
dat schreef is niet zo vreemd als je zelf uit 
een boerengezin in Heijen komt, zelf 
boer bent geweest op het gemengd 
bedrijf van je vader, de middelbare 
landbouwschool hebt doorlopen en nog 
aardig kunt schrijven ook; het boek had, 
zeker in die omgeving, vrij veel aftrek. 
Maar Jacques bleef geen boer. Op de 
leeftijd dat anderen zo ongeveer de HBS 
verlieten, ging hij ernaar toe; eerst 
overdag, maar later via de avondvariant. 
Nog steeds wel met het idee om iets met 
zijn eerdere ervaringen als boer te gaan 
doen; studeren in Wageningen aan de 
landbouwhogeschool wàs uiteraard een 
optie. Maar, toen bleek dat werken - 
tenslotte moest er ook geld in het laatje 
komen - en tegelijkertijd studeren in 
Wageningen niet zo goed samen gingen. 
Daarom bleef hij aanvankelijk wel werken 
in Wageningen, als practicumassistent, 
maar ging, een van zijn andere interesses 
inmiddels, economie studeren aan de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam. 
Urselmann was ondertussen getrouwd en 
het echtpaar kreeg twee kinderen. 
Een daarvan, zo bleek al vrij snel, was 
zeer ernstig gehandicapt. Het was, wat 
een ieder zich voor kan stellen, een te 
zware belasting om naast zijn werk ook 
nog te studeren.

Een onderbreking van tien jaar
Zijn studie heeft hij daarom onderbroken 
voor een periode die uiteindelijk een jaar 
of tien zou duren. Wel werkte hij op 
fi nancieel gebied, daar ging zijn studie 
tenslotte over, in Amsterdam en later in 
Arnhem. Maar … hij heeft die studie wel 
afgemaakt en, is inmiddels de 40 voorbij, 
wel fi scaal-econoom.

Hij werkte inmiddels, hoe kan het ook 
anders met een dergelijke achtergrond, 
als econoom op het ministerie van 
Landbouw. Urselmann kan daar boeiend 
over vertellen: de advisering van de de 
ambtelijke en politieke top, de 
samenwerking met de Ministeries van 
Financiën en Economische Zaken en ook 
met VROM. Het was veel vergaderen en 
veel schrijven. En dat schrijven bleef hij 
doen, ook in zijn vrije tijd en later, toen 
hij met pensioen was.

Neven- en nichtenreünie
Na een reünie van neven en nichten 
schreef hij de kladversie van Mijn familie 
en, na Boeren in Heijen, een tweede 
echte versie; zijn tweede boek dus. Over 
zijn familie viel vast ook wel veel te 
schrijven, als je grootvader 59 
kleinkinderen heeft. Ook schreef hij nog 
een boek met als titel Levensweg van 
boerenzonen (na de Middelbare 
Landbouwschool in Cuyk, 1960-1962). 
Gaandeweg was Jacques Urselmann zo 
bezig geweest met opzoeken van feiten, 
eerst op persoonlijk en later op het voor 
hem bijzonder boeiende politieke vlak. 
Dat steeds maar weer opzoeken van 
gegevens en af en toe een printje maken 
dat dan weer ergens systematisch 
opgeborgen moest worden begon hem 
tegen te staan. Zelf zegt hij daarover: “Ik 
ben politiek geëngageerd en ging vaak 
op zoek naar de verhalen over wereld-
mogendheden en over hun leiders. 
Maar het was iedere keer weer zoeken 
naar de juiste pagina’s. Dat was heel 
ongemakkelijk. Een samenhangend beeld 
van de verschillende naties en hun leiders 
kreeg ik er ook niet door.”

Wereldmogendheden, 
deel 1, 2 en 3
En daarom besloot hij de gegevens die hij 
vaker opzocht, altijd, in verband met de 
auteursrechten, gekopieerd van 
Wikipedia, systematisch bij elkaar te 
zetten, te bundelen en in boekvorm 
bijeen te brengen: een duidelijke indeling 
met index, overal hetzelfde lettertype, 
dezelfde lay-out en alle plaatjes in 
zwart-wit. En zo kwam het eerste boek 
er: Wereldmogendheden, deel 1, ruim 
750 bladzijden over de vijf grootmachten 
van zo ongeveer de Franse revolutie tot 
heden, met hun leiders en andere 
prominente persoonlijkheden in de 
politieke arena: de VS, China, Rusland, 
Japan en India met nog wat toegevoegde 
landen. Deel 2 volgde; dit gaat over een 
zeventiental andere belangrijke landen. 
Ook hier is er steeds een korte inleiding 
en wordt het geheel helder en duidelijk 
cijfermatig - wat verwacht je anders van 
een econoom - ondersteund. In dat deel 
zien we naast o.a. landen in Azië en 
Zuid- en Midden-Amerika ook 
bijvoorbeeld Nederland in de index staan. 
Deel 3 ten slotte gaat over vroegere 
grootmachten zoals bij voorbeeld het 
Heilige Roomse Rijk, het Ottomaanse 
Rijk en Oostenrijk-Hongarije, maar ook 
het Britse imperium en de Russische 
oorlogen en revoluties.
Zoals gezegd heeft Urselmann deze 
boeken in eerste instantie voor zichzelf 
gemaakt; hij liet van elk deel een viertal 
exemplaren drukken. Maar absoluut ook 
waardevol voor ander historisch 
onderzoek en voor geïnteresseerden in 
algemene zin. Bij voldoende belang-
stelling zouden er uiteraard meer 
exemplaren van gedrukt kunnen worden 
en ook het aanschaffen van een digitale 
versie behoort tot de mogelijkheden. 
En Urselmann kan er niet genoeg van 
krijgen, er staan nog drie boeken op 
stapel: een over de twee wereldoorlogen, 
een over de oorlogen buiten Europa en 
wat deel 6 moet worden, gaat over inter-
nationale organisaties en samenwer-
kingsverbanden. De eerste drie zijn 
inderdaad imposante boeken, niet alleen 
qua omvang, maar ook qua inhoud; dat 
zal met die volgende drie ook vast wel 
gaan lukken.
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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.

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

 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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Een druk of dromerig kind? 
ADHD-onderzoek 

neemt de twijfel weg.
Hekendorperweg 36a, Oudewater

Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

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

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

www.phhaastrecht.nl

AHLES
en

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 4.450,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 3.950,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

De ruige natuur
waar je zo van hield,
is je fataal geworden.

Wij zijn ontroostbaar door het verlies van  
onze sterke, lieve en wijze

Marcel Overbeek
* Cabauw,  † Linschoten,
 2 april 1961 10 augustus 2019

Wat een mooie fietstocht had moeten worden met 
je jongste dochter, is geëindigd in een drama.

Pauline
Gitta
Jeanne
Sophie en Alex

Donderdag 15 augustus is er tussen 15.00 en 
17.30 uur en tussen 19.00 tot 21.00 uur 
gelegenheid tot condoleren bij ons thuis.

De afscheidsbijeenkomst voor Marcel wordt 
gehouden op vrijdag 16 augustus om 09.30 uur 

in de aula van crematorium IJsselhof, 
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

Aansluitend is er een samenzijn in de koffiekamer.

Wilt u bloemen meenemen, dan graag enkele losse 
(onverpakte) wilde bloemen.

Correspondentieadres: 
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Overbeek,

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Herinner mij, in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon...

Verdrietig laten wij weten dat onze lieve zus, 
schoonzus, tante en oudtante is ingeslapen

Maaike Kortland
* Oudewater,  † Oudewater,
20 december 1937  28 juli 2019

Hans † en Lyda †
    Esther en Arno
        Merel, Jasmijn
    Alexander

Lydia en Johan

Wij hebben afscheid van Maaike
 genomen op vrijdag 2 augustus in 

Rouwcentrum ’t Waerdsche Hof, te Oudewater.

Op de nabijgelegen begraafplaats 
heeft zij haar laatste rustplaats gekregen.

Onze dank gaat uit naar allen die Maaike tijdens 
haar ziekbed hebben bezocht en geholpen.

De medewerkers van De Wulverhorst in 
Oudewater bedanken we voor de geweldige zorg 

die zij hebben verleend.

Familie Kortland

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Maria Vuik-Luijten
Weduwe van Hendrik Vuik sinds 1989

* 1 december 1930 † 7 augustus 2019

Zorgzame moeder/oma en eigenzinnig tot het einde.

Bert Vuik
Wim Vuik en Joan Hansman
   Thymen en Robin

Dotter 13, 2851 ZA  Haastrecht

De begrafenis heeft reeds in besloten kring 
plaatsgevonden.

Niet weggooien. Repareren!
elke vierde donderdag van de maand kan je in het cultuurhuis in oudewater terecht in het 
Repair Café. Voor het repareren van van alles en nog wat. Volgende keer kan je ook terecht 
voor het herstellen en verstellen van kleding.
de eerste twee bijeenkomsten waren een succes. er is behoefte aan meer handige klussers 
die willen helpen. Verduurzaam de wereld en begin bij jezelf!

wim van rooyen startte het repair Café in 
oudewater. eerder was hij al betrokken bij het 
opzetten van allerlei andere initiatieven.  
“Het is leuk om te helpen met het opzetten van 
dit soort organisaties en ervoor te zorgen dat 
het loopt. Het besturen laat ik graag aan 
anderen over. dat is niet mijn ding”.
de eerste twee sessies van het repair Café 
waren zeer succesvol. ondanks de vakantie-
periode was er voldoende aanloop. er werden 
stofzuigers gerepareerd en een klok die al bijna 
twaalf jaar niet meer liep. een koffiezetapparaat 
kregen ze weer aan de pruttel en een computer 
gaf weer sjoege na een paar handige 
ingegrepen.
“Mensen hebben de neiging om alles wat kapot 
is weg te gooien. vaak is het ook moeilijk om 
een reparateur in de buurt te vinden en kost het 
een vermogen om iets te laten repareren. 
inmiddels hebben we een groep van acht 
knutselaars bij elkaar getrommeld die helpen 

om spullen te repareren. je hoeft geen vakman 
te zijn als je vooral maar heel handig bent. 
vanaf de volgende keer, op donderdag 
22 augustus, zijn er ook twee vrouwen bij. 
die willen aan de slag met kleding.  
verstellen, vervangen van ritsen, korter maken 
van broeken en dergelijke. alle reparaties 
verrichten we gratis. alleen als we materialen 
moeten bestellen, dan moeten die worden 
betaald. voor de rest worden de kosten die we 
maken betaald vanuit giften en een fooienpot”.

dus op 22 augustus allemaal op naar het 
Cultuurhuis. Met je kapotte lamp, fiets, 
klok, kleding, computer, stofzuiger, koffie-
zetapparaat en andere kapotte spullen om 
ze tussen 14.00 en 16.00 uur te laten 
repareren. Handige klussers die willen 
helpen kunnen contact op met Wim van 
Rooyen 0348-562563. Mailen mag ook 
naar wvanrooyen@hetnet.nl

door Siem van der Burg
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 Dinsdag 13 augustus 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks,	behalve	woensdag
van	09.00	-	12.00	uur
Op	de	locatie	Medisch	Centrum	
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur	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	middelengebruik,	
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00	-	11.00	en	15.00	-	17.00	uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Agenda
•	 Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 10 september van 14.00 tot 15.00 uur 
in	het	stadskantoor,	Waardsedijk	219

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

•	 Vergadering Forum Samenleving
donderdag maandag 16 september om 20.00 uur

•	 Vergadering Forum Ruimte
donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur

•	 Vergadering gemeenteraad
donderdag 26 september om 20.00 uur

De	vergaderingen	vinden	plaats	in	het	oude	Stadhuis	aan	de	Visbrug	
(ingang	 Kapellestraat).	 Meer	 informatie	 over	 vergaderingen	 en	
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl

Wilt	u	spreken	tijdens	een	forum?	U	kunt	zich	aanmelden	bij	de	griffie:	
griffie@oudewater.nl	of	0348	566909

Textiel
Schone	versleten	of	kapotte	kleding	
worden	 hergebruikt	 als	 grondstof	
voor	dekens,	isolatiemateriaal,	poets-
doeken,	matrasvulling,	speelgoed	en	
zelfs nieuwe kleding.

Van al het ingezamelde textiel 
wordt 95% hergebruikt!

Wel in de textielcontainer
4 Herbruikbare kleren.
4	 Kleding	met	gaten,	vodden.
4 Oude gordijnen.
4	 Oude	schoenen,	riemen,	tassen.
4	 Huishoudtextiel	zoals	dekbed-
hoezen,	lakens,	dekens,	
handdoeken	en	dergelijke.

4	 Knuffels.

Niet in de textielcontainer
x Natte of met olie en verf 

vervuilde	kleding	of	textiel.
x	 Vloerbedekking,	kussens,	

dekbedden. (bij restafval)

Afval-
nieuwsbrief
Deze week vindt u de derde 
afvalbrief (augustus/september 
2019) op uw deurmat.

Daarin praten wij u onder 
andere	 bij	 over	 het	 nieuwe	
afvalinzamelsysteem dat we in 
2020 invoeren.

Ook leest u in deze brief dat we 
de	mini-	en	verzamelcontainers	
gaan	vervangen	door	gechipte	
exemplaren.	En	natuurlijk	krijgt	
u	handige	tips	om	bijvoorbeeld	
uw restafval te verminderen.

Vergunningen, 
toezicht en 
handhaving 
(VTH) 2019-2022
Het college van burgemeester en 
wethouders	 van	 Oudewater	 heeft	
op	9	 juli	2019	besloten	het	beleid	
voor	 Vergunningen,	 Toezicht	 en	
Handhaving	 (VTH)	 Oudewater	
2019-2022	vast	te	stellen.
In dezelfde collegevergadering is 
ook	het	VTH-Uitvoeringsprogramma	
2019	en	het	VTH-Jaarverslag	2018	
vastgesteld.

De	 nieuwe	 beleidsnota	 op	 het	
gebied	van	Vergunningen,	Toezicht	
en	 Handhaving	 vervangt	 de	 nota	
‘Integraal	 Handhavingsbeleid	
Oudewater	2015-2018’	en	trad	per	
30 juli 2019 in werking.

Zowel	 de	 beleidsnota,	 het	 uitvoe-
ringsprogramma	 alsmede	 het	
jaarverslag 2018 liggen van 30 juli 
tot en met 31 augustus 2019 ter 
inzage	 in	 het	 stadskantoor	 van	
Oudewater,	Waardsedijk	219.

Voor meer informatie bel 14 0348.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op 
te heffen aan de Lange Burchwal 24 in Oudewater.

Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien? De verkeersbesluiten 
zijn inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. De besluiten 
liggen van 13 augustus 2019 tot 26 september 2019 ter inzage.

Wilt	u	bezwaar	maken?	Als	belanghebbende	kunt	u	binnen	zes	weken	
na	de	publicatiedatum	een	bezwaarschrift	indienen.	Meer	details	over	
hoe	u	bezwaar	kunt	maken	vindt	u	in	de	verkeersbesluiten.

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Papekopperstraatweg	52 

in Papekop
	 het	bouwen	van	een	stal,
	 ingediend	op:	31-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4573105

•	 Lange	Burchwal	80 
in Oudewater

	 het	plaatsen	van	zonnepanelen	
op	een	plat	dak,

	 ingediend	op:	31-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4577275

•	 Opweg	24	in	Hekendorp
	 het	verbreden	van	de	oprit,
	 ingediend	op:	03-08-2019,	
dossiernummer:	OLO4583245

•	 Kerkwetering	11	in	Oudewater
	 het	verbouwen	van	een	
vrijstaande	woning	tot	hospice,	
ingediend	op:	26-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4568705

•	 Kerkwetering	11	in	Oudewater
	 het	verbouwen	van	een	schuur,
	 ingediend	op:	26-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4570189

•	 Noord-Linschoterkade	15 
in Oudewater

	 het	renoveren	van	een	woning	
met constructieve aanpassing 
kapconstructie,

	 ingediend	op:	01-08-2019,	
dossiernummer:	OLO4578657

APV/Bijzondere wetten
•	 Centrum	Oudewater
	 het	organiseren	van	 
Jaarmarkt	Heksen	in	Touw	 
op	27	juni	2020,

	 ingediend	op:	22-07-2019,	
dossiernummer: 1922249

•	 Diverse	wegen	binnenstad,	
Oudewater

	 het	afsluiten	van	de	weg	tijdens	
de	Jaarmarkt	Heksen	in	Touw	
op	27	juni	2020,

	 ingediend	op:	22-07-2019,	
dossiernummer: 1922250

•	 Gemeente	Oudewater
	 het	houden	van	een	collecte	
voor	NSGK	van	11	tot	en	met	
16	november	2019,

	 ingediend	op:	05-07-2019,	
dossiernummer: 1922251

•	 Leeuweringerstraat	8 
in Oudewater

	 het	organiseren	van	de	viering	
van	het	10-jarig	jubileum	van	
de	Kroeg	op	23	augustus	2019,

	 ingediend	op:	01-08-2019,	
dossiernummer: 1922323

•	 Hoenkoopse	Buurtweg	43	 
in Oudewater

	 het	organiseren	van	een	
Najaarsmarkt 
op	6	september	2019,

	 ingediend	op:	05-08-2019,	
dossiernummer: 1922333

•	 Centrum,	Oudewater 
het	organiseren	van	de	 
Open Monumentendag  
op	14	september	2019,

	 ingediend	op:	28-07-2019,	
dossiernummer: 1922285

•	 Diverse	wegen	binnenstad,	
Oudewater

	 het	afsluiten	van	de	weg	tijdens	
de Open Monumentendag op 
14	september	2019,

	 ingediend	op:	28-07-2019,	
dossiernummer: 1922286

•	 Parkeerplaats	Burg.	
Zielhuisstraat	in	Oudewater

	 het	plaatsen	van	een	
combicontainer vanaf week 36 
tot	week	50	2019,

	 ingediend	op:	29-07-2019,	
dossiernummer: 1922291

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Hekendorpse	Buurt	8 

in Hekendorp
	 een	milieu-neutrale	wijziging	 

en een interne verbouwing  
van	twee	pluimveestallen,

	 besluit:	verleend	op	23-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4444063

•	 Wijdstraat	17	in	Oudewater
	 het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan voor een 
reeds	aanwezig	terras,

	 besluit:	verleend	op	25-07-2019,	
dossiernummer: 1819822

•	 Papekopperstraatweg	52	 
in Papekop

	 het	bouwen	van	een	nieuwe	stal,
 besluit: aanvraag ingetrokken  
op	29-07-2019,	 
dossiernummer:	OLO4350859

•	 Wilhelmina	van	Pruisenbrug 
in Hekendorp

	 het	vervangen	van	de	
Wilhelmina	van	Pruisenbrug,

	 besluit:	verleend	op	23-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4441969

•	 Ruige	Weide	43	in	Oudewater
	 het	plaatsen	van	twee	kleine	
windmolens	bij	het	agrarisch	
bedrijf,

	 besluit:	beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4307797

•	 Rodezand	22	in	Oudewater
	 het	nieuw	bouwen	van	een	
schuur,

	 besluit:	beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4451167

•	 Diemerbroek	1	in	Papekop
	 het	renoveren	van	de	fundering,
 besluit: aanvraag ingetrokken 
op	31-07-2019, 
dossiernummer:	OLO4513667

•	 Goejanverwelle	22 
in Hekendorp

	 het	plaatsen	van	een	hekwerk	
op	een	plat	dak,

	 besluit:	geweigerd	op	31-07-2019,	
dossiernummer:	OLO4217193

APV/Bijzondere wetten
•	 Papekopperstraatweg	66 

in Papekop
	 het	schenken	van	
zwak-alcoholische	dranken	
tijdens	het	Dijkfeest	op	
5	oktober	2019,

	 besluit:	verleend	op	24-07-2019,	
dossiernummer: 1921854

•	 Papekopperstraatweg	66 
in Papekop

	 het	organiseren	van	het	
Dijkfeest	op	5	oktober	2019,

	 besluit:	verleend	op	24-07-2019,	
dossiernummer: 1921853

•	 Hekendorperweg	43	 
in Oudewater

	 het	organiseren	van	een	 
Open dag Dierenkliniek 
Benschop	Oudewater	 
op	5	oktober	2019,

	 besluit:	verleend	op	23-07-2019,	
dossiernummer: 1922245

•	 De	Boezem	en	Goejanverwelle	
Bovendijk in Hekendorp

	 het	organiseren	van	de	
Sinterklaasintocht	Hekendorp	
op	23	november	2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op	23-07-2019,	 
dossiernummer: 1922201

•	 Centrum	Oudewater
	 het	organiseren	van	 
evenement	Sinds	1265	 
op	28	september	2019,

	 besluit:	verleend	op	30-07-2019,	
dossiernummer: 1922115

•	 Diverse	wegen	centrum,	
Oudewater

	 het	afsluiten	van	de	weg	tijdens	
evenement	Sinds	1265	op	
28	september	2019,

	 besluit:	verleend	op	30-07-2019,	
dossiernummer: 1922116

•	 Visbrug	1	in	Oudewater
	 het	organiseren	van	 
Lange	tafels	en	vis	op	de	brug	
op	24	en	25	augustus	2019,

	 besluit:	verleend	op	25-07-2019,	
dossiernummer: 1922094

•	 Visbrug	1	in	Oudewater
	 het	afsluiten	van	de	weg	 

tijdens een culinair evenement  
op	24	en	25	augustus	2019,

	 besluit:	verleend	op	25-07-2019,	
dossiernummer: 1922095

•	 Visbrug	1	in	Oudewater
	 het	schenken	van	zwak-alcohol-
houdende	dranken	tijdens	een	
culinair evenement op 24 en 
25	augustus	2019,

	 besluit:	verleend	op	25-07-2019,	
dossiernummer: 1922096

•	 Gemeente	Oudewater
	 het	houden	van	een	collecte	
voor	NSGK	van	11	tot	en	met	
16	november	2019,

	 besluit:	vergunningvrij	op	25-07-
2019,	dossiernummer:	1922251

•	 Wijdstraat	17	in	Oudewater
	 het	exploiteren	van	 
café	De	Kater,

	 besluit:	verleend	op	31-07-2019,	
dossiernummer: 1921750

•	 Gemeente	Oudewater
	 het	houden	van	een	collecte	
van	het	Reumafonds	van	 
15	tot	en	met	21	maart	2020,

	 besluit:	vergunningvrij	op	23-07-
2019,	dossiernummer:	1922223
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A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
� Onderhoud en reparatie � Storingsdiagnose
 alle automerken � Airco service
� APK  � Banden en uitlaten
� Schadeherstel  

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 

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

Uitreiking
op 

14 oktober!

Samen vieren we de
winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel
mee in de winst. Inschrijven kan nog tot en met 20
september. 

Is jouw club al ingeschreven?

Lees alles op rabobank.nl/clubsupport

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Onoverzichtelijke 
werkplek? Het huis 
voelt niet als thuis?
Met een paar uur 

ondersteuning 
heb je inzicht in de 

mogelijkheden.

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 12 augustus t/m 18 augustus 2019. Week 33. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle 
maaltijd-

salades
schaal 400 gram

1.- KORTING*
3.00
2.00

_

_
5.39
4.39

Spa Duo of
 Touch Of

2 flessen à 1000/1250 ml 
combineren mogelijk

2.18
1.09

_

_
3.50
1.75

1+1 GRATIS*

Shoarmareepjes
per 100 gram

0.65
0.67

0.60

2.59 1.99

 Molenbrood 
vloerbrood 

 donker, pompoen 
of meergranen 

 heel brood 

Dr. Oetker 
Big Americans 

pizza
2 dozen  

à 410-460 gram
combineren mogelijk

6.90
3.45

_

_
7.78
3.89

1+1 GRATIS*

1.99
2.39 1.49Andijvie fijn, snijbonen  

of groentemix 
zak 400/500 gram

2.19 1.59
Pitloze witte druiven
bak 500 gram

1.38
1.78 1.25IJsbergsla  per stuk

Bosui per zak

Radijs zak 200 gram

Komkommer per stuk 
combineren mogelijk

2 STUKS

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

Problemen met je huid?
Puistjes pigment haargroei.
Kom langs voor een advies op maat!

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!
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Aan de Bovenkerkweg in Montfoort 
tegenover het voetbalveld wordt de 
grond bouwrijp gemaakt.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

door Sjoukje Dijkstra

Inwoners Montfoort en Linschoten 
bezorgd over woningtekort

Om aan een oplossing hiervoor te 
werken, kwamen Burgemeester & 
Wethouders van gemeente Montfoort in 
juni met een Woonvisie. Hierin geven zij 
aan verspreid over Montfoort en 
Linschoten 250 woningen te willen 
bouwen. Een aantal politieke partijen, 
waaronder Progressief Akkoord, heeft de 
gemeente daarop verzocht om te 
onderzoeken of er ruimte is voor 180 
woningen extra. Dit wil het College van 
Burgemeester en Wethouders graag laten 
onderzoeken, laat wethouder Jocko 
Rensen weten. “Iedereen was enthousiast 
in de raad. De woonvisie werd unaniem 
aangenomen. Ik begrijp dat de politieke 
ambitie er is om naar 430 woningen te 
gaan, en zie het als politieke opdracht 
om dit te onderzoeken.”

Krimp
De resultaten van het onderzoek zullen 
eind 2019 of begin 2020 bekend 
worden. Jocko Rensen: “Dat begint bij 

het ophalen van informatie bij de 
inwoners van Montfoort en Linschoten. 
Daarnaast spreken we met belangheb-
benden als makelaars, zorgpartijen, 
projectontwikkelaars, enzovoort. Aan 
hen worden de uitgangspunten 
voorgelegd: de trends, zoals 
demografi sche krimp en verandering van 
woonbehoeften. Door meer huizen bij te 
bouwen, denken mensen minder 
kwetsbaar te zijn, maar ze realiseren zich 
niet dat er voor een goede doorstroming 
ook passende alternatieven en 
voorzieningen moeten zijn. Zo komt het 
vaak voor dat alleenstaanden in een 
eengezinswoning blijven wonen, nadat de 
kinderen uit huis zijn. Misschien is het 
een idee om die mensen appartementen 
aan te bieden?”

Sociale woningbouw
Bovens vertelt: “Wat we vooral belangrijk 
vinden, is dat dertig procent sociale 
woningbouw zal zijn. Dat is voor een 
groep die we niet mogen vergeten. 
Die verdient een inhaalslag, omdat 
huizen voor deze groep nu in de 
gemeente Montfoort beperkt aanwezig 
zijn. Verder moet er ook nog iets zijn 
voor starters. Dat is een groep die we 
extra aandacht geven. Jongeren die hier 
willen blijven, willen we kunnen 
bedienen, zodat ze niet naar elders 
vertrekken. We hebben ze ook gewoon 
nodig om de bestaande voorzieningen in 
stand te houden.”
Rensen beaamt dat. “Wil je die mensen 
hier houden, dan is het van belang om 
betaalbaar te bouwen. Dat is misschien 
ook wennen voor de mensen, omdat het 
anders en doelmatiger is, kleiner. En dat 
is vaak gelijk ook het probleem. Mensen 
willen betaalbaar wonen, maar hebben 
ook hun wensen als het gaat om 
oppervlakte en bouwstijl. Dat kan niet 
meer anno 2019. Daarbij roept sociale 
woningbouw bij sommige mensen ook 
een schrikbeeld op. Dat je heel fatsoenlijk 
kunt wonen voor een huurprijs onder de 
720 euro behoeft blijkbaar uitleg.” 
Plekken voor sociale woningbouw moet 
de gemeente nog zoeken. Daarbij betrekt 
Montfoort onder andere Sociale 
Woningcorporatie GroenWest, die daar 
volgens Rensen graag in investeert.
Met alleen woningen neerzetten, kom je 
er niet, meent de wethouder. Daarom 
moet er volgens hem ook meer aandacht 
zijn voor ieders zogenaamde 
wooncarrière. “Als starter begin je in een 

starterswoning. Daarna schuif je door en 
maak je ruimte voor een andere starter. 
Precies om die reden houdt de Woonvisie 
rekening met de manier waarop de 
samenleving zich ontwikkelt. 
De behoeftes van mensen veranderen. 
Dan is het goed om niet alleen maar 
woningen bij te bouwen, maar ook 
rekening te houden met een goede 
kwalitatieve samenstelling van aanbod 
van diensten. Veel mensen realiseren 
zich bijvoorbeeld niet dat extra 
woningbouw van invloed is op de 
mobiliteit. En waar ga je die woningen 
dan bouwen…? Ook dat heeft veel 
invloed. De gemeente Montfoort heeft 
bijvoorbeeld een matige aansluiting op 
het Openbaar Vervoer. Scholen hebben 
last van teruglopende kinderaantallen. 
Moet je dan jonge gezinnen gaan 
huisvesten? Wie wil hier wonen? Wat 
bieden wij aan en wat willen wij? Nu zijn 
hier in de regio een aantal onderzoeken 
gedaan, als onderdeel van een 
Economisch Prognose Programma. 
Montfoort was daar onderdeel van. 
Dat verhaal zullen we goed analyseren, 
zodat we antwoord kunnen geven op die 
vragen.”

Waar gaat er gebouwd worden?
Waar de 250 (+180) woningen dan 
gebouwd moeten gaan worden is dan de 
vraag. Han Bovens meent dat het 
mogelijk moet zijn om de 250 geplande 
woningen intern op te lossen. Binnen de 
kernen van Montfoort en Linschoten. 
“Nu zijn we bijvoorbeeld bezig bij de 
Johan de Ridderlaan, waar tien 
woningen worden gebouwd. Zodra het 
scholencomplex (Howiblo, Graaf Jan en 
Hobbitstee) verhuist, is daar ook ruimte. 
Zo zijn er prima locaties om woningen te 
bouwen. Als het daarna intern niet meer 
realiseerbaar is, moeten we toch gaan 
kijken buiten de rode contouren. Niet dat 
we blind gaan bouwen in het groen, 
maar locaties aan de rand van de stad of 
het dorp. Daarover gaat de Provincie. 
Die moet daar toestemming voor geven.”
Wethouder Rensen is wat pessimisti-
scher. “Die 250 binnenstedelijk bouwen, 
gaan we niet redden. Ik vrees dat we de 
rode contouren daarvoor al moeten op 
trekken. Dan komen er nog 180 
woningen bij.” Hij benadrukt dat hij de 
gemeenteraad ook duidelijk heeft 
gewezen op de eventuele consequenties. 
“We zijn een groene gemeente. 
We zitten in het Groene Hart. 
Een consequentie kan zijn dat we meer 
in het groen moeten bouwen. Dat willen 
we nu goed in beeld brengen: als dit de 
ambitie is, dan zijn dit de gevolgen.
Die identiteit van Montfoort willen we in 
stand houden”.

Inwoners van Montfoort en Linschoten hebben tijdens een recent gehouden 
bijeenkomst hun bezorgdheid geuit over het woningtekort in hun gemeente, zo 
laat Progressief Akkoord weten. Han Bovens van Progressief Akkoord vertelt 
blij te zijn met de nieuwe Woonvisie 2019 - 2030 die op tafel ligt, maar uit ook 
zijn zorgen. Met name jongeren en ouderen blijken moeite te hebben met het 
vinden van betaalbare huur- en koopwoningen. Maar ook jonge gezinnen, 
gescheiden mensen en anderen in urgente situaties hebben moeite met het 
vinden van een woning. De doorstroming in de woningmarkt stokt.

Directrice Marie-José Hermans wil waarde toevoegen met SWOM

“De O in SWOM is van ondersteuning voor iedereen!”
Het is alweer een half jaar dat ze als directrice aan het roer staat van SWOM 
(Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/ Linschoten). Marie-José Hermans 
voelt zich hier helemaal op haar plek. Haar doel: “SWOM nog beter op de kaart 
zetten als welzijnsorganisatie van en voor iedereen.”

Ze heeft heel veel ideeën voor SWOM. 
“Het moet duidelijk zijn dat de O in onze 
naam voor Ondersteuning staat. 
“Veel mensen denken nog dat het alleen 
om ouderen gaat, maar het is voor alle 
(volwassen) inwoners van Montfoort. 
Met als uitzondering de inzet voor 
jeugdige mantelzorgers. Natuurlijk zijn 
ouderen ook onze doelgroep. Maar we 
doen nog zoveel meer voor anderen. 
Bij het Aanschuifdiner bijvoorbeeld is 
iedereen welkom. Grootouders met 
(klein)kinderen, alleenstaanden, jonge 
stelletjes, enzovoorts.”
Als ze eenmaal op haar praatstoel zit, 
wordt duidelijk hoe gedreven en 
gepassioneerd Hermans is. Tegelijk 
spreekt ze ingetogen en vertelt ze heel 
bescheiden over haar rol. Ze is niet van 
de spotlights. Liever zet ze alle 
medewerkers van SWOM zelf in het 
zonnetje. “Wat ik wil doen is de kaders 
scheppen, samen de stip op de horizon 
bepalen en de juiste koers vinden. 
Bij SWOM werken allemaal 
professionals. Van hen hoor ik wat zij 
nodig hebben, zodat ik ze kan 
ondersteunen en de veiligheid en ruimte 
kan bieden om hun werk goed te doen.”

Ambitieus
Sinds ze het stokje overnam van 
Maria Hamers, is ze ambitieus aan de 
slag gegaan. “SWOM heeft een roerige 
periode achter de rug. Maria Hamers 
heeft heel veel basis en structuur 
gebracht, wat zeer waardevol is. 
Daardoor kan SWOM zich nu verder 
ontwikkelen.” Daarbij laat Hermans zich 
inspireren door een uitspraak van 
wethouder Jocko Rensen. “De eerste 
dag dat ik hier werkte, kwam hij binnen 
en vertelde dat hij hier ook nog niet zo 
lang zat. Hij zei: ‘Ik ben ingevoegd. 
Ik kijk nu wat ik kan toevoegen.’ 
Dat vond ik mooi.
Hermans is bijzonder te spreken over de 
goede en constructieve samenwerking 

met de gemeente Montfoort. Er is een 
fi jne samenwerking met de betrokken 
ambtenaren. “Begin juni is de gemeente-
raad bij ons op bezoek geweest. 
Tijdens een interactief programma 
dachten gemeenteraadsleden mee met 
vraagstukken van SWOM. Hierbij werd 
ze gevraagd op de stoel te gaan zitten 
van een professional om twee (geanoni-
miseerde) casussen uit te werken. 
Dat was heel waardevol, want hierdoor 
weten ze met welke uitdagingen SWOM 
professionals te maken hebben, en 
binnen welke wettelijke kaders zij moeten 
opereren. Ze waren erg enthousiast en 
stelden interessante vragen.”

Hoe meet je geluk?
Hermans wil SWOM nog dichter bij de 
inwoners van Montfoort en Linschoten 
brengen. “Hoe meet je geluk? Wat is 
welzijn? Wat is de wens van de inwoners? 
Zijn zij tevreden met ons? Waar hebben 
ze behoefte aan? Ik wil bekijken hoe we 
dat inzichtelijk kunnen maken en 
manieren onderzoeken, waarop we dat 
in ons werk kunnen verwerken. 
Integraal werken is daarin heel belangrijk. 
Niet alleen met de gemeente en partners 
binnen het sociaal domein. Ook binnen 
SWOM.”
Dat SWOM in het Huis van Montfoort is 
gevestigd ziet Marie-José Hermans als 
een groot voordeel. “Dit werkt zo goed. 
Jeugdwerk zit aan de overkant, we 
steken geregeld over voor overleg. 
Ook het lijntje naar de accountmanagers 
van de gemeente Montfoort is kort. 
We kunnen bij elkaar naar binnen lopen, 
wie dat bedacht heeft: het werkt heel fi jn 
voor SWOM!”

Centraal
“De cliënt staat centraal in ons denken 
en werken”, zegt Hermans, “alles moet 
om hem of haar draaien. We zetten 
mensen in hun kracht en ondersteunen 
hen daarbij. De inwoner participeert naar 

vermogen, wij reiken aan. Of dit nu 
welzijn is, maatschappelijke 
ondersteuning of sociale voorzieningen 
op maat. De inwoners weten zelf heel 
goed wat zij nodig hebben.”
Daarbij benadrukt ze met klem: “We 
willen mensen met elkaar verbinden. 
Wij gaan uit van hun eigen kracht, die 
willen we aanboren. Wij scheppen dan 
slechts de voorwaarden. Neem het 
Aanschuifdiner. Wij faciliteren de 
mogelijkheden, zodat mensen lekker met 
elkaar kunnen eten. Het is een gezellig 
samenzijn. Dat gaat verder. Je komt in 
gesprek met iemand, deelt ervaringen en 
zorgen. ‘Doet je radio of lamp het niet? 
Ik kom je helpen.’ Je biedt mensen de 
kans om zelf hun netwerk uit te bouwen.. 
Het gaat erom dat mensen gezien zijn en 
gezien worden.”
“Eten is een van de meest verbindende 
activiteiten. De keuken in het 
DoeMeeHuis is daarom heel belangrijk 
volgens Marie-José Hermans Daar 
komen basisbehoeften bij elkaar. Ze is 
dan ook heel blij met de ruimhartige 
sponsoring vanuit het bedrijfsleven in 
Montfoort en Linschoten. Zo sponsort 
Kiremko een geheel nieuwe 
professionele keuken in het DoeMeeHuis 
van Montfoort. Bedrijven als Van den Pol 
Elektrotechniek en MartInterieur sluiten 
zich hierbij aan. Dit zijn ook de bedrijven 
die keer op keer gastheer willen zijn, als 
de scootmobielclub op pad gaat. “Die 
sponsoring in natura is ook heel 
belangrijk”, aldus Hermans. Ze is heel blij 
dat er binnenkort een professionele 
keuken is in het DoeMeeHuis. 
Dan kunnen er eindelijk uitgebreide 
kookworkshops gegeven worden.” 
Ook de Vrienden SWOM is ze meer dan 
erkentelijk voor hun bijdragen. Zij gaan 
alle benodigde kookspullen fi nancieren 
via verschillende sponsoracties.
Het grote aantal vrijwilligers van SWOM 
vindt Hermans ongekend. En de 
verscheidenheid in activiteiten, die 
daardoor aangeboden kunnen worden, 
heeft haar positief verrast. Als voorbeeld 
noemt ze de onder andere de vrijwilligers 
die de sluis bedienen, maar ook de 

vrijwilliger die in Linschoten vijf dagen 
per week om 12.00 uur de klok wil 
luiden. “Dat is toch fantastisch!”

Begeleiding en scholing
“Daarom willen we ook als SWOM nog 
meer begeleiding en scholing aanbieden, 
zodat onze vrijwilligers zich verder 
kunnen ontplooien en ontwikkelen.” 
De vrijwilligers hebben een belangrijke 
signaalfunctie, laat ze weten. “Zeker als 
ze bij de mensen thuis komen, of over 
langere tijd regelmatig contact met hen 
hebben. Zij zijn degenen die de signalen 
opvangen en mocht dit tot bezorgdheid 
leiden, SWOM inlichten. Op zo’n 
moment kan Maatschappelijk Werk of 
een dementieconsulent ingeschakeld 
worden. Wij willen vrijwilligers zo lang 
mogelijk aan ons binden. Door onder 
andere de verhoging van de AOW-leeftijd 
merkt SWOM dat het steeds moeilijker 

wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden”, 
aldus Hermans. Een oplossing moet 
gevonden worden in een fl exibele 
opstelling vanuit SWOM. “Er zijn volgens 
mij mogelijk vrijwilligers die incidenteel 
de handen uit de mouwen zouden willen 
steken, maar die zich niet op vaste tijden 
kunnen of willen binden. Vaak is dat dan 
omdat ze zelf een baan hebben, en ze 
het er alleen af en toe bij kunnen doen.”
Aan die doelgroep wil SWOM ook 
tegemoet komen. “Dat kunnen we doen 
door de mogelijkheid te geven aan 
vrijwilligers om op ad-hoc basis vrijwilli-
gerswerk te doen. Inherent daaraan 
betekent het wel dat we meer vrijwilligers 
nodig hebben. Ook om ons serviceniveau 
minstens op gelijk niveau te houden. 
Zo staan inwoners én vrijwilligers 
centraal. Dat is hoe het moet zijn.”

Meer informatie: www.swomontfoort.nl

door Sjoukje Dijkstra
HairPlaza Montfoort 
gaat gratis knippen
Het klinkt te mooi om waar te zijn. 
Maar kapsalon HairPlaza uit 
Montfoort gaat het toch doen! 
Iedereen die minimaal 30 centimeter 
haar laat afknippen wordt gratis 
geknipt. De 30 centimeter haar 
wordt gedoneerd aan de stichting 
‘Haarwensen’.
“Haarwensen” maakt van dit haar 
pruiken voor kinderen die door een 
medische behandeling of kaalhoofdigheid 
hun eigen haar verloren zijn. 
‘Haarwensen’ voorziet deze kinderen 
kosteloos van een pruik.
Lotte Veltman - Veenbrink, Sandra 
Vermeulen en Charlotte Blom zetten zich 
graag in voor dit goede doel. Helaas is 
een mooie bos haar niet voor iedereen 
weggelegd. Wanneer een kind ziek is en 
geen haren meer heeft zal hij/zij zich 
nog zieker voelen. Wij zijn gezegend met 
gezonde kinderen en willen daarom 
graag iets voor anderen betekenen.

Wilt u ‘Haarwensen’ ook helpen, doneer 
dan uw staart. HairPlaza knipt er 
kosteloos een nieuw model in.
Aanmelden voor de actie kan bij de 
kapsalon: HairPlaza, Vlasakker 15 te 
Montfoort - 0348-508194.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Siem van der Burg

Echt heel bijzonder
Ze zijn echt hoor. Drie kersen aan hetzelfde stokje. Niet aan elkaar geplakt! 
De drie zusjes Tess, Evie en Inge kijken er gebiologeerd naar. Dit komt maar heel 
zelden voor. Opa Arie Oosterom ontdekte de zeldzaamheid toen hij een aantal 
kistjes met kersen in de koeling zette.

Als oma Els Oosterom de kersen toont, 
weet kleindochter Tess haarfi jn uit te 
leggen dat het ‘Kordia’-kersen zijn. 
Een van de veertig soorten die de familie 
verbouwt. De Kordia springt er qua 
smaak en grootte wel uit. Inmiddels 
hebben ze, verdeeld over zes plaatsen in 
de regio, negen hectare kersen staan. 
De meeste soorten hebben een lage 
stam. Alleen in Haarzuilens staat twee 
hectare met een hoge stam.
Op de jongste locatie, waar vier jaar 
geleden de kersen werden aangeplant, is 
in juni 2019 aan de Heeswijk 38 in 
Montfoort de nieuwe kersenhut geopend. 
De drie zussen vinden het erg leuk dat de 
winkel en opslagruimte ‘de drie zussen’ 
heet. Ze zijn al net zo enthousiast en 
spraakzaam over de kersen als hun oma. 

Vader Ries Oosterom is zeven jaar 
geleden bij het bedrijf gekomen en zet 
het bedrijf voort. Maar als je met name 
naar Tess (9 jaar) luistert, is de kans groot 
dat de familie niet in de war hoeft te 
zitten over de continuïteit en de 
commercie.
Volgens Els Oosterom is 2019 een prima 
fruitjaar. De kersen zijn groot, stevig en 
zoet. Het is duidelijk dat de kersen en het 
overige fruit zoals aardbeien, pruimen en 
frambozen baat hebben gehad bij het 
goede voorjaar en de warme zomer. Tot 
eind augustus kan er van de kersen 
genoten worden. Ze zijn nog ruimschoots 
voorhanden. Overigens meestal met één 
kers aan één stokje.

In Den Haag wordt op 15 augustus de Nationale Indië-herdenking 
gehouden. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Japanse 
bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Let’s sit down; jaarlijkse 
Indië-herdenking in Linschoten
Op vrijdag 16 augustus wordt aan de herdenking een lokale en geheel eigen 
invulling gegeven in Linschoten. Initiatiefnemer Nico van Asdonck organiseert 
een samenzijn, oftewel ‘kumpulan’, waar onder genot van een kop koffi e/thee 
met elkaar gesproken kan worden over deze Indische periode.
Het doel? De tijd nemen om de geschiedenis van Nederlands-Indië door te 
geven, met elkaar én voor elkaar.
Op 15 augustus 1945 werd de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gestaakt: een 
historisch kantelpunt. Vanwege de oorlog wonen er vandaag de dag maar liefst twee 
miljoen mensen in Nederland met wortels in Nederlands-Indië. Ieder met een eigen 
verhaal. Verhalen en herinneringen die het waard zijn om doorgegeven te worden. 
Van generatie op generatie, van oud op jong én van jong op oud.
Tijdens de lokale Nederlands-Indië herdenking zal daarom het verhaal van de 
bezoeker centraal staan. Een ieder met Indische/Indonesische ervaringen is van harte 
welkom om ervaringen te delen. De gesprekken zullen plaatsvinden aan de koffi etafel. 
Voor een muzikale omlijsting wordt gezorgd. Liedjes als Terang Bulan, Burung kaktua, 
Brandend Zand en Ritme van de regen zullen door enkele gitaristen gespeeld worden 
onder het genot van koffi e, thee met spekkoek, kelepon en wadjik
Geïnteresseerden, muzikanten en vocalisten zijn méér dan welkom. Neem de tijd om 
elkaar te ontmoeten in het gesprek: let’s sit down! Eenieder die behoefte heeft aan 
een gedenkwaardig samenzijn of gewoon geïnteresseerd is in de achtergronden van 
Indische streekgenoten, is op vrijdag 16 augustus vanaf 20.00 uur in de Tol aan het 
juiste adres.

Voor muzikanten en/of vocalisten die betrokken willen zijn bij de muzikale 
omlijsting van de herdenking staat de deur ook wijd open. Zij kunnen contact 
opnemen met Nico van Asdonck via: 06-26254391 of info@pinda-saus.nl

Herhaalde oproep voor spullen en 
verhalen over ‘Trouwen in Montfoort 
tussen + 1940 en 1970’

De Stichting Oud Montfoort (SOM) deed eerder al een oproep aan de inwoners 
van Montfoort om te helpen met een expositie over ‘huwen in Montfoort in het 
verleden’. Het initiatief is ontstaan met het oog op de komende Open 
Monumenten Dag van 14 september 2019. Het thema van die dag is ‘feesten en 
vermaak’. Vanuit dit thema werd de relatie met trouwen gelegd. Het loopt helaas 
nog geen storm met de reacties. De SOM geeft het echter niet op.

verkeringstijd, verlovingstijd en/of het 
huwelijk willen delen, zijn van harte 
uitgenodigd om hun herinneringen op 
papier te zetten. Als u het prettiger vindt 
om uw verhaal aan iemand van de SOM 
te vertellen, die dat dan voor u opschrijft, 
kan dat ook. Voor de leukste verhalen 
heeft de winkeliersvereniging Montfoort 
drie tegoedbonnen van 150, 100 en 50 
euro beschikbaar gesteld.
Dus bent u vóór 1970 in Montfoort 
of nabije omgeving getrouwd en wilt u 
kans maken op een tegoedbon van de 
winkeliersvereniging, schrijf of mail dan 
uw verhaal naar:
Peter Gruters, tel. 06-11907746 / 
pjcgruters@hotmail.com of naar 
Kees Bazuine, tel. 0348-472710 / 
k.c.bazuine@gmail.com
U kunt hen ook bellen om een afspraak 
te maken voor het vertellen van uw 
verhaal of het in bruikleen geven van 
spullen.

Er zijn inmiddels wel wat spullen, foto’s 
en verhalen verzameld. Die zijn al in een 
vitrinekast in het stadhuis geplaatst. 
“Maar om er een leuke expositie van te 
maken, kunnen we veel meer gebruiken”, 
zegt medeorganisator Kees Bazuine. 
“Montfoortenaren die voor 1970 in het 
huwelijk traden en nu dus 50, 60 of 
meer jaren getrouwd zijn, deden dat in 
een heel andere tijdsgeest.
Wij doen een oproep om leuke en 
bijzondere herinneringen over die tijd op 
te halen en spullen die we tentoon 
kunnen stellen in bruikleen te geven.
Te denken valt aan trouwfoto’s, kleding, 
trouwboekjes en trouwaktes, 
bruidsuikers, corsages, specifi eke bruids-
geschenken, et cetera”. Uiteraard zijn 
trouwfoto’s, of -spullen van ouders of 
grootouders ook van harte welkom.
Naast de spullen is de SOM vooral op 
zoek naar verhalen om de expositie in 
het tijdsbeeld van toen te plaatsen. 
Mensen die hun verhaal over de 

Opbouw van de expositie in het stadhuis.

Aftellen naar de VOM ... 
de leukste week van de vakantie
Voor heel veel kinderen in Montfoort 
is de laatste week van de vakantie de 
leukste. Met z’n allen naar de VOM. 
Lekker op een luchtkussen springen, 
zwemmen in het Knopenbad, broodje 
bakken, knutselen, kleien of een hut 
bouwen.
De nieuwbakken voorzitter Quincy 
Vianen moet lachen als gevraagd wordt 
naar de volledige naam. “Ehhh.....
Vakantie Ontspanning Montfoort”, volgt 
er na enig nadenken. “Daar vraagt nooit 
iemand naar! De VOM is gewoon de 
VOM. Het is een begrip voor iedereen 
die in Montfoort is opgegroeid”.
Zelf is hij er ‘gewoon’ ingerold. Eerst tot 
zijn 12e als deelnemer. Daarna mocht hij 
als medewerker aan de slag. Stoppen 
met de VOM was geen optie. Als het dan 
niet meer kon als deelnemer, dan moest 
het maar als medewerker. Op zijn 16e 
werd hij ‘Hoofd Huttendorp’. De titel is 
al mooi, maar om het te zijn was nog 
mooier. Daarna zat hij zes jaar in de TD 

(Technische Dienst). Hij regelde het licht 
en geluid. Geen vreemde stap als je de 
eigenaar van ‘Q.Vianen Elektrotechniek’ 
bent. Dit jaar is hij dan voor het eerst als 
voorzitter actief. Een zomer zonder VOM 
kan Quincy zich niet voorstellen. 
“De kinderen komen op plaats 1 tot en 
met 10. Maar op plaats 11 staan toch 
met stip de medewerkers van de VOM. 
We doen het zeker ook voor ons eigen 
plezier. Ongeveer vijftig vrijwilligers, acht 
bestuursleden, zeven TD medewerkers 
en acht DT medewerkers gaan er weer 
vol voor.
Het DT-team (Decor Team) is nieuw.
Bestaat het TD-team uit alleen maar 
jongens, het DT-team kent alleen maar 
meiden. “Dat is wel wat rolbevestigend, 
maar het is zo ontstaan. Het is op dit 
moment niet anders.
Ter compensatie lopen de mannen van 
de TD rond in een roze T-shirt. 
Dat van de DT zal wel blauw worden”, 
zegt Quincy met een brede lach.

“De vakantieweek in Montfoort is niet 
uniek. Heel veel plaatsen kennen zo’n 
soort evenement. Het is wel uniek dat we 
de VOM door heel veel sponsors gratis 
toegankelijk weten te houden, geen 
moeite hebben met het vinden van 
vrijwilligers en dat we elk jaar weer 
nieuwe verrassende dingen verzinnen.”
“Elk jaar hebben we ook een nieuw 
thema. Dit jaar is dat ‘Safari’.
Het speelt zich af op het eiland ‘Tuvalu’. 
Noortje en Guus komen daar per 
ongeluk terecht. Maar hoe komen ze 
daar weg? Ze moeten een heel belangrijk 
pakketje naar opa en oma brengen in 
Amerika. De stamleden van Tuvalu zijn 
gelukkig heel behulpzaam en samen gaan 
ze op safari. Het verhaal is spannend 
maar loopt met de hulp van alle kinderen 
altijd goed af. Dus allemaal komen naar 
de leukste week van de vakantie!”
Details kan je vinden op 
www.vomweek.nl en op Facebook.

Piano met kruk, zoekt pianist
Op de tweede zaterdag van september is ‘De Uitmarkt’ van Cultureel Montfoort 
al een aantal jaren een begrip. Vele plaats/streekgenoten maken gebruik van 
de mogelijkheid om op te treden voor een klein maar steeds wisselend publiek. 
Vanaf 16.00 uur is het een komen en gaan van publiek en groepen.
Een rustpunt in het programma is het met elkaar gebruiken van het ‘Uitmarkt’-menu. 
Voorgaande jaren werd dit onder en tijdens het programma gedaan. Een combinatie 
die niet helemaal werkt. Dit jaar willen zij dit anders aanpakken: “Voor deze 45 
minuten in het programma zoeken wij sfeer/achtergrond muziek. Beschikbaar is een 
Kawai digitale piano met kruk en hiervoor zoeken wij iemand die graag zijn 
muzikaliteit met publiek wil delen. Lijkt het je leuk, een uitdaging, ‘oh dat wil ik wel 
even doen’. Welke motivatie ook, je bent van harte welkom op 14 september. 
Een lekkere maaltijd en het applaus van het publiek is je honorarium. Bij belang-
stelling even een mailtje naar: info@cultureelmontfoort.nl en wij nemen contact op.”

Op woensdag 31 juli jl. vertrok een 
volle bus met maar liefst 55 personen 
vanuit Montfoort naar de Linnaeushof 
in Bennebroek. De planning was om 
met de bezoekers van de leer- en 
spelmiddagen van de stichting 
WegWijs Montfoort-Linschoten, 
optimaal te gaan genieten van de 
Linnaeushof, Europa’s grootste 
speeltuin. Helaas hadden de 
weergoden besloten dat het op die 
dag, met name in Bennebroek, de 
hele dag zou stortregenen.
Gelukkig liet niemand hier door zijn 
humeur bederven en hebben de 
kinderen zich geweldig vermaakt in de 
binnenspeeltuin.
Tegen vieren werd het droog, maar 
omstreeks half vijf zouden we alweer 

Op woensdag 31 juli jl. vertrok een 

Uitje stichting 
WegWijs Montfoort

vertrekken. Het was onmogelijk om de 
hele groep, die eindelijk naar buiten kon, 
te mobiliseren voor een groepsfoto. 
Bijgaand plaatje is dan ook verre van 
compleet.
Ondanks de barre weersomstandigheden 
ging iedereen weer blij en tevreden de 
bus in. De kinderen hebben genoten van 
een heel leuk uitje, dat mogelijk is 
gemaakt door een gift van protestantse 
gemeente de Rank. Alle deelnemers 
kregen bovendien aan het begin van de 
dag een rugzakje uitgereikt, gevuld met 
lekkernijen, die aangeboden werden door 
diverse sponsors. Een hele verwennerij!
Namens alle deelnemers veel dank aan al 
deze gulle gevers !!

Voor nadere informatie zie www.swml.nl

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg
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Afvalkalender augustus 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

Afdeling 
Burgerzaken en 
Burgerlijke Stand 
gesloten op 
21 augustus
Op woensdag 21 augustus kunnen er in verband met 
technische werkzaamheden geen producten van de 
afdeling Burgerzaken (zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen en uittreksels) aangevraagd en opgehaald 
worden. Ook kan er die dag geen afspraak gemaakt 
worden met de afdeling Burgerlijke Stand.
Vanwege dezelfde technische werkzaamheden kunnen 
er op dinsdag 20 augustus geen spoedaanvragen in 
behandeling worden genomen.
Gaat u op vakantie naar het buitenland?
Check op tijd de geldigheid van uw paspoort of 
identiteitskaart.
Verloopt uw reisdocument?
Maak dan een afspraak via 0348-476400~
of via onze website www.montfoort.nl.

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 medewerker afdelingsondersteuning en administraties
Vind jij het leuk om een spin in het web te zijn? Krijg je energie van een veelzijdige administratieve functie met 
verschillende taken bij meerdere teams en kan jij snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en taken? 
Dan is onze vacature voor medewerker afdelingsondersteuning en administraties echt iets voor jou. 
We zoeken een enthousiaste, stressbestendige, proactieve teamplayer, die minimaal drie jaar ervaring heeft als 
administratief medewerker binnen een gemeente, provincie, waterschap of omgevingsdienst. Je basis is het 
bestuurssecretariaat waarbij je samen met de bestuursecretaresse het college ondersteunt. Daarnaast voer je 
administratieve werkzaamheden uit ter ondersteuning van verschillende collega’s op diverse taakgebieden.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande vacatures op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 26 augustus je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Vanaf dinsdag 13 augustus 2019 vinden er wegwerk-
zaamheden plaats aan de Jacob Barneveldstraat ter 
hoogte van Nieuwe Lindescote in Linschoten.
De rijbaan wordt deels verbreed en er wordt een 
passeerhaven aangebracht. De werkzaamheden zijn 
naar verwachting binnen twee weken afgerond.
Verkeershinder
Deze werkzaamheden kunnen mogelijk lichte 
verkeershinder opleveren. Over het algemeen zal het 
verkeer gewoon doorgang kunnen vinden.
Wanneer de weg een dag of dagdeel afgesloten moet 

Vertraging bij 
verbreden fi etspad 
N204 Linschoten
De geplande werkzaamheden van de provincie 
Utrecht voor het verbreden van het fi etspad langs 
de M.A. Reinaldaweg (N204 ) zijn vertraagd.
Het gaat om het gedeelte tussen de A12 en 
Linschoten (Van Rietlaan). Vanwege nieuwe 
regelgeving, moet de provincie Utrecht nog een 
aanvullend bodemonderzoek uitvoeren voordat de 
grond in de bermen kan worden afgegraven en 
afgevoerd.
In plaats van in de zomer, zullen de werkzaamheden 
aan het fi etspad pas in het najaar van 2019 worden 
uitgevoerd.

Nieuwe regels voor bodemonderzoek
Voor het verbreden van het fi etspad moet de grond in de 
bermen worden afgegraven en afgevoerd. 
Alle voorbereidingen en onderzoeken om dit uit te voeren 
waren klaar.
Kort voor de geplande start van de werkzaamheden in 
juli, zijn er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat nieuwe regels van kracht voor het afgraven 
en afvoeren van grond. De nieuwe regels geven aan dat 
de af te graven grond voortaan ook onderzocht moet zijn 
op de aanwezigheid van de stof PFAS (poly- en 
perfl uoralkylstoffen). Voor de bermen in Linschoten 
betekent dit dat er aanvullend onderzoek moet worden 
gedaan naar de aanwezigheid van PFAS voordat de 
aannemer aan de slag kan met afgraven, afvoeren en 
verbreden.

Nieuwe planning
Begin september zijn de resultaten van het aanvullende 
onderzoek bekend. Daarna kan er een nieuwe planning 
worden gemaakt voor de uitvoering van de 
werkzaamheden in het najaar.

KWS-app
U kunt de planning van de werkzaamheden ook volgen 
via de KWS-app die u op uw telefoon kunt downloaden 
vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store 
(voor Android). De informatie vindt u vervolgens onder de 
projectnaam ‘N204 - IJsselveld’, die u kunt instellen als 
favoriet.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden 
aan de N204 bij Linschoten kunt u kijken op 
www.provincie-utrecht.nl/n204linschoten.
Daarin is ook de link naar het Handelingskader PFAS 
opgenomen met daarin de nieuwe regels voor het 
afgraven en afvoeren van grond.

Collectieve inkoop
van zonnepanelen 
voor het MKB
Na de succesvolle collectieve inkoopactie van 
zonnepanelen voor agrariërs, organiseert 
Duurzaam Lopikerwaard nu ook een collectieve 
inkoop voor het MKB in de regio Montfoort, Lopik, 
IJsselstein en Oudewater.
Duurzaam Lopikerwaard is met Soft Energy overeen-
gekomen dat u voor 350 euro (ex BTW) een quickscan 
kunt laten uitvoeren. De quickscan laat de te verwachten 
kosten en opbrengsten van een investering in 
zonnepanelen zien. De quickscan geeft geen uitsluitsel 
over de geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen.
U kunt zich aanmelden via:
https://aanmelden.softenergy.nl/lopikerwaard

Tips om bij te dragen 
aan biodiversiteit
Biodiversiteit is belangrijk: elk plantje en diertje heeft 
immers een nut. Zonder biodiversiteit is er geen 
landbouw en zijn er geen medicijnen te maken voor veel 
akelige ziektes. Hoe groter de verscheidenheid aan fl ora 
en fauna, hoe beter het voor ons is. Met alle bebouwing 
en bestrating wordt de ruimte voor fl ora en fauna steeds 
kleiner. En dat terwijl we die juist misschien wel harder 
dan ooit nodig hebben.
Door uw tuin zoveel als mogelijk klimaatklaar te maken, 
draagt u bij aan het in stand houden van, of zelfs 
verbeteren van, de biodiversiteit in jouw omgeving.
Op de website van Klimaatklaar vindt u een overzicht van 
oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de 
biodiversiteit: klimaatklaar.nl > biodiversiteit.

Wegwerkzaamheden Jacob Barneveldstraat 
ter hoogte van Nieuwe Lindescote

worden, dan worden er verkeersregelaars ingezet.

Overlast
Wij zullen er alles aan doen om de overlast voor zoveel 
mogelijk te beperken. Tegelijkertijd kunnen we niet 
uitsluiten dat u enige hinder van de werkzaamheden zult 
ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente Montfoort via 
info@montfoort.nl of 0348 - 476400.

Kom in actie
en help jouw omgeving 
klimaatvriendelijker
te maken!
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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 19 augustus 
2019 in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
28 augustus 2019 in het stadhuis  
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 26-07-2019	 Z/19/145266
	 Bovenkerkweg	78	in	Montfoort 

Aanpassing bouwwerk.
•	 26-07-2019	 Z/19/145274
	 Bovenkerkweg	78	in	Montfoort 

Aanpassing bouwwerk.
•	 26-07-2019	 Z/19/146490
	 Heeswijk	49	in	Montfoort 

voor een tijdelijke brandweerpost.
•	 30-07-2019	 Z/19/146497
	 Mastwijkerdijk	3	in	Montfoort 

Paardenbak in natuurlijk omgeving.
•	 30-07-2019	 Z/19/146501
	 Mastwijkerdijk	3	in	Montfoort 

Paddock voor een paard.
•	 01-08-2019	 Z/19/146513
	 Heeswijk	187	in	Montfoort 

renovatie en uitbreiding bestaande 
bijgebouw ten behoeve van 
realisatie vijf B&B’s.

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
•	 22-07-2019	 Z/19/139568
	 Hoogstraat	36	in	Montfoort 

vervangen installatie 
luchtbehandeling.

•	 31-07-2019	 Z/18/115560
	 Anne	Franklaan	16,	16B	Montfoort 

het oprichten van een 
brandweerkazerne.

Overig
Vaststelling bestemmingsplan 
‘Johan de Ridderlaan ten zuiden 
van nr. 1’
De gemeenteraad van Montfoort  
heeft bij besluit van 8 juli 2019  
het bestemmingsplan ‘Johan de 
Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ 
vastgesteld.
Omschrijving bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Johan de 
Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ 
voorziet in een nieuwe planologische 
regeling voor het perceel achter de 
Johan de Ridderlaan 1 en 2 te 
Montfoort.  
Initiatiefnemer is voornemens in het 
verlengde van de woningen aan de 
Johan de Ridderlaan 1 en 2 te 
Montfoort maximaal tien nieuwe 
woningen te realiseren.
Dit betekent dat, na doorloop van de 
procedure voor het bestemmingsplan, 
er een vergunning aangevraagd kan 
worden voor de realisatie van deze 
tien woningen.
Het bestemmingsplan voorziet in een 
bouwplan	als	bedoeld	in	artikel	6.2.1	
van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Voor deze ontwikkeling is echter een 
anterieure overeenkomst gesloten. 
Het kostenverhaal is derhalve 
anderszins verzekerd. Het is daarom 
niet nodig om een exploitatieplan 
conform	artikel	6.12	van	de	Wet	
ruimtelijke ordening vast te stellen.
Ter inzagelegging
Met	ingang	van	14	augustus	2019	 
ligt het bestemmingsplan inclusief 
bijbehorende stukken gedurende 
6	weken	(tot	en	met	24	september	
2019) ter inzage bij de publieksbalie 
van	het	stadskantoor	Kasteelplein	5	

te Montfoort (geopend op werkdagen 
van	08.30	tot	12.30	uur	en	van	 
13.30	tot	17.00	uur	en	op	vrijdag	van	
18.00 tot 20.00 uur).  
Tevens is het plan digitaal 
raadpleegbaar via de nationale 
website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IDN:	NL.IMRO.0335.
BPJohanRidderlaan1-VG01).
Beroep
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden 
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen	met	ingang	van	15	augustus	
2019	tot	en	met	25	september	2019	
beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststellen van het bestemmingsplan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.
Het beroep dient te worden gericht 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019,	2500	EA	‘s-Gravenhage.
Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten: de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
gronden waarop het beroep rust. 
Zo	mogelijk	dient	een	kopie	van	het	
bestreden besluit bijgevoegd te 
worden.	Er	wordt	een	griffierecht	
geheven voor het in behandeling 
nemen van het beroepschrift.
Voorlopige voorziening
Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de	Raad	van	State.	Een	voorlopige	
voorziening kan door de voorzitter 
worden getroffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken 
belangen,	dat	vereist.	Er	wordt	een	
griffierecht	geheven.
Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt	in	werking	na	afloop	van	de	
beroepstermijn, tenzij binnen deze 
termijn naast een beroepsschrift 
eveneens een verzoek om een 
voorlopige voorziening is aangevraagd.

Personeelsbeleid 
gemeente Montfoort
Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Montfoort 

heeft de volgende beleidsregels 
vastgesteld voor de gemeente 
Montfoort: personeelsbeleid (op 
25	juni	2019),	arbo-	en	verzuimbeleid	
(op	23	juli	2019)	en	de	procedure	
ambtelijk horen bij bezwaarschriften 
personele aangelegenheden (op 
23	juli	2019).	De	beleidsregels	zijn	
elektronisch bekend gemaakt door 
middel van elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen.

Landelijke richtlijn  
Bouw- en Sloopveiligheid
Op	23	juli	2019	heeft	het	college	van	
burgemeester en wethouders 
Montfoort de ‘Landelijke richtlijn 
Bouw-	en	Sloopveiligheid,	versie	1.2	
van augustus 2018’ als beleidsregel 
vastgesteld. Deze regels worden 
toegepast bij de beoordeling van 
bouw-	en	sloopplannen.	
De verordening is elektronisch 
bekendgemaakt door middel van 
elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar 
verordeningen, beleidsregels en 
andere besluiten van algemene 
strekking op www.overheid.nl
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
gemeentepagina. Dit betekent dat 
alleen rechten kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch	Gemeenteblad	 
www.officielebekendmakingen.nl	 
en www.overheid.nl.

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

Verkeersbesluit aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats  
op kenteken:
•	 Om’	t	Hof,	ter	hoogte	van	het	

Antoniushof te Montfoort 
door	het	plaatsen	van	bord	E6	 
(incl. onderbord met kenteken)  
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar en beroep
Op	grond	van	artikel	7:1	van	de	Awb	
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders van 
Montfoort,	Postbus	41,	3417	ZG	
Montfoort. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en dient in ieder 
geval te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener; de 
dagtekening; een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht; de motieven achter het 
bezwaar.
Verzoek om een voorlopige 
voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u 
bij de voorzieningenrechter een 
voorlopige voorziening aanvragen. 
Een	verzoek	tot	een	voorlopige	
voorziening kunt u indienen bij de 
rechtbank	Midden-Nederland,	
afdeling bestuursrecht, onder 
vermelding van voorlopige 
voorziening,	Postbus	16005,	3500	DA	
Utrecht.	Voor	de	behandeling	van	het	
verzoek	wordt	griffierecht	geheven.	
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,	13	augustus	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 088-02255000

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Op 23 en 24 augustus 2019 vinden in Montfoort  
‘De 24 uur van Montfoort’ en de Evenementenmarkt 
plaats. Om deze evenementen in de binnenstad veilig 
te laten verlopen en ook eventuele hulpverlening 
door hulpdiensten in dit gebied mogelijk te maken, 
heeft het gemeentebestuur van Montfoort de 
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

De volgende straten worden 
tijdelijk afgesloten  
voor het auto en fietsverkeer:
•	 Vanaf	donderdag	22	augustus	10.00	uur 
tot	zaterdag	24	augustus	24.00	uur 
wordt De Plaats afgesloten voor het verkeer. 
Het	is	op	donderdag	22	augustus	tot	16.00	uur	 
mogelijk om te rijden via de Havenstraat, Peperstraat 
en de Keizerstraat.

•	 Vanaf	vrijdag	23	augustus	07.00	uur 
tot	zaterdag	24	augustus	24.00	uur 
worden een deel van de Mannenhuisstraat, het 
Kasteelplein en de Keizerstraat afgesloten.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 24 uur van Montfoort
•	 Vanaf	vrijdag	23	augustus	16.00	uur 
tot	zaterdag	24	augustus	24.00	uur 
wordt de Vrouwenhuisstraat (tussen de Havenstraat en 
de Achterstraat) afgesloten.

•	 Op	zaterdag	24	augustus	vanaf	04.00	tot	20.00	uur 
zijn de volgende wegen afgesloten:
-	 De	Hoogstraat,	Keizerstraat,	Havenbruggetje,	

Om ‘t Hof, Hofstraat, Lange Kerkstraat (tussen de 
Hofstraat en Oude Boomgaard), Commanderijestraat, 
Korte Kerkstraat en Onder de Boompjes (tussen de 
Montfoortsebrug en de Hoogstraat), het Pastoor 
Spaanplein en Om het Wedde voor al het verkeer.

-	 De	IJsselpoort	wordt	afgesloten	voor	het	fietsverkeer.
-	 De	Doeldijk	wordt	vanuit	zuidelijke	richting	afgesloten	

voor het autoverkeer.
De afgesloten straten blijven toegankelijk voor hulpdiensten. 
De parkeerplaatsen aan de Peperstraat en het 
parkeerterrein achter het Pastoor Spaanplein zullen niet 
bereikbaar zijn. Voor de gehandicaptenparkeerplaatsen 
op kenteken van de bewoners van de Antoniushof is een 
alternatieve parkeerterrein aangelegd bij de Sint Janskerk.

Wegsleepregeling
In de afgelopen jaren is het bij de opbouw van de 
evenementen nog wel eens gebleken dat er voertuigen 
op afgesloten trajecten of bij parkeerverboden blijven 
staan. Indien uw voertuig op één van de eerder 
genoemde wegen staat, wordt deze op last van de 
gemeente weggesleept. Het voertuig wordt dan door 
Logicx Bergingsbedrijf te Apeldoorn weggesleept.  
Uw	voertuig	kan	dan	tegen	betaling	van	de	wegsleep-	en	
stallingskosten na telefonische afspraak met Logicx 
(055-3694176)	in	Nieuwegein	worden	opgehaald. 
Stalling van de voertuigen vindt plaats op het adres 
Ravenswade	134,	3439	LD	Nieuwegein.

Fietsparkeervoorzieningen
Het gemeentebestuur verzoekt de Montfoorters die  
‘De	24	uur	van	Montfoort’	of	de	Evenementenmarkt	willen	
bezoeken	dit	lopend	te	doen	of	op	de	fiets	te	komen.	
Er	worden	extra	fietsparkeervoorzieningen	gecreëerd	bij	
Onder de Boompjes en op het Hofplein.
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HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

Aanleg Padelbanen Tennisvereniging Bergvliet van start
Werkzaamheden Padel gaan tijdens het 
drukbezochte 2 Orange Open gewoon door

Nog enkele weken en dan is het zo ver 
dat ook in Haastrecht de padelsport 
beoefend kan worden. Bij de tennis-
vereniging Bergvliet is er een start 
gemaakt met de aanleg van twee 
padelbanen. Dit verloopt voorspoedig. 
De realisatie van deze banen is 
mogelijk omdat er aan de fi nanciële 
randvoorwaarden zoals besproken in 
de Algemene Ledenvergadering van 
25 september 2018, is voldaan.
De fi nanciën zijn rond. Er werden 
onder andere waardecertifi caten 
uitgegeven en dit is een succes 
geworden. In totaal is er 22.000 euro 
aan certifi catie toegezegd.
Na drie keer twee tennisbanen aangelegd 
te hebben is deze uitbreiding feitelijk de 
vierde van Bergvliet. Een uitbreiding met 
een aan tennis gerelateerde sport ‘padel’. 
Voorzitter Bert van Noord hoopt dat 
hierdoor weer meer jongere mensen de 
weg naar Bergvliet weten te vinden. 
“De vereniging is verouderd en heeft 
een grote groep ouderen van boven de 
70 jaar. Met padel, een mix van tennis 
en squash hopen we weer een nieuwe 
groep leden aan te boren.” 

Voortvarendheid
Er wordt voortvarend gewerkt om alles 
in een kort tijdsbestek te realiseren.
De padelbanen komen op het grasgazon 
aan de westkant van de tennisbanen. 
Hiervoor moesten begin juli de minibaan 
en oefenkooi afgebroken worden.

Enkele leden vinden het jammer dat deze 
hiervoor opgeofferd worden. Op een 
later tijdstip zal het bestuur bekijken of er 
mogelijkheden bestaan voor een 
oefenkooi en/of oefenbaantje op een 
plek elders op het terrein.

Werkzaamheden
Een week later waren er heiwerkzaam-
heden, daarna werd een bouwput 
uitgegraven, koppen gesneld en gestart 
met de fundering. Vervolgens werd er 
Super Sub, waterdoorlatend beton gestort. 
Daaronder zit een goede drainage. 
Vorige week dinsdag zijn de kooien 
vanuit Spanje afgeleverd. In Spanje zitten 
namelijk alle producenten van 
padelbanen. Men hoopt dat deze op kort 
termijn opgebouwd kunnen worden.

Het zou prachtig zijn als de padelbanen 
tijdens het vijftigjarig jubileumfeest op 
31 augustus geopend zouden kunnen 
worden.

2.Orange Open
Tijdens het druk bezochte en overvolle 
2.Orange Open tennistoernooi van 
Bergvliet gingen de werkzaamheden van 
de padelbanen gewoon door. Het 
ondervond geen hinder van de 
werkzaamheden van de bouw. De 300 
deelnemers hadden voor meer dan 360 
onderdelen ingeschreven. Dat wil zeggen 
dat er een kleine 200 tenniswedstrijden 
op de 6 tennisbanen gespeeld werden. 
Een leuke bijkomstigheid is dat alle 
deelnemers van zowel 2.Orange 8/9 
kwalifi catietoernooi als het hoofdtoernooi 
een voucher krijgen waarmee men 
kosteloos kennis kan maken met de 
padelsport binnen H.L.T.C. Bergvliet. 
Dat er in 2020 naast de twee eerder 
genoemde toernooien ook een 
padeltoernooi komt, lijkt bijna 
vanzelfsprekend.

Haastrechtse kinderen
van Syrische afkomst 
op (kinder)vakantie

Vorig jaar is een groep van acht kinderen 
uit de Krimpenerwaard meegegaan 
en dit jaar gingen twintig kinderen mee, 
waarvan twee als leiding uit Haastrecht.

Vakantieboerderij in Ede
Een groep kinderen van Syrische 
afkomst en in Haastrecht woonachtig 
hadden het geluk om met de 
vakantieweek mee te mogen, waaronder 
vier kinderen van het gezin Sakmani. 
Zij waren eind juli in Ede op het 
landgoed Hoekelum op een vakantie-
boerderij. Sara (8) vond het prachtig dat 
er paarden in de wei liepen en er waren 
veel honden. De kinderen hebben 
genoten van een zeer afwisselend 
programma. Door de hitte waren er veel 
watergevechten met de waterslang, 
bekers water en waterpistolen. En op de 
laatste dag werd er in het zwembad 
gezwommen. Saron (11) vond dit heerlijk 
en, omdat ze net een zwemdiploma 
heeft, mocht zij ook het diepe in.

Spelen
Mustafa (10) vertelde dat er veel gespeeld 
werd. Onderling vrij spelen en voetballen. 
In groepsverband wereldhandelspel, 
levend stratego en Casino. “Maar dan 
niet met echt geld”, voegt Mustafa er 
lachend haastig aan toe. De elfjarige 
Sara vond het programma met de 
verschillende workshops erg leuk. 
Men kon kiezen uit loombandjes maken, 
graffi ti, spijkerkunst en muziek. Sara had 
voor de muziek gekozen. Deze workshop 
bestond uit liedjes zingen, een muziek-
bingo, op instrumenten spelen en zelfs 
een instrument maken.
De traditionele Bonte Avond vonden 
Rajaa (12) en Jana (9) heel erg leuk. 
Het was erg donker en de gekleurde 
lampjes maakten het erg gezellig. 
“Er waren korte optredens en daarnaast 
was er disco en gingen we dansen. 
Ook kregen we cola. Daarna naar bed en 
de volgende dag gingen we naar huis.”

Corvee
Er werd van alles gekookt, maar 

voornamelijk halal. Yamen (11) heeft op 
donderdag het lekkerst gegeten. Toen at 
hij snacks en frietjes. Ook de nasi vond 
hij lekker. De kinderen hadden ook een 
corveedienst zoals eettafels afruimen, 
afwassen enz. Afwassen vond Yousef 
(10) niet zo leuk. Hij moest dit vier keer 
doen. Het leukst vond hij het eten naar 
binnen brengen. Ook vertelt hij dat, als 
zij gingen slapen, er eerst nog vijf 
minuten verstoppertje gespeeld mocht 
worden. Daarna mochten ze nog een 
spelletje doen en dan ging het licht uit. 
Dit ging altijd goed op misschien de 
eerste avond na.

Veel sportieve activiteiten
Als enige van het gezelschap had Omar 
Sakmani (15) aan een kamp voor oudere 
kinderen in Hulshorst deelgenomen. 
Dagelijks waren er sportieve activiteiten 
als wandklimmen, karten, paardrijden, 
waterskiën en zwemmen. Voor Omar 
was dit een gaaf programma.

Leiding geven
Ingrid Rietveld heeft namens het KIC 
Amira (20) en Yaman (16) gevraagd of zij 
het leuk zouden vinden om als leiding 
mee te gaan. Beiden vonden dit aanbod 
prachtig en hebben dit voor het eerst 
gedaan. Het IKVV heeft drie kampen. 
Amira is in het kamp Ede geweest en 
Yaman in Hierden.
Hun werkzaamheden bestonden onder 
andere uit het voorbereiden van het 
programma, het eten uitserveren, 
‘s avonds een half uur bij de tenten wacht 
houden tot de kinderen sliepen en 
‘s nachts nog een rondje wachtlopen. 
Yaman: “En als je ‘s nachts wat hoorde, 
ging ik er uit.” Verder was het belangrijk 
om voor de kinderen te zorgen. Amira 
zegt dat zij het fi jn vond om met de 
kinderen om te gaan en ze aandacht te 
geven. Zij vond het erg leuk om dit te 
doen en zowel Amira als Yaman willen 
volgend jaar opnieuw leiding zijn.

Padelsport
Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren 
(dubbelspel) waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal met een racket over een net 
gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash. 
Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen 
worden, zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt. Het doel is om de 
tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze 
eerste de grond raakt en vervolgens één van de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s 
en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht aangezien 
de bal steeds kan terugkeren. De sport wordt zowel recreatief als competitief 
beoefend.
Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van 
padel, Enrique Corcuera, was een rijk zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats om 
een tennisbaan te laten plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij bakende 
een terrein van 10 bij 20 meter af met 3 tot 4 meter hoge muren. Een net scheidde 
beide zijden. Aangezien het veld kleiner was, dacht hij eraan om niet met 
tennisrackets te spelen, maar met kleinere houten rackets.
Na Mexico belandde padel ook in Spanje. In 1974 werd in Marbella de eerste 
Europese padelclub opgericht. Vervolgens werd padel naar Argentinië gebracht. 
Hier maakte de padelsport een enorme groei door.
Het is één van de snelst groeiende sporten ter wereld. Het eerste wereldkampioen-
schap werd georganiseerd in 1992 in Servilla met delegaties uit elf landen uit Europa 
en Amerika. Sindsdien vindt het tweejaarlijks plaats. Spanje en Argentinië blijven 
voorlopig de toplanden in de internationale competitie.

Tijdens het tennistoernooi gaan de 
werkzaamheden gewoon door. 

Voor veel kinderen in Nederland is het niet mogelijk om op vakantie te gaan. 
Ouders hebben een uitkering of hebben schulden.
Ook kinderen van statushouders moeten vaak vakanties ontberen.
Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) zet zich in om statushouders in de 
Krimpenerwaard te helpen bij hun integratie. Ingrid Rietveld is vorig jaar op zoek 
gegaan naar een kindervakantie die goed georganiseerd en zeer betaalbaar is. 
Zo kwam zij in aanraking met de Interculturele Kindervakantieweken (IKVW), 
een groep onderwijzers die al bijna twintig jaar vakanties organiseren voor 
kinderen uit de hele wereld van wie ouders op bijstandsniveau leven.

Kinderen maken een tocht 
in hun droomauto
Op zondag 4 augustus stonden op het Concordiaplein in Haastrecht een groot 
aantal sportieve auto’s zoals Porsches, Tesla’s en een BMW. Zij stonden klaar 
om vijftien Haastrechtse kinderen van status-houders een fi jne rit te bezorgen.
Voor de start kregen de deelnemers een pas waarop het kenteken van hun droomauto 
stond waar ze in mochten stappen voor de reis. Om kwart over tien was het zover en 
vertrokken ze vol trots. Via een toeristische route door de Krimpenerwaard ging de 
reis naar een restaurant in Rotterdam. Hier kregen ze wat te drinken en taart. 
Daarna keerden ze terug en waren om één uur weer in Haastrecht. 
Stefanie Heijnraets van ‘Wish to ride’ had dit samen met Krimpenerwaard 
Intercultureel georganiseerd.

Expositie Haastrecht
Op vrijdag 23 augustus opent
Peter Verweij zijn expositie in de 
Amaliahof bij de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Krimpenerwaard-
midden. De expositie wordt geopend 
om 10.00 uur door gastvrouw Corie 
Grootendorst.
Peter maakt mooie sfeerbeelden van 
landschappen met pen en ook olieverf. 
U bent van harte welkom om de werken 
te bekijken. Daarna kunt u nog elke 
vrijdag de expositie bekijken van 10.00 
tot 11.30 uur.
Elke twee maanden organiseert de 
Welzijnsstichting een nieuwe expositie.

Huttendorp Vlist 
op ‘Safari in de 
Jungle’
Huttendorp Vlist is dit jaar op ‘Safari 
in de Jungle’. Dit gaat in de laatste 
week van de zomervakantie bij 
Ons Honk plaats vinden. Op zaterdag 
24 augustus begint men traditioneel 
met het bouwen van de hutten. 
De Jungleclub is hiervoor op zoek 
naar deelnemers, tijgers, leeuwen, 
zebra’s en nog veel meer Safari en 
Jungle toppers. Men kan bijvoorbeeld 
een mooie Safari- of Junglehut 
bouwen, maar ook is het mogelijk een 
leeuwenverblijf, apenrots of een 
slingerboomhut te maken.
Het wordt een week met veel sportieve 
activiteiten. Er is een speurtocht, een 
avondspel voor de wat oudere jeugd, 
waterspellen en men gaat zelfs een lunch 
verzorgen voor opa’s en oma’s.
Voor kinderen die lid zijn van de dorps-
vereniging Vlist is deelname aan het 
Huttendorp gratis. Voor kinderen die 
geen (gezins)lid zijn, zijn de kosten 
15 euro per week/per gezin of als je 
alleen een dag komt zijn de kosten 
2,50 euro per dag/per kind.

PV De Zwaluw
Vorig weekend (3 en 4 augustus) 
was het een druk weekend voor de 
coaches van P.V. de Zwaluw.
Allereerst was daar de vlucht vanuit 
Peronne circa 270 km tot Oudewater 
voor jonge (426) en oude (153) duiven. 
Daarna kwam Vierzon over een afstand 
van circa 571 kilometer tot Oudewater 
met een deelname van 81 duiven.
Het was wachten of de ‘165’ van Leon 
en Stef wederom als eerste zou arriveren. 
En ….dat deed deze crack voor de 7e 
keer, dus zevenmaal een eerste plek bij 
P.V. de Zwaluw.
Voor de ‘overnacht’-spelers was er de 
vlucht vanuit Bergerac, circa 860 km tot 
Oudewater met een deelname van 116 
duiven. Dus voor ieder wat wils. En dan 
kon je ook nog meedoen aan Perpignan, 
een 1.055 km tot Oudewater, en daar 
deden ook verschillende leden aan mee. 
Het weer was mooi, maar pittig voor de 
lange-afstand-duiven. Maar de meeste 
duiven arriveerden weer monter op de 
kleppen en mooi verspreid over het 
gebied. Hondenweer ook 

niets voor duiven
De lossingscommissie besloot zaterdag 
de vlucht vanuit Pontoise af te gelasten. 
Hoewel er sprake was van windje mee, 
wilde men het niet op wagen er een 
rampvlucht van te maken.
Op zondag werden de 380 kilometer wel 
verantwoord geacht. Met de wind in de 
staart, maar niet van een stormachtig 
niveau, werden de beste kansen 
toegeschreven aan de mannen uit de 
Waard. De duiven van Cees Spelt 
wensten niet aan deze voorspelling te 
voldoen en trokken hun eigen plan. 
Hun conditie is top op dit moment. 
De eerste twee plekken in de eindrang-
schikking waren dan ook voor de melker 
uit Vlist. Met mooie plaatsen voor de 
combinatie Wouters.
De duiven haalden een gemiddelde van 
105 kilometer per uur!
Volgende week zal het gezien de 
weersvoorspellingen weer een lastige 
vlucht worden.

Pontoise
C. Spelt 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Combinatie Wouters 3.6.8.16.21
Houdijker & Zn 4, 18, 27, 30, 32
Overbeek/Rijsbergen 7, 22, 31, 37, 38
Koning & Stekelenburg 15

Schildersbedrij f 
A. Oosterwijk

voor alle 
voorkomende 
schilders- 
werkzaamheden
zowel binnen 
als buiten!

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

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

Voor de Marathon-spelers en -duiven zit 
het seizoen erop, dus coaches en duiven 
kunnen bijkomen van de drukke agenda.

Uitslagen
Peronne jong
C. Spelt 1, 3, 12, 21, 22
Combinatie Wouters 2, 4, 6, 7, 8
Overbeek-Rijsbergen 5, 9, 31, 54, 57
Paul Houdijk 10, 24, 36, 65, 66
Houdijker & Zn 14, 27, 28, 39, 43
Peronne oud
Gijsbert Broekhuizen 1
Combinatie Wouters 2, 3, 7, 10, 13
Paul Houdijk 4, 32, 33
De Koning & Stekelenburg 9
Bergerac
Arno Borst 1, 5, 7, 10, 13
Hans van Zuijlen 2, 4, 28
Kees Cluistra 3, 8, 11
Gerrit Tuls 6, 15, 19, 20, 27
Arie Plomp 9, 12, 17, 18, 21
Perpignan
Kees Cluistra 1
Gerrit Tuls 2
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Wind verknoeit Hollands kampioenschap
Rommelig kampioenschap, minimale verschillen
als titelkandidaat jaco de groot zijn eerste sprong van de dag maakt en na 
19,39 meter in het zandbed belandt, maakt de zon al aanstalten de dag af te 
sluiten en aan de westkant van de Polsbroekerdamse accommodatie afscheid te 
nemen. Pas om 10 minuten over zeven heeft de wedstrijdleiding een 
gordiaanse knoop doorgehakt en de wedstrijd met als inzet de Hollandse titels 
van start laten gaan.

Waar de Friezen in het verre Winsum 
het ‘it giet oan’ achterwege lieten en 
zwichtten voor de stormachtige wind, 
had men in Polsbroekerdam alle hoop 
gevestigd op die weervoorspellers die 
erop vertrouwden dat het tegen de 
avond dusdanig zou afzwakken dat 
springen mogelijk was. in eerste 
instantie werd het aanvangsuur verzet 
van 14.00 uur naar 18.00 uur en 
uiteindelijk was het over zevenen 
alvorens de eerste pogingen werden 
gewaagd. Met als aanpassing dat de 
dames en junioren hun jongere 
collega’s zouden voorgaan. 
Hun ‘gewichtsklasse’ zou naar 
verwachting minder hinder 
ondervinden van de stormachtige 
wind die nog steeds de omstandig-
heden bepaalde en dwars op de 
schansen stond. een sprong maken 
die een landing binnen de sector 
garandeerde vormde ampele 
overwegingen en een juiste calculatie.

Hollands kampioen mocht noemen op 
basis van haar tweede poging.

Junioren, jongens, meisjes
de sectorgrens waarnaast reinier 
overbeek, gejaagd door de wind, bij zijn 
tweede poging terecht kwam deed hem 
bijna de das om. Hij moest het tot zijn 
laatste poging doen met 13,77 uit de 
eerste poging, terwijl belagers als bas 
van leeuwen, Matthieu van vuuren, 
lucas van eijk, timo de Haaij en wijnan 
van ingen zich onderwijl van een hogere 
score hadden voorzien. nog een keer 
haalde de benschopper alles uit de kast 
en stelde hij met 18,72 orde op zaken. 
van eijk werd nog tweede na 16,92 in 
zijn laatste poging en het brons was voor 
van leeuwen die van vuuren (16,49) 
nog net naast het podium liet belanden. 
de wedstrijd bij de jongens duurde ook 
maar twee sprongen. de onderlinge 
verschillen waren in deze categorie klein. 
roy velis uit benschop maakte zijn 
reputatie waar. Zijn 16,74 bleek voor 
favoriet Guus Hoogland uit Montfoort 
(16,09) een te grote opgave. bij de 
meisjes was het onderlinge verschil 
tussen goud en zilver ook minimaal. 
thalina van der wind uit snelrewaard 
wist de laatste poging van suzanne 
Mulder te weerstaan. Haar 13,37 werd 
tot op 4 cm benaderd door de springster 
uit vlist die strandde op 13,33.

Wilco van Amerongen,  
kampioen bij de heren Julia van Eijk, kampioen bij de dames

door Gerard van Hooff

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

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

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

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

gezocht voor haastrecht: 
(reserve) 

BEZORGERs
Heb je interesse in een goede bijverdienste!

Bel dan nu ... 0348-561478

Senioren
jaco de Groot was tijdens de eerste 
ronde degene die de elementen het best 
trotseerde. Met de eerder gememoreerde 
19,39 meter nam hij de leiding. wouter 
van Midden zette de wedstrijd in de 
tweede omgang op scherp door naar 
20,10 meter te springen een afstand die 
erwin timmerarends uit Montfoort 
(18,91) en thuisspringer rian baas 
(19,84) te machtig bleek. als voorlaatste 
in de tweede beurt meldde wilco van 
amerongen zich op de schans en die 
wist de 21 meter barrière met 2 cm te 
overschrijden. jaco de Groot wist 
aansluitend geen afstand te laten noteren 
en aansluitend bleek de tijd te werken in 
het voordeel van de man uit benschop. 
vanwege de invallende duisternis werden 
nog slechts negen sprongen van 
deelnemers uit de staart van het 
klassement verwerkt en hadden de 
overige springers geen mogelijkheid 
meer zich te verbeteren. dat leverde een 
onbevredigend gevoel op, hoewel 
van amerongen met name de laatste 
wedstrijdreeks al had laten blijken tot de 
kanshebbers gerekend te moeten 
worden. een klassement over twee 
sprongen blijft een Hollands 
kampioenschap onwaardig. dan moet er 
sprake kunnen zijn van een heuse finale.

Dames
bij de dames was er wel gelegenheid tot 
het maken van drie sprongen. niet 
echter door dymhie baas-van rooyen, 
die zich had afgemeld. beoogd 
kampioene wendy Helmes kreeg echter 
tegenstand te duchten van julia van eijk 
uit Haastrecht die met haar tweede 
pogingen 14,07 op het bord zette. 
de Haastrechtse die een persoonlijk 
record van 14,57 op haar naam had 
staan gold direct een outsider en zag 
wendy Helmes in eerste instantie 5 cm 
te kort komen (14,02). na een tweede 
poging die 14,50 opleverde was de 
opdracht voor wendy Helmes duidelijk. 
Zij moest tenminste 14,51 springen om 
de titel binnen te halen. Het werd 14,50, 
een afstand gelijk aan de poging van 
van eijk waardoor deze laatste zich 

Heksenmeppers Senioren 
Plus weekendtoernooi
Voor de 28e keer organiseert de oudewaterse tennisvereniging  
de Heksenmeppers het ‘de Ridder’-senioren Plus weekendtoernooi.
liefst 120 deelnemers komen zaterdag 24 augustus opdraven om op de acht 
banen van de Heksenmeppers de krachten te meten.
Het overgrote deel van de dubbelaars komt uit oudewater. Zij komen uit in de 
categorieën damesdubbel, Herendubbel en Gemengd dubbel. Gespeeld wordt om 
twee gewonnen sets en met de binnenbanen achter de hand weet de toernooi-
commissie zich gesterkt in de overtuiging dat het gros van de deelnemers om  
17.00 uur gebruik kan maken van het italiaans buffet. Zelfs voor wie op dat tijdstip 
nog de baan op moet worden speciale maatregelen getroffen. boze tongen beweren 
dat er onder de deelnemers lieden zijn die de deelname aan het buffet prefereren 
boven het slaan van de gele ballen. ook op dat vlak heeft de toernooicommissie  
(en ook Martin van de brom) een reputatie hoog te houden. op zondagmorgen is er 
bovendien voor de vroege vogels (zij die om 09.00 uur moeten spelen) een speciaal 
Heksenmeppers ontbijt.
op zondag 25 augustus hebben de wedstrijden overigens een ander karakter.  
dan wordt gespeeld volgens het principe dat ‘wie verliest afvalt’.  
de partijen op zondag duren één uur.
de troubadour die in voorafgaande jaren zijn medewerking gaf aan dit traditionele 
Heksenmeppers evenement, zal ook deze keer acte de présance geven.

Ponykampen
Vanaf de start van de manege 
organiseert Hippisch Centrum de 
lange linschoten inmiddels alweer 
vele jaren, tijdens de zomervakantie 
de ponykampen.

Midden in het Groene Hart 
langs de lange linschoten 
ligt het manegecomplex 
waarin, vanaf de eerste 
maandag van de 
zomervakantie, de meisjes 
en jongens al in alle vroegte 
staan te trappelen om 
kennis te maken met de 
paarden en pony’s.
tijdens deze week zullen zij 
dressuurles en springles 
krijgen. Maar ook is er 
voltige, cross, versierd 
ponyrijden en uiteraard een 
bonte avond. of je nu 
ervaren bent of nog nooit 
paard gereden hebt. 
iedereen is welkom vanaf 
6 t/m 16 jaar. ook ruiters 
met een eigen paard.
als je aan de kinderen 
vraagt wat zij er nou zo leuk 
aan vinden komt er als 
antwoord: “alles!”.  
“de pony’s zijn super lief, 
maar er zijn ook lieve 
kippen, en de honden zijn 
super leuk en er zijn hele 
lieve puppy’s waar we mee 
kunnen knuffelen”.

een ander meisje vult nog aan:  
“we slapen bijna boven de paarden en 
als we in bed liggen horen wij ze soms 
hinniken; daar word ik blij van”.
Het kan bijna omschreven worden  
als de droomweek voor ieder 
paardenmeisje of jongen.
ook aan de ouders is gedacht. nadat zij 
de kinderen hebben weggebracht 
brengen deze vaak nog wat tijd door in 
het pittoreske oudewater. wat op een 
steenworp afstand ligt van de manege. 
tijdens de rest van de week kunnen zij 
via de sociale media van manege het wel 
en wee volgen van de kinderen.

Versierd ponyrijden op pony Bambi
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Montfoort

Hoogstraat 64
www.remcofashion4men.nl    

* De zomercollectie 2019 is afgeprijsd m.u.v. basis en nieuwe collectie en op=op!

Laatste zomerartikelen tot

REMCO

70% korting!*

RUIMT OP

Tijdens de
JAARMARKT

live muziek
van de

BMM BAND

Welkom voor koffi e, lunch, 
borrel en diner

Kom tijdens de jaarmarkt in onze kraam  
enveloppen trekken: 

voor service 
   en kwaliteit

Hoogstraat 1  |  3417 HA Montfoort
0348 47 14 70  |  info@wijngaardelectronics.nl  

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook

voor service 
   en kwaliteit

Hoogstraat 1  |  3417 HA Montfoort
0348 47 14 70  |  info@wijngaardelectronics.nl  

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook

Altijd 
prijs

Zonnebrillen
20% korting

Keizerstraat 20, Montfoort 0348-474024

Loop eens binnen bij

JAARMARKT
AANBIEDING...

Op 23 en 24 augustus is het weer zover. De ‘24 uur van Montfoort’ beleeft 
dan de 13e editie. De ‘line up’ van de artiesten zal gevariëerd zijn, er zijn 
weer leuke prijzen te winnen met het spel ‘kies de koffer’ en natuurlijk start 
‘de 24 uur’ traditiegetrouw met Kiremko’s friet- en frikandellenfeest voor de 
kinderen. Allemaal vastigheden die geen enkele Montfoortenaar wil missen. 
Maar er is uiteraard ook weer plaats voor vernieuwing.

Aftellen naar de 24 uur van Montfoort

Programma 
op De Plaats
Vrijdag 23 augustus
18:00 Kiremko’s Friet- en 

frikandellenfeest
18:45 Kidz DJ Discoshow
20:00 DJ Willow
21:30 Vangrail
22:15 DJ Willow
22:45 Vangrail
23:30 DJ Willow
00:00 Vangrail
00:45 DJ Willow

Zaterdag 24 augustus
11:30 Top 24 uur hits
12:45 Dave Dekker
13:30 Kies de koffer - met 

Ben Brand
14:15 Rene Schuurmans
14:45 Floorjaxx
15:15 LUV
15:45 Floorjaxx
16:15 Peter Beense
16:45 Floorjaxx
17:15 DJ Kicksome
18:15 Pater Moeskroen
19:00 Afsluiting 24 uur 

van Montfoort

Jaarmarkt ‘net even anders’ 
bij de RK-parochiegemeenschap
Ook de RK-parochiegemeenschap laat zich weer zien op de Jaarmarkt. Maar 
dit jaar doen zij het net iets anders. Ze staan nu zichtbaar voor de RK Johannes 
de Doper kerk op het ‘Kleine Johannesplein’. Ook wordt er gebruik gemaakt 
van de prachtige kerktuin, mooi gelegen aan de Hollandse IJssel.
Nieuw dit jaar is de ‘Share Fair’-kraam. Kleine spullen die goed, schoon en netjes zijn 
en niet meer worden gebruikt maar zeker nog de moeite waard zijn, kunnen 
ingeleverd worden op de dag van de jaarmarkt tussen 09.00 en 11.00 uur bij de kerk. 
We denken aan kleine huishoudelijke apparaten, allerhande snuisterijen, serviesgoed, 
gereedschap en speelgoed. Bij Share Fair is weggeven en delen het uitgangspunt. 
Ieder kan (gratis) meenemen wat je kunt gebruiken tot 16.00 uur. 
Op deze manier krijgen spullen een tweede leven.
Als vanouds kunt u daar op het terras een wafeltje eten, koffi e of thee drinken met 
wat lekkers erbij. Ook de bloemschikkers zullen weer aanwezig zijn om de mooiste 
creaties te maken. Er kunnen bloemstukken op bestelling gemaakt worden.
En uiteraard is ook de kerk deze dag open voor bezichtigingen en muziekoptredens. 
Zoals u leest, er is genoeg te doen rondom de kerk. Kom dus even aanlopen.

Tafeltennisvereniging De Schans
Ook de Montfoortse Tafeltennisvereniging is weer prominent aanwezig op de 
Montfoortse Jaarmarkt. Op Om ‘t Hof is de stand van de vereniging te vinden 
en daar kan alle informatie over de vereniging worden ingewonnen.
Het thema van die dag is ‘Balletje slaan en/of balletje eten’. Door lid te worden kan 
men balletjes gaan slaan en als men daarnaast op de Jaarmarkt trek heeft in een 
lekker balletje gehakt dan wordt daar ook voor gezorgd.
Ook kan er een lekker bakje - gratis - koffi e worden genuttigd.
Natuurlijk proberen de leden van onze vereniging mensen over te halen om na de 
vakanties sportief te gaan bewegen en daar is tafeltennisvereniging De Schans 
naar onze mening de ideale club voor. 
Een club die zich overigens opmaakt om in 2020 zijn 50-jarig bestaan te vieren.
En niet onbelangrijk: Wie op de dag van de Jaarmarkt lid wordt, ontvangt bovendien 
als beloning een gratis verenigingsshirt.

De 24 uur van Montfoort is een 
festival om Montfoort levendig te 
houden en natuurlijk ook een prachtige 
afsluiting van de zomervakantie. 
Wat ooit begon als de ‘opener’ van de 
traditionele jaarmarkt is uitgegroeid tot 
een volwassen ruim 24 uur durend 
evenement. Inmiddels een begrip in 
Montfoort en wijde omgeving. 
Ondernemers, horeca en vrijwilligers 
uit Montfoort getroosten zich elk jaar 
heel wat moeite om het evenement te 
organiseren. Veranderingen in 
gemeentelijke- en landelijke regels en 
de afnemende middenstand maken het 
er helaas niet eenvoudiger op. 
Maar het is weer gelukt meldt 
Lia Vendrig. “We hebben ook weer 
vernieuwingen door kunnen voeren. 
Er komt een zogenaamde ‘Perfect Sky’-
overkapping boven de Plaats, zodat bij 
minder mooi weer het feest gewoon 
door kan gaan! Om het showelement 
compleet te maken, voorzien we ook 
de nabije gevels van verlichting. 
Daarmee creëren we nog meer 
gezelligheid. Daarnaast werken we 
vanaf nu met led-schermen. Dit jaar 
steken we ons eigenlijk letterlijk in een 

‘nieuw jasje’. De Plaats wordt helemaal 
omgetoverd. We hoeven niet meer de 
hele week de buienradar in de gaten te 
houden”.
Bij ons 24 uur durende programma 
hebben we uiteraard weer rekening 
gehouden met de wensen van onze 
jeugd en met iedereen die jeugdig van 
geest is.
Na Kiremko’s friet en frikandellenfeest 
volgt op vrijdag de afsluiting van de 
VOM, de Kidz DJ Show, DJ Willow en 
speelt de band Vangrail covers en 
eigen hits.
Op zaterdag kan genoten worden van 
Peter Beense, Rene Schuurmans, 
Dave Dekker, Floorjaxx, LUV en 
Pater Moeskroen.

Kijk voor het programma 
en de details van de

‘24 uur van Montfoort’ op 
www.de24uurvanmontfoort.nl
en voor meer informatie over

de evenementenmarkt op 
www.winkeleninmontfoort.nl
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