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Doorstart Eetbaar Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
De BMM Band
SVO benoemt vier ‘leden van verdienste’
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Avond4daagse Linschoten
Peuteropvang het Lodewijkje

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

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

Bezoek ambassadeur
van Duitsland aan Oudewater

door Aad Kuiper

Nadat de, enigszins omstreden,
Amerikaanse ambassadeur
Pete Hoekstra in 2018 Oudewater
bezocht, volgde nu de ambassadeur
van Duitsland, de heer Dirk
Brengelmann. Op maandag 13 mei
was hij te gast in de oudste stad van
het Groene Hart. Naast burgemeester
Pieter Verhoeve bestond het
gezelschap uit o.a. de wethouders
Walther Kok en Bas Lont.
De burgemeester zei over het bezoek:
“Uiteraard zijn we heel blij dat de heer
Brengelmann kennis komt maken met
Oudewater. We laten hem zien wat de
stad heeft te bieden op onder andere
toeristisch gebied. Per slot van rekening
komen jaarlijks veel Duitse toeristen
naar Oudewater’’.
De ambassadeur volgde een intensief,
maar bijzonder aardig programma.
Na de ontvangst op het stadhuis werd
de Heksenwaag bezocht met aansluitend
een rondvaart op De Geelbuik. Christine
Splinter had goed geoefend om allerlei
bijzonderheden in het Duits over te
kunnen brengen. “Het is een aardige
man”, vertelde ze na afloop, “met een
leuk gevoel voor humor. En het was een
leuke tocht waar hij in het Duits wat te
horen kreeg over Oudewater, terwijl het
hele gezelschap van een ijsje genoot.”
Vervolgens werd het Touwmuseum
bezocht, dat voor deze speciale
gelegenheid even op maandag geopend
was, en werd de locatie van TIP bezocht,
waar het gezelschap uitgebreid de
plattegrond van Oudewater bestudeerde.

vervolg op pagina 4

Senioren wandelen al voor de 14e keer
de Avondvierdaagse

door Sjoukje Dijkstra

Vandaag zullen Montfoortenaren weer een lange sliert aan wandelaars door
Montfoort zien trekken, waarvan ook een groep senioren.
Een groot deel daarvan doet mee in een rolstoel.
Zo ook Mien Groen (82), die zelfs al voor de 14e keer mee doet.
Groen is niet anders gewend dan dat ze
met een rolstoel mee doet. “Dat is ook
vanwege mijn beperking”, vertelt ze.
“Toen ik anderhalf jaar was, kreeg ik
polio. Daardoor ben ik fysiek beperkt.”
Toch laat ze zich er niet door
weerhouden. “Vanaf het moment dat het
door Ad Vlooswijk werd opgericht, ben
ik meegegaan.”
Sindsdien geeft ze zich elk jaar op.
“Het is zo lekker buiten. Het is voor mij
echt een verzetje. Dat is het voor de
meesten, die veel binnen zitten”, zegt ze.
Standaard doet ze mee aan de vijf
kilometer. Het mooiste vindt ze dat ze
dan met andere mensen in contact komt.
“Ook het enthousiasme van mensen die
aan de kant staan, werkt aanstekelijk.”
Zelf kan ze meegaan dankzij een vaste
vrijwilliger van de Zonnebloem die haar
zal rijden.
“Zij komt ook geregeld eens op bezoek
en soms gaan we er dan samen
tussenuit.”

Beladen

Trudy Bogaards van de Rijnhoven,
thuiszorgorganisatie in Montfoort, laat
weten dat ze vanaf het begin de
Avondvierdaagse mee organiseren voor
senioren in Montfoort. Zij doet dat
samen met Ad Vlooswijk, een vrijwilliger
van de Rijnhoven en De Zonnebloem die
het ooit opgezet heeft hier in Montfoort.
Dat mensen - zoals Mien Groen - mee
kunnen doen met een rolstoel, vindt ze
geweldig.
“Jammer genoeg zijn er ook wel
senioren die met de rollator lopen, die
per sé niet in een rolstoel willen tijdens
de Avondvierdaagse. De rolstoel is dan te

beladen. Ik zeg dan: ‘Trek je er niets van
aan en doe gezellig mee’. Maar ik begrijp
het wel hoor.”

Populair

Dat het populair is, blijkt nu het al de
14e editie is. Bogaards vertelt: “Het is zo
leuk al die senioren die zich opgeven.
Ze vinden het super gezellig en ze doen
mee met hun kinderen, kleinkinderen of
een vrijwilliger.” Het mooiste vind
Bogaards de sfeer. “Het is iedere avond
zo gezellig.” Dat ouderen zo graag
meedoen, komt volgens haar, omdat ze
het geweldig mooi vinden er weer eens
op uit te zijn. “Bovendien komen ze dan
weer langs hun oude buurt. Of een
gebied waar ze al heel lang zelf niet meer
kunnen komen.”

Mien Groen (82) doet elk jaar
mee: “Het is echt een verzetje”
‘Lekkebanden bal’

Elke avond wordt er gestopt voor een
versnapering en wat drinken.
“We maken foto’s en hebben veel pret.
Al die mensen langs de kant is zo leuk, er
is altijd iemand die ze nog kennen van
vroeger. Als het heel slecht weer is gaan
we natuurlijk niet maar dat komt niet
vaak voor gelukkig”, aldus Bogaards.
Na vier dagen wandelen is er in het
Antoniushof altijd het ‘Lekkebanden bal’,
een gezellig samenzijn, waarbij
deelnemers een glaasje kunnen drinken
met de familie en vrijwilligers.
“Leny van de Brink zal deze avond
zorgen voor de muzikale omlijsting op
haar accordeon. Dan krijgen de

deelnemers hun welverdiende medaille
opgespeld. Het is een mooi evenement,
wat iedereen weer even samen brengt.
Wij zijn altijd zo blij dat er zoveel
vrijwilligers, waaronder zelfs de jongens
van carnavalsvereniging Les Boutonniers
zich opgeven om met de senioren te
wandelen. Dat vinden we top!”
Hoewel de inschrijving officieel voorbij
is, kunnen spontane meewandelaars
zich nog wel melden, laat Bogaards
weten. “Ze mogen best meewandelen
voor de gezelligheid. Als ze het dan leuk
vinden, doen ze volgend jaar mee voor
het echie”, lacht ze.
Dinsdag 14 mei wordt om 18.15 gestart
vanuit het atrium in het Antoniushof.

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

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen 0348-502223

Z ondag 19 mei
in d e K lepper
te oudewater
14:30 - 18:30
Zie pagina 7 en 15
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Gespecialiseerd in
haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten!

www.karinshaarboutique.nl

Gezamenlijke actie tegen
geluidsoverlast motoren
Op negen verschillende plaatsen in
de Krimpenerwaard zijn vorige week
spandoeken geplaatst met de tekst:
‘Welkom, maar mag het iets zachter?’
In Haastrecht zijn deze te vinden bij
het zwembad aan de Vlisterdijk en
op de Steinsedijk bij Hof van Stein.
Hiermee willen de bewonersactiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen
in de Krimpenerwaard, gemeente
Krimpenerwaard, politie Eenheid
Den Haag en de Motorrijders Actie
Groep (MAG) in de komende
maanden gezamenlijk actie nemen
tegen geluidsoverlast van motoren.

door Cees Reichard

Deze actie houdt verder in dat men bij
de pont van Schoonhoven met de
Pinksterdagen 9 en 10 juni in een
informatiestand aandacht vraagt voor
dit probleem. Met de informatiekaart
‘Krimpenerwaard…..stilte en rust’ wordt
het belang en de waarde van het geluid
van de stilte nog eens onder de
aandacht van de motorrijders gebracht.
Hierop wordt aangegeven dat het geluid
van de stilte schaars goed wordt.

vervolg op pagina 12

OUTLET
D E L A AT S T E S T U K S VA N
ONZE ZOMER EN WINTER
DAMESCOLLECTIE

KORTE
HAVENSTRAAT
22

WO 15 MEI 10.00 - 18.00 UUR
VR 17 MEI 10.00 - 21.00 UUR
ZA 18 MEI 10.00 - 16.30 UUR
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 19: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. J.P. Ouwehand
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 19: 10.00 uur Selmar en Johanna Snieder
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 19: 10.00 uur Ds. R. van der Nagel-Meter
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 19: 10.00 uur pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 19: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. D.J. Versloot
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 19: 10.00 uur Woord en Communie
Di 21: 19.15 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 19: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

YouTube dienst in
Haastrecht

Zondagavond 19 mei om 19.00 uur
is er een speciale YouTube dienst in
de Gereformeerde kerk te Haastrecht.
Thema: 'Neem jij tijd voor stilte?'.
Niet in een zware storm, niet in een
aardbeving, niet in het vuur, maar in
de stilte was God
(1 Koningen 19 : 11-13).
Iedereen is van harte welkom gewoon
zoals je bent, waar je ook vandaan
komt en wat je achtergrond ook is!
Kijk voor meer informatie over deze
vorm van diensten op
www.veld-zicht.nl/coaching & spreken

Evangelisatieweek Custwijc

Ook dit jaar organiseren de evangelisatiecommissies van de Hervormde
Gemeente en de Hersteld Hervormde
Gemeente van Waarder een tweetal
evangelisatiebijeenkomsten. De avonden
worden gehouden op DV 22 en 24 mei
in dorpshuis Custwijc te Driebruggen.
Inloop om 19.30 en aanvang 20.00 uur.
Op woensdag 22 mei spreekt evangelist
Jaco Schoonderwoerd en op vrijdag
24 mei evangelist Marcel de Roode.
Het thema is: 'Vrij..!?'
Er is samenzang met medewerking van
diverse instrumentalisten.
Na afloop is er gelegenheid om iets te
drinken. Iedereen van harte welkom!

SWOM Aanschuifdiner

Het SWOM aanschuifdiner vindt plaats
op donderdag 16 mei in de grote zaal
van het Antoniushof. De zaal is vanaf
17.30 uur open en om 18.00 uur
wordt het diner geserveerd. U betaalt
e 11,00 voor het gehele diner. Pinnen
is mogelijk. U kunt zich aanmelden tot
uiterlijk 10:00 uur op de dag van het
aanschuifdiner via 0348-469109 of via
info@swomontfoort.nl

Middenkoor zingt samen met New Generation
In de Woord- en Communieviering op zondag 19 mei a.s. zal het Middenkoor
samen met het koor New Generation uit Montfoort de viering muzikaal
ondersteunen. De viering begint om 10.00 uur in de Sint Franciscuskerk te
Oudewater. U bent van harte welkom.
Op uitnodiging heeft het Middenkoor
op 7 oktober 2018 samen met hen
gezongen in de R.K. Johannes de
Doperkerk te Montfoort. Dat was voor
beide koren een leuke en positieve
ervaring en was voor het Middenkoor
aanleiding om hen deze keer uit te
nodigen om in Oudewater te komen
zingen. De liederen die in de viering
gezongen zullen worden is een mix van
liederen van New Generation,

het Middenkoor en van liederen die
beide koren al kennen.
New Generation staat onder leiding van
dirigent Paul van der Zandt en het
Middenkoor staat dit jaar al tien jaar
onder leiding van Monique van den
Hoogen. Harriët Hoen is de vaste
pianist van New Generation en Bastiaan
Heeren begeleidt al ruim tien jaar het
Middenkoor.

Het laatste nieuws
uit uw regio volgt u via de

WEEKEND
DIENSTEN

GEBOREN
kijkopijsselstreek.nl

HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

@ijsselstreek

en via de

KijkOp App

Guatemala markt
in Linschoten
Op zaterdag 18 mei wordt van
12.00 tot 15.00 uur in en rond
'Bij de Tol', Nieuwe Zandweg in
Linschoten, een Guatemala markt
gehouden door de commissie ZWO
(Zending Werelddiaconaat
Ontwikkelingssamenwerking) van de
Protestantse Gemeente 't Kruispunt.
De opbrengst van de markt is bestemd
voor projecten in Guatemala. Er is van
alles te eten en te drinken, dus lunchen
kan op de Guatemala-markt!
Er zijn allerlei dingen te koop, zoals:
koffie, thee en lekkernijen uit
Guatemala, Guatemalteekse cadeautjes,
een kraam met 'Net-Niet-Nieuwe'
kleding, plantjes, fruit, informatie over
de ZWO-projecten in Guatemala en
Midden-Amerikaanse muziek.
Ook zijn tijdens de Guatemala markt
kinderen en jongeren van 't Kruispunt
actief in het kader van de
'Talentenactie'. Ze zullen in en rond
'Bij de Tol' allerlei lekkernijen verkopen
en diverse acties ondernemen, om geld
te verdienen voor kinderen/jongeren in
Guatemala.
Zondag 24 maart bestond het zangkoor
'Sterk Spul' uit Linschoten tien jaar en
dat is feestelijk gevierd met alle leden.
Dit lustrum, waar het koor trots op is,
willen zij ook gezamenlijk met hun fans
en bevriende koren gaan vieren!

Jubileumconcert zangkoor 'Sterk Spul'
Op zaterdag 18 mei zal er vanaf 19.30 uur in 'Het Kruispunt' aan de Nieuwe Zandweg
in Linschoten een jubileumconcert gehouden worden. Daarnaast zullen ook de
shantykoren 'Recht zo die gaat' uit Schoonhoven en 'Windstilte' uit Vleuten optreden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren. De toegang is gratis!

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op zaterdag 27 april 2019
JOB Jacobus
zoon van John en
Cynthia Lekkerkerker
broertje van Marije
Mastwijkerdijk 41
3417 BR Montfoort
Op woensdag 1 mei 2019
TYGO Michaël Hendrikus
zoon van Menno en Rachel Stukart
Twijnen 72
3421 JP Oudewater
Op vrijdag 3 mei 2019

Evenementenkalender
19
MAANDAG
20
-

NIKÉE

dochter van Michiel en
Dominique van Vliet
Oude Singel 2a
3421 EE Oudewater
Op maandag 6 mei 2019
LEAH Maria
dochter van Arian en Anita Rijken
zusje van Lisa, Anna, Yente, Sarah
en Jesse
Benedeneind Noordzijde 472
3405 CG Benschop

BMM band met ‘The Golden sound of pop history’.
Vanaf 14.00 uur in De Klepper. Toegang e 7,50.

OUDEWATER

t/m vrijdag 24 - Zwem4daagse in het Knopenbad
van 19.00 tot 20.00 uur. Vijf dagen zwemmen met
leuke activiteiten zoals: de Swup-kapel die komt
spelen, de Hollandse avond, een gratis wafel,
stuiverduiken, de glijbaanrace en discozwemmen.
Opgeven kan bij de kassa van het zwembad.

MONTFOORT

t/m donderdag 23 - Avondvierdaagse Linschoten.
De start is elke avond vanaf het plein De Brede Vaart.
De 10 km-wandelaars vertrekken vanaf 18.30 uur en
de 5 km-wandelaars vanaf 18.45 uur.
Een inschrijfformulier kun je downloaden via
www.avond4dlinschoten.nl
Rolstoelwandelaars kunnen zich aanmelden bij Pieter
van Vlaardingen van het Rode Kruis, tel. 06-15231657.

LINSCHOTEN

DINSDAG

21

t/m vrijdag 24 - Avondvierdaagse georganiseerd
door de Vrienden van Oudewater.
Wandel de 5 of 10 km route mee met dit oergezellige
en sportieve evenement. Kinderen vanaf 6 jaar
mogen meelopen. Deze leeftijdsgrens is vastgesteld
in verband met de verzekering. Inschrijven kan vanaf
medio april. Voor meer info: www.oudewater.net of
de Facebookpagina van de Vrienden van Oudewater.

23
ZATERDAG
25

-

-

t/m zondag 26 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Jaarmarkt Haastrecht. Dit jaar wordt vanaf 10.00 uur
de jaarmarkt voor de 42ste keer gehouden.
Het hele centrum van Haastrecht staat vol met
kramen en stands. Ook zal een groot gedeelte van de
gevestigde winkeliers en horeca mee doen met de
markt. Op het grote podium zullen diverse optredens
en demonstraties gehouden worden. Naast de
jaarmarkt is er ook een gedeelte met tweedehands
artikelen. Het doorlopende programma is altijd goed
gevuld met diverse live bands, DJ’s en artiesten voor
jong en oud!

HAASTRECHT

Volleybal Pret in het Park vanaf 10.00 uur.
Inschrijving per team via www.pretinhetpark.nl

MONTFOORT

Race the Dragon Drakenfestival Oudewater.
Deze wordt gehouden in de Hollandse IJssel, locatie:
Noord-IJsselkade. De winnaar van de wedstrijd heeft
recht op een wildcard voor deelname aan het NK
op de Bosbaan in Amsterdam. Voor meer informatie
over dit evenement zie www.oudewater.net of de
Facebookpagina van de Drakenbootvereniging.

OUDEWATER

Bandje, Biertje Bitterbal. De STAM-gasten organiseren
samen met KPJ Montfoort vanaf 19.00 tot 0.30 uur
Bandje, biertje en bitterballen. De entree en de
bitterballen zijn gratis dus kom gezellig langs voor
Biertje & bijkletsen aan één van de biertafels op het
terras in het LED verlichte stadspark van Montfoort.
Bij mooi (droog) staat het podium buiten op het
grote veld. Bij minder weer biedt de STAM tent een
gezellig onderkomen. Info: www.pretinhetpark.nl

MONTFOORT

en zondag 26 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Amazing Stroopwafels.
Je kan meezingen met hun grote hits zoals ‘Oude
Maasweg’ en ‘Ik ga naar Frankrijk’. Kaarten reserveren
via: www.cultureelmontfoort.nl of voorafgaande aan
het optreden in Zalencentrum St. Joseph,
aanvang: 20.30 uur.

MONTFOORT

ZONDAG

26

Familie Pret in het Park. Vanaf 10.00 tot 19.00 uur
wordt het grote stadspark van Montfoort
omgetoverd tot een activiteitenpark voor kinderen
en een gezellige ontmoetingsplek voor volwassenen.
De vroege vogels tot en met 5 jaar kunnen in alle rust
alvast enkele luchtkussens in de Ukkies hoek in
gebruik nemen voordat om 12.00 uur Pret in het Park
voor alle leeftijden open gaat. Met o.a. de grote
bungee trampolines, een klimmuur, rodeo,
zweefmolen, brandweerspelletjes en een stormbaan.
Ook kunnen ze instappen in een treintje dat een rondje
door het stadspark rijdt of gaan kano varen in de
stadsgracht. Verder kunnen de kinderen met het
polsbandje deelnemen aan een tennis clinic,
badmintonnen, rustig rijden op een pony of wild
doen op een BMX crossbaan.
Gratis entree volwassenen. Kinderen € 5,- inclusief
limonade. Info: www.pretinhetpark.nl

MONTFOORT

WOENSDAG

29

Eettafel Amaliahof. Vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee.
Opgeven en afmelden vóór woensdag 22 mei
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

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

DRUKKERIJ

o

nd

en

dieren

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

OUDEWATER

DONDERDAG

CAS

zoon van Ruud en Kelly Janssen
broertje van Nina
Molenwal 48
3421 CM Oudewater
Op vrijdag 3 mei 2019

Mei

ZONDAG

gev

op facebook en twitter

14 MEI 2019

0348-414242

MONTFOORT
Blindeweg - asielnaam Koosje;
Kat, jong volwassen.
Donkerrood met klein wit befje.
Puntje van staart hangt (is hard).
Dotterbloem - Konijn (tam)
Voedster. Helemaal wit.
Waardsedijk (Richting Maria Veld) Reu (Border collie). Border collie achtig,
wit met licht bruine haren, schuw dier.
SNELREWAARD
Laan van Snelrewaard - asielnaam Pieter;
Kater. Zwart met witte pootjes en witte bef.
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ZATERDAG 18 MEI
10:00 - 16:00
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

maatwerk van kasten - keukens - meubels

www.vinkinterieurbouw.nl
0348-565353 - info@vinkinterieurbouw.nl
Populierenweg 18 - 3421 TX Oudewater

Somber, in een dip
of depressie?
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

Compleet, goed
betaalbaar

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

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

Sinds 1931

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

www.bertus-service.nl

Burg. Doormanstraat 22,
DrieBruggen
Hét aDres voor ... onDerDelen,
fietsreparaties, elektriscHe, nieuwe
en geBruikte fietsen!

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Autobedrijf Marcel Eegdeman

06-38559746

ma-vrij 18.30-20.00 uur
za 09.00-16.00 uur

www.debruynfietsen.nl

TE HUUR IN OUDEWATER

375 m2 gEïsOlEERDE bEDRIjfsRUImTE
2000 m2 VERHARD bUITENTERREIN

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
o
C

• Goed bereikbaar met groot materieel
• Hal voorzien van klein kantoor en toilet
• Ook apart te huur/of in gedeelten

Voor inlichtingen: 06-51358212

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

Vraag vrijblijvend advies en wij
helpen u aan een passende deur!
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Ineke te Poele:
Doorstart Eetbaar Oudewater Lourdes, dat doet wat met je!
OUDEWATER

Een flinke Oudewaterse delegatie bracht alweer enig tijd geleden een bezoek
aan de ‘eetbare stad’ Andernach, waaruit het plan ontstond in Oudewater iets
soortgelijks tot stand te brengen, maar wel in een heel rustig tempo. Het eerste
resultaat waren de ‘kruidenbakken’ in de stad en nu volgt deel twee: drie
plekken waar Eetbaar Oudewater beleefd en geproefd kan worden.
De parochietuin achter de oudkatholieke kerk is er een van, het plantsoentje bij
het Rode Dorp is de tweede en tenslotte de Eet- en Beweegtuin aan het Toleind
waar zaterdag de officiële opening plaatsvond.

De grote schare aanwezigen werd bij
aankomst in de hal van Hoveniersbedrijf
Brand bv verwelkomd met een glaasje
bronwater waaraan munt, citroen en
vlierbessensiroop het een verrassend
aangename smaak gaven. Bij het officiële
deel toonde burgemeester Pieter
Verhoeve zich aangenaam verrast door
het grote aantal belangstellenden en gaf,
na een warm welkom, het woord aan
Klaas-Hemke van Meekeren, beter
bekend als de polderprof, die destijds de
reis naar Andernach organiseerde en
daar enthousiast over sprak. Wethouder
Bas Lont bedoelde vervolgens met zijn
drieslag ‘zaaien-planten-oogsten’ de
volgorde Andernach, de kruidenbakken
en deze nieuwe eetbare tuinen.
Hij bedankte heel veel mensen die
vrijwillig hun medewerking aan dit
project hadden gegeven, waaronder
Carla Hesling en Peter Huitker die de
zorg voor de parochietuin op zich
hebben genomen, Margo Stekelenburg,
die de verantwoordelijkheid voor de tuin
bij het Rode Dorp op zich nam en Joost
Brand van het hoveniersbedrijf die ervoor
zorgt dat er ‘gebermsnackt’ kan worden.
Naast nog veel meer vrijwilligers, o.a.
degenen die voor de verklarende borden
zorgden, werd ook de ambtelijke spin in
het web, Femke Steenbergen, in het
zonnetje gezet. De burgemeester liet
weten dat er voor dit project een heel
klein budget ter beschikking was gesteld,
maar dat er inderdaad veel vrijwilligers
hun bijdrage hadden geleverd. Nelleke
den Boer, Oudewaters stadsdichteres,

Gerald Overbeek legt ‘bermsnacken’ uit.
door Aad Kuiper

droeg een toepasselijk ‘duurzaam’
gedicht voor (want ze had het al eens
voorgedragen tijden Pracht aan de
gracht), waarna Gerald Overbeek een en
ander vertelde over wat er zoal viel te
‘bermsnacken’ uit de schijnbaar wilde
tuin naast het hoveniersbedrijf, in de
zogeheten Eet- en Beweegtuin.
Sportinstructeurs Angela en David van
de sportschool van Richard Proost zetten
heel wat aanwezigen ertoe aan om
gebruik te maken van alle toestellen die
duidelijk uitnodigden om lekker te gaan
bewegen. Een van hen was wethouder
Walther Kok, die destijds ook Andernach
bezocht; hij spande zich fysiek behoorlijk
in in het beweeggedeelte van deze tuin.
Na het officiële snacken en bewegen
werd er nog even nagepraat onder het
genot van een bijzonder glaasje en een
even bijzonder hapje. Tenslotte kreeg
iedereen nog een aardige, maar ook
bijzondere herinnering mee. En nu kan
iedereen gaan genieten van behalve
Oudewater zelf ook van Eetbaar
Oudewater. Voor belangstellenden is
Facebook ook hiervoor een bron van
informatie
Angela en David van Richard Proost
Sport laten zien op welke wijze je hier
allemaal kunt bewegen.

Eigenlijk wilde Ineke te Poele liever
niet zo in de krant gezet worden over
haar hulp aan pelgrims naar Lourdes
die dat nodig hebben. Maar als ook
Huub Smits en Janneke Stam
benaderd zouden worden, die vanuit
de Parochie Pax Christi bezig zijn
met het voorbereiden van een tocht
naar Lourdes; vooruit dan maar.
Ineke zelf gaat dit jaar, hoewel het
vrij zwaar is, zelfs twee keer met
mensen naar deze bekende religieuze
plek; in de maand mei en in
september nog een keer.
De visioenen van Bernadette Soubirous
vormden de aanleiding voor het
ontstaan van Lourdes als
bedevaartsoord. Tegenwoordig gaan er
naar schatting zo’n miljoen mensen per
jaar naar Lourdes. En vanuit de Pax
Christi parochie, waartoe ook de
geloofsgemeenschap St. Franciscus van
Assisi in Oudewater behoort, gaan ze,
louter toevallig, ook dit jaar in
september. Hoe komen mensen ertoe,
wat blijft ze drijven en wat doen ze daar?
Kort nadat Ben te Poele in 1999 op
48-jarige leeftijd overleed, stelde de
moeder van Ineke te Poele-Pardoel voor
om naar Lourdes te gaan, niet met een
groep, maar gewoon met z’n tweeën.
“Het deed me wel wat”, vertelt Ineke.
“En toen ik een paar jaar later aan het
ziekbed van een ernstig ziek familielid
stond beloofde ik Maria, dat ik, als zij er
bovenop zou komen, haar nog een keer
in Lourdes te bezoeken. En dat familielid
werd beter. En wat je belooft moet je
doen, nietwaar?!” Veel zin om als
pelgrim te gaan had ze niet, maar toen
een vriendin voorstelde om als zorgvrijwilliger mee te gaan, leek haar dat
een heel goed plan. En zo ging Ineke te
Poele in 2006 als begeleider met
pelgrims mee naar Lourdes. De eerste
jaren met het vliegtuig en vanaf 2009
met de VNB-Lance, een bus van de
Vereniging Nederlandse Bedevaarten
waarin pelgrims liggend, of in hun eigen

De basiliek van de onbevlekte
ontvangenis in Lourdes.

vervolg van de voorpagina
Op het stadhuis waren Oudewaternaren
met een Duits paspoort uitgenodigd om
deel te nemen aan een gezamenlijke
lunch. Daarvoor had zich alleen Andrea
Bos-Zwirner aangemeld. Verhoeve: ,,De
ambassadeur gaat tijdens de lunch ook in
gesprek met een aantal Oudewaterse
ondernemers, waarvan er enkele
bedrijfsmatig met Duitsland verbonden
zijn.’’ Een negental vertegenwoordigers
van LTO, NOVO en BVO waren voor
deze aangelegenheid aanwezig op het
stadhuis. Voordat er echter geluncht
werd overhandigde Otto Beaujon, met
een indrukwekkende speech, namens de
Stichting Gerard David, het juist van de
drukpers gerolde bijgewerkte exemplaar
van het boekje over alle schilderijen over
deze van oorsprong Oudewaterse
schilder. Dit boekje zou de ambassadeur
er ongetwijfeld toe aanzetten snel nog
een terug te komen naar Oudewater,
meende Beaujon.

rolstoel vervoerd kunnen
worden.
Ze rijden over Amiens,
stoppen natuurlijk ‘even’
bij de prachtige kathedraal
en gaan dan naar Lisieux,
waar in het klooster van de
Heilige Theresia overnacht
wordt. Vervolgens gaat de
tocht via de tweede
overnachtingsplaats Niort
naar Lourdes. “Het laatste
stukje in de bus wordt
‘Te Lourd’ op de bergen’
gezongen, en dat is steeds
weer een emotionele
belevenis”, laat Ineke weten.
In Lourdes zelf staat de
pelgrims en dus ook Ineke
heel wat te wachten:
een welkomstviering,
verschillende eucharistievieringen, bijna dagelijks
een bezoek aan de
beroemde grot en nog meer
uiteenlopende processies en
vieringen op verschillende
locaties op het programma.
Een uitstapje naar de
Bergerie, de schuur waar
Bernadette haar kudde
schapen heeft gehouden tijdens haar
verblijf in Bartres, dat andere pelgrims
vaak wel maken, is voor de groep waar
Ineke mee reist niet mogelijk. De Lance
kan wel een dagtocht maken naar o.a.
de Pyreneeën, waarin dan (Cirque de)
Gavarnie, Pont d’ Espagne en/of
Col du Soulor te bewonderen vallen.
En voor Ineke te Poele is het hard
werken: zij moet mensen douchen,
helpen met aankleden, helpen met eten,
rolstoel duwen, er soms ‘s nachts wel een
paar keer uit om iets voor iemand te
regelen en nog veel en veel meer
activiteiten. Maar dat vindt ze niet erg:
“Ik ga niet voor de kerkdiensten, maar
voor de mensen én ook voor Maria.
Het is hard werken, maar voor mij wel
een geestelijke vakantie. Je ziet mensen
zienderogen opknappen - niet beter
worden, dat niet, maar zich duidelijk
blijer en prettiger voelen. En daar doe je
het voor.”
Ze vertelt o.a. over een zwaar spastische
vrouw die het gedrag vertoonde van een
vierjarige en die ze samen met een
verpleegster moest verzorgen, op reis en
tijdens het verblijf. Ze vertelt ook over de
terugreis met de VNB-Lance in twee
dagen: steeds heel vroeg opstaan en
flink aanpoten. Die reis gaat voor een
overnachting in Nevers, waar Bernadette
ligt opgebaard in de kapel van het
klooster van Saint-Gildars en in
‘s Gravenmoer een afscheidsdiner,
want zo’n reis is voor alle deelnemers
behoorlijk indrukwekkend. Het afscheid
van de gasten is dan ook vaak
emotioneel.
Ineke wil best even vertellen over wat
er allemaal op haar afkwam na het
overlijden van haar man die, samen met
zijn broer, een goedlopend schildersbedrijf had, over wat ze allemaal nog
gedaan heeft (ze was nog lang secretaris
bij ‘Het Vak Omhoog’ en een aantal
andere organisaties, over dochter Bianca
(o.a. vrijwilliger op de Geelbuik) en zoon
Mark (leerkracht op de Heeswijkschool,
maar ook oprichter van Mark Your
Event, dat diverse evenementen
organiseert waar onder ‘Heksenjacht’),
maar komt toch al snel weer terug op
allerlei persoonlijke belevenissen die ze
op haar reizen naar Lourdes meemaakte:
“Dat doet wat met je! En ik hoop echt
dat ik dit nog heel lang kan volhouden.”

Bijenbrood ...

door Aad Kuiper

Pax Christi

De Parochie Pax Christi gaat van
21 t/m 26 september 2019 met de
VNB in parochieverband per vliegtuig
naar Lourdes. Pastor Thijs van Zaal en
pastor Janneke Stam gaan ook mee op
deze parochiereis. Wie mee wil kan zich
voor de reis aanmelden bij Huub Smits
(eentjeshoeve@hetnet.nl). De parochie
Pax Christi vliegt vanaf Schiphol naar
Bordeaux en dan gaan ze nog een eind
met de bus om zich uiteindelijk in
Lourdes onder te laten dompelen in de
bijzondere sfeer die daar heerst.
Er kunnen 60 mensen mee en er
hebben zich al 45 mensen opgegeven.
Wie vragen heeft over deze reis kan die
ook persoonlijk stellen aan Joke van
Oorschot, contactpersoon voor
Oudewater, en te bereiken via het
parochiesecretariaat op dinsdag t/m
donderdag van 09.00 tot 11.30 uur op
nummer 0348 561593.
Huub Smits, een van de organisatoren
van die reis, ging al in 1987 voor de
eerste keer naar Lourdes en gaat nu
twee keer per jaar: “De saamhorigheid,
de ontmoeting met anderen én met
jezelf (!), de betrokkenheid met anderen
en iets voor elkaar kunnen betekenen;
dat is allemaal heel belangrijk voor me.
Vaak gaan mensen voor steun, om
kracht te vragen, maar soms zien ze dan
dat anderen misschien een nog wel
zwaardere last moeten torsen. Dat geeft
ze kracht om door te gaan. Ik begeleid
pelgrims op hun inspiratiereis.
Zij stappen even uit het dagelijkse leven
om naar een religieuze plaats te gaan.
Maar zelf doet het me ook altijd nog
heel veel: soms ga ik ‘s nachts naar de
grot en dan krijg ik echt het gevoel dat
de hemel en de aarde elkaar raken.”
En even later: “Er is een heel mooie
kruisweg in Lourdes. Daar had ik een
keer heel bijzondere gesprekken met
anderen, want hier durven veel mensen
hun gevoelens te delen.”
“Jaren geleden heeft de geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisi in
Oudewater een reis naar Lourdes
georganiseerd en dat de overkoepelende
Pax Christi parochie dat nu weer doet,
vind ik heel mooi. Het wordt
ongetwijfeld opnieuw heel bijzonder.”

Column

Nog een week en we mogen stemmen voor de Europese Unie.
Gaat het daar eigenlijk ook een beetje over het milieu en de levende
natuur? Eigenlijk nauwelijks, want het klimaat, onderdeel van het
wereldwijde milieuprobleem, valt onder de akkoorden van Parijs,
en de levende natuur is een hobby van de universiteit van
Wageningen en het Wereldnatuurfonds.
Dat wetenschappers vastgesteld hebben dat er in tien jaar tijd 80%
minder insecten in ons land vliegen, rennen, kruipen, knagen en
vreten, ja, dat vinden we eventjes heel erg zolang de media er
aandacht aan besteden (dat is niet heel erg lang) en daarna is de
belangstelling gewoon weer dood, tot een half jaar later andere
wetenschappers voorspellen dat twee derde van alle soorten dieren op
aarde binnen nu en vijftig jaar zullen uitsterven. O, wat erg!
en eigenlijk zouden we er met z’n allen iets aan moeten doen!
en zodra die gedachte zich opdringt is de machteloosheid alweer nabij:
we gaan onze reis naar Corsica, Mexico of Bali toch niet afzeggen?
Niet dat het helpt, maar vorig jaar kocht ik in België (gewoon in een
supermarkt) een zakje zaad van Phacelia (in het Nederlands ook wel
bijenbrood genoemd), en ik had er maar een plukje van nodig om een
lapje van 2 x 2 meter in te zaaien. De planten staan inmiddels
kruishoog. Ze zijn familie van het vergeetmijnietje, en dus niet van de
peulvruchten, koolsoorten en schermbloemen, wat wel zo fijn is
omdat ze dan in elk geval geen lokgewas zijn voor ongewenste
insecten in je groentetuin.
De Phacelia’s dragen wel grote trossen lila bloemen waar als de zon
schijnt honderden bijen, hommels, steenhommels, haantjes,
zweefvliegen, aardhommels en dagvlinders nijver rondsnorren.
Ik zet er soms een stoel bij, en ga er naar zitten kijken.
‘t Lijkt net of het einde der tijden dan weer een poosje opschuift.
Otto Beaujon
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Liefde kan niet sterven
omdat zij eeuwig is
daarom blijven wij in liefde met elkaar verbonden
ik hier, jullie daar…

Onze oprechte dank, voor de hartverwarmende
blijken van medeleven die wij ontvingen na het
overlijden van mijn lieve zorgzame man,
mijn geliefde vader en schoonvader

Graag willen wij u bedanken voor het hartverwarmend
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn allerliefste vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Gerardus Jacobus Mulder
Gerard

Kees Hogendoorn

Monique de Jager - Plas

Een Hollander met de Franse slag…

Het is een troost te weten dat wij niet de enige zijn
die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn
in de komende tijd.
Gerda Hogendoorn - de Ruwe
Jeanette en Richard
Eloy

† Nieuwegein,
9 mei 2019

* Cattenbroek,
9 januari 1940

Wij missen haar erg.
De waardering voor wie zij was en wat zij voor anderen
heeft kunnen betekenen is voor ons een troost.
Voor ons blijven de herinneringen aan haar
een kostbaar bezit.
John de Jager
Kinderen en kleinkind

Oudewater, mei 2019
Mia Mulder-Groen
Monja & Wim
Agnes & Jacob
Maureen & Bert
Eduard
Romy & Frank
Geoffrey
Matthijs
Luc & Margarita
Olivier
Peter,
John & Patricia
Antoine & Paula
Lisa
Werner
Dennis
Thijmen
Roos
Isolde
Sabine
Mijn man, onze vader en opa is thuis op Willeskop 63
waar wij u op woensdag 15 mei van 19.00 uur tot
20.30 uur de gelegenheid willen geven om afscheid te
nemen van hem en ons te condoleren.
Donderdag 16 mei om 13.00 uur
zal de afscheidsdienst plaatsvinden in zijn tuin
waar hij altijd te vinden was.

Oudewater, mei 2019

Het is alweer een jaar geleden
Jij daar en wij hier
Verdriet wordt steeds meer een gemis
maar de vraag blijft waarom het zo is

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van

Voor altijd in ons hart

Cindy van Schaik
19 mei 2018

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Familie Verbaan
Familie Van Schaik

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

J. de Kat - Begrafenisverzorging

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

Parkeren: Willeskop 65a

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Aansluitend begeleiden wij hem in familiekring naar
zijn laatste rustplaats op de Begraafplaats
de Stuivenberg in Montfoort.

19 mei 2019

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

DE IJSSELBODE

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0348 - 56 23 98

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

06 22 97 16 92

Wiro van der Werf

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

Wij zijn u graag van dienst

Vermey

Partner van...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

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

Danielle Verwaal

uitvaartzorg

0182 38 22 31

T 0348 471962

Alleen bij geen gehoor

vermeyuitvaartzorg.nl

Annabelle Rijntjes
Kinesioloog

Op zoek naar handvatten om jezelf
en je gezin weer in balans te brengen?
Sluit dan aan bij de cursus Touch for Health 1 in september.

www.bellebalance.nl

Voor veel mensen is afvallen een grote wens of misschien
wel noodzakelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen en
motivaties. Afvallen en op gewicht blijven is niet altijd
even makkelijk en daarom wil ik je daar graag via het
stappenplan van Cambridge Weight Plan mee helpen.
Kan jij wel wat hulp en motivatie gebruiken?
Mail, bel of app dan voor een afspraak.
Afvallen met Patries - 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.cambridgeweightplan.nl

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
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Europese verkiezingen op woensdag 23 mei
Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de Nederlandse
leden van het Europees Parlement. U heeft hiervoor een
stempas ontvangen. Gaat u ook stemmen?

Machtigen

Wat moet ik meenemen?

Inwoners van Oudewater van
18 jaar en ouder mogen stemmen.
Ook moet u de Nederlandse
nationaliteit hebben, niet uitgesloten
zijn van stemrecht en voor 9 april in
Oudewater ingeschreven staan.
Om te kunnen stemmen moet u uw
stempas en een geldig identiteitsbewijs
meenemen
(paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). Als u
uw stempas kwijt bent, kunt u tot
woensdag 22 mei 2019 12.00 uur
een nieuwe aanvragen. Uw oude
stempas vervalt dan automatisch.

Als u in een andere gemeente wilt
stemmen heeft u een kiezerspas
nodig. Tot uiterlijk 20 mei kunt u uw
stempas bij de gemeente inruilen
voor een kiezerspas.

Waar kan ik stemmen?

U kunt van 07.30 tot 21.00 uur
stemmen. U mag in elk stemdistrict in
de gemeente Oudewater stemmen.
U bent dus niet verplicht om te
stemmen op het adres dat op uw
stembiljet staat. Alle locaties zijn ook
voor mindervaliden toegankelijk.

Afvalophaal eenmalig op zaterdag
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Dan wordt er geen restafval
opgehaald. Dat gebeurt wel op zaterdag 1 juni.

GFT-container iedere week geleegd
Met ingang van week 21 (die begint op maandag 20 mei) tot en met
week 43 worden de groene GFT-minicontainers weer iedere week op
vrijdag geleegd.

Voorkom opstopping rond de JUMBO
Zaterdag 11 mei sloot de EMTÉ aan het Joostenplein.
De supermarkt wordt verbouwd en (her)opent op maandag
27 mei als Coop-supermarkt.
De tijdelijke sluiting zorgt vermoedelijk voor een extra
klantenstroom bij de JUMBO aan het Wagenerf.
In dat geval komen er meer verkeersbewegingen op de Lijnbaan. Om hier
eventuele opstoppingen en onveilige situaties te voorkomen, kunnen automobilisten van en naar de wijk Noort Syde overdag via bedrijventerrein
Tappersheul rijden: Toleind, Iepenweg en Wilgenweg. Op het kaartje staat
de route aangegeven.

U kunt ook iemand machtigen om
voor u te stemmen. U kunt iemand
machtigen die in de gemeente
Oudewater woont en zelf ook een
stempas heeft ontvangen. U kunt dit
tot op de dag van de verkiezing
regelen. Als u iemand wilt machtigen
die niet in de gemeente Oudewater
woont, maar wel een stempas heeft
ontvangen, vult u het formulier op
onze website in. Dit kan tot
maandag 20 mei 2019.
Bij vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente via verkiezingen@
oudewater.nl of 140348.

Verkeershinder
door
drakenbootwedstrijden
Op zaterdag 25 mei worden op
de Hollandsche IJssel drakenbootwedstrijden gehouden. Daardoor is
er op de kades van het Arminiusplein, Noord-IJsselkade en Helletje
geen doorgaand verkeer mogelijk
van 07.00 tot 23.00 uur.

Verkeershinder
21-24 mei
door avondvierdaagse
Afsluiting van de Markt (Korte
Havenstraat,
Leeuweringerstraat,
Peperstraat en Donkere Gaard) van
dinsdag 21 mei tot en met
donderdag 23 mei dagelijks tussen
17.30-21.00 uur ten behoeve van
de aankomst en het vertrek van de
wandelaars.
Op vrijdag 24 mei 2019 afsluitingen van de volgende wegen
vanwege het defilé tussen 18.00 tot
22.00 uur:
• Markt (Korte Havenstraat,
Leeuweringerstraat, Peperstraat
en Donkere Gaard)
• Kapellestraat
• Wijdstraat
• Havenstraat
• Waardsedijk ter hoogte van de
Laan van Snelrewaard

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken, gelet
op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• AGF Oudewater voor het adres:
Leeuweringerstraat 21, 3421 AA Oudewater.
De melding heeft betrekking op het oprichten van een winkel in
groenten en fruit met tevens de verkoop en bereiding van verse
gesneden salades.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende
regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Kapellestraat 28 in Oudewater
het plaatsen van drie dakramen
in de zijgevel van de woning,
ingediend op: 26-04-2019,
dossiernummer: OLO4375707

• Papenhoeflaan 114
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel,
ingediend op: 28-04-2019,
dossiernummer: OLO4378481

• Willeskop 160 in Oudewater
het realiseren van een
bijgebouw met garage en
opslag op de begane grond/
kelder en een bed en breakfast
op de verdieping,
ingediend op: 29-04-2019,
dossiernummer: OLO4382147

• Dijkgraaflaan 47 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
ingediend op: 30-04-2019,
dossiernummer: OLO4382449

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 17 in Oudewater
het exploiteren van café
De Kater,
ingediend op: 01-05-2019,
dossiernummer: 1921750

• gemeente Oudewater
het houden van een collecte
ten behoeve van het
hospice Oudewater
van 13-18 april 2020,
ingediend op: 01-05-2019,
dossiernummer: 1921762

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Donkere Gaard 11
in Oudewater
het plaatsen van zwarte
zonnepanelen met een zwart
frame op het dak van een
woning,

besluit: verleend op 03-05-2019,
dossiernummer: OLO4263674

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander 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
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• Papekopperstraatweg 28
in Papekop
het nieuw bouwen
van een woning,

besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4246251

• Jhr. A. van Swietenstraat 12
in Oudewater
het plaatsen van een dakopbouw
en het wijzigen van de nok,
besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4272951

• Ambachtsdreef 65
in Oudewater
het realiseren van een erker aan
de voorzijde van de woning,
besluit: verleend op 02-05-2019,
dossiernummer: OLO4282901

• Prinses Margrietstraat,
Prinses Beatrixstraat,
G.J. van der Veenstraat
in Oudewater
het uitvoeren van groot
onderhoud aan 15 woningen,

besluit: verleend op 02-05-2019,
dossiernummer: OLO4260556

• Tros 7 in Oudewater
het plaatsen van een
dakopbouw,

besluit: verleend op 02-05-2019,
dossiernummer: 1921320

• Grote Gracht, Oudewater
het aanleggen van een steiger
voor kleine sloepen en het
plaatsen van een informatiebord,
besluit: verleend op 30-04-2019,
dossiernummer: OLO4258268

APV / Bijzondere wetten
• Joostenplein 35 in Oudewater
het produceren van geluid
buiten reguliere werktijden
tijdens de ombouw Emté naar
COÖP supermarkt op 11 mei
en 13 mei 2019 en 14 tot en
met 24 mei 2019,

besluit: verleend op 03-05-2019,
dossiernummer: 1921536

• Joostenplein 35 in Oudewater
het plaatsen van diverse
objecten week 19,20 en
21 2019 (6 tot 26 mei 2019),

besluit: verleend op 30-04-2019,
dossiernummer: 1921538

• Noord IJsselkade in Oudewater
het organiseren van Meet the
Dragons op 25 mei 2019,
besluit: verleend op 30-042019, dossiernummer: 1921256
• Noord-IJsselkade in Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
het evenement Meet the Dragons
op 25 mei 2019,
besluit: verleend op 30-04-2019,
dossiernummer: 1921257

• Noord IJsselkade in Oudewater
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
evenement Meet the Dragons
op 25 mei 2019,
besluit: verleend op 30-04-2019,
dossiernummer: 1921259

Agenda
• Vergadering Forum Samenleving
maandag 27 mei om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 28 mei om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 14 mei 2019
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De echte muziekliefhebber wil dit niet missen!

De BMM band met
‘The Golden sound of pop history’

door Ellen van Leeuwen

Afgelopen vrijdag vond in het stadhuis van
Oudewater de officiële presentatie plaats
van het bestuur van de onlangs opgerichte
stichting ‘Arminius Oudewater’.
Die stichting gaat zich, 410 jaar na het
overlijden van de in 1560 in Oudewater
geboren Jacobus Arminius het
gedachtengoed van deze theoloog
opnieuw onder de aandacht brengen met
activiteiten die duiding geven aan zijn
denken. Dat gebeurt onder meer met een
tweejaarlijkse Arminiuslezing (de eerste
Arminiuslezing vond reeds plaats op
6 februari jl.)

Arminusstichting
Dordtse Synode

De leerstellingen van Arminius speelden een grote rol bij de godsdiensttwisten tussen
remonstranten (Arminius) en contraremonstranten (Gomaris) tijdens het twaalfjarig
bestand (1609-1621) in de 80-jarige oorlog. De Dordtse Synode veroordeelde destijds,
precies 400 jaar geleden, de leer van Arminius.
Burgemeester Pieter Verhoeve is de initiatiefnemer voor de stichting die financieel
ondersteund wordt door onder andere de provincie Utrecht.
Verhoeve: “Je kunt Arminius beschouwen als ketter of zelfs als een kanjer. Ik ben
benieuwd hoe de stichting met haar echt kundig bestuur een actuele vertaalslag gaat
geven aan thema’s uit het leven van Arminius. Denk dan aan zaken als vrijheid, oorlog,
zingeving en samenleven.”

Het stichtingsbestuur bestaat uit Arie Zwiep (theoloog), Mark Verweij (student
geschiedenis), Machteld Gijssen (psychologe), Franca van Winkel (oud-bankier),
Piet Bikker (wiskundige), Chris Stolwijk (kunsthistoricus) en
Herman Sietsma (museumdirecteur).
(foto Wil van der Heiden)

Heeft u voor aanstaande
zondagmiddag nog geen plannen?
Trek uw dansschoenen aan en ga
dansen in De Klepper!
De BMM Band en Turning Buttons,
beiden uit Montfoort, geven samen
een voorjaarsconcert.
Volgens de bandleden gaan de voeten
gegarandeerd van de vloer.
‘The Golden sound of pop history’ wordt
een muzikaal feestje met veel bekenden
nummers uit de jaren ‘60 tot nu.
Van Tina Turner tot The Rolling Stones
en van Carol Emerald tot John Mayer.
Volgens Michel van den Hadelkamp,
zanger bij de BMM Band wordt het een
middag die de echte muziekliefhebber
niet wil missen!
De BMM Band geniet vooral veel
bekendheid in Montfoort. Ieder jaar is de
band vaste prik op de Jaarmarkt daar.

Ambitieus als de bandleden zijn willen ze
hun fanclub uitbreiden, te beginnen in
Oudewater.
In 2018 zijn een nieuwe drummer, extra
gitarist en een nieuwe bassist tot de band
toegetreden. Het voorjaarsconcert in
De Klepper is het eerst optreden van de
BMM Band in de nieuwe bezetting.
Michel: “We hebben veel gerepeteerd,
zijn goed op elkaar ingespeeld en zijn er
helemaal klaar voor.”
Overigens is zangeres Marja Knotters
een bekende Oudewaterse. Jarenlang
zong ze o.a. in de Klaverband - de band
die ooit begon als de ouderband van
basisschool Klavertje4.
De BMM band heeft Turning Buttons
uitgenodigd voor een gastoptreden.
Turning Buttons is een relatief nieuwe
band met talentvolle jonge muzikanten.
Na een aantal wisselingen in de bezetting

BMM Band: Joost van Vliet, Michel van
den Hadelkamp, Ton van de Berg,
Marja Knotters, Dirk Westerhout en
Jeroen Bresser.
zijn ze sinds een aantal maanden weer
fanatiek aan het repeteren. Ook Turning
Buttons treedt zondag voor het eerst in
de nieuwe formatie op. Gitarist Melvin
Veenbrink: “Ons doel is om iedereen aan
het dansen te krijgen.”
Het voorjaarsconcert is op zondag
19 mei in De Klepper om 14.30 uur, de
zaal is open vanaf 14.00 uur. Kaartjes
kosten 7,50 euro en koopt u aan de
deur. Wilt u wel genieten van muziek,
maar is dansen niet aan u besteed?
Er zijn ook zitplaatsen in De Klepper.
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Hoogtepunt van de Algemene
Ledenvergadering van Schaats- en
Skeelervereniging Oudewater, die
vorige dinsdag werd gehouden, was
het benoemen van de echtparen Gré
en Hans Spanenburg en Lettie en
Wim Zwanenburg tot ‘Lid van
verdienste van SVO’. Beide families
zijn al jarenlang actief als vrijwilliger
van SVO. Het was aan voorzitter Tom
Streng om het kwartet in het zonnetje
te zetten.
Lettie Zwanenburg is dertien jaar jeugdschaatsleider geweest. Ze is meervoudig
wereldkampioen bij de masters en
ambieert, zoals ze zelf zegt, nog een
lange voortzetting van haar schaatscarrière. In die zin is ze een voorbeeld voor
veel jongeren die hun schaatsen soms al
in de juniorenperiode aan de welbekende
wilgen hangen. Veel van die jongere
schaatsers noemen Lettie zelfs hun
‘schaatsmoeder’. Het zegt iets over de
positie van Lettie in het jeugdige
SVO-team. Inmiddels beheert Lettie het
clubgebouw van SVO.
Die beheertaak heeft ze overgenomen
van Gré Spanenburg. Gré was in de
jaren negentig al ‘chef-kok’ in de
koek-en-zopie op ijsbaan De Snelle
Boezem aan de
Utrechtse Straatweg
en heeft die taak pas
twee jaar geleden uit
handen gegeven.
Ook bestuurlijk had
Gré de nodige
invloed. Ze maakte
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SVO benoemt vier
‘leden van verdienste’

nooit officieel deel uit van het
SVO-bestuur, maar als er vergaderd werd
in het gastvrije huis van de familie
Spanenburg dan wist ze zich in menige
discussie te mengen. Overigens altijd op
positieve wijze en met veel
betrokkenheid.
Gré was ook de eerste vrouwelijke jeugdschaatsleider van SVO en vorig jaar
trainde ze zelfs nog tijdelijk de toergroep
op de vrijdagmiddag. Bij die groep
schaatst ze nu nog actief mee.
Wim Zwanenburg is dit jaar gestopt als
trainer van de wedstrijdgroep van SVO,
maar heeft lange tijd zijn schaatsers tot
grote hoogte gestuwd. Als trainer en
coach liet hij zijn schaatsers nooit in de
kou staan. Al moest hij één schaatser
coachen op de ijsbaan, Wim was er! Tom
omschreef Wim als ‘duidelijk’,
‘rechtstreeks’ en ‘eerlijk en oprecht’.
Een kleine opsomming uit het rijtje van
zijn bezigheden: jeugdschaatsleider,
speaker, voorzitter TC, SVO-bestuurslid,
sponsor én schaatser. Wat dat laatste
betreft was hij vooral een doorzetter.
Altijd aanwezig op de Weissensee, maar
ook een van die SVO-toppers die zich
ooit waagden aan de tien kilometer.
Tot slot Hans Spanenburg.

14 MEI 2019
Tom onthulde een paginagroot artikel
uit het Algemeen Dagblad van december
2017 over de ijsmeester van SVO. ‘Ik
word niet zo gauw zenuwachtig van een
beetje nachtvorst’, kopte de krant
destijds en dat was echt niet bezijden de
waarheid, want Hans kent inmiddels alle
ins en outs van het natuurijs en is altijd
heel terughoudend als de ijskoorts in
overdreven mate toeslaat. Hans vervult
het ijsmeesterschap al meer dan 25 jaar
en dat niet alleen op natuurijs, maar ook
op de Oudewaterse kunstijsbanen. Hans
was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de prachtige skeelerbaan
van SVO. Hij dacht mee in het
complexe traject dat voorafging aan de
bouw en stond bij de bouwwerkzaamheden dag en nacht klaar om mee te
werken.
Naast het Lidmaatschap van verdienste
kregen beide echtparen een prachtig
bronzen schaatsbeeld. Daar waren ze
zichtbaar blij mee en de beelden zullen
bij zowel de familie Spanenburg in de
Leeuweringerstraat als bij de familie
Zwanenburg aan de NoordLinschoterzandweg een mooi plekje in
de huiskamer krijgen.

Weidevogels excursie in
natuurgebied Willeskop

Met het Cambridge Weight Plan
naar uw streefgewicht

De Haastrechtse Patricia van Dommelen is sinds kort gestart als Cambridge consulente.

“Na de geboorte van mijn oudste dochter ben ik altijd flink gebleven en werd ik door afvallen en
weer aankomen het schoolvoorbeeld van het welbekende jojo-effect”, aldus Patricia. Zeven jaar
geleden ging bij haar de knop volledig om en bereikte Patricia, met het Cambridge Weight Plan,
haar persoonlijke streefgewicht. “Zeker geen maatje 36 maar wel ruim 30 kg lichter! Ik was
helemaal gelukkig en voelde me ook gezonder. Door een ingrijpende gebeurtenis vijf jaar later
ging het mis. Ik verviel in mijn oude gewoontes en verwerkte deze gebeurtenis door weer te gaan
snoepen en ongezond te eten. Tot ik zo baalde van mijzelf, dat ik de stap nam om ‘mijn’ Cambridge
consulente te bellen en opnieuw te starten met het programma om weer een gezond gewicht te
krijgen en blij te worden van mijn spiegelbeeld.
Mijn Cambridge consulente heeft mij gestimuleerd om zelf consulente
te worden en na training ben ik nu ook Cambridge consulente.”
Voor veel mensen is afvallen een grote wens of misschien wel
noodzakelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen en motivaties.
Afvallen en op gewicht blijven is niet altijd even makkelijk en daarom
helpt Patricia je daar graag mee via het stappenplan van Cambridge
Weight Plan. Zij wilt iedereen, die wat kilo’s (of wat meer) kwijt wil,
graag begeleiden en motiveren.
Kan jij motivatie en begeleiding gebruiken?
Stuur haar een mail: afvallenmetpatries@gmail.com
of app/bel naar 06-12963661.

18 mei ‘Dier & Spektakel’
bij Discus Fauna Plaza

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Het Beloken Land op zaterdag 18 mei een
speciale weidevogels wandeling in het natuurgebied Willeskop. Verzamelen om 10.00 uur in
Het Beloken Land Blokland 116 te Montfoort. Om ± 12:00 uur bent u weer terug.
De gidsen verwelkomen de deelnemers met koffie of thee en houden een korte inleiding. De wandeling
voert door het weiland en over een eeuwenoude houtkade. Daar heeft u vanaf de uitkijktoren een
prachtig zicht op het totale gebied Willeskop, het enige stukje moeras dat er in de wijde omgeving te
vinden is. Tijdens de wandeling, die voert over eeuwenoude houtkades, vertelt de Staatsbosbeheer gids
het geheim van deze prachtige plek. Hoe is het gebied ontstaan met zijn veelzijdige natuur?
Ontdek welke weidevogels hier broeden en foerageren zoals kievit, grutto, scholekster en tureluur.
Maar vergeet ook de moerasvogels niet en de velduil die regelmatig gespot wordt. Het is er een drukte
van belang wat spectaculaire beelden oplevert. Goede wandelschoenen en een verrekijker verhogen het
wandelgenot. U kunt zicht aanmelden via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl o.v.v. naam en telefoonnummer of via 06-23646290 (tijdens kantooruren).

Ondernemers uit de regio
Cursussen voor de eigen
gezondheid bij BelleBalance

Zaterdag 18 mei pakt Discus Fauna Plaza groots uit met Dier & Spektakel 2019.
Deze speciale dag zal volledig in het teken staan van amusement voor jong en oud.
Met diverse acts en unieke acties hoopt Discus Fauna Plaza een divers publiek te
kunnen vermaken. ‘’Dit jaar gaan we flink uitpakken en vooral de hoofdact wordt héél
spectaculair’’, aldus organisator Monique van Kempen.

Sinds een aantal jaar is Annabelle Rijntjes als Kinesioloog
werkzaam in Oudewater en helpt zij mensen met behulp van
Kinesiologie om weer lekker in hun vel te zitten.
Het is nu ook mogelijk om cursussen bij haar te volgen
om handvatten te krijgen voor de eigen gezondheid.

Als hoofdact heeft de Oudewaterse
dier(en)speciaalzaak een roofvogelshow
op de planning staan. Verspreid over
10:00 - 16:00
deze dag worden deze spectaculaire
shows opgevoerd.
‘’Tijdens deze dag willen wij ook graag
laten zien waar Discus Fauna Plaza voor
staat.’’ De dier(en)speciaalzaak staat in
Oudewater en omstreken inmiddels al
bijna 15 jaar bekend om de goede
service en de juiste kennis op het gebied
van dier, tuin, agro en werkkleding.
Bedrijfsleider Jurriaan geeft aan dat deze
dag daarom niet alleen maar in het
teken staat van amusement.
‘’Deze dag is ook bedoeld om een (toekomstige) huisdierbezitter kennis te laten maken met
onze
0
:0
0/13:00/15
11:0helpen.’’
mooie, ruime winkel. Ook hebben we diverse leveranciers bereid gevonden hierbij te
N
De dierenarts is aanwezig voor een gratis gezondheidscheck voor
INGKUSSE(huis)dieren
SPRhuisdier,
AANuw
ORMBprofessionele
F
A
kunnen met of zonder baas worden vastgelegd door STonze
dierenfotograaf
A
TOGR
RENFOknuffeldieren.
Joanna Blankenburg en er kan geknuffeld worden met allerleiDIEleuke
Er is een
RIJ
RIJZENLOTE KJES
P
prijzenloterij en er kan gegrabbeld worden voor leuke prijzen. Ook aan
een
heerlijk
hapje met een
AN
R
D
&
ES
PJ
A
EN
verfrissend drankje is gedacht. Er kunnen cupcakes versiert wordenHen
zijn
ijsjes.
DIERlekkere
FFEL
KNUer
R...
EE
M
L
EE
Op de bovenverdieping wordt een grote
EN NOG V
‘op=opruiming’ georganiseerd met kortingen
van 30 tot 70% op de (werk)kleding en
ruitersportkleding om ruimte te maken voor de
nieuwe collectie.

Cursus Touch for Health 1

ZATERDAG 18 MEI
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Iedereen is deze dag van harte welkom en
de toegang is geheel gratis.

Overzicht van het dagprogramma:
11:00 / 13:00 / 15:00
10:00-16:00 uur:
10:00-16:00 uur:
10:00-16:00 uur:
10:00-16:00 uur:
10:00-13:00 uur:
10:00-16:00 uur:
10:00-16:00 uur:

Roofvogelshow
Stormbaan springkussen
Dierenfotograaf Joanna Blankenburg (neem jouw huisdier mee!)
Prijzenspektakel
Hapjes & Drankjes, IJsjes & Snoep
Gezondheidscheck huisdier door Dierenkliniek Benschop Oudewater
Knuffelhoek met cavia’s en konijnen
Speciale outlet op de (werk)kleding & ruitersport afdeling

In drie dagen leren de cursisten de basisbeginselen van Kinesiologie
met behulp van spiertesten. De cursus is de eerste van vier modules
van de internationaal erkende cursus Touch for Health.
Verschillende soorten stress kunnen allerlei psychische of lichamelijke
klachten veroorzaken. Annabelle leert de deelnemers in deze cursus
hoe zij met spiertesten deze stress kunnen opsporen en reduceren
zodat klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Touch for Health is eenvoudig te leren, zonder
enige medische opleiding of specifieke voorkennis en is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Data en inschrijven:
De eerste module wordt gegeven
op 9, 23 en 30 september
bij Hoeve Spoorzicht in Papekop.
Inschrijven kan via de website www.bellebalance.nl

Outletdagen bij Pardoes Oudewater
Op woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag 18 mei a.s. houdt Pardoes Oudewater een
Outlet in de toekomstige nieuwe winkel aan de Korte Havenstraat 22.

U kunt deze dagen profiteren van kortingen tot wel 70% op diverse zomer- en wintercollecties
van merken als 10Days, Cambio, Closed, Humanoid, Drykorn, G-Star, No Man’s Land, Repeat,
High en Monique van Heist. Ook voor tassen van Willemijn
van Dijk en Sieraden van Ellen Beekmans kunt u bij Marleen
en Elize terecht.
Marleen Schoonderwoerd heeft drie jaar geleden Pardoes, nu
nog gevestigd aan de Wijdstraat, overgenomen: “Een tijdje
geleden kwam dit mooie authentieke pand aan de Korte
Havenstraaat op mijn pad. Dit pand is voor mij een unieke
kans. Ik ga boven wonen en beneden heb ik een geweldige
ruimte voor de winkel. Op deze perfecte locatie vlak aan de
markt heb ik erg veel zin om Pardoes voort te zetten.
Na de driedaagse Outlet gaan we starten met de verbouwing
en zal later Pardoes Oudewater openen in het nieuwe pand
aan de Korte Havenstraat 22.”
Marleen en Elize heten u welkom in de Outlet op:
Woensdag 15 mei van 10.00-18.00 uur
Vrijdag 17 mei van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 18 mei van 10.00 tot 16.30 uur
Natuurlijk kunt u voor de zomercollectie van 2019
ook nog terecht bij Pardoes Oudewater aan de Wijdstraat 4.
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Coop gaat hier verder

Tijdelijk gesloten
wegens verbouwing

van zaterdag 11 mei 13.00 uur
t/m zondag 26 mei
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Democratiefabriek
in gemeente
Montfoort
De Democratiefabriek is een reizende tentoonstelling
voor leerlingen van 10 tot 15 jaar.
Het is een doe-tentoonstelling over vrede, democratie
en burgerschap, ontwikkeld door de stichting
Vredeseducatie in Utrecht.
Samen met gemeente Montfoort en de basisscholen
heeft het Vredesplatform het initiatief genomen de
tentoonstelling naar Montfoort te halen.
Van 21 tot en met 27 mei 2019 is de tentoonstelling in
de raadszaal van het Huis van Montfoort opgesteld.

Bezoek groepen 7 en 8

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle
basisscholen in Montfoort en Linschoten brengen een
bezoekje aan de interactieve tentoonstelling. Zij zullen
keuzes moeten maken, opdrachten uitvoeren en hun
mening kunnen vormen en toetsen over onderwerpen als
democratie, gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid.
Ook gaat het over pesten, conﬂicten en macht.
Door het uitvoeren van tientallen opdrachten komen
leerlingen voor de vraag: ‘Wat heb je zelf met democratie
te maken en wat versta je zelf onder vrijheid?’
De leerlingen worden in de raadszaal ontvangen door
leden van het gemeentebestuur en raadsleden.
Leden van het Vredesplatform zorgen voor de opvang en
begeleiding van de leerlingen.

Ofﬁciële opening 21 mei

De ofﬁciële opening van de Democratie Fabriek is
dinsdagmorgen 21 mei om 09.00 uur in de raadszaal.
Daarbij zijn aanwezig: vertegenwoordigers en leerlingen
van de scholen, burgemeester en wethouders en leden
van het Vredesplatform.

Extra opening woensdagavond 22 mei

De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de
leerlingen, maar ook voor bijvoorbeeld hun ouders.
Ook andere inwoners van de gemeente Montfoort zijn
welkom om zelf de opdrachten uit te voeren en met
elkaar te discussiëren over democratie, vrijheid en
verdraagzaamheid.

Voor iedereen die een kijkje wil komen nemen:
op woensdagavond 22 mei is de raadszaal open
van 19.00 tot 21.00 uur.

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 14 mei 2019

Afvalkalender mei 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Dat verdient een lintje!
Montfoort is trots op
haar inwoners die bereid
zijn een stapje extra
te doen, mensen die
bovenmatige
inspanningen leveren
ten behoeve van de
samenleving. Om deze
trots te tonen kunnen
we inwoners voordragen
voor een Koninklijke onderscheiding. Een eerbetoon
aan mensen die het écht verdienen.
Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk
onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in
Montfoort die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele
jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of
sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet
van de burgemeester.

Snoeiafval

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

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

Behandeling kost tijd

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

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort
Dat kan toch niet ingewikkeld zijn om een Avond4daagde in Linschoten te organiseren?
Na een gesprek met twee van de zeven bestuursleden van de organiserende vereniging weet je wel beter.
Maar ze regelen het graag, met liefde en veel lol.

Avond4daagse in Linschoten
De Avondvierdaagse van Linschoten
vindt plaats van maandag 20 tot en
met donderdag 23 mei. Petra Rooze
en Dienke van Dijk zijn twee van de
zeven bestuursleden waarmee we aan
tafel zitten. “Het lijkt allemaal simpel,
maar er komt echt veel bij kijken om
de Avondvierdaagse te organiseren.
We hebben een dik draaiboek. Met de
planning beginnen we al in januari.
Je moet een vergunning regelen. En om
die te krijgen moet er een noodplan zijn,
heb je EHBO-ers nodig die getraind zijn
en verkeersregelaars die een verkeersexamen hebben gedaan. De financiën
moeten rond zijn, de routes bepaald
(rekening houdend met wegwerkzaamheden), beschrijvingen gemaakt, stempelkaarten worden gemaakt en inschrijvingsformulieren worden geregeld. Natuurlijk
moeten ook de medailles worden
ingekocht en afspraken gemaakt met
Linfano die de muziek regelt bij het
slotdefilé. Dit jaar hebben we ook hulp
van twee middelbare scholieren die hun
maatschappelijke stage bij ons lopen.
De poster die we hebben is door een van
hen, Charlotte Oskam, van het Calsbeek
college ontworpen”.
Dit jaar vindt het wandelfestijn al weer
voor de 39e keer plaats. Sinds 2004
gebeurt dat door de toen opgerichte
‘Vereniging Avondvierdaagse
Linschoten’. Voor die tijd werd dat
informeel gedaan. Veelal door
leerkrachten van de scholen.
De samenwerking met de scholen wordt
steeds beter. Met name door de inzet van
leden van de ouderraden van de scholen.
Naast de steun van de vrijwilligers,
scholen en bestuursleden zijn er heel veel
Linschotense middenstanders die ons
steunen en zorgen dat we er elk jaar
weer een mooi feest van kunnen maken.
Niet alleen de geldelijke donaties maar
ook de giften in natura maken dat de

door Siem van der Burg

kinderen (en de meelopers) een paar
geweldige wandelavonden meemaken.
Ze willen de krentenbollen, worst, kaas,
spekkoek en ijsjes niet graag missen.
Het defilé met de bloemen en de
snoepzakken van hun familie natuurlijk
niet. En als je drie avonden van de vier
hebt meegelopen wacht aan het eind
een prachtige medaille.
Inschrijven kan via de website of via een
‘ouderwetse’ inschrijfkaart. Vooraf
inschrijven kost € 3,50. Op maandag- of
dinsdagavond inschrijven kost € 4,00.
Meeloopkaarten kosten € 2,00.
De voorbereidingen zijn vrijwel afgerond.
We zijn er klaar voor om de 350,

of misschien wel meer, wandelaars te
laten starten op maandag 20 mei rond
18.30 uur vanaf het plein van
‘De Brede Vaart’.
We denken ook al weer na over de
avondvierdaagse van 2020.
Van die veertigste gaan we een nog
groter feest maken. We zoeken daarvoor
nog wel nieuwe bestuursleden met
nieuwe ideeën. Dit jaar stoppen er twee
van de zeven en volgend jaar is ook het
laatste jaar van Dienke van Dijk.
Neem gerust contact met ons op. Onze
contactgegevens staan op de website.
Ook alle informatie over de avondvierdaagse zoals routes, aanmeldingsinformatie, tijden, sponsors et cetera is
op onze site www.a4dlinschoten.nl te
vinden.

vervolg op pagina 11

Groencafé in Montfoort

Ongeveer twintig mensen kwamen donderdagavond naar het Huis van
Montfoort om met de gemeente mee te denken over de invulling van het groen
in Montfoort. BTL, een adviesdienst die plannen maakt voor de inrichting van
de groene omgeving, gaf uitleg en had een aantal sheets op de tafels gelegd
waar deelnemers op konden aangeven wat zij goed vonden aan het huidige
groen, en wat zij graag zouden willen zien in het nieuwe Groen Structuurplan
dat BTL in nov/dec aan de gemeente zal presenteren.
Het viel op dat de deelnemers op zich
Montfoort best een mooie groene
gemeente vinden, maar er blijven
natuurlijk altijd wensen.
De gemeente moet beleid maken
waarbij zij rekening moet houden met
schaduwwerking van grote bomen,
bijvoorbeeld in verband met
zonnepanelen die mensen op hun huis
willen leggen. Het onderhoud van het
groen moet niet te duur worden en de
biodiversiteit moet worden bevorderd.
Over deze onderwerpen denken mensen
heel verschillend, zo bleek.
Een deelnemer vindt dat er meer
coniferen zouden moeten worden
aangeplant omdat hierin uilen kunnen
broeden. Anderen zijn dol op
knotwilgen (duur in onderhoud), willen
meer bloemen zien (moeten in een
droge tijd worden bewaterd), vinden dat
het gras vaker of juist minder moet
worden gemaaid (bloemen blijven dan
langer bloeien maar brandnetels en
stekels worden groter). Veel mensen
vonden dat er gevarieerder moet
worden aangeplant, bijvoorbeeld
bloeiende struiken tussen de bomen,
zodat er altijd wat te genieten valt.
Nadeel is dan wel weer dan sommige
bloeiende struiken, zoals de meidoorn,
nogal stekelig zijn. Volgens sommigen is
dat niet kindvriendelijk, volgens anderen
zijn kinderen daar gauw genoeg achter
en blijven ze daar dan wel bij uit de
buurt. Een voordeel van gevarieerde
aanplant is dat kappen, omdat sommige
bomen te oud of te groot worden, dan
niet meteen eindigt in volledige kaalslag.
Sommige bomen, zoals lindes zitten snel
onder de luizen die dan kleverige
vloeistof laten vallen op auto’s die
eronder geparkeerd zijn. Op de vraag of
bomen de plek van parkeerplaatsen

mogen innemen antwoordde niet
iedereen positief.
Ook werd de wens geuit voor meer
klimbomen. Dat is een lastige want een
boom moet toch wel een flink aantal
jaren oud zijn voor hij stevig genoeg is
om in te klimmen en tevens moet er dan
al vanaf het begin gericht worden
gesnoeid.
In het buitengebied moeten wegen
worden omzoomd door bomen, dat
vond vrijwel iedereen. Bloeiende
bermen en slootkanten worden ook
graag gezien, hoewel agrariërs daar niet
altijd blij mee zijn omdat die bloemen
uitzaaien naar hun weilanden en daar
worden gezien als onkruid en soms
gevaarlijk voor hun vee, bijvoorbeeld
Jacobskruiskruid. Mooie bloemen maar
uiterst giftig als vee ze binnen krijgt,
ook in kuilgras.
Duidelijk werd in ieder geval dat het niet
eenvoudig is om het zoveel mogelijk
mensen naar de zin te maken, laat staan
iedereen. Kortom, het wordt nog een
hele puzzel om een goed plan op te
stellen.
BTL was wel blij met alle input die
gegeven is.

Volgende week donderdag is er ook
in Linschoten een groencafé, in de
Brede Vaart. Aanvang 19.30 uur.
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 22 mei 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
27 mei 2019 in het stadhuis
van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 24-04-2019
Z/19/139751
Achterdijk 12, Montfoort
Voor de bouw van een woning.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
• 07-05-2019
Z/19/137650
Dorpstraat 24, Linschoten
Het veranderen van de voorgevel.
Geweigerde omgevingsvergunning
• 3-5-2019
Z/19/123463
Julianalaan 2, Montfoort
Het plaatsen van gevelreclame.
Besluit op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Verleende omgevingsvergunning
• 27-03-2019
Z/19/125272
Steenovenweg 11, Montfoort
Het oprichten bedrijfsgebouw.
De bezwaartermijn van zes weken
vangt aan de dag na bekendmaking
van het besluit aan de aanvrager en
is inmiddels voor het bovengenoemde
besluit verstreken. Omdat het besluit
niet eerder op de juiste wijze bekend is
gemaakt, dient een belanghebbende in
beginsel tot twee weken nadat hij van
het bestaan van dit besluit op de hoogte
is geraakt daartegen op te komen.
Dat betekent dat belanghebbenden
tot twee weken na deze publicatie de
mogelijk hebben om een bezwaarschrift
in te dienen bij burgemeester en
wethouders van Montfoort.
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
• 10-05-2019
Z/19/122207
Hoogstraat 74, Montfoort
Bouw van een berging.

MILIEU
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een melding op basis
van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Maatschap Gerards voor het adres:
Blokland 52, 3417 MP Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
realiseren van een nieuwe melkstal.
• G.G. Stigter voor het adres:
Cattenbroekerdijk 22 A,
3461 BC Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van het bedrijf.
• Vers en Zo voor het adres:
Keizerstraat 10, 3417 EB Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
toevoegen van Vers en Zo aan het
bedrijf Slagerij Gelderblom.
Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen
naar voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst,
telefoon 088-0225000.
Stookontheffing:
• Blokland 86A te Montfoort,
Periode augustus t/m december 2019.
Verzonden 1 mei 2019.

Overig
Voorontwerpbestemmingsplan
‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’
Burgemeester en wethouders van

Montfoort maken bekend dat het
voorontwerp-bestemmingsplan
‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’
met ingang van woensdag 15 mei
2019 voor iedereen ter inzage ligt in
het kader van inspraak.
Voorontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan
‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’
voorziet in een nieuwe planologische
regeling voor het perceel aan de
Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten.
Met deze nieuwe regeling wordt het
agrarisch bouwvlak vervormd, waarbij
de huidige oppervlakte van het
bouwvlak behouden blijft.
Inspraakreacties
Met ingang van 15 mei 2019
ligt het voorontwerpbestemmingsplan
inclusief bijbehorende stukken
gedurende 6 weken (tot en met
25 juni 2019) ter inzage bij de
publieksbalie van het stadskantoor
Kasteelplein 5 te Montfoort
(geopend op werkdagen van 08.30 uur
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 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.
BPCattenbrd34-VO01).
Gedurende deze termijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling zijn of
haar reactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke reacties (niet per e-mail)
kunnen worden gericht aan het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Montfoort, p/a Omgevingsdienst
Regio Utrecht, postbus 13101,
3507 LC Utrecht,
onder vermelding van ‘inspraakreactie
voorontwerpbestemmingsplan
‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’.
Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie kunt u contact
opnemen met de heer E. Eilander
van de Omgevingsdienst regio Utrecht
via 088-0225000.
Vervolg
Na afloop van de termijn zullen de
reacties worden samengevat en
gezamenlijk beantwoord in een nota.
Deze zal, na bestuurlijke instemming
toegezonden worden aan de indieners
van een reactie. Tevens zal er een
ontwerpbestemmingsplan worden
opgesteld en deze zal voor een
termijn van zes weken ter inzage
worden gelegd. Daarop kan worden
gereageerd met een zienswijze.
Ontwerp bestemmingsplan
‘Waardsedijk-Oost 14’
en bijbehorend
M.E.R.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken bekend dat boven-

genoemd ontwerp bestemmingsplan
met ingang van 15 mei 2019 voor
iedereen ter inzage ligt (conform
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘WaardsedijkOost 14’ voorziet in een planologische
regeling voor de herontwikkeling van
het perceel aan de Waardsedijk-Oost
14, gelegen op het bedrijventerrein
IJsselveld. De herontwikkeling betreft
het vervangen van de bestaande
woonbebouwing voor de realisatie
van een bedrijfshal met bijbehorend
terrein.
Het M.E.R.-beoordelingsbesluit
Op basis van de Wet milieubeheer in
samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde
besluiten, vanwege een aantal
categorieën van ontwikkelingen,
een M.E.R.-beoordeling uitgevoerd te
worden om na te gaan of een
milieueffectrapport vereist is.
In het M.E.R.-beoordelingsbesluit ten
behoeve van het bestemmingsplan
‘Waardsedijk-Oost 14’ is bepaald dat
er geen milieueffectrapport nodig is.
Op grond van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt dit
M.E.R.-beoordelingsbesluit beschouwd
als een voorbereidingshandeling,
waartegen geen bezwaar of beroep
open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden
besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.
Voor zienswijzen op het planvoornemen
wordt verwezen naar de procedure
van het ontwerpbestemmingsplan.
Zienswijzen
Met ingang van 15 mei 2019 ligt het
ontwerp bestemmingsplan inclusief
bijbehorende stukken gedurende
6 weken (tot en met 25 juni 2019)
ter inzage bij de publieksbalie van
het stadskantoor Kasteelplein 5 te
Montfoort (geopend op werkdagen
van 08.30 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.
BPWaardsedijkOost-ON01).
Gedurende deze termijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen (niet per
e-mail) kunnen worden gericht aan de
gemeenteraad van de gemeente
Montfoort, p/a Omgevingsdienst
Regio Utrecht, postbus 13101,
3507 LC Utrecht,
onder vermelding van ‘Zienswijze
ontwerp bestemmingsplan
‘Waardsedijk-Oost 14’.
Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Vrij

(bij afwezigheid dhr. Y. Smeets) van
de Omgevingsdienst Regio Utrecht
via 088-0225000.
Inloopavond
Op woensdag 19 juni 2019 wordt van
19.00 tot 20.00 uur een inloopavond
georganiseerd in de bouwkeet op het
terrein van de Waardsedijk-Oost 14
in Montfoort.
Tijdens de avond kunt u de plannen
inzien en vragen stellen hierover.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Standplaatsvergunning
• Verkoop oliebollen en
appelbeignets op 31 december
van 08.00 - 13.00 uur.
Locaties Montfoort: Waterpoort
(tegenover Hema), Verlengde
Hoogstraat (Parkeerterrein AH),
locaties Linschoten: Van Rietlaan
3 (terrein Arie Belo BV), Strick van
Linschotenstraat (tegenover oude
brandweerkazerne), Laan van
Rapijnen (Boon’s supermarkt)
Verzonden 3 mei 2019.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 14 mei 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Jaaruitvoering
‘Ons Genoegen’

Op zaterdag 18 mei brengt muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ haar jaaruitvoering vanaf 19.30 uur in het St. Josephgebouw in Montfoort.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis!
Er zal een veelzijdig programma
gepresenteerd worden. Naast het
fanfareorkest zullen de diverse
onderdelen van de vereniging laten zien
wat ze te bieden hebben.
De slagwerkgroep, de leerlingenslagwerkgroep en het leerlingenorkest
zullen verschillende muziekstukken ten
gehore brengen en u kunt genieten van
shows van ‘Twirl & Dance’.
Tijdens de avond worden er jubilarissen

gehuldigd en er is een verloting, die
grotendeels gesponsord wordt door de
plaatselijke middenstand. De opbrengst
zal weer geheel ten goede komen aan
het ‘Instrumenten- en uniformen’-fonds.
‘Ons Genoegen’ staat aan de vooravond
van het 100-jarig bestaan van de
vereniging. De 99ste jaaruitvoering zal
een hele gezellige avond vol muziek en
entertainment worden en volgend jaar zal
er nog meer spektakel volgen.

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ
WOERDEN
Woensdag 15 mei is er weer een Alzheimer
Café met als thema: ‘Hoe ga je om met een
veranderende partner met dementie’.
Gastspreker is Judith van Schaik,
verpleegkundig specialist GGZ bij
St. Antoniusziekenhuis en Altrecht.
De avond begint om 19.30 uur en eindigt
om 21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn
Woerden in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink
79 te Woerden. Het Alzheimer Café is
speciaal voor belang-stellenden uit de
gemeenten Montfoort, Oudewater en
Woerden. Belangstellenden uit andere
gemeenten zijn natuurlijk ook welkom.
De toegang is gratis. Voor meer informatie
Nel Niessen, tel. 0182-580669.
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Deze week op het Concordiaplein

Verlenging van Country Café Concordia! Niet alleen op de acht laatste
zondagen in de maanden met een R, maar ook op zondag 19 mei op het
mooie plein voor Theater Concordia, kan er weer genoten worden van
muziek! De toegang is gratis, het plein gaat open om 13.30 uur.
Diverse stands voor lekker eten en heerlijk drinken staan dan gereed om
er weer een onvergetelijke happening van te maken.
Het is niet toegestaan om eigen consumpties/snacks mee te brengen.
Zondag 19 mei om 14.00 uur

Amazing Stroopwafels en Change of Key
The Amazing Stroopwafels bestaan uit
Wim Kerkhof (contrabas, toetsen en
zang), Rien de Bruin (gitaar, accordeon
en zang) en Arie van der Graaf
(elektrische gitaar). Zij spelen overal:
op straten en op pleinen, maar ook in
cafés, dierentuinen, sauna’s, blusboten,
theaters, hengelsport- en aquarium-

verenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis en vaak ook. Zij mijden menselijke
oceanen, zoals megadisco’s of
popfestivals. Het directe contact met het
publiek staat voorop.

vervolg van de voorpagina
Daarom wordt de motorrijders gevraagd
om in de gemeente Krimpenerwaard
rustig te rijden en
geen geluidsoverlast te veroorzaken.

Veel hinder

Vooral op mooie dagen ervaren de
bewoners van de Krimpenerwaard veel
hinder van knallende motoren.
Veel van de motoren hebben geen idee
dat ze overlast veroorzaken. Via deze
campagne worden ze gevraagd om met
lage toeren te rijden, niet in grote
groepen en geen toertochten te houden
door stiltegebieden. Tony Hardenberg
van de Actiegroep Geluidsoverlast
Motorfietsen in de Krimpenerwaard laat
duidelijk weten dat zij niets hebben
tegen motorrijders die genieten van het
prachtige landschap in onze omgeving.
“Waar het ons om gaat zijn de grote
groepen bulderende motoren waardoor
je elkaar niet meer kunt verstaan en het
gesprek moet staken. Als ik op het
terras van mijn woning grenzend aan de
Vlisterdijk zit, gebeurt het op een
stralende dag geregeld dat wij het
‘asociale geraas’ van motoren al van
kilometers ver horen aankomen.”

14 MEI 2019

Het asociale geraas hoor je al van kilometers ver aankomen
Wethouder Bert Bening

Wethouder Bert Bening (D66) van de
gemeente Krimpenerwaard zegt dat er
bij de gemeente veel klachten komen
over geluidsoverlast. Bening: “Omdat wij
willen dat iedereen geniet van de
Krimpenerwaard, hebben wij met elkaar
deze campagne bedacht. Wij gunnen de
motorrijders een prachtige rit, maar wij
vragen hen om met lage toeren en niet
in groepen te rijden. Zo kunnen ook de
bewoners genieten van hun omgeving en
rust.”
“Het gaat om een relatief kleine groep
motorrijders, die het voor andere
verpesten”, zegt Gerwin Batten,
voorzitter van de belangenvereniging
voor motorrijders MAG. De MAG heeft
als doel om motorrijders in vrijheid en
veilig van hun motor te laten genieten,
maar zonder dat anderen daar last van
hebben. Dat gaat zowel om snelheid als
om geluid. Men wil voorkomen dat
gebieden als de Krimpener- en
Lopikerwaard wegens overlast voor
motorrijders worden afgesloten.

Overlast melden

Overigens worden de bewoners
uitgenodigd om geluidsoverlast te
melden op de website van de gemeente
www.krimpenerwaard.nl/melding-woonen-leefomgeving en van de politie.
Wethouder Bening wordt op deze
manier geïnformeerd over de stand van
zaken. Heeft de actie resultaat, of
moeten er andere maatregelen
genomen worden. Een melding bij de
politie kan van invloed zijn om
handhavend op te treden. De politie zal
zelfs de motorrijder thuis bezoeken om
de overlast te bespreken.
Een kentekennummer doorgeven kan in
dit geval geen kwaad. Men hoopt dat
deze maatregelen effectief zullen zijn.
In september zal het één en ander
geëvalueerd worden. Hierbij zal ook de
betrokkenheid, inzet van bewoners en
het aantal overlastmeldingen onderwerp
van gesprek zijn.
Tony Hardenberg bij het spandoek op
de Steinsedijk.

Het uitgebreide repertoire van het
huistrio Change of Key, gaat er ook deze
middag weer voor zorgen dat alle
facetten, van traditionele tot hedendaagse
country muziek, bluegrass en singer/
songwriter songs de revue gaan passeren.
Bij slecht weer zullen de bands binnen
in Theater en Grandcafé Concordia
optreden.

DE IJSSELBODE
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Open muziekdag Concordia
Zaterdag 18 mei is de jaarlijkse ‘Open Muziekdag’ van muziekvereniging
Concordia in Haastrecht.
Kinderen vanaf groep 4 en volwassenen zijn om 10.00 uur welkom in
Verenigingsgebouw De Grote Haven in Haastrecht. Daar liggen verschillende
instrumenten klaar om uit te proberen. Ontdek welk instrument het beste bij je past.
Rond 11.00 uur wordt er begonnen met de proeflessen op het uitgekozen instrument.
Na de les wordt er met elkaar geluncht en is er nog een gezamenlijke repetitie.
Om 13.00 uur wordt de muziekdag afgesloten met een heus mini-concert, waarbij alle
vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom zijn om
te komen luisteren.
Deelname en toegang tot concert is gratis. Vooraf opgeven is niet nodig.

LINSCHOTEN

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

MONTFOORT

Peuteropvang het Lodewijkje organiseert Zomerfeest
“Toegang is gratis: We hebben een Beauty Plaza, Koffie Plaza en Spel Plaza”
Aanstaande zaterdag op 18 mei vanaf
10.00 uur organiseert peuteropvang
het Lodewijkje in Montfoort weer het
Zomerfeest. Het feest, ook wel
bekend als spelletjesdag, heeft dit jaar
als thema ‘dieren’.
De hoeveelste keer het al is dat dit
georganiseerd wordt, weet pedagogisch
medewerker Rita Kemp niet. Wel is het
sinds jaar en dag een terugkerend
fenomeen. “Nu is het vooral een dag die
we houden voor de gezelligheid”, vertelt
ze. “Vroeger was het ook een financiële
kwestie, omdat het Lodewijkje een
stichting was en we geld op moesten
halen voor het voortbestaan van het
Lodewijkje. Dan moest de portemonnee
wel getrokken worden”, lacht ze.
“Nu is het gratis! Organisatie Kind & Co
vindt het belangrijk dat het voor iedereen
toegankelijk is om er een echt feest van
te maken.”
Tussen 10.00 en 13.00 uur kunnen de
kids zich in de wattten laten leggen op
Beauty Plaza, terwijl (groot)ouders koffie
drinken op Koffie Plaza. Ook is er een
Spel Plaza. Zoals elk jaar krijgen
kinderen een spelletjeskaart die ze vol
kunnen maken. Als ze aan het einde van
de dag een volle kaart inleveren, mogen
ze uit grote Nijn twee rolletjes trekken.
“Dan krijgen ze nog een klein cadeautje.
Bijvoorbeeld stickers”, zegt Kemp.

Leuk voor peuters

De dag is vooral leuk voor peuters, laat
ze weten. “Maar natuurlijk mogen oudere
kinderen ook heus meedoen. Op Beauty

plaza kun je je laten schminken.
Bijvoorbeeld als krokodil. Of je nageltjes
laten lakken. Er staan drie kappersstoelen klaar. Meiden mogen dan een
vlechtje in hun haar krijgen, terwijl
jongens kunnen kiezen voor een kleurtje.
Er zal vast wel een wachtrij voor staan,
maar dat is de moeite waard”, meent
Kemp.
Naar verwachting komen er zo’n 100
mensen af op de dag, die niet voor niets
in het teken staat van dieren. “Dat sluit
ook aan op het thema waar wij
momenteel mee werken. Dat thema is
knuffels”, vertelt de pedagogisch
medewerker. “De peuterspeelzaal is ter
gelegenheid hiervan met knuffels
versierd. Kinderen mogen deze week ook
zelf hun knuffel meenemen. Ook hebben
we dierenpakken, en kunnen kinderen
zich bijvoorbeeld als tijger verkleden.
We hebben een gouden fotolijst klaar
liggen, waarmee we verklede kinderen
op de foto gaan zetten. Dit zetten we
dan op het portaal achter een login voor
de ouders, waarbij we dan schrijven: ‘Tot
aanstaande zaterdag’. Het is daarmee
gelijk een trigger of reminder voor de
ouders om ook te komen.”

Spelenderwijs leren

Peuters leren zo komende weken
spelenderwijs dingen over dieren. “We
hebben het over allerlei soorten dieren:
harde, zachte, dieren in het water of op
het land. Zo steken kinderen doorgaans
heel veel op”, vertelt ze. “Het leuke is dat
er op de dag zelf ook een aaipony staat.

door Sjoukje Dijkstra

Het Zomerfeest bij het Lodewijkje staat in het teken van ‘dieren’.
Dat is een echte pony, die in het
fietsenhok komt te staan, die speciaal
voor de gelegenheid wordt omgebouwd
tot stal. Daarnaast mogen kinderen
knuffelen met een konijn.”
De dag is volgens Kemp ook een prima
gelegenheid om kennis te maken met het
Lodewijkje en Kind & Co. “Ouders
kunnen de allerkleinsten alvast
inschrijven voor de peuteropvang.

Ook kunnen ouders hun oudere kinderen
opgeven voor de BSO of voorschoolse
opvang van Kind & Co.” Bij het feest,
dat Kemp samen met Monique en ouders
uit de Oudercommissie organiseert, zijn
20 tot 30 vrijwilligers betrokken. “Zonder
hen konden we het niet doen”, zegt
Kemp. “Dat is wel de moeite van het
vermelden waard.”

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei
zijn de ateliers van het Montfoorts
Kunstenaars Collectief geopend
tijdens de ’T in het Atelier’-dagen.
De deuren van de ateliers staan open
voor belangstellenden. Daar wordt
gewerkt door de kunstenaars, zowel
binnen als buiten. Daar is informatie en
worden demonstraties gegeven en er is
volop kunst te zien.
Een goede gelegenheid om met de
kunstenaars in gesprek te komen en met
thee of koffie te genieten van dit alles in
de mooie landelijke omgeving aan de
rand van Montfoort aan het Klaverpad 6.
De ateliers zijn geopend op zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
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44ste Zwem4daagse weer van start in
het Knopenbad Montfoort

door Sjoukje Dijkstra

“Laat je vooral niet beïnvloeden door
het weer”, dat zegt Monique van het
Knopenbad Montfoort. Ze heeft het
over de Zwem4daagse die van 20 mei
tot 24 mei weer op het programma
staat. “Elk jaar is het een groot
succes, en het gaat altijd door.”

Natuurlijk heeft het weer invloed op de
opkomst. Schijnt de zon, dan zitten we
over de 400 deelnemers en bij slecht
weer komen er gewoon wat minder
mensen. Desondanks laat het
Knopenbad het altijd doorgaan. “Behalve
als het onweert. Gelukkig gaat van de

week de zon weer schijnen, en zien de
verwachtingen er positief uit”, vertelt ze.
“Je moet het gewoon een keer in je
leven meegemaakt hebben”, aldus een
enthousiaste collega op de achtergrond.
“Het samen zwemmen, de sfeer. Het is
geweldig!”

Glijbaanrace

Het leukste vindt Monique zelf de
glijbaanrace. “Het is zo leuk om te zien
hoe ouders, familie en grootouders langs
de kant staan om de kinderen aan te
moedigen.” Juist de randactiviteiten die
bij de Zwem4daagse georganiseerd
worden, maakt het volgens haar zo
aantrekkelijk. “We hebben live muziek,
Hollandse avond, waarbij je verkleed mag
zwemmen, donderdag hebben we het
stuiverduiken. Eigenlijk zijn het
dubbeltjes, die er door de Rabobank in
worden gegooid. Vorig jaar deden we dat
voor het eerst. Hiervan staat ook een
filmpje op onze Facebook pagina.
Dat was echt hilarisch om te zien. Er was
namelijk een valse start. Dus, iedereen
moest weer terug op de kant.
Opgedoken centen moesten terug

“Je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben”
gegooid worden, maar dat deed iedereen
ook gewoon.”
“Wat ook al jarenlang een groot succes
is, zijn de gratis wafels die worden
uitgedeeld. Ter afsluiting is er disco. En je
zwemt voor een leuke medaille. Voor de
allerkleinsten, zonder een zwemdiploma,
is er weer een Kinder4daagse.
Het ondiepe bad wordt dan omgetoverd
in een waterspeeltuin.”

Medaille

Na vier avonden zwemmen ontvangen
alle deelnemers voor deze prestatie op
vrijdag een medaille. Het inschrijfgeld
bedraagt voor de Zwem4daagse € 5.-

Nieuwe namen bij seizoenstart polsstokverspringen
Afgelopen zaterdag vond de eerste
polsstokwedstrijd van het nieuwe
seizoen plaats in Linschoten.
De wedstrijd ging om de Van der
Vaart-bokaal en leverde een aantal
verrassende winnaars op.
Een straffe, frisse wind zorgde ervoor
dat de omstandigheden niet optimaal
waren voor de springers.
Dat deerde Jaco de Groot (Kamerik) niet
om in de eerste wedstrijd van het seizoen
al direct over de twintig meter te
springen. In de voorrondes wist hij al
19.70 meter te noteren en in de finales
kwam de kersverse Kameriker tot 20.04
meter. Thomas van Midden (Vlist) wist
ook een goede indruk achter te laten en
kwam tot 19.04 meter. Het publiek werd
nog vermaakt met een opmerkelijke
sprong van Erwin Timmerarends

(Montfoort). De springer stapt binnenkort
in het huwelijksbootje en had op de dag
van de wedstrijd zijn vrijgezellenfeest.
Uitgedost in een speciale outfit belandde
hij in de sloot, maar hij wist zichzelf in
wedstrijdkleding alsnog naar het podium
te springen (18.78 meter).

14.80 meter en pakt hiermee de leiding
in het De Samenwerking-klassement.
Derde werd Eline Duurkoop, die een
stabiele serie neerzette en met haar
13.65 meter de overige concurrentie ver
achter zich liet.

Junioren/jongens

Bij de junioren was nieuweling Timon de
Haay (Lopik) direct een van de
smaakmakers. Meerdere keren zat hij
hoog in de stok en zijn 16.77 meter was
genoeg voor een tweede plaats op het

Dames

Bij de dames waren topfavorieten
Dymphie Baas-Van Rooijen (Oudewater)
en Fabienne Overbeek (Benschop) nog
niet aanwezig en daarom was de weg vrij
voor andere dames in de topklasse.
Wendy Helmes (IJsselstein) liet al direct
in haar eerste sprong gelden en kwam
tot een afstand van 14.21 meter. Echter,
de beste sprong kwam op naam van
Joriene Baas (Oudewater). De jonge
atlete kwam in haar tweede sprong tot

per persoon en € 2.50 voor de
Kinder4daagse. Inschrijven kan bij de
kassa van het zwembad. Dat kan ook
nog op 20 en 21 mei. Iedereen kan
meedoen; jong en oud.
Voor het afleggen van de afstand kan
dagelijks gestart worden tussen
19.00 en 20.00 uur. Er zijn aparte
zwem4daagse-uurtjes voor:
Vroege Vogels van 06.30 tot 08.00 uur
en voor senioren van 13.30 tot 14:30
uur en ma t/m do 09.00 tot 10.00 uur.
Vragen? Kijk op de site www.knopenbad.
nl of bel voor nadere inlichtingen het
Knopenbad, telefoon 0348-471577.

Meisjes

Ook bij de meisjes-categorie is de
topfavoriet doorgeschoven naar de
volgende leeftijdscategorie. Demi
Groothedde (Jaarsveld) pakte vorig jaar
nog vele prijzen in de meisjesklasse,
maar moet nu opboksen tegen de
dames. Suzanne Mulder (Vlist) wist hier
het beste gebruik van te maken.
Met 12.65 meter was zij maar nipt
verder dan Rianne de Regt (Linschoten).
De Regt zette een mooie reeks neer en
wist haar persoonlijke record eerst te
benaderen, en vervolgens ook nog te
verbeteren: 12.49 meter.

Uitslagen Linschoten

podium. De onbetwiste winnaar echter
was Lucas van Eijk (Haastrecht).
Met 17.60 meter gaf hij de concurrentie
het nakijken. Vorig jaar heerste Reinier
Overbeek (Benschop) in de jongenscategorie, maar daarvoor is hij nu te oud,
waardoor het podium open ligt voor
nieuwe toppers. Guus Hoogland
(Montfoort) stond vorig jaar al meerdere
malen op het hoogste schavot en kwam
ook in de openingswedstrijd tot de verste
afstand. Met 16.86 meter was hij nipt
verder dan Harmen Timmerarends
(Montfoort), die tot een afstand van
16.70 kwam.

Het laatste
nieuws
uit uw regio
volgt u via

Senioren Topklasse
1 Jaco de Groot, Kamerik
2 Thomas van Midden, Vlist
3 Erwin Timmerarends, Montfoort
4 Ricardo Faaij, Haastrecht
5 Wilco v. Amerongen, Benschop
Dames Topklasse
1 Joriene Baas, Oudewater
2 Wendy Helmes, IJsselstein
3 Eline Duurkoop, Woerden
4 Iris Mulder, Vlist
5 Demi Groothedde, Jaarsveld
Junioren Topklasse
1 Lucas van Eijk, Haastrecht
2 Timon de Haay, Lopik
3 Daniel Cluistra, Haastrecht
4 Chris Anker, Vlist
5 Corné de Regt, Linschoten
Jongens Topklasse
1 Guus Hoogland, Montfoort
2 Harmen Timmerarends, Montfoort
3 Hidde van Dam, Montfoort
4 Roef Eijzenga, Jaarsveld
5 Rick Cazant, Kockengen
Meisjes Topklasse
1 Suzanne Mulder, Vlist
2 Rianne de Regt, Linschoten
3 Laura Maaijen, Haastrecht
4 Eline Kastelein, Zegveld
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Medaille met een kleine bijsmaak
Op zondag 12 mei stonden drie judoka’s van Proost Sport uit
Oudewater op het 24e Houvast Judotoernooi te Mierlo.
Het toernooi werd gehouden in sporthal De Weijer.
In de ochtend mocht Senna Groothedde -57 kilo aantreden in de
categorie meisjes -18 jaar. Zij startte zeer goed met ippon winst.
In de tweede ronde trof zij de latere kampioene en verloor. In de
verliezersronde won zij twee keer op rij met ippon. Om het brons
leek het goed te gaan, binnenwaartse haak, wazari en een
houdgreep. Senna kreeg haar tweede wazari maar de hoek scheidrechters besloten anders, 9 seconden dus geen tweede wazari.
Daarna kreeg zij een worp tegen en een verwurging, een vijfde plek
resteerde.
In de middag groepen waren eerst de jongens -18 aan de beurt.
Syme van Vuuren -81 kilo startte net zoals Senna, vol ippon winst.
Helaas waren de daarop twee tegenstanders te sterk voor hem, wel
zeer hard geknokt.
In de laatste groep was het de beurt aan de senioren. Damiën den
Bleker (-73 kilo) moest meteen vol aan de bak, won met een
schitterende ippon. Daarna moest hij het opnemen tegen een
gewiekste Belg uit de -66 kilo. De partij ging gelijk op waardoor ze
door moesten in de golden score. Hier wist Damiën de Belg te
werpen in een wazari. In de finale is de winst aan hem voorbijgegaan
doordat de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen.
Een mooie tweede prijs met een kleine bijsmaak.

Duiven laat uit het mandje
Op het programma stond een reis vanuit
het Franse Nanteuil le Haudouin. De 637
duiven waren geprepareerd om de ruim
350 kilometer te overbruggen. Het weer
in Noord-Frankrijk was niet van dien aard
dat er zaterdagmorgen gestart kon
worden. Integendeel, het waren zeer
matige weersomstandigheden. Om die
reden werd het vertrek uitgesteld tot half
een in de middag. Vijf uur later meldden
de eerste vliegers zich bij de landingskleppen van Leon en Stef Houdijker.
Vlak hierna was het de beurt aan de
combinatie Wouters, de buurman.
Het lijkt goed toeven in de Waard.
De vorm van de duiven is meer dan goed

en een gemiddelde snelheid van zo’n 70
kilometer per uur spreekt tot de
verbeelding. Na een mooie en ook pittige
vlucht waren dit de resultaten;
Houdijker & Zn
1, 5, 13, 16, 19
Combinatie Wouters
2, 4, 11, 14, 25
Gijsbert Broekhuizen
3, 6, 7, 30, 43
Overbeek & Rijsbergen 8, 9, 10, 18, 22
Paul Houdijk
12, 61, 63, 67, 69
Cees Spelt
15, 57, 91, 96, 123
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V oetbalw ee k end
Het einde van de competitie bij de amateurvoetballers uit de
IJsselstreek nadert met rasse schreden. Speelronde 24 leverde
vier winstpartijen op. Montfoort bleef na vier nederlagen op rij
weer eens aan de goede kant van de score. In Leerdam won de
ploeg met 0-1 van LRC. Door de winst stijgt Montfoort naar plek
8 op de ranglijst. FC Oudewater moest opnieuw met een
gehavend elftal de wei in. Na een slechte eerste helft werd het in
het vervolg wel beter maar niet voldoende om de 1-3 nederlaag
te voorkomen. WDS moest op bezoek bij kampioen Gouda.
De formatie uit Driebruggen leverde een puike prestatie door in
Gouda met 1-2 te winnen. Ook Linschoten boekte een
winstpartij. Op bezoek bij hekkensluiter Rijnstreek werd er met
1-4 gewonnen. SPV droeg de rode lantaarn over aan Rijnstreek.
In Polsbroek werd er met 2-0 gewonnen van Moerkapelle.
De zondagvoetballers zijn bezig aan een bijzondere competitie.
Ook daar wegen de laatste lootjes het zwaarst.
Haastrecht blameerde zichzelf door bij laagvlieger Erasmus het
schip in te gaan. De ploeg verloor met 3-2 en is nu veroordeeld
tot de nacompetitie om het vege lijf in de derde klasse te redden.
Met MSV ging het niet veel beter. Die ploeg verloor met 1-0 bij
Sporting Leiden.

VoetbalProgramma

•
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Zondag 19 mei - 14.00 uur

H a a s t recht
Stolwijk
Wedstrijdbal:

ZONDAGVOETBAL

Burghouwt Schoonhoven

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en muziek

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD
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Erasmus- Haastrecht
3-2

Ha

astre

c

OCC
Overbeek Container Control bv
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Haastrecht heeft zondag
verzuimd een voorschot te
nemen op rechtstreekste handhaving in de
derde klasse. Sterker nog, door de 3-2
nederlaag bij Erasmus doet de wedstrijd
van volgende week er niet meer toe. Juist
dan komt aartsrivaal Stolwijk naar
Wilgenoord. ‘El Vlistico’ gaat dus om ‘des
keizers baard’. De ploeg moet nu via de
nacompetitie een langer verblijf in de derde
klasse proberen veilig te stellen.
De wedstrijd tegen Erasmus begon eigenlijk
nog best wel goed. Haastrecht kwam via
een doelpunt van Bjorn van Leeuwen op
een 0-1 voorsprong. Lang zou de
feestvreugde echter niet duren. Nog voor de
rust kwam de thuisploeg op een 2-1
voorsprong. Rogier Schroder bepaalde te
ruststand op 2-2.
Bij Haastrecht werd vervolgens Ruud Kool
met zijn tweede gele kaart van het veld
gestuurd. De thuisploeg profiteerde
uitstekend en wist de 3-2 eindstand op het
bord te zetten.

Ha
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WDS kwam op volle oorlogssterkte naar de thuis nog ongeslagen kampioen.
Daardoor waren de niet geheel complete Gouwenaars niet in staat er een galavoorstelling van te maken. WDS was geprikkeld door de gedachte iets te doen
aan het binnenhalen van de nacompetitieplaats. Dat kan door de uitslagen van de
op de andere velden gespeelde partijen waarschijnlijk ook met de derde positie in handen.
Al in de 4e minuut was een achterstand een feit door Hoessein Ouahabi. Invaller-doelman
Griffioen was kansloos; 1-0. Drie minuten later was het alweer gelijk door. Eric Cromwijk.
De Goudse grensjager gaf hem niet buitenspel; 1-1. Hierna toonden de Driebrugse koppers
zich machteloos en waren ook de Gouda-spelers verre van schotvaardig. Issam el Bouazatti
raakte een vrije bal totaal verkeerd en Max van Iersel krulde de bal over de rechter kruising.
Na rust kreeg WDS ook een paar mooie kansen, maar verzilverd werden deze niet.
Gouda kreeg wel een penaltysituatie toen doelman Griffioen het standbeen van Gouda-speler
Van Iersel beroerde. De scheidsrechter zag er geen kwaad in en dus kwam en WDS en de
keeper goed weg. In de 68e minuut werd linksback Jeffrey Tang vervangen door Pascal van
Buiten en nog geen minuut later, tikte Kjeld Both de bal langs zijn eigen doelman en was
Hommen geslagen. De bal rolde tergend langzaam over de doellijn; 1-2. Gouda ging hierna
op volle toeren op jacht naar eerherstel. Dat leverde de nodige mogelijkheden op.
‘Met gevaar voor eigen leven’ moesten de Driebrugse verdedigers zich in de baan van
schoten werpen en voor het doel van Griffioen speelden zich de nodige scrimmages af.
Na een van de vele hoekschoppen wist WDS zowaar nog een counter te produceren, maar
die vond de paal als sta-in-de-weg. Het laatste fluitsignaal klonk als een verlossing voor de
Driebruggenaren.
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Gouda - WDS 1-2
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Met het toegangsbewijs voor de nacompetitie op zak moest Linschoten
naar Nieuwerbrug. De thuisploeg deed vergeefse moeite om de onderste
positie te ontlopen en wist de negatieve spiraal - na een hoopvolle
seizoenstart - niet te doorbreken. Al met de rust kon Linschoten bogen op
een riante 0-3 voorsprong. De na dit seizoen vertrekkende Nick de Kort opende de score,
Daan Walgreen tekende voor de 0-2 en Tim Clements maakte het trio vol.
Na de hervatting wist de thuisploeg een doelpunt te maken. Danny Schouten was hier
verantwoordelijk voor; 1-3. Aanvoerder Vincent van Eijk bepaalde de eindstand op 1-4.
De Rijnstreek kreeg de rode lantaarn in bezit, omdat SPV’81 de ontmoeting tegen
Moerkapellel winnend afsloot.
Nog twee wedstrijden scheiden Linschoten van de start van de nacompetitie.

Eigenlijk hadden de spelers daar ook
geen tijd voor. Omdat het afleveren van
de bal bij een speler van dezelfde kleur
een zware opgave bleek, werd niet alleen
het aannemen van de bal een klus op
zich, maar werd er voetballend weinig op
de fraaie mat gelegd. De strijd
ontbrandde in het eerste bedrijf geen
moment. De bezoekers verkregen door
iets beter te combineren een optisch
veldoverwicht en meer balbezit, maar het
duurde tot aan de 22e minuut alvorens er
zich een mogelijkheid tot scoren
voordeed. Moerkapelle-spits Michael
Koolhaas kopte naast en over het doel
van Jeroen Both. Diezelfde doelman
stond op het half uur precies op de juiste
plek op de eigen doellijn om met de voet
een doelpunt te voorkomen. Zijn handen
gebruikte hij vijf minuten nadien bij een
vrije trap van linksachter Joop van Beek.
De aanvalsdrift van de thuisploeg was
samen te vatten in het binnenhalen van
welgeteld een hoekschop. Pas na de thee
werd het meer een wedstrijd.
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De Rijnstreek - Linschoten 1-4

Niet op gang
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Opnieuw moesten de Oudewaternaren bij gebrek aan beter zonder punten aan
de derde helft beginnen. Gemiddeld vijf afwezigen gedurende het tweede deel
van de competitie is de ploeg van Akkermans en Co. nu echt gaan opbreken.
Het ontbreken van kwaliteit als het gaat om scorende spitsen wreekt zich nu
hevig. De eerste helft van de wedstrijd was bepaald het aanzien niet waard.
De tweede helft daarentegen was van aanzienlijk meer kwaliteit met een behoorlijke amusementswaarde. Op basis van die tweede helft was de uiteindelijke uitslag dan ook behoorlijk
geflatteerd te noemen. Als je de kansen niet benut trek je uiteindelijk aan het kortste eind.
Pas na een minuut of tien was er een kans voor de Veenendaalse spits Gert Jan Snijders.
Hij lepelde de bal echter over het doel van Oudewater. Vele minuten later kreeg Ivo
Anbergen een kans, maar tussen twee man in lukte het niet om de bal de juiste richting te
geven. Die verdween net naast het doel van Guido Prins. Kort voor de pauze voorkwam
Arnold de Ruyter een treffer door goed uitlopen - een specialiteit van de Oudewaterse
doelman - op spits Snijders.
Deel twee van de wedstrijd begon met een heuse scrimmage voor het doel van Veenendaal
en was het eigenlijk een wonder dat de bal er niet inging. Ook een fabuleuze redding van
doelman Prins op een inzet van Wouter van Sprundel voorkwam een Oudewaterse
voorsprong. En uit de hierop volgende hoekschop kopte Anbergen rakelings naast.
Als een duiveltje uit een doosje verscheen Rick van de Steeg voor het Oudewaterse doel en
de 0-1 was een feit ( 64ste min.) De aftrap was nog maar net genomen of de stand was
alweer gelijk; 1-1 (65ste min.) Bob Appels was de dader met een schampende kopbal.
Een zware botsing tussen Arnold de Ruyter en Niek Sluijs deed iedereen verstijven, maar
gelukkig konden beiden na wat oplap- en sponswerk de wedstrijd voortzetten.
Het gebrek dus aan scorend vermogen brak Oudewater uiteindelijk op. Als je ze er zelf niet
inschopt, dan doet de tegenstander dat wel. In de 86ste minuut kopte Sven van Asselt
eenvoudig binnen (1-2) en een minuut later scoorde de geheel vrijstaande Mohammed
Hassan Ali de 1-3. Op basis van het vertoonde spel zeker een geflatteerde uitslag.
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FC Oudewater - Veenendaal 1-3
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Na een paar teleurstellende resultaten en de onderste ploegen die puntjes
sprokkelden was het voor Montfoort zaak om op bezoek bij LRC de volle
winst te boeken. In een zonnig Leerdam kon Montfoort na 15 minuten
spelen het spel meer en meer naar zich toetrekken. Montfoort begon dan
ook kansjes te creëren en scoorde in de 31ste minuut via Bilal Laoikili de verdiende 0-1.
In het laatste kwartier voor rust kreeg Montfoort nog enkele grote kansen maar wist de score
niet te verdubbelen.
Na rust bleef Montfoort het betere van het spel houden maar wist niet meer te scoren.
Zelf kwam het ook niet echt in gevaar waardoor de wedstrijd uitgespeeld kon worden en de
3 punten mee naar Montfoort genomen werden. Achteraf bleek deze overwinning zeer
noodzakelijk te zijn geweest omdat de onderste ploegen ook de puntjes pakten. Montfoort
stijgt naar een 8ste plek met 3 punten achterstand op de nummer 3 Heerjansdam, maar
Montfoort heeft ook slechts 5 punten voorsprong op GRC-14 die op een NC plaats voor
degradatie staan. De laatste twee wedstrijden van het seizoen zijn Montfoort-GJS en
Geinoord-Montfoort en laten deze twee ploegen nu net aan het strijden zijn om rechtstreekse
degradatie te ontlopen. Montfoort heeft zelf nog een puntje nodig en kan dus ook nog een
grote rol gaan spelen in de degradatiestrijd.
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LRC - Montfoort 0-1

De tweede helft duurde voor Tjardy
Verkerk slechts 6 minuten. Hij moest
zich laten vervangen door Niek de Wit.
Ook Nick Spelt maakte zijn entree voor
Ben Oskam. Precies op het uur was
Thomas Spelt bij de linkerpaal dicht bij
de openingstreffer. Hij kon de bal echter
net niet tussen doelman Sloof en de paal
door wurmen. Het bleek voor de
Moerkapellers uitstel van executie, want
nog geen minuut later ging Sander
Koolwijk door op de diep gegeven bal
van Nick Spelt. De confrontatie met de
uitlopende Sloof werd met een forse
sliding gewonnen en de bal rolde in het
verlaten doel; 1-0. Deze stand voldeed
zichtbaar niet aan de bedoeling waarmee
Moerkapelle de reis had ondernomen.
Twee wissels - Van Dam en Zoet - van
coach Peters brachten meer venijn en de
duels werden wat pittiger. Bij Moerkapels
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Polsbroekse verdedigingslinie
houdt stand

STE
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balbezit richtte de thuisclub steeds weer
een Polsbroekse muur op van minstens
zeven verdedigers. De heren Koolwijk en
Spelt -later Andy Oskam- moesten het
aanvallend maar zien te rooien. Doelman
Sloof redde in de 70e minuut op een
mooi schot van de zwoegende Koolwijk
nog ten koste van een hoekschop, Twan
Koorevaar liep tegen een gele kaart aan
en Thomas Spelt zag zijn inzet gekeerd.
Assistent-scheidsrechter Gerrit Burgers
zorgde voor een soort VAR-momentje
door een Moerkapelse hoekschop te
laten veranderen in een vrije trap mee
voor de thuisploeg en slechts zelden
konden de bezoekers écht gevaar
stichten. Zo belandde een vrije trap van
Moerkapelle-middenvelder Harmen
Verweij vlak voor tijd naast het doel van
Both. Daarna was het de beurt aan de
wilskrachtige captain om aan alle
onzekerheid een eind te maken; 2-0.
Bij De Rijnstreek klonk het eindsignaal
met een 1-4 stand in het voordeel van
Linschoten. Het betekende stuivertje
wisselen.

door Gerard van Hooff

•

Zondag 19 mei
Blijdorp - MSV ‘19
Haastrecht - Stolwijk

Eén minuut voor het verstrijken
van de officiële speeltijd liet
SPV-aanvoerder Martijn de Heer
zich fêteren door zijn ploeggenoten.
Een vrije trap vanaf de punt van het
zestienmetergebied had hij feilloos
achter Moerkapelle-keeper Lorenzo
Sloof gedeponeerd en daarmee
waren de punten binnen.
Met 2-0 voor kon er niets meer
gebeuren en kon zelfs een hachelijk
moment in blessuretijd achteloos
worden weggewuifd.
Dat de aanvoerder van de Polsbroekers de
90 minuten vol maakte mag een wonder
heten. Tot tweemaal toe moest hij
gedurende het eerste bedrijf naar de
grasmat en moest verzorger Jaap de
Groen hem oplappen. De enkel gaf
zichtbaar negatieve prikkels af en de blik
van De Heer ging menigmaal richting de
Polsbroekse bank, maar van wijken wilde
hij niet weten. Ook na de hervatting
kwam hij tot opluchting van de kleine
aanhang van de thuisclub opnieuw het
veld in. Zoals dat een aanvoerder betaamt.
Er is immers een plaats op de ranglijst
waarop je niet wenst te verkeren.
Die wetenschap werkte motiverend en
zorgde ervoor dat er op het vlak van inzet
niets mankeerde aan de Polsbroekse
speelwijze. De groenhemden gingen er
van meet af aan voor en hadden in met
name Aris van der Vlist en Martijn
Hakkenberg twee pionnen die in
verdedigend opzicht de toon zetten.
Scheidsrechter Rick Schuitemaker had
zich zichtbaar voorgenomen het zaterdagmiddag kort te houden en omdat hij dit op
een objectieve wijze invulde, hadden de
beide ploegen daar ontzag voor.
Het aanvankelijke reageren werd stilaan
minder en aan het gezag van de man in
het roodzwart werd niet getwijfeld.
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SPV - Moerkapelle 2-0
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Zaterdag 18 mei
Montfoort - GJS
Candia ‘66 - FC Oudewater
Linschoten - Siveo ‘60
Woerden - SPV ‘81

SPV doet laatste plaats over
aan De Rijnstreek
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B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8d • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

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

www.b5beveiligingstechniek.nl

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

SCHILDER

NEKREWREDLIHCS

SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen
Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070
NEKREWREDLIHCS

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

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.

30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en
schilderwerk
zowel binnen
als buiten
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Uw bereik...
15.000 adressen

SCHILDERWERKEN
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Grenen& India-meubelen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Gebr. Schouten B.V.
Dorp 90b - 3415 PH Polsbroek

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Is een bedrijf dat zich bezighoudt met het
transport van stukgoed met name bouw
gerelateerd en zeecontainers.
Wij zijn op zoek naar een

en nog veel meer…

zeecontainer

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

chauffeur

www.vlistbrocante.com

Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
- Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
- Opleiding en trainingsmogelijkheden

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

Wij vragen:
- In bezit van rijbewijs CE + Code 95

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zin in een leuke baan bij een goed lopend bedrijf?
Neem dan contact met ons op.

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

Transportbedrijf

GEBR. SCHOUTEN B.V. POLSBROEK
0182 - 30 95 44

arie@schouten-polsbroek.nl
Alles van het beste soort!

www.schouten-polsbroek.nl

Werken en leren
op dezelfde grond

Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.
Wij zijn op zoek naar:

MEDEWERKER werkplaats
Hoveniersbedrijf Multituin en Landschap uit Driebruggen gaat iets bijzonders doen.
Op hun bedrijfsschool willen ze onderwijs en praktijk dichter bij elkaar brengen.
Op 1 september 2019 start de eerste lesgroep met zo’n zes tot acht leerlingen.
Op de splinternieuwe bedrijfsschool kan je de Mbo-opleiding (niveau 2 en 3) Vakbekwaam
medewerker groen- en cultuurtechniek volgen. Als medewerker groen- en cultuurtechniek werk
je in plantsoenen, tuinen, parken en recreatiegebieden en soms ook midden in de stad. Je legt
buitenruimtes aan en onderhoudt ze. Tijdens de opleiding werk je vier dagen in de praktijk en ga
je één dag naar school. De lessen vinden plaats op het terrein van Multituin en Landschap.
Er worden vanaf de eerste dag vijf dagen uitbetaald volgens CAO.
Eigenaar Egbert Hogendoorn vindt het belangrijk om de theorie zoveel mogelijk aan te laten
sluiten op de praktijk en is er van overtuigd dat op die manier de lesstof beter beklijft. “Wij doen
in ons werk veel verschillende dingen, van de aanleg van een nieuwbouwtuin tot het aanplanten
van een bos. Alles wat je leert kan je bij ons direct toepassen in de praktijk.”
Iedereen met een vmbo-diploma mag zich aanmelden. Egbert “Als je gemotiveerd bent, ben je
van harte welkom.” Een sollicitatiebrief is niet nodig, een e-mail sturen of bellen is genoeg. Na een
succesvolle kennismaking word je uitgenodigd om een dag mee te lopen in de praktijk en
gevraagd een test te maken. Als je geschikt blijkt word je toegelaten tot de opleiding.
De bedrijfsschool is opgezet in samenwerking met Essenzo, een particuliere business school uit
Gouda. Essenzo zorgt met name dat alles rond wet- en regelgeving op de bedrijfsschool in orde
is. Leerlingen krijgen na het behalen van de opleiding een erkend diploma. Wanneer je tijdens de
opleiding bewijst dat je gemotiveerd bent en binnen het bedrijf past, krijg je na het afronden van
de opleiding een vast contract aangeboden.

Kijk voor meer informatie op www.multituin.nl/bedrijfsschool

en/of (servicewagen)
- Doorgroeien naar chef werkplaats
- Liefst in bezit van BE-rijbewijs
- Geen 8-5 mentaliteit
- Ervaring in landbouwmechanisatie is een must
- Goede contactuele vaardigheden
- Stressbestendig
- Commerciële instelling
- Positieve uitstraling
Vragen of sollicitatie t.a.v. dhr. A. Verburg,
telefoon 0348-500700 of 06- 55 89 88 87
arjan@verburgwaarder.nl
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Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Wij zoeken aanstormend talent vanaf 16 jaar of ouder met een
middelbare schooldiploma (of die bezig zijn deze te behalen).
Bij Jan Snel werken mensen die willen, durven & doen!

Kom werken bij
Jan Snel en haal
je autorijbewijs!*

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

Direct solliciteren of nog vragen? Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com
*Informeer voor de voorwaarden bij Jan Snel.
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