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Sinterklaas al op vrijdag 
in Papekop
Zoals elk jaar kwam Sinterklaas met zijn pieten ook dit jaar weer in Papekop. 
Voordat hij op zaterdag naar zowel Hekendorp als Oudewater en vast nog wel 
meer plaatsen zou gaan, bracht hij een bliksembezoek aan Papekop.
Hij had op vrijdag 22 november van half vier tot vijf uur tijd vrij gemaakt in zijn 
drukke agenda om gezellig bij de Papekopse kinderen op bezoek te komen; 
en wel in de Overkant.
Het was wel heel verbazingwekkend 
en opmerkelijk dat Sinterklaas op die 
vrijdagmiddag met een heel speciaal 
voertuig Papekop binnen kwam scheuren: 
met een brandweerauto nota bene!
De Brandweer uit Oudewater was zo 
vriendelijk om de Sint mooi op tijd af te 
leveren bij de Overkant waar DorpAktief 
met wel 30 kinderen en ouders stonden 
te wachten. Natuurlijk werd er luidkeels 
gezongen. Heel veel kinderen hadden 
de eerder uitgereikte kleurplaat mooi 
ingekleurd en het bleek lastig kiezen wie 

nou de mooiste had gemaakt. Eigenlijk 
waren ze allemaal heel mooi, maar Lisa 
en Fiene kregen een speciale vermelding. 
“Supermooi!” hoorden wij later van 
Sinterklaas. Natuurlijk waren er ook dit 
jaar leuke spelletjes en mooie cadeautjes 
voor de kinderen. Het werd een gezellige 
middag in de Overkant. Radna, Elly en 
Liesbeth van DorpAktief hadden dit 
voor Papekop, uiteraard met de hulp 
van menig vrijwilliger, opnieuw goed 
geregeld met Sinterklaas en de pieten.

Stichting Hugo Kotestein (SHK): “Montfoort verdient beter.”

Kloostertuin: een gemiste kans?

Zie ginds komt de Geelbuik….

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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door Ellen van Leeuwen

door Sjoukje Dijkstra

In Oudewater nam Sinterklaas dit jaar 
eens een andere route. In plaats van 
aan het Gasplein, deed hij zijn intrede 
in het hart van de stad. 
Vanaf de Geelbuik - de boot van de 
Grachtenvaert - zette hij voet aan wal 
bij ijssalon Roberto. Het was een 
feestelijke middag!
Sinterklaas, zo vertelde hij, was samen 
met zijn Pieten in Gouda uit de 
stoomtrein gestapt. Per boot vervolgden 
zij hun weg naar Oudewater. Niet alleen 
de Geelbuik maar ook (o.a.) een 
drakenboot - mét roeiers - brachten 
Sinterklaas en zijn gevolg naar 
Oudewater. Aan waarnemend 
burgemeester Wim Groeneweg en 
kinderburgemeester Tijn Trijssenaar de 
eer Sinterklaas als eerste de hand te 
schudden. Samen met de burgemeesters 
vervolgde Sint zijn weg naar de Markt. 
Veel van de kinderen langs de kant 
kregen een hand van de Goedheiligman. 
Pieten deelden rijkelijk pepernoten uit. 
Ook nieuw dit jaar: een Piet met lekkers 
speciaal voor kinderen met gluten- of 
lactose-intolerantie.

Sponsors
Met de intocht-nieuwe-stijl wil Stichting 
Intocht Sinterklaas Oudewater de grootste 
sponsors van de intocht tegemoetkomen. 
Penningmeester Kirsten Vermeij legt uit: 

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

“De ondernemers van de NOVO betalen 
al jaren een fi jne bijdrage aan de intocht. 
Door de intocht in het centrum te 
organiseren willen we hen meer 
betrekken bij het feest.” Ook de steeds 
strengere veiligheidseisen deed het 

Groeneweg. Sinterklaas wenste, op zijn 
beurt, Wim Groenewegen een mooie tijd 
als waarnemend burgemeester. 
“Misschien gaat u wel nooit meer weg”, 
aldus Sinterklaas. Tijn Trijssenaar 
overhandigde Sinterklaas de sleutel van 
het Oude Stadhuis dat was omgetoverd 
tot Pietenhuis. Er wachtte Sinterklaas 
nog een mooi cadeau: de Pietendans! 
Kleine en grote dansers konden de 
afgelopen weken de Pietendans oefenen 
aan de hand van een fi lmpje van studio 
Max Dance. Eindelijk konden ze samen 
de Pietendans uitvoeren voor Sinterklaas. 
De Pieten dansten natuurlijk enthousiast 
mee! Eén van de doelstellingen dit jaar 
was om de intocht interactiever te 
maken. Kirsten: “We hoorden vaak van 
ouders dat de optredens van Studio Max 
Dance leuk zijn voor de deelnemende 
dansers, maar niet per se voor de 
kinderen aan de kant. Door nu samen de 
Pietendans te oefenen en uit te voeren 
hopen we alle kinderen erbij te 
betrekken.” Ook was de hele intocht live 
te volgen via Facebook. Als ‘Aart 
Staartjes’ versloeg Sjors van Zandwijk de 
intocht. Met veel passerende kinderen en 
Pieten knoopte hij een praatje aan.

Activiteiten stempelen
Tot een uur of vier was het feest in de 
stad. Meer dan twintig winkels en 
horecagelegenheden waren benoemd tot 
Pietenplek. Kinderen konden hier 
feestelijke activiteiten deelnemen . 
Ze leerden pakjes gooien in de 
schoorsteen, knutselden een mijter, 
grabbelden een cadeautje of kleurden 
een kleurplaat. Er was warme chocomel, 
je kon je laten schminken tot Piet en zelfs 
op de foto met Sinterklaas. 
De TouwTrein - met Piet achter het stuur 
- bracht kinderen naar de activiteiten net 
buiten het centrum bij Grandi Vini en 
Henny’s Home. Kinderen liepen van 
hort naar her om alle activiteiten te 
kunnen afstempelen op hun 
stempelkaart. Het was een gezellige boel!
Na een drukke dag kijkt Kirsten meer 
dan tevreden terug op de intocht, die 
zonder (grote) problemen is verlopen. 
“We ontvangen veel enthousiaste reacties 
van bezoekers, vrijwilligers en winkeliers. 
Maar het allerbelangrijkst is dat we heel 
veel blije kindergezichtjes hebben gezien. 
Dat is uiteindelijk waar we het voor 
doen!”

bestuur besluiten de intocht op één 
locatie te organiseren. “Vanwege de kans 
op protesten zijn de veiligheidsproto-
collen verscherpt. Het organiseren van 
de intocht is hierdoor steeds intensiever.”

Samen dansen
Op de Markt werd Sinterklaas offi cieel 
welkom geheten door burgemeester 

Na jaren ijveren voor herstel van de 
kloostertuin van de Commanderije, 
trekt de stichting die zich inzet voor 
behoud van historisch erfgoed SHK, 
de handen af van de kloostertuin. 
“Er valt geen eer meer aan te 
behalen. Een gemiste kans, want 
Montfoort verdient beter.”
Een bezwaarschrift, ingediend bij de 
gemeente tegen recente plannen voor 
de kloostertuin, werd ongegrond 
verklaard. Voor de Stichting Hugo 
Kotestein (SHK) een reden om zich 
neer te leggen bij de plannen die de 
huidige eigenaar Hersteld Hervormde 
Gemeente met de tuin heeft. Volgens 
SHK een gemiste kans, want “het had 
zo mooi kunnen zijn.”
Ondanks het besluit van SHK de focus te 
verplaatsen, blijft de stichting hoop 
houden voor een kloostertuin in 
Montfoort, want, geeft Peter Versloot 

De inmiddels versteende kloostertuin achter de Commanderije heeft weinig meer 
van een tuin weg.
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Wij doen alles voor uw auto

Bosch Car Service
zorgt ervoor dat uw 
auto altijd start.
Als u hem vindt...

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie 

van alle automerken met behoud van uw fabrieksgarantie. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Marcel
Eegdeman
Provincialeweg West 22

2851 EL  HAASTRECHT

Tel.: (0182) 50 13 25

www.garage-eegdeman.nl
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WINKELEN IN HAASTRECHT, STEEDS LEUKER ...

Nieuwsblad met vele aanbiedingen 

van de ondernemers uit Haastrecht

ONDERNEMERS VERENIGING HAASTRECHT

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARD

KRIMPENERWAARD

HAASTRECHT
MONTFOORTMONTFOORTMONTFOOR

Bel naar Drukkerij Heno

0348-561478 en vraag naar 

de onmogelijkheden!

Ook uw bedrijf of 

vereniging promoten 

middels een bijlage

in De IJsselbode...

Hierbij presenteren wij de OVH 

najaarskrant met als thema Black-Friday

Wij wensen u veel leesplezier en vooral 

ook veel winkel-koopplezier bij de 

Haastrechtse ondernemers

Door de persoonlijke service en juiste 

aandacht wordt u bij onze leden hartelijk 

ontvangen en van de juiste adviezen 

voorzien om tot aankoop over te gaan.

In deze uitgave maakt u wederom kennis 

met het uitgebreide aanbod.

Ook op Haastrecht is de decembermaand 

een feestmaand zoals u ook vanuit de 

advertenties kunt opmerken. 

De OVH-kassabonnenactie (zie pagina 7) 

nodigt u uit om mee te doen, gezien de 

prachtige prijzen.

Halverwege december zal het centrum extra 

worden opgefleurd door bij iedere winkelier 

een kerstboom voor de winkel te plaatsen, 

welke door u allen mag worden versierd.

Dus … heeft u nog kerstspullen over 

en wilt u het centrum voor de feestdagen 

een extra tintje geven …

Black-Friday
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
November

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl

WOENSDAG

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

 -  Kerstbomenverkoop. Vanaf 13.00 uur vanuit de 
Kapellestraat bij de Franciscuskerk. OUDEWATER

DONDERDAG

5 Repair Café / Historisch Café / SWOK. Iedereen is van 
harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun 
kapotte spullen naar Theater Concordia te komen, 
om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs 
weer in orde te maken. In dit Repair Café willen we 
specifiek aandacht schenken aan fietsverlichting.
Ook zal de Historische Vereniging Haastrecht weer 
aanwezig zijn. De vereniging wil graag de inwoners 
van Haastrecht in de gelegenheid stellen om kennis 
te maken met de vereniging en eventueel ter plaatse 
vragen te stellen of hun verhaal te doen. Er zullen 
historische boeken, documenten en/of foto’s 
aanwezig zijn.
Het SWOK (Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Krimpenerwaard) organiseert tijdens het Repair Café 
(iedere eerste donderdag van de maand) een 
gezellige creatieve middag. Hier kunt u komen om 
anderen te ontmoeten en/of creatief bezig te zijn. 
Deze middag is bedoeld voor iedereen die thuis is en 
graag even erop uit wil gaan. HAASTRECHT

VRIJDAG

6 Rikken. Rikavond vanaf 20.00 uur in 
Verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’. HAASTRECHT

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

ZATERDAG

7 Kerstbomenverkoop. Vanaf 10.30 uur vanuit de 
Kapellestraat bij de Franciscuskerk. OUDEWATER

ZONDAG

8 Polderwandeling: Grecht-route. Let op: 2e zondag en 
start in Kamerik. Vertrek om 11.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij accommodatie ‘De Boerinn’, 
Mijzijde 6, 3471 GM te Kamerik. Tijdsduur ± 3 uur. 
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar 
06-52244602 of 06-12650009. MONTFOORT

 - Live op zondag: The Murphy Jets. Vanaf 15.00 uur in 
Grand Café Concordia*. Een muzikale reis door de 
tijd, vanaf de jaren 60 tot de vroege jaren 70, 
zo is dit optreden van The Murphy Jets kort en 
krachtig samen te vatten. Een origineel Goud van 
Oud-repertoire, dat door (inmiddels) oud, maar ook 
door jong hoog gewaardeerd wordt. Een onvervalst 
Goud van Oud-repertoire, jarenlange ervaring, veel 
afwisseling en 100% inzet garanderen een sfeervolle 
dansmiddag in Grand Café Concordia. HAASTRECHT

MAANDAG

9 t/m zaterdag 14 - Kerstbomenverkoop. 
Vanaf 10.30 uur vanuit de Kapellestraat bij de 
Franciscuskerk. OUDEWATER

WOENSDAG

11 Kerstfilm: De Wilde Stad. Vanaf 14.30 uur in 
Filmtheater Concordia*. In deze prachtige, 
avontuurlijke natuurfilm zie je de stad vanuit de ogen 
van de vele wilde dieren en planten die er leven. 
Voor dieren zijn onze straten, tunnels, grachten en 
gebouwen net zo aantrekkelijk als de wildernis: 
de stad is natuur. De film is een meeslepend verhaal 
vol avontuurlijke en verrassende ontmoetingen 
tussen mens en dier, bekeken door de ogen van echte 
stadsbewoners en de beroemde filmkater Abatutu. HAASTRECHT

DONDERDAG

12 Lezingavond bij de GVO. Lezing door de heer 
Pim Brinkman over een nader te bepalen onderwerp, 
in samenhang met de meerdaagse reis van mei 2019. 
Vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2. 
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden e 2,50. OUDEWATER

VRIJDAG

13 Klaverjassen bij Pinkeltje. In sporthal De Noort Syde, 
aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

 - en zaterdag 14 - Kerstmarkt in de Franciscuskerk. 
Vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.30 
tot 15.00 uur. In de kramen o.a. kerststukjes, 
kerstartikelen, boeken, oliebollen en appelflappen en 
natuurlijk draait het Rad van Avontuur! OUDEWATER

 - en zaterdag 14 - Kerstmarkt in de RK-Johannes de 
Doperkerk. Vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur en 
zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Naast kramen zoals 
die van de wereldwinkel en met zelfgemaakte 
kerststukken en kerstartikelen (en ook het 
ontmoetingsterras met heerlijke koffie, thee en 
allerlei lekkers) is volop ruimte voor mensen die 
hobbymatig iets willen laten zien of verkopen dat 
past bij de kerstmarkt (geen eten of drinken). 
Voor de kinderen is er gelegenheid iets te knutselen. MONTFOORT

ZATERDAG

14 Boom Like That: A tribute to Dire Straits and more. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Love over Gold uit 1982 is een van de beste albums 
van Dire Straits met ‘Telegraph Road’ en ‘Private 
Investigations’. De 8-koppige tributeband BOOM, 
like that! speelt het album integraal en helemaal live. 
Na de pauze wordt ‘and more’ andere prachtige 
muziek van Dire Straits en Mark Knopfler gespeeld. 
‘Sta’-concert met beperkt aantal zitplaatsen. HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo   1: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. C. Boele

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   1: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. P. Vermaat
‘T KRUISPUNT
Zo   1: 10.00 uur Ds. Rianne van der Nagel

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo   1: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   1: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo   1: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo   1: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo   1: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo   1: 10.00 uur Dhr. W. van Stuijvenberg
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo   1: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo   1: 10.00 uur Piet v.d. Lugt
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo   1: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo   1: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. H. Russcher

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op maandag 11 november 2019
KATE Adriana
dochter van Jeroen
en Nelleke Juffermans
Biezenpoortstraat 10
3421 BJ Oudewater
Op woensdag 13 november 2019
CATO
dochter van Frank van der Burg en 
Theresa den Boer
zusje van Soof
Molenstraat 20
3421 CL Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

SWOK vrijwilligers 
bedankt
Met een drankje & hapje en een 
leuke Pub Quiz, worden 
SWOK-midden- vrijwilligers bedankt 
voor hun inzet.
Ben je SWOK-vrijwilliger? Dan ben je 
welkom op vrijdag 6 december van 
16.00 tot 18.00 uur in het 
Hof van Stein te Haastrecht. 
Aanmelden: SWOK-Midden, tel. 
0182-350012 of info@swok-midden.nl 

Vermiste dieren
LINSCHOTEN
Hoge Werf - Muis; Kater, 15/07/2018. 
Grijs met wit.
MONTFOORT
Odiliastraat - Zina; Kater, 01-06-2016. 
Zwart met een wit achterpootje en beetje 
wit bij de hals. Halsband; rode 
vlooienband.
Lindeboomsweg - Tom; Kater, 
4 maanden. Halfl angharig; wit/grijs.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Cattenbroekerdijk - Kater. Rug en staart 
grijs-cypers. Kop: witte neus en 
voorhoofd, oren en zijkant kop cypers.
MONTFOORT
Oeverweg - asielnaam Buzzy; Poes. Zwart.
Oeverweg - Kater. Lapjeskleuren, zwart/
wit/oranje. Wit tussen voorhoofd, witte 
snuit, voorkant, voorpoten en buik. 
Donkere vlek rondom neus. Ook wit over 
de bovenrug. Achterkant zwart met 
oranje vlek links. Zwarte staart.
Oeverweg - Kater. Zwart met wit. Wit 
befje, ook wit onder de buik voor. Witte 
voortenen, witte kniekousen achter. 
Tussen ogen en op de neus een smalle 
witte streep.
Oeverweg - asielnaam Syntus; Kater. 
Grijs/wit. Witte bef, loopt door tot tussen 
de voorpoten. Voor witte kniekousen, 
achter witte voeten.
Mastwijkerdijk - Poes. Lapjes poes. 
Witte onderkant en pootjes. Rood zwarte 
staart. Rode oortjes. Linker voorhoofd 
zwart, rechter rood en tussenin wit 
streepje. Wit snuitje.
Oeverweg - asielnaam Izzy; Poes, 
4,5 maand. Lapjeskleuren, wit/zwart/
bruin/oranje. Witte kin en bef 
doorlopend naar de buik.
N228 - Konijn (tam), Wit.

HapSnap-maaltijd
Met ingang van vrijdag 29 november 
zal de HapSnap-maaltijd plaatsvinden 
van 18.30 tot 20.30 uur 
in de Kleine Johannes, 
Pastoor Spaanplein 2 in Montfoort.
Samen eten, elkaar ontmoeten kan 
leiden tot een beter begrip voor elkaar. 
Help (nieuwe) statushouders in Montfoort 
en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen 
mee, zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan! 
Info: www.swml.nl en aanmelden kan via 
hapsnap@swml.nl

De Vlinderstichting present bij 
 Jaarvergadering WBL
Dinsdag 10 december 2019 wordt de jaarvergadering van de Werkgroep 
Behoud Lopikerwaard gehouden. Na de pauze zal Kars Veling van 
‘De Vlinderstichting’ een presentatie houden over het belang van ecologisch 
beheer van openbaar groen voor vlinders, bijen en andere insecten. 
Alle belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden.
Op veel plaatsen wordt al ander beheer toegepast en krijgen wegbermen, 
spoorwegtaluds en slootkanten meer kans om te groeien en in bloei te komen. 
Tegelijkertijd merken de wegbeheerders vooral binnen 
de bebouwde kom dat bewoners het soms slordig en 
rommelig vinden. Deze avond neemt Kars ons mee 
binnen de wereld van de vlinders om te laten zien 
hoezeer vlinders al dat onkruid nodig hebben. Gezien 
de actualiteit van het onderwerp nodigt het bestuur 
van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard, naast de 
leden, alle geïnteresseerden van harte uit om bij de 
presentatie aanwezig te zijn.
De avond wordt gehouden in Buurthuis 
De Triangel, Benedeneind NZ 468-B, 
Polsbroekerdam. Er is volop parkeer-gelegenheid 
achter het gebouw. De toegang is gratis voor 
leden, niet-leden betalen € 2,50.
Koffi e en thee is gratis. Alléén introducés 
(leden en donateurs dus niet) dienen zich vooraf 
aan te melden via: theohattink@casema.nl.

Kerstkaarten
Bel en vraag naar onze boeken met een

uitgebreide collectie Kerstkaarten.
Wij bezorgen deze graag bij uw bedrijf of huis.

Maak uw keuze en wij verzorgen de rest.
Liever een eigen ontwerp?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

0348-561478

Wij zorgen ervoor dat u 
een juiste indruk 

achterlaat!
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DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 27 november
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 28 november
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO \ PCOB Tuinzaal
14.15 Internetcafé Trefpunt
Vrijdag 29 november
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 30 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 1 december
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 2 december
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
19:30 Alzheimer café 
 ‘positieve gezondheid’
Dinsdag 3 december
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-\bakactiviteit Tuinzaal

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

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

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

0348-564979 | 06-29504714

Zorg voor uw voeten

Pedicuresalon Lisette
Lisette van Jaarsveld-Oosterlaken

Hoenkoopsebuurtweg 57a
3421 GB Oudewater

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

HET ADRES VOOR VERKOOP,

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN 

UW WINTERBANDEN!

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
Touwslag 1, 3421 JH Oudewater 

verzorgt op vrijdagavond 29 november
EEN BINGO

MET ZEER MOOIE PRIJZEN
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM

De stichting Verenigingsgebouwen 
van de Hervormde Kerk houdt op

zaterdag 30 november

een boekenmarkt
in De Rank 

Noorder-Kerkstraat 16 te Oudewater
Op donderdagavond 28 november kunt u boeken 

en puzzels inleveren van 20.00  tot 21.00 uur en op 
vrijdag 29 november van 09.00 tot 12.00 uur

De verkoping is op zaterdag is van 09.30  tot 12.30 uur. 

Er zijn allerlei soorten boeken en puzzels te koop en 
bovendien kunt u gezellig een kopje koffie drinken.

taalcafé SAMENTAAL
voor taalvragers én taalvrijwilligers!

Op DONDERDAG 28 NOVEMBER
is er weer TAALCAFÉ!

Het wordt een feestelijke avond 
met veel verrassingen, dus kom allemaal!

De avond begint om 19.30 uur in de bibliotheek in 
het Cultuurhuis

Nieuwe vrijwilligers zijn ook welkom

Tot dan! Marja Knotters - marja@knotters.nl
 Marga Smits - margasmits54@outlook.com

Zaterdag 30 november is er weer de

8e nationale veldrit 
van Oudewater

in het Broekerpark langs het Toleind .
Dit wordt weer door stichting 

Wielerronde Oudewater georganiseerd 
in samenwerking met WTC Woerden.

Programma
11.00 uur Amateurs/Sportklasse
12.00 uur Junioren
13.00 uur Junioren
14.00 uur Masters 40+
15.00 uur Burgerronde

Als laatste wordt de Burgerronde gefietst, 
waarvoor op locatie ingeschreven kan worden  

als je een veldritfiets of mountainbike rijdt 
en aan een wedstrijd wilt meedoen.
Voor de Burgerronde geldt ook een 

eindklassement 2019 samen met de veldritten 
van Montfoort, Woerden en Benschop.

Het zullen weer zware wedstrijden worden 
gezien het weer van de laatste dagen!

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

P(5)OL!
Ik kijk sssúúúúúúúúr wanneer ik 
verliesss met tennisss
én alsss ik bij gourmet
met mijn vork prik misss.
Nadat ik allesss heb op gesssopen,
eet ik sssakkenssspannersss 
en vergroot mijn teelt met jopen

Iedereen 
mag het 

zien,  

deze 
‘feestmutsen’ 

zijn nu 
ook 

eindelijk 
3 x 10!
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Windmolens!
Woensdag 20 november werden op 
de biologische kaasboerderij van de 
familie Van Vliet aan de Ruige Weide 
twee windmolens in gebruik genomen. 
De molens moeten in combinatie met 
zonnepanelen de splinternieuwe stal 
en kaasmakerij van stroom voorzien: 
‘zomers hoofdzakelijk zon, ‘s winters 
hoofdzakelijk wind, het hele jaar 
rond voldoende om zelfvoorzienend 
te zijn. Opa Arie, alias de 
burgemeester van Poppelendam, 
verklaarde onder toezicht van zo’n 
honderd genodigden en nieuws-
gierigen, de molens (één van beide 
draaide al ijverig) geopend. De trots 
straalde van zijn toespraak af: dat 
hadden zoons en kleinzoons toch 
maar mooi gefl ikt.
De molens zijn ontwikkeld door het 
Groningse bedrijf EAZ dat ze speciaal 
voor agrarische bedrijven maakt, 
inclusief de hele administratieve gang. 
Dat blijkt nog echt pionierswerk te zijn: 
Zo kon de fi rma al zo’n 200 van deze 
bescheiden molens (houten wieken, 
eenvoudige techniek inclusief noodstop, 
25.000 tot 28.000 kWh per jaar,  
afhankelijk van de plaats, technische 
levensduur tenminste 20 jaar) plaatsen 
in de provincie Groningen omdat het 
provinciebestuur het idee omarmt, en 
nog geen enkele in Friesland omdat de 
provincie daar er (nog) niks in ziet. 
Er staan er inmiddels al wel een paar in 
België en Frankrijk, waar de ruimtelijke 

ordening minder moeilijk doet.
In het geval van de familie van Vliet 
bleken de Woerdense ambtenaren 
aanvankelijk minder enthousiast dan de 
Oudewaterse, en Welstand was ronduit 
enthousiast over het type molen. 
Maar dan de bezwaren van 
omwonenden: enkele tientallen onderte-

door Aad Kuiper

OUDEWATER

(vervolg) RAADSVERGADRING 14 NOVEMBER

Ontwikkeling voormalige Schuylenburcht

BLIK op ...
Vuurdoop
De raad van Oudewater heeft zich de afgelopen maand door een 
virtuele berg aan stukken moeten werken die zijn weerga niet kent. 
Met twee fora die tot middernacht duurden (8 uur vergaderen), een 
begrotingsraad van 7 uur en een extra raadsvergadering van 5 en 
een half uur, waar vér na middernacht nog een besloten vergadering 
achteraan kwam, meer dan 20 uur vergaderen in 4 weken. 
Tel daarbij op de tijd die is gestoken in de voorbereiding van een 
eveneens record aantal moties en amendementen en je komt al gauw 
op een tijdsbesteding van rond de 40 uur voor de leden van de raad 
en de fora. Een bijbaantje wordt zo wel erg tijdsintensief. Mijn petje 
gaat af voor het uithoudingsvermogen van alle betrokkenen.
De nieuwe waarnemend burgemeester kreeg in de eerste vergadering 
van de Oudewaterse raad die hij voorzat meteen zijn vuurdoop. 
Maar liefst 17 agendapunten. De publieke belangstelling was groot 
voor de Lange Burchwal, Schuylenburgt en Tappersheul. Dat was 
echter ook een gevolg van het ruime overleg dat met alle betrokkenen 
bij die plannen, soms in meerdere ronden, heeft plaatsgevonden. 
Waarvoor complimenten aan het college op hun plaats zijn. Het is 
arbeidsintensief voor iedereen, maar het loont. Zo bleek, want al die 
plannen haalden de eindstreep en ook de betrokken inwoners 
hadden er waardering voor. Dat geldt nog niet voor de omwonenden 
van Tappersheul, maar dat komt vast nog goed.
De systematiek van bijeenkomsten met belanghebbenden blijkt te 
werken. Natuurlijk is niet iedereen blij met de uitkomsten daarvan. 
Bij tegengestelde belangen kun je nu eenmaal niet iedereen tevreden 
stellen. Zo af en toe moet ik nog wel eens terugdenken aan de tijd 
dat ik zelf in de raad zat. Het mooiste voorbeeld daarvan was de 
jaarlijkse behandeling van de ‘bomennota’ over de voorgestelde 
ingrepen in het openbaar groen. De insprekers toentertijd wilden 
hogere heggen, lagere heggen, meer gras, minder gras, waren tegen 
het uitdunnen van een bosje en daarvoor etc. Ik herinner mij dat ik 
na het aanhoren van al die insprekers eens verzuchtte dat, wat wij 
die avond ook deden, één ding zeker was. Een aantal van de 
insprekers zou ontevreden naar huis gaan. Maar ja, dat is politiek. 
Het maken van keuzen, nadat je alles tegen elkaar hebt afgewogen.
Nu de uitvoering nog en daaraan staan vaak wetten en bezwaren in 
de weg. Oranje Bolwerck heeft last van archeologische vondsten. 
De Lange Linschoten is gestuit op de onwrikbare liefde van de 
provincie voor knotwilgen. Besluitvorming is één. Uitvoering weer 
heel iets anders.

Trudie Scherpenzeel

door Trudie Scherpenzeelbetrokken blijven bij de verdere 
ontwikkeling van het plan. Dat werd 
toegezegd.
Hoofdmoot van de bespreking was de 
ontwikkeling van ‘zorgwoningen’ in het 
complex. Voor de zorgwoningen heeft 
zich inmiddels ook ‘Onderling sterk’ 
gemeld, naast Abrona (waarvan de 
bewoners die eerder in de Schuylenburcht 
woonden een terugkeergarantie hebben) 
en De Wulverhorst, die graag ook een 
claim op een aantal woningen legt. 
Wakkere Geelbuik betwijfelde of het 
mogelijk is, vanwege de scheiding tussen 
wonen en zorg die sinds een aantal jaren 
is ingevoerd, om woningen te reserveren 
voor ouderen met zorgbehoefte. Als de 
woningbouwcorporatie het complex 
exploiteert is de toewijzing van woningen 
onderhevig aan de regels waaraan die 
gebonden is. CU/SGP en het CDA 
dienden een motie in. De motie van CU/
SGP ging over het labelen van een aantal 
woningen specifi ek voor 80- tot 
100-jarigen, die van het  CDA over 
voortgaand overleg met Abrona, 
Wulverhorst en Onderling Sterk bij de 
invulling van het woningbouwpro-
gramma. De meeste partijen hadden 
waardering voor het overleg dat inmiddels 
in meerdere ronden met de buurt heeft 
plaatsgevonden en dat geleid heeft tot 
substantiële wijzingen heeft geleid. 
De motie van CU/SGP werd door de 

wethouder ontraden (te specifi ek voor 
een beperkte doelgroep). Over de toewij-
zingsregels in het woningbouwprogramma 
moet nog verder worden gesproken en de 
wethouder zegde toe dat daarbij overleg 
met de ‘zorgpartijen’ blijft doorgaan. 
De stedenbouwkundige visie werd 
unaniem aangenomen, de motie van 
CU/SGP werd ingetrokken, die van het 
CDA werd aangenomen met 9 tegen vier 
stemmen.

Beeldkwaliteitsplan 
Tappersheul III
Ook het beeldkwaliteitsplan voor de 
uitbreiding van Tappersheul haalde de 
eindstreep. Er waren nog vragen over 
het ‘sportcluster’. Dit is een gebied dat 
gereserveerd wordt voor het zwembad als 
daarover alsnog besluitvorming gaat 
plaatsvinden. VVDenD66 dienden een 
amendement in tegen de strikte 
voorschriften voor daken en erfafschei-
dingen maar trok dat later weer in na 
toezeggingen van de wethouder. Er wordt 
in de uitbreiding geen gasinfrastructuur 
meer aangelegd. Een motie van het CDA 
wilde een slag om de arm houden tot het 
bestemmingsplan aan de orde komt. 
Het plan werd unaniem aangenomen, de 
motie van het CDA werd ook 
aangenomen.

Open tafel rond welzijn 
werpt vruchten af

Sinds bijna vijftien jaar is het Alzheimer- 
café regio Woerden iedere derde 
woensdag van de maand actief voor 
bewoners van Woerden zelf, Montfoort, 
Oudewater en omgeving, maar daarnaast 
organiseert dit ‘café’ samen met 
De Wulverhorst vier keer per jaar een 
steeds weer vrij drukbezochte themabij-
eenkomst over dementie. Deze keer is 
Marie-José Gijsberts, hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit Brussel, specialist 
ouderengeneeskunde en kaderarts 
palliatieve zorg als gastspreker aanwezig 
om te vertellen over onderzoeken die 
hebben plaatsgevonden en welke 
aanbevelingen daaruit zijn voortgekomen. 
“In De Wulverhorst wordt met deze 
aanbevelingen al gewerkt”, vertelt 
mevrouw Nel Niessen van het 
Alzheimercafé regio Woerden.
“Bij Positieve Gezondheid is de 
afwezigheid van ziekten en beperkingen 
niet meer het uitgangspunt, maar het 
vermogen om je aan te passen en je 
eigen regie te voeren. Het gaat om 
veerkracht in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven. Gezondheid betekent ook dat 

kenaars tot wel aan de Papekopperdijk 
toe waren er op tegen, en zullen zich nu 
wel op hun kop krabben dat de overlast 
nihil blijkt te zijn: volledig geruisloos, en 
absoluut niet storend in het landschap. 
Mooi werk: biologisch kaas maken met 
100% eigen energie, compliment 
familie Van Vliet

Dit was opnieuw een open-tafelge-
sprek rond vrijwilligersorganisaties 
die zich rechtstreeks of zijdelings met 
welzijn bezighouden. Het initiatief ligt 
bij de gemeente, maar veel 
organisaties geven gehoor aan de 
oproep die de gemeente deed uitgaan. 
Dergelijke gesprekken zijn bedoeld 
om meer samenwerking te creëren 
en worden steeds op een andere 
locatie gehouden. Deze keer was 
De Wulverhorst aan de beurt met als 
thema van de avond ‘eenzaamheid’.
Yvonne Vlooswijk opende en leidde de 
avond op een heldere en prettige wijze. 
Zij gaf eerst het woord aan gastheer 
Wilbert van Straten van De Wulverhorst, 
die benadrukte dat zij er voor álle 
ouderen in Oudewater zijn en somde er 
een aantal voorbeelden van op. 
Het seniorensupport bijvoorbeeld waarin 
advies, voorlichting en activiteiten een 
rol spelen, maar ook de respijtzorg, de 
ouderenzorgconsulent en de thuiszorg. 
Wethouder Walther Kok, die zorg in zijn 
pakket heeft, zag nog niet zo lang 
geleden zo’n 100 
Zonnebloemvrijwilligers op een 
bijeenkomst en afgelopen week een 
150-tal mantelzorgers en er bleek 
nauwelijks overlap: “Wat zijn er enorm 
veel vrijwilligers in Oudewater die zich 
bekommeren om hun medemens!”

Eenzaamheid
De heer Wouter den Ouden hield een 
zodanig indringende lezing over 
‘eenzaamheid’ dat hij voor een tweede 
bijeenkomst daarover aan het eind van 
de avond nog eens teruggevraagd werd; 
en dat doet hij. Een paar opmerkelijk 
zinnen uit zijn verhaal: ‘Eenzaamheid 

komt niet alleen bij ouderen voor, maar 
bij alle leeftijdsgroepen’ (hoewel later 
bleek dat er wel verschillen in 
percentages zijn) en ‘veel eenzaamheid 
zie je niet, want die zit verstopt achter 
deuren, maar je weet niet achter welke 
deur’. Den Ouden vertelde een tot ernst 
stemmend verhaal op een boeiende 
manier, gestaafd met cijfers over wat 
eenzaamheid precies is, welke soorten je 
hebt, waar het vandaan komt en wat het 
gevolg kan zijn ... en wat je er eventueel 
aan kunt doen.
Om iets aan ‘eenzaamheid’ te doen 
bleken buurtbewoners, vrijwilligersorga-
nisaties, woningbouwcorporaties, 
professionele zorgaanbieders, welzijns-
organisaties en de gemeente nauw 
samen te moeten  werken. En met een 
deel van die groepen werd een aanzet 
gemaakt tot samenwerking. Aan vijf 
tafels gingen onder leiding van een 
gespreksleider zo’n 7, 8 deelnemers 
zitten om met elkaar te bedenken welke 
mogelijkheden er zouden kunnen zijn 
om met deze problematiek om te gaan. 
Er kwamen veel ideeën boven drijven en 
mooie initiatieven zagen het daglicht. 
Nu moeten door verschillende 
deelnemers nieuwe stappen gezet 
worden en wordt uitgezien naar de 
volgende bijeenkomst om die stappen 
nog concreter te maken en aan de slag 
te gaan. Wethouder Walther Kok, die bij 
verschillende tafels even aanschoof, 
sloot af met: “Wat een warm bad was 
dit!” Maar zei er direct achteraan: “Maar 
er zijn nog wel veel meer houtjes nodig 
om er voor te zorgen dat het ook een 
warm bad blíjft.”

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs

Ellen van Leeuwen, 
tel. 06-20559355 of 

Aan Kuiper
tel. 06-51468355

je actief blijft en deel blijft uitmaken van 
de samenleving, ondanks veranderende 
omstandigheden”, laten het Alzheimer- 
café en De Wulverhorst weten. “Bij 
mensen met dementie zoek je waar de 
veerkracht verbeterd kan worden en hoe 
iemand zo goed en prettig mogelijk kan 
leven met dementie. Uitgaan van 
Positieve Gezondheid in het leven met 
dementie draagt bij aan meer eigen 
regie, een grotere zelfredzaamheid en 
kwaliteit van het leven.”
Hoogleraar Marie-José Gijsberts vertelt 
op maandag 2 december in De Wulver- 
horst hoe dit in praktijk gebracht kan 
worden. De Tuinzaal van De Wulverhorst 
is om 19.15 uur open voor inloop met 
koffi e of thee en het programma, dat 
gratis is, begint om 19.30 uur. 
“Aansluitend aan het verhaal over de 
Positieve Gezondheid is er ruimschoots 
gelegenheid om vragen te stellen, 
ervaringen uit te wisselen en in contact te 
komen met de aanwezige zorg- en 
welzijnsprofessionals. “Mensen met 

dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom.”

De behandeling van het voorstel tot 
ontwikkeling van het terrein van de 
Schuylenburcht leidde nog tot twee 
insprekers, beiden over de 
bouwhoogten. De VVE van de 
IJsselstaete is nog niet gelukkig met 
de bouwhoogten, evenals de 
bewoners van de Heemraadsingel. 
Hun inspraakreacties spraken elkaar 
tegen, maar beiden wilden graag 

Themabijeenkomst 
dementie in De Wulverhorst

Positieve gezondheid helpt
om in mogelijkheden te denken
en te handelen in plaats van
in beperkingen

Maandagavond 2 december organiseren 
W oon- en zorgcentrum De Wulverhorst 
en het Alzheimercafé regio Woerden 
een themabijeenkomst over 
‘Positieve gezondheid bij dementie’.

door Aad Kuiper

door Otto Beaujon



DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 5

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Een handdruk
Een brief of kaartje

Een woord of een gebaar…

Hartelijke dank voor alle blijken van medeleven
na het overlijden van onze

moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe oma’

Gré Verdouw - Prinsen
Familie Verdouw

Oudewater, november 2019

Komt tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijn.
Ik zal u rust geven.

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de 
liefde die zij ons al die jaren heeft gegeven, laten 
wij u weten dat is overleden onze lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Wil van Bijsterveld – Bardelmeijer

Wil
weduwe van Sijbrand van Bijsterveld

* Linschoten,  † Nieuwegein,
 6 december 1932 20 november 2019

Nico en Toos
Robbert-Jan en Christel
Nienke

Erna en Martin
Joeri en Jona-Sophie

Sam
Ramon

Willem in liefdevolle herinnering
Carina

Sander en Lise
Lucas
Brenda

Peter en Gerda
Camiel
Lowie en Tara

De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 26 november 
om 13.30 uur in rouwcentrum ‘t Waerdsche Hof, 

Waardsedijk 106 te Oudewater. 
Aansluitend begeleiden wij onze moeder naar haar 

laatste rustplaats op de Algemene Nederlands 
Hervormde Begraafplaats achter het rouwcentrum 

waar ze zal worden bijgezet bij Sijbrand.
Na afl oop is er rond 15.00 uur gelegenheid tot 

condoleren in ‘t Waerdsche Hof.
~

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

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Nooit meer hier,
maar altijd bij ons.

Verdrietig laten wij weten dat, toch nog 
onverwacht, is overleden onze lieve en zorgzame 

moeder, schoonmoeder en oma

Theodora Maria
Hoogenboom - van Rooijen

Dora
weduwe van Huub Hoogenboom

* Linschoten,  † Nieuwegein,
 5 december 1935 19 november 2019

Peter en Monique
Inge en Nick
Niels

Monique en Hans
Rachel
Anouk
Stan
Manon

Jeanette en Jeroen
Tim
Iris

Prinses Margrietstraat 27,
3421 HB  Oudewater

Wij nemen afscheid van Dora op dinsdag 26 november 
om 19.30 uur in de aula van crematorium IJsselhof, 

Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na afl oop is er een informeel samenzijn in de 

koffi ekamer van het crematorium.

Met grote verslagenheid hebben wij afscheid 
moeten nemen van ons zeer gewaardeerd koorlid

Kees Janmaat
Als jarenlang gemotiveerd voorman van 

de geluidsploeg en als solozanger was Kees 
een van de steunpilaren van ons koor. 

Wij zullen hem zeer missen.
 

Wij wensen Annie en de (klein)kinderen veel 
sterkte met dit grote verlies.

 
Bestuur en leden van

Shantykoor De IJsselzangers
Montfoort

Nooit klagend,
nooit vragend,
altijd alles zelf dragend

Beetje bij beetje heb je ons verlaten.
We konden niet meer zo goed met je praten.

De blik in je ogen deed ons zeer.
De man van vroeger was je niet meer.

Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen we; dank je voor alles wat je hebt gedaan.

Cornelis Wilhelmus Janmaat
Kees

* Montfoort,  † Montfoort,
 18 september 1944 21 november 2019

Anny Janmaat-Anbergen

Marcel & Nathalie
Noa, Wes

Richard & Jolanda 
Larissa & Pascal
Viggo, Senna
Kees is thuis.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Kees
en ons te condoleren op dinsdag 26 november
van 19.00 tot 20.00 uur in Kasteel Montfoort, 

Kasteelplein 1 in Montfoort.

We nemen afscheid van Kees
op woensdag 27 november om 12.00 uur

in de aula van Crematorium Domstede,
Proostwetering 8 in Utrecht.

Aansluitend vinden wij het fi jn om herinneringen
te delen met elkaar in de koffi ekamer

van genoemd crematorium.
~

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans, t.a.v. Familie Janmaat,

Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Met verdriet nemen we afscheid 
van onze lieve en dappere 

Willemijntje 
Buijs - Verhagen

- Wil - 
* Gouda,  † Oudewater, 
7 december 1938  21 november 2019 

Kees, in liefdevolle herinnering
Kees en Marijke
   Vera
   Siebe

Netty en Paul 
   Frank en Natasja, Floris
   Harm 
   Sietse

Wilfred en Simone    
   Floor 
   Hannah
   Fiene

De crematie heeft dinsdag 26 november plaatsgevonden. 

Wij bedanken alle medewerkers van de Wulverhorst 
voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:
Lavendel Uitvaartbegeleiding, t.a.v. familie Buijs
M.A. Reinaldaweg 51, 3461 CD  Linschoten

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder
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door Aad KuiperKunstwerkjes van Oudewaterse in bibliotheek Woerden
Heel veel mensen hebben tegen- 
woordig fotograferen als hobby, maar 
de foto’s van Anne-Marie Boere uit 
Oudewater zijn duidelijk heel anders. 
“Ik probeer er een soort kunstwerkjes 
van te maken”, laat ze bescheiden 
weten. En kunstwerken zijn het; stuk 
voor stuk. Deze maandag wordt er 
een dertiental tentoongesteld in de 
bibliotheek in Woerden. Beslist de 
moeite waard om te gaan kijken.
Met haar vakgebied heeft het niets te 
maken, want Anne-Marie heeft HTS 
milieukunde en is ook in die richting 
werkzaam. Maar toen zij in 2014 na 
bijna 25 jaar volleyballen een andere 
vrijetijdsbesteding zocht, bedacht ze dat 
fotograferen wel eens iets leuks zou 
kunnen zijn. Ze kocht een spiegelreflex-
camera en nu, een paar jaar later, maakt 
ze heel bijzondere foto’s. “Ik probeer 
weg te blijven van de standaardfoto’s 
zoals je er vrij veel ziet. Die vind ik ook 

mooi hoor, maar mijn manier om te 
fotograferen is anders. Ik probeer er een 
soort kunstwerkjes van te maken.” 

De foto’s van Anne-Marie zijn inderdaad 
anders; niet die gebruikelijke haarscherpe 
foto’s van vogels of bloemen, maar door 

het spelen met de camera worden het 
een soort composities, waar je wat langer 
naar kijkt. En nog eens; want ze 
‘triggeren’ op een of ander manier. 
Na het aanschaffen van die camera, een 
Canon 800D, en de eerste pogingen er 
iets moois van te maken, heeft ze al veel 
cursussen en workshops gevolgd. 
Inmiddels gebruikt ze Lightroom om de 
foto’s, als het nodig is, een klein beetje 
‘op te halen’, maar meer ook niet: “De 
basis van de foto ligt op de locatie waar 
ik de foto heb genomen.” Ze trekt één, 
soms twee keer per jaar met een groepje 
andere fotografen, onder leiding van een 
professional, Europa in om op bepaalde 
plekken foto’s te maken en samen 
kunnen ze dan rustig een paar uur op 
een bepaalde plek blijven. Natuurlijk gaat 
ze vaak ook alleen op pad. Hoewel 
Anne-Marie zich meestal beperkt tot 
bloemen, planten, bomen, is daar maar 
één drieluik van te vinden op de expositie 

in Woerden. Het tweede drieluik heeft als 
onderwerp flamingo’s; maar dan toch 
weer zo anders, dat je het betoverende 
beeld soms goed moet bekijken om te zien 
hoe het nu werkelijk gefotografeerd is. 
En als derde en laatste is er een zevenluik 
dat als titel ‘flying freedom’ kreeg. 
Daarop staan vogels, soms nog wel 
herkenbaar, soms bijna niet, soms als een 
impressionistisch schilderij, en zo fragiel, 
maar toch indringend, zo teer, maar toch 
aanwezig, zo vluchtig, zo ijl, zo …
Een aanrader; ga maar kijken. Op 
25 november werd de tentoonstelling in 
de bibliotheek in Woerden ingericht en is 
daarna geopend t/m 12 februari 2020.
De Woerdense bibliotheek, aan de 
Meulmansweg 27, is op maandag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur en 
op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot ook 17.00 uur, waarbij de sluiting 
op donderdagavond pas om 20.00 
uur plaatsvindt.

 Dinsdag 26 november 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Forum Samenleving - maandag 2 december om 20.00 uur

• Forum Ruimte - dinsdag 3 december om 20.00 uur

• Gemeenteraadsvergadering 
donderdag 12 december om 20.00 uur

• Jongerensportverkiezingen 
donderdag 19 december van 16.00 tot 17.30 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

Weet u dat ons restafval nog 
voor zo’n 30% uit GFT-afval 
bestaat? Er valt dus nog 
genoeg te scheiden. 

U kunt zelf compost maken of u 
gooit het in de verzamelcontainer of 
minicontainer voor GFT. Al het 
GFT-afval dat Cyclus inzamelt, zet 
afvalverwerker Attero om in 
compost en biogas.
Wel bij het GFT-afval
4 Schillen en resten van groente, 

fruit en aardappelen, resten van 
gekookt eten, vlees- en visresten 
(inclusief graten, schelpen en 
botjes), pinda- en notendoppen 
en eierschalen.

GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval

Wegwerkzaamheden 
Van Veenendaalstraat en Tappersheul
De gemeente laat de komende tijd het wegdek opknappen 
van enkele straten. Van maandag 25 november tot woensdag 
4 december vindt onderhoud plaats aan de asfaltlaag van 
de Van Veenendaalstraat. De straat is dan voor doorgaand 
verkeer afgesloten. Dit wordt omgeleid via borden.

Van maandag 2 tot en met woensdag 4 december (tussen 07.00 tot 
16.00 uur) is het wegdek van Tappersheul aan de beurt, het gedeelte 
tussen de Ruige Weide en de J.J. Vierbergenweg. Hier komt een nieuwe 
toplaag en de afvoer van hemelwater wordt verbeterd. Ook krijgt het 
naastgelegen voetpad een opknapbeurt.

Alle aanwonenden hebben een informatiebrief ontvangen.

Geslaagde Open Tafel
Donderdagavond 21 november trotseerden ruim dertig actieve 
bewoners de kou voor de tweede open tafel. In de Wulverhorst 
werden de aanwezigen bijgepraat over wat eenzaamheid is 
en werden ideeën opgehaald om het samen tegen te gaan.

Dit resulteerde in een diversiteit aan 
initiatieven waar de komende tijd 
mee aan de slag wordt gegaan.

De volgende open tafel vindt medio 
mei 2020 plaats.
De locatie en het onderwerp wordt 
te zijner tijd bekendgemaakt.

4 Zaagsel, stro en kattenbakkorrels 
met Milieukeur.

4 Onkruid, klein snoeiafval, 
gemaaid gras en bladeren.

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

Ingekomen 
aanvragen/meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• IJsselvere 17, 17A, 19 en 21A 

in Oudewater 
het nieuwbouwen van twaalf 
appartementen, 

 ingediend op: 18-11-2019, 
dossiernummer: OLO4772853

APV/Bijzondere wetten
• Hekendorperweg 39 

in Oudewater 
het organiseren van het 
Manegefeest op 14 maart 2020,

 ingediend op: 14-11-2019, 
dossiernummer: 1922817

• Hekendorperweg 3 
in Oudewater 
het schenken van 
zwak-alcoholische dranken 
tijdens het Manegefeest 
op 14 maart 2019,

 ingediend op: 14-11-2019, 
dossiernummer: 1922818

• Rodezand 22 in Oudewater 
het plaatsen van twee 
containers vanaf 6 tot en met 
14 december 2019,

 ingediend op: 19-11-2019, 
dossiernummer: 1922824

• Gemeente Oudewater 
het houden van de jaarlijkse 
collecte van Jantje Beton van 
2 tot en met 7 maart 2020,

 ingediend op: 18-11-2019, 
dossiernummer: 1922828

Besluiten/beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Oude Singel 11-21 in Oudewater 

het vervangen van een 
raam in de gevel door een 
24-uurs automaat,

 besluit: verleend op 12-11-2019, 
dossiernummer: OLO4669455

• Utrechtse straatweg 32 
in Oudewater - het nieuw 
bouwen van een woning,

 besluit: verleend op 18-11-2019, 
dossiernummer: OLO4664301

• Goejanverwelle 78 
in Hekendorp 
het herbouwen van een woning,

 besluit: verleend op 14-11-2019, 
dossiernummer: OLO4505575

APV/Bijzondere wetten
• Markt, Oudewater 

het verlengen van de standplaats-
vergunning voor de verkoop 
van verse en gebakken vis,

 besluit: verleend op 18-11-2019, 
dossiernummer: 1922771

Inloopdag 
nieuw afval-
inzamelsysteem
Heb je vragen over afval 
scheiden? Wil je meer 
informatie over het nieuwe 
afvalinzamelsysteem?

Loop dan even binnen tijdens de 
informele inloopdag voor een 
kop koffie en een praatje.
Woensdag 27 november tussen 
16.00 tot 19.30 uur in het  
Stadskantoor, Waardsedijk 219. 
Welkom!

NIET bij het GFT-afval
x Frituurvet en frituurolie. Inleveren 

bij de gele verzamelcontainers 
bij winkels of Milieustraat.

x Grote hoeveelheden aarde. 
Dit is te zwaar en kunt u inleveren 
bij de Milieustraat.
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Intocht Sint in Hekendorp
Afgelopen zaterdag was het groot 
feest in Hekendorp. Om kwart over 
elf arriveerde pakjesboot 31 aan de 
kade aan de Goejanverwelledijk. 
De boot was zwaarbeladen met 
pakjes. Sint stond fi er aan dek met 
z’n pieten en werd luid zingend 
onthaald.
Aan de kade werd de Sint ontvangen 
door Tijn, de kinderburgemeester en de 
waarnemend burgemeester Dhr. 
Groeneweg. Hierna ging de Sint in een 
mooie stoet op weg naar Verenigings-
gebouw De Boezem.
Hier ontdekte de Sint dat er drie pieten 
misten. De kinderen van basisschool 
obs. Goejanverwelle waren hier al van 
op de hoogte. Een week eerder 
ontvingen zij een brief van de hoofdpiet 
waarin stond dat Piet Archi, Piet Tom 
Tom en Piet Chef de stoomtrein hadden 
gemist.
Na telefonisch contact met hoofdpiet 
besloten de drie pieten om op eigen 

gelegenheid naar Hekendorp af te 
reizen. Via kaarten, e-mails en recepten 
hielden ze de kinderen op de hoogte 
van hun reis. De kinderen hielden op de 
kaart van Europa bij waar de pieten zich 
bevonden. Het laatste bericht kwam van 
Piet Chef en was een recept van 
‘Vlaamse Friet’. Piet Chef was dus al in 
de buurt!
En dat klopte ook! Hij kwam op z’n fi ets 
de zaal binnen racen. En vertelde 
enthousiast over zijn reis en al het lekkere 
eten uit de verschillende landen. Piet 
Archi en Piet Tom Tom misten helaas 
nog en zwerven nog ergens door 
Europa. Hopelijk ontvangen de kinderen 
van de week nog post van hen.
Hierna was het tijd voor disco en konden 
alle kinderen een praatje maken met 
S interklaas!
Sinterklaasvereniging Hekendorp 
bedankt al hun sponsors en belangstel-
lenden. Het was weer een waar 
dorpsfeest.

OUDEWATER

denken aan een wandelende popencyclo-
pedie. Weststrate blijft er vrij nuchter 
onder: “We beginnen om negen uur en 
dan hebben we eerst een algemeen 
uurtje waarna we ieder uur een volgend 
jaar uit de reeks bij de kop nemen.” 
Peter Boere vult aan: “En het laatste uur 
is dan weer een soort afterparty.” Wil de 
Vries: “We draaien niet alleen muziek, 
maar kijken ook terug op het nieuws uit 
die tijd. Niet alleen het nationale en inter-
nationale nieuws, maar natuurlijk ook: 
wat gebeurde er in Oudewater tijdens de 
jaren zeventig?”

Verbeelding aan de macht
Peter Boere vertelt over die tijd: “We 
waren jong en we wilden wat. 
Er gebeurde heel veel in die tijd; de 
verbeelding was aan de macht. En die 
sfeer willen we in ons programma laten 
horen. Het fl owerpower tijdperk begon 
af te lopen en het was het begin van 
allerlei soorten emancipatie. Ook waren 
er bijvoorbeeld demonstraties tegen 

kernwapens...we hebben veel moeten 
schrappen; er valt zo veel over te 
vertellen.” Wil de Vries woonde destijds 
op verschillende plekken in het Caribisch 
gebied en kreeg via de Wereldomroep en 
andere zenders behoorlijk wat mee over 
wat zich in Nederland en elders 
afspeelde. Peter noemt nogmaals het 
begin van de emancipatie en verduidelijkt 
dat hij daarmee doelt op die van vrouwen 
en het begin van het einde van de 
verzuiling: “ Alhoewel die nog steeds hier 
en daar wel een beetje speelt. Maar een 
fusie tussen de twee voetbalclubs in 
Oudewater was toen nog ondenkbaar.” 
En Wil vertelt dat De Onafhankelijken 
toen werden opgericht en er twee - toch 
nog die verzuiling - bejaardenhuizen 
werden opgericht. “ En het was ook de 
tijd van het begin van de kinderopvang 
waaruit uiteindelijk ‘Jip en Janneke’ is 
voortgekomen.” Mees Weststrate: “En 
vergeet het begin van de milieubeweging 
niet.
De Club van Rome liet toen al een 
waarschuwend signaal horen. Het was 
wel erg negatief, maar toen al 
waarschuwden ze voor zaken zoals 
stikstof en CO2.”
Het drietal presentatoren kan nog wel 
uren vertellen, maar naar deze 
nostalgische geluiden kunt u allemaal 
luisteren op zaterdag 30 november! 
En wie nog iets kwijt wil over de jaren 70 
kan dat laten weten via: 
studio@midlandfm.net “Als je maar 
luistert op zaterdag 30 november!” 
roepen ze in koor bij het afscheid.

Na veel positieve reacties op het 
programma eind vorig jaar met 
muziek en nieuws uit de jaren 60, 
vervolgt Midland FM nu met een 
logisch volgende stap: eenzelfde soort 
programma, maar nu met veel 
nieuwsfeiten en heel veel muziek uit 
de jaren 70. De presentatoren Peter 
Boere, Wil de Vries en Mees 
Weststrate zijn er helemaal klaar voor 
om op zaterdag 30 november van 
negen uur ‘s morgen tot negen uur 
‘s avonds de uitzending te verzorgen. 
De voorbereidingen zijn getroffen, de 
techniek is er klaar voor. En nu nog 
even wachten op suggesties en 
reacties van de luisteraars en dan kan 
deze marathonuitzending 
plaatsvinden.
Vorig jaar verzorgde Midland FM een 
programma dat als leidraad de jaren 
zestig had. “Het werd een daverend 
succes”, vertelt Wil de Vries. Mees 
Weststrate, de weerman van Midland FM 
vult aan: “Er hebben tientallen mensen 
gereageerd. En niet alleen uit Oudewater 
en omgeving, maar ook van verder en 
zelfs ook van veel verder weg. Vanuit 
plaatsen in het buitenland werden we 
benaderd door mensen die het van 
anderen gehoord hadden en dan via 
 internet naar ons luisterden. Weerman 
Weststrate blijkt ook actief te zijn bij RPL 
Woerden, waar ze een soortgelijk 
programma met de naam ‘Oldtimersday’ 
al verschillende keren hebben 
uitgezonden. Hij heeft er niet alleen daar 
ervaring mee, maar werkte destijds ook 
al mee aan het programma van de jaren 
zestig. Peter Boere vertelt lachend dat 
Mees meer van muziek weet dan hij en 
Wil samen! Dat blijkt ook wel uit de 
namen van allerlei nummers die ter 
sprake komen, met allerlei door hem 
toegevoegde details; hij doet even 

Ieder kind een cadeautje!

Voedselbank en Kinderkledingbeurs 
samen voor Sint door Ellen van Leeuwen

Wanneer je als gezin afhankelijk bent 
van hulp van de Voedselbank, is er 
vaak geen budget voor een 
Sinterklaasfeest. Voedselbank 
Oudewater, Kinderkledingbeurs 
Oudewater en Stichting Samen voor 
Sint slaan dit jaar de handen in een. 
Voor de gezinnen van de Voedselbank 
organiseren zij een onvergetelijk 
Sinterklaasfeest.
Coördinator van Voedselbank Oudewater 
Tjissie Trul was meteen enthousiast toen 
zij werd benaderd door Stichting Samen 
voor Sint om samen een sinterklaasfeest 
te organiseren voor ‘de kinderen van de 
Voedselbank’. “Wat ik zo mooi vind aan 
dit initiatief is dat iedereen zijn talent of 
kwaliteit inzet om iets moois neer te 
zetten. Als Voedselbank alleen zouden 
we dit niet kunnen organiseren.”
De broers Dick, Mart en Jim van der 
Geest uit Woerden vormen samen met 
hun echtgenotes, kinderen  en aanhang 
de Stichting Samen voor Sint. Zij zetten 
hun talenten in om de kinderen die in 
sinterklaastijd ‘buiten de pakjesboot 
vallen’ een onvergetelijk sinterklaasfeest 
te bieden. Zij werken hiervoor samen 
met organisaties en stichtingen die zich 
ook belangeloos inzetten voor kinderen 
uit minderbedeelde gezinnen.
Samen voor Sint organiseert de 
feestochtend of -middag, compleet met 
Sint, pieten en muziek. Aan de 
Voedselbank om sponsors te zoeken voor 
de cadeaus. Een kleine moeite voor 
Tjissie. Diana van de Brink en Selma de 
Bruijn van Kinderkledingbeurs Oudewater 

doneren elk jaar een gedeelte van de 
opbrengst aan een goed doel dat zicht 
richt op kinderen van gezinnen in 
Oudewater die weinig te besteden 
hebben. Vorig jaar kregen hierdoor de 
gezinnen van de Voedselbank allemaal 
een cadeaubon van een speelgoedwinkel. 
Selma: “Dat wilden we dit jaar weer 
doen. En toen kwam Tjissie met het idee 
om het nu te combineren met Samen 
voor Sint. Wij dragen daar graag aan bij!”
Op zaterdagmiddag 30 november 

worden de gezinnen met een bus naar 
het Sinterklaasfeest in Zegveld gebracht. 
De uitnodiging voor het Sinterklaasfeest 
is met open armen ontvangen, vertelt 
Tjissie. “De gezinnen zijn heel blij dat zij 
juist in deze tijd extra hulp krijgen. Zij zijn 
daar heel dankbaar voor.” Wanneer ze 
besluiten niet naar het Sinterklaasfeest te 
gaan, krijgen zij alsnog een cadeaubon 
van een speelgoedwinkel. Selma: “Ieder 
kind krijgt een cadeautje!”

Carla en Tjissie van de Voedselbank en Selma de Bruijn.

Frequenties & online: 
Midland FM is te beluisteren via: 
FM 107.5 / FM 98.3
(Kabel gemeente Oudewater) 
Tune-in of via de live-stream op 
www.midlandfm.net.
Twitter: @midlandfm1075
Facebook: facebook.com/
midlandfm1075

door Aad Kuiper

Piet de Jong staakt strijd voor 
rolstoeltoegankelijk Montfoort

Midland FM, nu met de jaren 70!

Hij doet het niet meer: vechten voor 
een rolstoeltoegankelijk Montfoort. 
Moegestreden laat Piet de Jong 
weten: “Ik heb mij jaren ingezet voor 
een toegankelijke binnenstad, vooral 
voor kwetsbare inwoners (rolstoelge-
bruikers en rollatorgebruikers), maar 
ik stop ermee.”
Meer malen sprak hij in op het forum en 
deed zelfs een beroep op de 
burgemeester, Petra van Hartskamp; 
het mocht niet baten. Althans, zo voelt 
De Jong dat. Zijn vrouw die rolstoelaf-
hankelijk is, kan en durft niet zelfstandig 
de straat op. Een schande, vindt hij. 
Dat hij zijn strijd nu staakt, komt volgens 
hem vooral omdat er veel onwil en 
onkunde is bij gemeente Montfoort. 
“Daar is geen kruid tegen gewassen. 
Het kostte de wethouder vijf maanden 
om een bijeenkomst uit te schrijven en 
te vragen naar de bekende weg.”
“Ik heb het er helemaal mee gehad”, 
aldus de Jong. Die wel met klem het 
verzoek neerlegt bij het Knooppunt en 
de Zonnebloem om druk uit te blijven 
oefenen. Het zou ook kunnen helpen als 
de burgemeester leiderschap toont in 
deze moeilijke periode in Montfoort”, 
aldus De Jong. “In ons vorige gesprek 
gaf de wethouder toe alle vragen en 
antwoorden over het verkeer te kennen. 
Hij gaat alles weer opnieuw doen. Eer 
dat de nieuwe verhalen geëvalueerd zijn, 
zijn we weer vijf maanden verder en drie 
jaar verder nadat onze voorbeeldstraat 
‘de Lieve Vrouwengracht’ werd ingericht.”

Tegenvaller
Eind juni liet De Jong voor een zoveelste 
keer van zich horen tijdens de openbare 
vergadering van het forum Ruimte. 
In zijn inspreekreactie klonk toen al 
duidelijk zijn teleurstelling door: “Wat 
een tegenvaller dat ik hier weer 
tegenover u zit. Na jaren duwen, trekken 
en sleuren was er een mooi project tot 
stand gekomen: Een toegankelijke 
binnenstad. Het eerste resultaat was de 

Lieve Vrouwengracht. Voorzien van een 
zebrapad, snelheidsbeperking en het 
allerbelangrijkst een zeer toegankelijk 
trottoir. Wat was ik blij en trots en dat zei 
ik tegen de vorige wethouder: ‘Montfoort 
wordt een voorbeeld voor de regio. 
Deze straat is het voorbeeld voor de 
andere straten.’
Het is nu 2019 en veel straten zijn voor 
mensen met hulpmiddelen nog steeds 
onbegaanbaar. Zij moeten zich midden 
op de rijbanen begeven. Het College 
van Burgemeester en Wethouders komt 
met een verkeerscirculatieplan. Laten 
we eerst de  Hofstraat, Om’ Hof, 
Vrouwen en Mannenhuisstraat en 
Havenstraat voorzien van toegankelijke 
trottoirs. Dit zit geen enkel ander plan in 
de weg. Wel helpt u er de ouderen en 
gehandicapten enorm mee.”

Stap voor stap
Verantwoordelijk wethouder Ivo ten 
Hagen van de gemeente Montfoort laat 
desgevraagd weten: “Terecht heeft de 
heer De Jong een aantal problemen met 
betrekking tot de toegankelijkheid van 
de binnenstad aangekaart. Hij pleit 
ervoor om sommige trottoirs te 
verbreden. Maar meer ruimte voor 
rollators en rolstoelen, gaat soms ten 
koste van het autoverkeer in twee 
richtingen.”
Bij het bekendmaken van de begroting 
voor 2020 in oktober liet Ten Hagen 
nog weten dat het nog steeds een 
speerpunt is voor Montfoort: “Natuurlijk 
heeft Piet de Jong gelijk, maar voor we 
beginnen en alles omgooien, moeten we 
polsen bij ondernemers, inwoners en 
alle betrokkenen. Anders krijg je 
klachten, nog voor je begint.” Zeker is 
dat gemeente Montfoort het stap voor 
stap zal doen. “We kunnen het niet in 
een keer in orde maken. We moeten 
ook kijken hoe je bijvoorbeeld omgaat 
met parkeren.”

Piet de Jong is moegestreden. Hij stopt ermee.

door Sjoukje Dijkstra
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Een avond van wereldklasse 
in Muziekhuis Oudewater
Voor Muziekhuis LIVE hebben 
Sebastian en Loes van Muziekhuis 
Oudewater een band van 
wereldformaat naar Oudewater 
gehaald. Bluesband ‘King of the 
World’ speelde zaterdag de sterren 
van de hemel. Stadsbrouwerij 
Oudewater, Don Food & Events en 
Grandi Vini zorgden voor een 
smakelijke omlijsting.
Bij binnenkomst tref ik een enthousiaste 
Loes. “De zaal staat lekker vol! En 
terecht, deze band verdient een groot 
publiek.” In de zaal zijn  uiteraard veel 
muziekliefhebbers uit Oudewater. Maar 
er zijn ook fans van King of the World 
speciaal naar Oudewater afgereisd. King 
of the World - een band met Nederlandse 
formatie - heeft in hun zevenjarig 
bestaan een fantastische reputatie 
opgebouwd. Ze brachten vier albums uit 
die internationaal prima ontvangen 
werden. De band tourde door Nederland, 
Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland 
en Tsjechië. Ze speelden op vele 
bekende festivals en in poptempels als 
Paradiso. Onlangs brachten ze hun 
nieuwe album uit: Connected. En Loes 
heeft gelijk: King of the World is een 
band waar je de hele avond naar wil 
luisteren. Prachtige blues ballads om bij 
weg te dromen worden afgewisseld met 
uptempo nummers. Er kan gedanst 
worden!

Proeverijen
Tijdens deze najaarseditie van Muziekhuis 
LIVE is ook aan de innerlijke mens 
gedacht. Er is van allerlei lekkers om te 
proeven: bier van Stadsbrouwerij 
Oudewater en wijn van Grandi Vini. 
Don Food & Events serveert planken 
met heerlijke hapjes. Het is de tweede 
keer dat Muziekhuis Oudewater een 
muzikale avond organiseert in combinatie 
met een proeverij. Loes: “Vorig jaar 
hebben we eenzelfde avond 
georganiseerd in samenwerking met 
Grandi Vini. Vanavond dus ook 
Stadsbrouwerij Oudewater en Don Food 
& Events. Zij krijgen zo de kans om hun 
product te laten zien en onze gasten 
kunnen genieten van al het lekkers. Een 
win-win situatie.”
Muziekhuis LIVE wordt een aantal keer 
per jaar georganiseerd. Ondertussen is 
er een groep vaste bezoekers van deze 
avonden. Loes: “Zij weten dat er altijd 
een goede band staat, in welke stijl dan 
ook. Ze komen lekker een avond dansen 
en kunnen vervolgens rollend naar 
huis....” De volgende editie van 
Muziekhuis LIVE is op 1 februari 2020 
en staat in het teken van Countrymuziek. 
Sebastian treedt dan op met zijn band 
Boots en Belly.

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

veewagens. Gewoon met de kwast. 
En dat ging goed hoor. Met een aantal 
kinderen van Vermeij heb ik nog steeds 
contact. Ik ben een beetje bij de familie 
gaan horen.”

Vakbond
Als vroeg werd Jan lid van de vakbond, 
de CNV in zijn geval. Binnen die 
vakbond was Jan penningmeester, 
secretaris, voorzitter en soms alle drie, 
want “op den duur kreeg je er steeds 
moeilijker mensen voor.” Het motto van 
Jan, ‘goed met iedereen omgaan is een 
van de belangrijkste dingen in het leven’ 
maakte hij ook in zijn vakbondswerk 
waar: “Ik heb ook nog even voor de 
katholieke bond gewerkt om iemand te 
helpen.” Heel veel begrip ontmoette hij 
daar destijds niet voor, maar deed het 
toch. Na zijn baan bij Verweij is hij bij 
schilder Vermeij gaan werken: “Daar was 

een biljartclub in Oudewater. Met die 
twee is hij al weer een tijdje gestopt, 
maar van Schietvereniging De Doelen is 
hij nog steeds lid. “Ik ben daar lid van 
geworden toen ik in dienst had gezeten. 
Ik weet nog dat ik  de eerste keer voor 
mijn dienstplicht naar Maastricht moest 
en samen met iemand uit Montfoort 
kwam ik te laat. We moesten gelijk een 
maand strafcorvee doen. Maar verder 
heb ik wel een leuke tijd gehad. Ik moest 
samen met anderen munitie controleren 
en dan kwam je op heel veel verschillende 
plekken: Amsterdam, Willemstad, 
Utrecht, zelfs op schepen.”
Maar weer terug in het heden: “Ik kan 
alles nog. ‘s Morgens ga ik de krant naar 
de buurvrouw brengen en drink daar een 

kop koffi e. Overdag zit ik vaak te vissen. 
Met een vergunning, hoor! Hoewel ik 
minder vang dan vroeger. Of dat nou 
komt omdat er een jaar of zes geleden 
gebaggerd is; ik weet het niet. Maar er 
zitten nauwelijks meer voorntjes en de 
laatste twee, drie jaar heb ik geen paling 
gevangen.”
“Tja, en dan kan ik gelukkig ook nog 
steeds genieten op de Schietvereniging; 
ik hoop daar nog lang lid van te kunnen 
blijven.” Het is hem van 
harte gegund; zeker als hij 
nog een keer zijn motto laat 
horen: “Je moet proberen 
zo goed mogelijk met 
mensen om te gaan!”

het heel anders; we deden er vooral 
nieuwbouwwerk. Daar kon ik op mijn 
58e al stoppen en dat kwam goed uit, 
want mijn moeder lag toen in een 
verpleeghuis en daar ging ik iedere dag 
op bezoek. En ik had het druk met het 
vakbondswerk. De CNV-afdeling is hier 
inmiddels een jaar of tien geleden 
opgeheven.”

Actief in zijn vrije tijd
Zijn vrije tijd wist Jan de Wit ook goed te 
gebruiken. Hij zat een fl inke tijd bij de 
vrijwillige brandweer en maakte zowel de 
brand in de ‘koekenfabriek’ als die van 
het stadhuis mee. Hij was jarenlang (“Als 
ik iets doe, houd ik dat lang vol”) lid van 
‘Kijk uit’, de schaakvereniging, en van 

85 is hij inmiddels en nog topfi t. Nou ja, 
niet helemaal. Een jaar of vier, vijf 
geleden kreeg hij een beroerte en kort 
daarop een hersenbloeding en rond die 
tijd is er ook een pacemaker bij hem 
geplaatst. Maar hij is daar uitstekend uit 
gekomen, want na een paar dagen in 
het ziekenhuis en een zestal weken 
revalidatie deed hij weer alles zelf. 
Hij doet zijn eigen boodschappen, kookt 
zelf en houdt ook zijn huis goed bij. 
Omdat hij al heel lang, heel lang lid is 
van Schietvereniging De Doelen in 
Oudewater willen we wel eens wat meer 
van hem weten. Jan werd geboren in 
wat toen nog Hoenkoop heette, maar 
verhuisde op jonge leeftijd al naar het 
centrum van Oudewater. Op zijn 
vijftiende ging hij aan het werk, eerst bij 
het schildersbedrijf van Paardekooper en 
later dat van Verweij, dat aan het Rode 
Zand zat: “Daar heb ik een mooie tijd 
gehad”, vertelt De Wit. “Ik heb daar 
25 jaar gewerkt, de langste tijd. Hij was 
katholiek en ik protestant, maar dat was 
geen enkel probleem. Zulk soort 
verschillen speelden nog wel in die 
jaren. Maar bij hem niet. Als een klant 
vond dat ik ergens als protestant niet 
mocht komen schilderen, dan nam hij 
die klus gewoon niet aan. Ik ben zelfs 
nog wel eens uitgeleend aan een 
katholieke parochie. Dat was voor mij 
ook geen probleem. Het waren allemaal 
onderhoudsklussen, die we deden. 
We schilderden trouwens ook bussen en 

J. de Wit, Oudewater. Daar zijn er nogal wat van.
En zelfs als je er Lange Burchwal bij noteert, zijn er nog 
meerdere keuzemogelijkheden. En er blijken zelfs ook meer 
mensen op de Lange Burchwal te wonen die Jan de Wit 
heten. Deze keer gaat het over de Jan de Wit die 
betrekkelijk vooraan op de Lange Burchwal woont en die 
bekend staat als: de schilder.

Wie

door Aad Kuiper

De foto in de IJsselbode van 19 november 2019 bij het artikel over Sjoerd Kranenburg werd niet goed afgedrukt,
 daarom  nogmaals.

J. de Wit, Oudewater

Sjoerd Kranenburg uit Papekop: 
baankampioen 2019 in Kollum
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Since’04
Leeuweringerstraat 24

Wij hebben diverse leuke 
aanbiedingen bedacht. Kijk snel 

op onze website of facebookpagina.
We zien jullie graag in onze winkel.

De aanbiedingen zijn geldig van
maandag 25 t/m zaterdag 30 november

tenzij anders vermeld

Bloem & Groen
Markt Oostzijde 2c

Tegen inlevering van deze advertentie 
krijgt u 15% korting

op een artikel naar keuze

The Read Shop Leeuweringerstraat 22
Kinderen opgelet, vul bij ons een

SinterklaasTAS met o.a. boekjes, 
tijdschriften, topmodel etc.) zodat de Sint 
zonder keuzestress bij ons kan winkelen.

15% korting op alle Stabilo artikelen
Geldig op 23 en 30 november

Grandi vini
IJsselvere 23

elke 6de � es wijn GRATIS
De goedkoopste � es is gratis

en alleen bij aankoop in de winkel

Mitra slijterij Oostendorp
Leeuweringerstraat 4

Nog een suggestie voor in de schoen?
Verras eens iemand met onze

speculaaslikeur KAPOEN
20cl voor 4,99

DA Schouten
Korte Havenstraat 18

25% korting op bijna alle*

LUXE GEUREN vanaf 50 ml
*Vraag naar de voorwaarden

t Kaasmeisje
Leeuweringerstraat 28

Pietenmelange 250 gram voor 4,25
Heerlijke BORRELTAS

voor een gezellig avondje 12,50

De Hexameter Gasthuissteeg 11
Cadeautip voor een uitwonend kind ...

Tegen inlevering van deze bon 

20% korting
op een goed gevulde NAAIBOX

zodat ze eindelijk zelf hun knoop kunnen aanzetten.
Geldig t/m 20 december

John Treur
Leeuweringerstraat 40

ROOMBOTERAMANDELSTAAF
en 2 SPECULAASBROKKEN

voor maar 8,45

Hans van Groeningen
Korte Havenstraat 8

Kom naar de winkel voor

super combi-deals
SHIRTS, PULLOVERS en VESTEN

Sacha Lingerie
Leeuweringerstraat 32

20% korting
op alle HERENONDERGOED
van CALVIN KLEIN en HOM
Geldig van 23 november t/m 5 december

Bakkerij Stijnman
Korte Havenstraat 6

Voor SPECULAAS, CHOCOLA 
of MARSEPEIN, moet u bij 

bakkerij Stijnman zijn!

Vakantiexperts
Oudewater Montfoort

Korte Havenstraat 1a

Haal bij ons GRATIS
het inspiratiemagazine

REISKOMPAS

De Bolero
Markt Westzijde 1

Wij hebben diverse leuke 
aanbiedingen bedacht. Kijk snel 

op onze website of facebookpagina.
We zien jullie graag in onze winkel.

Glamour of Fashion
Donkere Gaard 12

10% korting
op de OROBLU-collectie

Henny’s Home/Kids by Liss
Vinkenbuurt 2

15 % korting
op het gehele assortiment

ACCESSOIRES en SPEELGOED

Viqo schoenen & accessoires
Korte Havenstraat 24

Kom gezellig SINT SHOPPEN

en ontvang 10% korting
op onze SCHOENENCOLLECTIE

Wereldwinkel
Leeuweringerstraat 11

Tony Chocolonely letterrepen
tweede halve prijs!

S interklaas  aanbiedingen

www.vlistbrocante.com

V i n t a g e  |  A n t i q u e  |  P i n e  F u r n i t u r e 
D e c o r a t i o n

I n d u s t r i a l  |  L i g h t i n g  |  M i s c e l l a n e o u s
a n d  m u c h  m o r e

Populierenweg 31 A - 3421 TX Oudewater 

0348-76010 0

BLACKFRIDAY & 
SUPERSATURDAY

Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 
openen wij eenmalig onze groothandel 

voor particuliere klanten. 

Openingstijden:

Vrijdag 29 november 
van 08.00-20.00 uur

Zaterdag 30 november 
van 10.00-15.00 uur.

Alleen deze dagen

kortingen tot wel 50% 

Sinterklaasmiddag in Oudewater
Kinderen opgelet!
Zaterdag 30 november organiseert de NOVO voor alle kinderen uit gemeente 
Oudewater een gezellige Sinterklaasmiddag vanaf 13.30 uur in De Kater, 
Wijdstraat 17 in Oudewater. Om 14.00 uur wordt er gestart met een Sinterklaasfi lm. 
Aansluitend kunnen de kinderen hun coolste moves tonen tijdens de Pietendisco. 
DJ Tjeusto zal de leukste kinderhits draaien en Sacha Lingerie sponsort deze middag de limonade 
en het snoepgoed. Natuurlijk komen de Pieten ook de fi lm kijken en meedansen. Dus kom ook 
gezellig langs!
Kleurplaat
De kinderen uit gemeente 
Oudewater hebben afgelopen 
week een kleurplaat van school 
of het kinderdagverblijf mee 
naar huis gekregen. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan zijn er 
nog enkele kleurplaten af te 
halen bij Coop Heijmans of 
The Read Shop. Kleur, beplak, 
krijt of verf deze kleurplaat zo 
mooi mogelijk en lever hem in 
tijdens de Novo Pietenmiddag 
op zaterdag 30 november in de 
Kater. Uit alle inzendingen 
worden de mooiste kleurplaten 
gekozen en die verdienen een 
te gekke prijs gesponsord door 
Kids by Liss.
Sintaanbiedingen
De ouders kunnen deze dag profi teren van mooie aanbiedingen bij de Novoleden terwijl de 
kinderen lekker een fi lm kijken of hun energie kwijt kunnen tijdens de Pietendisco. En na het 
shoppen bent u natuurlijk ook welkom voor een lekkere borrel in De Kater! In deze IJsselbode 
kunt u de aanbiedingen van de winkeliers bekijken. De meeste aanbiedingen zijn deze hele week 
geldig tot en met zaterdag 30 november a.s. Kom dus in Oudewater uw Sintinkopen doen. Alle 
Novoleden hebben de mooiste en lekkerste producten voor u, zodat u een zorgeloos 
Sinterklaasavondje kunt vieren!Sinterklaasavondje kunt vieren!



door Wout van Kouwen

De vorige afl everingen van 
ff z@ppen zijn gebundeld in 

vier delen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van extra materiaal 

als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes 
zijn voor € 17,50 te koop in 

Oudewater bij The Read Shop, 
de TIP en bij de schrijver zelf.

PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 26 NOVEMBER 2019

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Steenfabrieken
in Willeskop (deel 2)

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool. 
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie 
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.

Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u 
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik, 

maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende afl evering verschijnt over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Bronnen:
Erfgoedhuis Zuid-Holland, hvnweb.nl, 
Schoolplaten Jetses, 
‘Montfoort’ door Fred Gaasbeek e.a., 
‘Wilskracht en koppigheid in beloken land’ 
door J.Boon, Arie Hol, Martin Hoogenboom, 
Gerard Ram, Koos Splinter, Woerdense Courant.
‘Veel belangstelling voor steenovenindustrie’ 
door Joke de Wissel, Vier generaties van 
steenwerkers (Zenderstreeknieuws),
artikel door Janneke Severs Hilgeman, 
Peter Versloot, Rob Vermeulen.
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Bedrijfsleider Jan Hol met mevrouw 
Lena Splinter op het tasveld. 
Hier werden de partijen stenen 
klaargezet om vervoerd te kunnen 
worden naar de klanten.
Dat klusje was in goede handen
bij het vervoersbedrijf Kolfschoten 
uit Oudewater.

Koos Splinter, eigenaar van de 
fabriek na de oorlog, met links zijn 
vrouw Lena. 
Rechts onder kleinzoon Koosje.

Bedrijfsleider A.W. de Leeuw met waakhond in 1955.

In de vorige afl evering heb ik verteld over het werk op de 
steenfabrieken. Dit tweede deel gaat over de geschiedenis van de 
vier steenfabrieken die de vorige eeuw in Willeskop stonden.
Montfoortse Waalsteenfabriek voorheen Gebr.Wiegerinck
De eerste steenfabriek vanaf Oudewater was de Waalsteenfabriek Wiegerinck, 
opgericht in 1906 door de gebroeders Gerard en Aloysius Wiegerinck uit Groenlo. 
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw had Arie Hoogenboom de algemene 
leiding. Hij werkte vanuit het kantoorgebouw uit 1931 dat behouden is 
gebleven. De laatste eigenaar was tevens directeur van de Grolsch fabrieken.

De Leeuw was de bedrijfsleider. 
Hij woonde op het terrein en 
regelde van alles om de fabriek 
draaiende te houden. In die jaren 
waren de arbeidsomstandigheden 
door de steeds verder ingevoerde 
mechanisatie wel wat verbeterd.
Martin Hoogenboom vertelde mij 
dat bijvoorbeeld de door schepen 
aangevoerde klei met een enorme 
hijskraan van het schip werd 
afgehaald.
Voor het plaatsen van de pasgevormde 
stenen naar de droogrekken werd in 
latere jaren gebruik gemaakt van een 
soort treintje. Ook het belangrijke 
werk van de stoker werd steeds meer 
gemechaniseerd. Als de stenen in de 
oven gebakken waren, werden ze er 
met vorkheftrucks uitgehaald.
Arie Hoogenboom ging regelmatig 
naar de beurs in Rotterdam om klanten 
te werven voor zijn Waalstenen.
Door de mechanisatie werkten er in 
de jaren ‘60 minder mensen dan 
voorheen. Maar er liepen toch nog 
wel zo’n 20 tot 30 arbeiders rond op 
de steenplaats, o.a. mensen van de 
technische dienst, de chauffeurs van 
de treintjes en heftrucks, maar de 
meeste mensen waren toch nog 
steeds nodig voor het keren van de 
enorme hoeveelheid stenen. Eens per 
jaar was er een personeelsuitje en 
omdat zich tussen ‘de steenovengasten’ 
nog wel wat ruig volk bevond, liep 
dat ook wel eens uit de hand.
In 1974 staakte echter de productie 
en werd de ringoven afgebroken.

IJsseloord
Adres: Willeskop 90
De Rijnsteenfabriek IJsseloord werd 
in 1865 door B.J.A. van Limbeek 
opgericht. Johannes Koolemans 
Beijnen kocht de fabriek twee jaar 
later voor f 22.000,-. In 1902 nam 
de zoon Gijsbertus de fabriek over 
en breidde deze uit.
Op de foto hieronder staat Gijsbertus 
Koolemans Beijnen afgebeeld. 
De man rechts naast het paard is 
Van Leeuwen. Hij was de 
belangrijkste man op de fabriek. 
Van Leeuwen was de stoker en 
machinist op de oven.

Hij liet een huis bouwen nabij de 
fabriek, te weten Willeskop 72. 
Dat huis staat er nu nog.
Op de hoogtijdagen in 1921 
werkten er 36 arbeiders: 22 mannen, 
7 vrouwen en 7 kinderen onder de 
17 jaar. Op het terrein bevonden 
zich 10 woonhuizen voor werkers op 
de steenplaats. Zij waren nooit zeker 
van hun nachtrust, want als het 
‘s nachts ging regenen, werden 
mannen, vrouwen en kinderen uit 
bed getrommeld om de stenen met 
de rietmatten te bedekken.
Eind jaren ‘20 kwam de klad erin en 
de werkzaamheden werden in het 
jaar 1927 geheel stopgezet. 
In 1976 zijn overblijfselen, zoals de 
droogrekken, verwijderd.

krijgt deels een natuurinvulling. 
Van Zandwijk verkocht het land aan 
buurman P. van den Hadelkamp, 
eigenaar van TEBI. Inmiddels is de 
bazenwoning gerestaureerd. 
Ook de steenovenschuur zal worden 
gerestaureerd. Er zijn plannen voor 
een bestemming als B&B met beperkte 
horeca en een steenmuseum. 
Daarmee is het de enig overgebleven 
steenoven op het gedeelte van de 
Hollandse IJssel van IJsselstein tot 
aan Gouda.

Vlamovensteenfabriek 
‘De Hoop’ M.P. Splinter.
Deze fabriek kwam voort uit 
Steenfabriek De Hoop die gesticht 
werd in 1867 door de fi rma 
Van Worp & Burgers. Hier werden 
stenen gemaakt in Waal- en 
Rijnformaat. In de loop der jaren was 
een bankier uit Utrecht (E.H. Kol) 
eigenaar. Daarna Gerritsen, 
Van Dijk, Van Hall, Frankenhuijsen en 
tenslotte kocht Maarten Splinter uit 
Leiderdorp in 1912 de fabriek.
Arie Hol werd in 1946 geboren in 
de steenovenbaaswoning achter op 
het bedrijfsterrein tegen de IJssel aan.
Zijn vader Jan was opzichter op de 
fabriek. De eigenaar, de heer Splinter, 
kwam twee keer per week vanuit 

Heden ten dage herinneren de 
steenovenschuur en de bazenwoning 
nog aan de fabriek. De grond incl. 
de steenovenschuur en de 
bazenwoning werden gekocht door 
Harry van Zandwijk, directeur van 
Jan Snel, en van boer Van Dijk, 
die er tientallen jaren een 
boerenbedrijf had.
Met een fraai burgerinitiatief is een 
plan ontstaan, waarbij Jan Snel
1 ha van de 5,5 ha mag uitbreiden, 
steenovenschuur en bazenwoning 
worden gerestaureerd en het land 

hele huis binnen en buiten, tot de 
gordijnen toe, onder het roet.
De plaatselijke bevolking maakte 
dankbaar gebruik van de warmte 
van de ovens. Dagelijks werden 
emmers vol geschilde zoete appeltjes 
en peren gebracht om te laten 
drogen bovenop de steenoven. 
Het gedroogde fruit kon dan in de 
wintermaanden nog gegeten worden. 
De laatste jaren werd de oven met 
olie gestookt.

Sanering
De Waalsteenfabriek en de 
Vlamovensteenfabriek van Splinter 
moesten beide, in het kader van de 
sanering, in 1974 sluiten. De laatste 
jaren voor de sluiting werd er helaas 
met toenemende verliezen gewerkt. 
Deze vervelende taak viel op de 
schouders van Cees Splinter. 

Leiderdorp kijken.
Op vrijdag werden de lonen door 
hem uitbetaald. Er werkte zo’n 
40 man personeel waar hij 
verantwoordelijk voor was.
Het bazenhuis, dat in 1930 gebouwd 
was door Gijs Hol, de vader van Jan, 
stond dicht bij de vlamoven, die in 
1931 een overkapping kreeg. 
De ovens werden verhit met 
kolengruis. De vrouw des huizes 
werd er niet echt blij van als er weer 
een schip met kolen werd gelost. 
Want als de schuit vertrok, zat het 

Hij moest negen man ontslaan. 
In 1971 had Cees de leiding van de 
steenfabriek van zijn vader op zich 
genomen, nadat zijn broer Paul door 
ziekte uitgerangeerd raakte. En nu 
moest Cees dan de oven voorgoed 
doven en kwam er een eind aan de 
jarenlange steenfabricage in 
Willeskop.

De Vlijt.
Deze steenfabriek heeft slechts kort 
bestaan. Al in 1904 werd hij 
gesloopt. De fabriek was door een 
consortium van fabrikanten 
opgekocht t.w. Mijnlieff, Los, Brunt, 
Kolemans Beijnen en Van de Koppel. 
Zij hebben de fabriek stilgelegd en 
later verkocht onder de conditie dat 
er 25 jaar lang geen stenen mochten 
worden gebakken.
De directeurswoning aan de overkant 
met dezelfde naam, is het enige dat 
nog doet herinneren aan deze 
fabriek.

Met de trekker tussen de droogrekken bij steenfabriek Splinter.
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ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 25 november t/m 01 december 2019. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

   Douwe Egberts 
snelfi lterko�  e 

of bonen
aroma rood of décafé

2 pakken/zakken à 500 gram
combineren mogelijk 

11.58

12.588.49
 2 STUKS 

MAX. 4 
PER 
KLANT

 5.98

 2.99

_

_
 17.98

8.99

 Alle Robijn 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

2.70

3.982.-

Keuze & korting
Bospeen per bos 

Zoete puntpaprika zak 2 stuks

Snijbonen zak 400 gram 

Paksoi per stuk
 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

 Melkunie vla 
2 pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

2.54

3.78  1.99
 2 STUKS 

 Mora originals 
of Tostini  

2 dozen à 2-10 stuks 
 combineren mogelijk 

4.18

5.98 3.49
 2 STUKS 

 Alle Vivera 
vleesvervangers 

2  pakken
combineren mogelijk 

4.50

7.38 3.-
 2 STUKS 

 Milner 30+ 
kaas stukken 
 jong belegen of belegen 

 stuk 450 gram 

5.85

5.99  3.99

Coop vanille roomrollen 
of kokosmakronen  
  per 2 stuks verpakt 

Coop vanille roomrollen 
1.18

1.62 1.-
Coop Heijmans
Joostenplein 35
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BLACK 
FRIDAY

Locatie: Industrieweg 6, IJsselstein
Datum: Vrijdag 29-11-2019

Tijd: 10:00 tot 18:00

Tot wel 75% korting op: Servies, kerstdecoratie, 
wandelschoenen, sandalen, kampeeraccessoires, 

tuinbenodigdheden, barbecue onderdelen en nog veel meer!

WoonCafé in Haastrecht
Op 28 november is het zover! Dan organiseren Meesters Makelaardij, Notariskantoor 
Oudewater en Van der Voet Assurantiën het eerste WoonCafé in Haastrecht.
De avond is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen die vragen heeft rondom het 
kopen en verkopen van een woning alsmede de mogelijkheden omtrent de overwaarde 
van de huidige woning. 
Van de drie organisatoren zullen er specialisten op hun vakgebied aanwezig zijn en kan er onder 
het genot van een hapje en drankje gesproken worden over allerlei zaken. Uiteraard staat een 
informele sfeer deze avond centraal. Vanuit het nieuwe kantoor van Meesters Makelaardij in 
Oudewater vertellen Jan Meesters en Richard Lammeree hoe ze zijn gekomen tot dit idee: 
“De woningmarkt is onvoorspelbaar en lastig op dit moment. Mensen hebben veel vragen en 
weten vaak niet goed hoe te handelen in een soms overspannen woningmarkt” vertelt  
Jan Meesters. “Wat is op dit moment mijn woning waard en wat kan ik eventueel terug kopen? 
Wat kan ik verder doen met de overwaarde van mijn huidige woning? En wat komt er nog aan 
nieuwbouw. Of te wel, er is grote behoefte aan duidelijkheid!”
“Uiteraard spelen de notaris en hypotheekadviseur hierbij ook een zeer grote en belangrijke rol” 
vult Richard Lammeree aan. “Hoeveel hypotheek kan ik krijgen en wat wordt mijn maandlast? 
Momenteel zijn er veel voordelen te behalen als het gaat om het oversluiten naar een lagere rente 
of (belastingvrije) schenkingsmogelijkheden. Niet iedereen is hier altijd goed van op de hoogte”. 

Kortom, kom naar het WoonCafé en wij helpen u om de juiste beslissing te nemen...  
Daarom nodigen wij vooral iedereen uit die zin heeft om langs te komen en vragen 
heeft op het gebied van ‘wonen’.
Op de foto staan v.l.n.r. Bart Aarendonk (Meesters Makelaardij), Piet, Richard Lammeree (van 
der Voet), Sinterklaas, Louike Versteeg (van der Voet) en zittend notaris Arjan Kuiper (Oudewater)

Café Sabine opent zijn deuren
Zaterdag 9 november opende Café Sabine Oudewater zijn 
deuren aan de Korte Havenstraat 2. Kees en Sabine zijn de 
trotse eigenaren van de gezellige kroeg en hebben de opening 
gevierd met alle nieuwsgierigen die gezellig een lekkere borrel 
kwamen drinken. Een dj zorgde ervoor dat de voetjes van de 
vloer gingen en zanger André Schuurmans maakte het feestje 
helemaal compleet. Kees: “Wij willen iedereen bedanken voor 
de gezellige avond tijdens de opening van Café Sabine 
Oudewater, het was voor ons echt een top avond!”
Kees en Marzena hebben de kroeg een goede opfrisbeurt 
gegeven en staan wekelijks van woensdag t/m zondag voor u 
klaar om voor u een 
borrel in te schenken 
en u een gezellige 
avond te bezorgen. 

Zondag 1 december 
kunt u in Café Sabine 
Formule 1 kijken om 
14.00 uur en zaterdag 
7 december komt  
DJ Toby om 21.00 uur 
draaien.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
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Gewijzigde openingstijden stadskantoor
Vanwege een personeelsbijeenkomst en de komende feestdagen heeft het stadskantoor op de volgende 
dagen gewijzigde openingstijden:

• Donderdag 12 december vanaf 14.45 uur gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst
• Dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur gesloten i.v.m. kerstavond
• Woensdag 25 december gesloten i.v.m. eerste kerstdag
• Donderdag 26 december gesloten i.v.m. tweede kerstdag
• Vrijdag 27 december gesloten i.v.m. een brugdag
• Dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur gesloten i.v.m. oudjaarsavond
• Woensdag 1 januari gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag

Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding openbare 
ruimte doen en een afspraak inplannen bij het Klant Contact Centrum.
Met uitzondering van de offi ciële feestdagen is het Huis van Montfoort van 09.00 tot 17:00 uur wel open voor SWOM, 
Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie, Careyn en GGDrU.

Het komende half jaar gaat gemeente Montfoort aan de slag met het opstellen van 
een uitvoeringsprogramma, waarin een aantal keuzes worden gemaakt over de 
circulatie van verkeer in de binnenstad.
Op basis van de ‘visie binnenstad 2030’ wil de gemeente concrete keuzes gaan 
maken die vanaf 2020 kunnen leiden tot verkeerskundige maatregelen en 
eventuele herinrichting van straten. Dat wil de gemeente graag samen met de 
inwoners, ondernemers en organisaties van Montfoort doen.

Verkeer binnenstad Montfoort

Achtergrond
Montfoort beschikt over een karaktervolle historische 
binnenstad. Tegelijkertijd kenmerkt de binnenstad zich 
door smalle straatjes met smalle trottoirs.
Omdat naast de woningen en ouderenvoorzieningen ook 
het winkelhart zich in het centrum van Montfoort bevindt, 
strijden voetgangers, auto’s, vrachtverkeer en fi etsers om 
voldoende ruimte.

Samenwerken en samen beslissen
 De gemeente heeft participatie hoog op de agenda staan. 
Daarom vraagt de gemeente de inwoners, ondernemers 
en organisaties van Montfoort, om samenwerking bij de 
planvorming. Er  wordt samen met de gemeente en 
deskundigen gewerkt aan een concreet uitvoerings-
programma voor een aantal verkeersknelpunten in de 
binnenstad.
Op basis van de ‘visie binnenstad 2030’ worden er 
concrete keuzes gemaakt die vanaf 2020 kunnen leiden 
tot verkeerskundige maatregelen en eventuele 
herinrichting van straten. Er moet een balans worden 
gezocht tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, 
veiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een 
functiebeperking en aantrekkelijkheid.
Naar verwachting worden de uitkomsten van dit 
participatietraject rond de zomer van 2020 ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
 Wethouder Ivo ten Hagen: “Voor het college is participatie 
een belangrijk middel om sámen met inwoners, 
ondernemers en organisaties tot een goed resultaat te 
komen. Het verkeer in de smalle straatjes veroorzaakt 
een spanningsveld tussen de belangen van bewoners, 

winkeliers en bezoekers. Wij gaan samen met onze 
inwoners, ondernemers en organisaties op zoek naar 
een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, 
bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen 
met een functiebeperking. “ 

BUURBook
Om ervoor te zorgen dat alle inwoners, ondernemers en 
organisaties van Montfoort mee kunnen doen is er een 
internetplatform ingericht. BUURbook is een onafhankelijk, 
sociaal internetplatform om informatie en ideeën te delen. 
Op   https://montfoort.buurbook.nl kunnen bewoners, 
ondernemers en organisaties ideeën plaatsen en 
reageren op berichten.
Aanmelden kan via https://montfoort.buurbook.nl/
inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming 
en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden 
en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.

Startbijeenkomst 10 december 2019
De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 december 
vanaf 19.00 uur in Zalencentrum St. Joseph.
Wilt u bij de avond aanwezig zijn?
Meldt u dan vóór 6 december aan door een mail 
te sturen naar binnenstad@montfoort.nl. o.v.v. 
‘participatiebijeenkomst verkeer binnenstad’. 
Het participatietraject loopt tot half 2020.

Meer informatie
Heeft u vragen?
Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente Montfoort 
via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl.

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

Voor onze organisatie zoeken we een

functioneel 
applicatiebeheerder/
junior fi nancieel consulent
Ben jij een enthousiaste applicatiebeheerder en heb je 
affi niteit heeft met fi nanciën? Lijkt het je leuk om binnen 
ons team fi nanciën zorg te dragen voor het functioneel 
beheer van ons fi nanciële systeem?
En wil je doorgroeien in de rol van fi nancieel consulent? 
Dan is onze vacature voor functioneel applicatiebeheerder/
junior fi nancieel consulent echt wat voor jou!
In de functie heb je een dubbelrol. Als functioneel 
applicatiebeheerder maak je deel uit van het team 
fi nanciën. Het functioneel beheer van ons fi nanciële 
systeem ligt bij jou. Je zorgt voor een goede inrichting 
van het systeem, waarbij iedereen de juiste rechten 
heeft. Ook ben je verantwoordelijk voor het genereren 
van rapportages uit het systeem. Als junior fi nancieel 
consulent ondersteun je bij de planning & control cyclus, 
werk je aan begrotingswijzigingen, jaarrekening en 
analyses. Daarnaast ondersteun je budgethouders en 
budgetbeheerders proactief bij de fi nanciële administratie 
en ben je aanspreekpunt voor de organisatie voor 
fi nanciële vraagstukken. Je werkt samen met ervaren 
fi nancieel consulenten in een team zodat je kan 
doorgroeien tot fi nancieel consulent.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacature op www.montfoort.nl > zoekterm vacatures.
Interesse?
Stuur dan voor 6 december je motivatie en cv naar 
hr@montfoort.nl

75 jaar Vrijheid: 
zingt of dicht u mee?
Het Vredesplatform organiseert op dinsdag 
10 december 2019 een bijeenkomst over het thema 
‘75 jaar vrijheid’. Nu al wordt in het zuiden van 
Nederland de bevrijding herdacht. Komend jaar 
herdenken we dit ook in Montfoort en onze regio.

“We mogen het niet vergeten”
“We moeten de vrijheid doorgeven 

aan de jonge generatie”
Maar wat is dat; vrijheid? Hoe sterk leeft het en hoe wordt 
het ervaren? Het Vredesplatform heeft aan tien mensen 
uit de gemeentelijke samenleving gevraagd hun mening 
te geven over een drietal vragen:
• Wat versta jij onder vrijheid?
• Welke gevaren zie je?
• Hoe zou je de vrijheid willen behouden?
De antwoorden komen bij elkaar op 10 december.

Oproep
Het Vredesplatform roept alle inwoners op een gedicht of 
een lied te maken over vrijheid. Dat kan dan ten gehore 
worden gebracht tijdens de bijeenkomst. De bijeenkomst 
wordt gehouden op 10 december om 20:00 uur in het 
verenigingsgebouw St. Joseph in Montfoort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van het platform, Peter Gruters: 06-11907746 
en of pcjgruters@hotmail.com.

wk ma di wo do vr za zo
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Afvalkalender december 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

1e Kerstdag 2e Kerstdag
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DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Culturele pech
Voor deze maand had Cultureel Montfoort twee mooie programma’s opgenomen. 
Op zondag 3 november zou Esther van Es optreden met haar One Woman Show 
‘80’s Trip down memory lane’. Wegens stemproblemen moest deze show op het 
laatste moment worden afgelast. Helaas is er geen mogelijkheid om dit programma 
alsnog in te plannen.
Voor de lustrumavond op zaterdag 23 november was de The Beatles Tribute Band 
‘One After 909’ geboekt. Door familieomstandigheden van één van de bandleden 
kon deze avond helaas ook niet doorgaan en moesten alle reserveringen zaterdag-
middag afgebeld worden. Zeker is wel dat de band ‘One After 90’ alsnog in het eerste 
kwartaal van 2020 naar Montfoort komt.
Geen fijne afsluiting van het theaterseizoen 2019 maar een feestelijke start op 
zaterdag 11 januari met The Doggy Few - Ierse en Schotse feestmuziek- maakt 
veel goed.

Creatief talent gezocht voor Kerstmarkt
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december 
is er weer een gezellige kerstmarkt in 
de RK-kerk Montfoort.
Naast kramen zoals die van de 
wereldwinkel en de zelfgemaakte 
kerststukken en kerstartikelen (en ook 
het ontmoetingsterras met heerlijke 
koffie, thee en allerlei lekkers)  
is er volop ruimte voor mensen die 
hobbymatig iets willen laten zien of 
verkopen dat past bij de kerstmarkt 
(geen eten of drinken).
Voor de kinderen is er gelegenheid iets te 
knutselen. Na het succes van verleden 

jaar maken we nog meer ruimte 
beschikbaar voor kramen. 
Ben je creatief, maak je bijvoorbeeld 
kaarsen, kerstkaarten, kerstversiering, 

kerststallen of wil je iets demonstreren, 
dan is dit je kans.
Ook willen wij aan mensen met 
verborgen talenten de kans geven om in 
een kort optreden te schitteren en de 
kerstmarkt op te vrolijken met 
bijvoorbeeld zang, dans of als muzikant. 
Open voor solisten of kleine groepjes.
De kerstmarkt is op vrijdag 13 december 
van 14.00 tot 19.00 uur en zaterdag 14 
december van 10.30 tot 16.00 uur.
U kunt zich opgeven per mail: kerst-
marktjohannesdedoper@gmail.com

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie  
(overleg met de rayonarchitect)  
is op woensdag 11 december 2019  
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
woensdag 4 december 2019  
in het stadhuis van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 12-11-2019 Z/19/154563
 Wulverhorst 121 in Montfoort 

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348 - 476 400.

Verleende omgevingsvergunning
• 19-11-2019 Z/19/137885
 Engherzandweg 13 in Linschoten 

De vestiging van een bistro en 
ontwerpstudio in de huidige 
showroom, met aanpassing van de 
gevels en de aanleg van een 
horecaterras en parkeerplaatsen, 
voor een termijn van vijf jaar.

• 21-11-2019 Z/19/149800
 Het Jaagpad 36 in Linschoten 

Het plaatsen van een dakkapel 
op de voor- en achterkant 
van de woning.

Overig
Vaststelling bestemmingsplan 
‘Heeswijk 159-161’.
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken ingevolge de 
Wet ruimtelijke ordening het  
volgende bekend:
De gemeenteraad van Montfoort  
heeft bij besluit van 30 september 
2019 het bestemmingspla 
‘Heeswijk 159-161’ vastgesteld.
OMSCHRIJVING 
BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan ‘Heeswijk 
159-161’ voorziet in een nieuwe 
planologische regeling voor het 
perceel aan de Heeswijk 159 en 161 
te Montfoort.  
Met dit bestemmingsplan is het 
gebruik van de beide agrarische 
woningen gewijzigd in reguliere 
woningen en kunnen de opstallen 
bedrijfsmatig worden gebruikt.
Het bestemmingsplan voorziet niet in 
een bouwplan als bedoeld in artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Het is daarom niet nodig 
om een exploitatieplan conform artikel 
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen.

TER INZAGELEGGING
Met ingang van 27 november 2019 
ligt het bestemmingsplan inclusief 
bijbehorende stukken gedurende zes 
weken (tot en met 8 januari 2020) ter 
inzage bij de publieksbalie van het 
stadskantoor Kasteelplein 5 te 
Montfoort (geopend op werkdagen 
van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.00 
tot 20.00 uur).  
Tevens is het plan digitaal raadpleeg-
baar via de nationale website  
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IDN: NL.IMRO.0335.BPHeeswijk159-vg01).

BEROEP
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden 
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen met ingang van 28 november 
2019 tot en met 8 januari 2020 
beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststellen van het bestemmingsplan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.
Het beroep dient te worden gericht aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak van  
de Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten: de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
gronden waarop het beroep rust. 
Zo mogelijk dient een kopie van het 
bestreden besluit bijgevoegd te 
worden. Er wordt een griffierecht 
geheven voor het in behandeling 
nemen van het beroepschrift.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Een voorlopige 
voorziening kan door de voorzitter 
worden getroffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Er wordt een 
griffierecht geheven.
INWERKINGTREDING
Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze 
termijn naast een beroepsschrift 
eveneens een verzoek om een 
voorlopige voorziening is aangevraagd.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen of ontheffingen hebben 
verleend voor:
Evenementenvergunning
Linschotenloop, 21 december 2019, 
Linschoten en aangrenzende 
gemeentes, 
verzonden 21 november 2019
Kansspelvergunning
Carnavalsvereniging Les Boutonniers, 
Montfoort, 
verzonden 21 november 2019
Verkeersbesluit aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats  
op kenteken
• Poorterstraat 

op het parkeerterrein ter hoogte 
van nummer 40 te Montfoort 
door het plaatsen van bord E6 
(incl. onderbord met kenteken)  
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

• Hannie Schaftstraat 
op het parkeerterrein ter hoogte 
van nummer 2-34 te Montfoort  
door het plaatsen van bord E6 
(incl. onderbord met kenteken)  
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Ontheffing sluitingstijd
• 12-10-2019 Z/19/153757

 Heiliglevenstraat 4 in Montfoort 
Voor op de nacht van dinsdag 
31 december 2019 op woensdag  
1 januari 2020 van 02.00 uur tot 
06.00 uur één of meer bezoekers te 
laten verblijven in het horecabedrijf.

• 07-10-2019 Z/19/153104
 Jacob Barneveldstraat 24 in 

Linschoten 
voor op de nacht van dinsdag 
31 december 2019 op woensdag 
1 januari 2020 van 02.00 uur tot 
06.00 uur één of meer bezoekers te 
laten verblijven in het horecabedrijf.

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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, 26 november 2019
Burgemeester en wethouders  
an Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort

Algemene informatie

Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven 
over De Rijnhoven, Bloesemhof en Vlinderhof.
In het kort wat zaken op een rijtje.
Wat is er aan de hand?
De Rijnhoven is een particuliere organisatie, huurt de 
locatie Vlinderhof voor dagbesteding en is eigenaar van 
Bloesemhof voor wonen en zorg. 
Ze draaien al vele jaren met verlies en hebben nu 
besloten deze locaties te sluiten.

Zijn er dan steeds minder ouderen die zorg nodig 
hebben?
Nee, dat is het niet. Mensen die dagbesteding nodig 
hebben mogen zelf met hun familie een keuze maken  
bij welke locatie zij zich het meest thuis voelen. 
Er zijn te weinig mensen die voor Vlinderhof kiezen,  
er wordt steeds vaker een keuze voor bijvoorbeeld 
zorgboerderijen gemaakt.

Bloesemhof en Vlinderhof
Bloesemhof is te klein. Hoewel er mogelijk voldoende 
vraag is, is hier maar ruimte voor acht bewoners. 
Instellingen waar bewoners met permanente zorg 
verblijven, zouden minimaal 24 bewoners moeten 
hebben om uit de kosten te komen.

Wat is de rol van de gemeente rondom het sluiten 
van de zorginstellingen?
Wettelijk mag de gemeente niet veel. We mogen geen 
geld geven, omdat het een particuliere organisatie is. 
Zowel eenmalige als jaarlijkse bijdragen zijn niet 
toegestaan. Ook mogen wij geen mensen doorverwijzen, 
de keuzevrijheid van de bewoners en hun familie staat 
voorop.

Wat betekent dat voor de bewoners?
De Rijnhoven heeft intussen met de bewoners van 
Bloemenhof gesproken over hun herhuisvesting. 
Zij breiden een locatie in Leidsche Rijn uit met zes 

woningen en deze zijn aangeboden aan de bewoners 
van Bloesemhof. Voor de huidige bewoners van 
Bloesemhof geeft De Rijnhoven aan dat zij een vrije 
keuze hebben voor wat betreft hun nieuwe woonplek. 
Dit kan bij De Rijnhoven, maar ook bij een andere 
organisatie zijn.

Wat kan de gemeente nu en in de toekomst doen?
We bekijken of organisaties zijn die voor de toekomst een 
voldoende grote woonplek kunnen maken, waar wel 
voldoende mensen kunnen wonen. Daarover gaan we in 
gesprek met een aantal zorgaanbieders.  
We blijven met De Rijnhoven in gesprek om mee te 
denken over een goede oplossing voor de huidige 
bewoners en cliënten van Bloesemhof en Vlinderhof.
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Malle Pietje
Bij de Graaf Jan van Montfoort school hadden jongelui een streek uitgehaald. 
Of was het malle Pietje (de grapjesp iet) misschien...?

LINSCHOTEN           MONTFOORT

‘Onze ouderen horen hier’, zo stond te lezen op een van de spandoeken van BOM.

COLUMN ... Dag buurman!
Vanaf dag een dat we in Montfoort kwamen wonen hield de buurman (destijds samen met zijn vrouw) bij ons 
een oogje in het zeil. We zaten toen in de voortuin, en hadden die net aan kant gemaakt. We laafden ons vol 
voldoening aan een koud biertje op inklapstoeltjes. De buurman kwam naar buiten en deed een biertje mee. 
Ze waren maar wat blij dat er mensen woonden die de voortuin netjes maakten, “want dat zei wat over het 
soort mensen dat er woonde”, vonden ze. En blijkbaar was dat dus goed.
Ze kwamen ook op onze trouwerij en spraken toen een boodschap voor ons in. Nog geen twee jaar later 
kreeg zij kanker en overleed zij. Hij bleef alleen achter. Het alledaagse praatje bleef; en een enkele keer 
kwam hij eten. Toch kon hij zijn weg alleen niet goed vinden. Het gemis bleef zo aanwezig. Wat vonden we 
het fi jn voor hem dat hij op gegeven moment toch weer structuur kreeg. En daarmee zin in het leven. Elke 
dag werd hij opgehaald door een vrijwilliger om naar de zorgboerderij te gaan. Dat hij soms niet meer wist 
hoe zijn afstands-bediening werkte en daarvoor dan aanbelde gaf niks. Je helpt elkaar graag. Bij het 
onderhouden van onze tuin, namen we met liefde ook zijn kant van de heg mee.
Nu is dat opeens voorbij. Een paar dagen niks in de gaten gehad in de drukte van alledag. Niet de buurman 
gemist, die af en toe naar buiten kwam als hij dacht dat je vergeten was de auto op slot te doen. Nu, niks. 
De gordijnen bleven open. Van een buurvrouw hoorden we dat hij naar een verzorgingstehuis was gegaan. 
Weg uit Montfoort. Hier, waar hij ruim 30 jaar gewoond heeft. Of hij nog steeds naar de zorgboerderij gaat, 
dat weet ik niet.
Wel raakte het direct aan het onderwerp dat deze tijd erg speelt. Ik dacht ook aan hem toen het nieuws 
kwam van het sluiten van de Bloesemhof. Hij woonde dan wel zelfstandig, maar had zorg nodig. De vraag 
was al langer: hoe lang kan het nog? Hoe lang kan het nog voor hij een gevaar is voor zichzelf en eventueel 
omgeving, omdat hij misschien vergeet het gas uit te zetten bijvoorbeeld. Het is natuurlijk heel mooi dat 
mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen, maar bij mensen die alleen zijn is de vraag of we 
niet een beetje doordraven.
Aan de gemeente stelden we in het kader van de voorgenomen sluiting van de Bloesemhof en Vlinderhof de 
vraag: hoeveel mensen staan er eigenlijk op de wachtlijst? Stond de buurman er misschien ook wel op? 
Dat de gemeente daar geen zicht op heeft is verontrustend. Het kan dus je buurman zijn, die van de een op de 
andere dag verdwijnt. En dan nog niet eens binnen het geliefde Montfoort, waar de meeste Montfoortenaren 
al jaren wonen. In veel gevallen, geboren en getogen. En hoewel de buurman uit Utreg kwam, weet ik zeker 
dat ook hij Montfoort zal missen.
Wat bij hem de reden is geweest om hem te verkassen naar een verpleegtehuis buiten Montfoort, weet ik 
niet. Het adres  waar hij zit, moet ik nog krijgen van de buurvrouw. Dan kunnen we hem een kaartje sturen 
en hem eens opzoeken. Dat zal hij vast waarderen.
De dvd waarop hij en zijn vrouw ons het beste toewensen heb ik hem nooit laten zien. Het was te pijnlijk. 
Ik heb hem wel verteld destijds na het afscheid van zijn vrouw, dat we die boodschap hadden. Als hij eraan 
toe was, mocht hij die eventueel wel lenen. Toen kon hij dat niet, en hij heeft er ook nooit om gevraagd. 
Wellicht vergeten.
Wij zullen hem in ieder geval missen: de buurman van de Surinaamse knofl ooksaus, de biertjes in de 
voortuin, zijn omdenken en waakzame oog voor de buurt. Hopelijk is/ wordt hij gelukkig. Persoonlijk denk ik 
dat hij in Montfoort gelukkiger was geweest. Maar misschien wou men ook niet het risico lopen dat hij terug 
zou keren naar zijn huis, terwijl daar straks iemand anders woont. Ook dat kan soms een overweging zijn 
die meespeelt.
Sjoukje Dijstra

Ruim duizend handtekeningen opgehaald door bewonerscommissie Antoniushof

Behoud Ouderenzorg Montfoort 
trommelt iedereen op
De recent opgerichte actiegroep 
Behoud Ouderenzorg Montfoort 
(BOM) is vorige week begonnen met 
acties in Montfoort. Ze willen hiermee 
de voorgenomen sluiting van 
woonzorgcentrum Bloesemhof en 
dagbesteding Vlinderhof door 
Rijnhoven voorkomen.
Montfoort kon er niet meer om heen 
vorige week. Zo zette de bewonerscom-
missie van de Antoniushof spontaan een 
handtekeningenactie op voor behoud van 
ouderenzorg in Montfoort, die al meer 
dan duizend keer getekend werd. 
Ook ontvingen veel Montfoortenaren 
een oproep om mee te doen aan een 
lawaaiprotest. Dit protest vond 
gisteravond plaats: ‘Wij trommelen 
iedereen op’, zo stond te lezen op de 
fl yer, waarin mensen werd gevraagd om 
vanaf 19.15 uur te verzamelen bij de 
Jumbo om vanaf daar al trommelend 
door de straten van Montfoort naar 
zalencentrum Sint Joseph te lopen. Hier 
vond gisteren bij wijze van uitzondering 
het Forum plaats, vanwege het verwachte 
aantal mensen. In het gemeentehuis heeft 
gemeente Montfoort plek voor tachtig 
mensen (minus forum leden). “Niet 
voldoende, want dan moesten er mensen 
in de kou blijven staan. Gelukkig heeft 
gemeente Montfoort het Forum 
verplaatst”, aldus een woordvoerder van 
BOM.
Tijdens het forum kwamen vragen van 
de oppositiepartijen voorbij en werd er 
ingesproken door Knooppunt, de Rooms 
Katholieke kerk, de bewonerscommissie 
van de Antoniushof en Behoud 
Ouderenzorg Montfoort (BOM). 
Het succes van deze ‘jonge’ actiegroep 
lijkt ongekend: in een week tijd werden 
er niet alleen ruim duizend handteke-
ningen opgehaald om ouderenzorg in 
Montfoort te behouden, ook heeft de 
groep op Facebook inmiddels meer dan 
duizend leden.
Tijdens het ter perse gaan van deze krant 
(maandag) - vóór de actie op maandag- 
avond - liet de woordvoerder van BOM. 
alvast weten aan De IJsselbode wat hun 
boodschap zou worden aan politiek 
Montfoort: “Wij staan voor het behoud 
van alle 24 uurs-zorg voor ouderen in 

Montfoort, nu en in de toekomst. Steeds 
meer Montfoortenaren hebben of krijgen 
een verpleeghuisindicatie. Voor al deze 
mensen moet het mogelijk zijn om hier 
in Montfoort te blijven. De gemeente 
stelt zich nu zeer passief op maar heeft 
een actieve verantwoordelijkheid in het 
realiseren van voldoende zorgplekken. 
Samen staan we voor de uitdaging om 
een uitweg te vinden in de huidige crisis 
in de Montfoortse verpleegzorg.”

Brief van Jan Vlaar
Ook oud-wethouder Jan Vlaar (CDA) liet 
van zich horen. Hij schreef in een brief 
aan de gemeenteraad van Montfoort: 
“Twee jaar geleden heeft Rijnhoven 
aangegeven dat zij het niet mogelijk 
achten structureel meer intramurale 
plekken toebedeeld te krijgen. (…) Fundis 
en Woonzorg Nederland hebben twee 
jaar geleden aangegeven bereid te zijn de 
begane grond van Het Antoniushof 
geleidelijk om te bouwen tot steeds meer 
wooneenheden waar intramuraal 
beschermd wonen mogelijk zou zijn. 
Ook de ruimtes die vrijkwamen door het 
vertrek van de SWOM naar het huis van 
Montfoort zouden hierbij worden 
betrokken. Fundis was ook bereid voor 
structurele fi nanciering vanuit de 
Wlz-zorg te zorgen.” Vlaar licht dat als 
volgt toe: “Rijnhoven is een relatief 
kleine zorgaanbieder. Fundis is een grote 
zorgorganisatie die eerder faciliteiten 
krijgt voor uitbreiding of nieuwbouw, 
onder andere omdat ze ook hun nek 
uitsteken om de zorginfrastructuur instant 
te houden. Zo hebben ze een aantal jaren 
geleden het ziekenhuis in Zoetermeer van 
een faillissement gered. Linschoten is de 
meest oostelijke locatie van Fundis. 
Hun werkgebied loopt tot Rotterdam. 
Met het aanbod van Fundis kon een 
substantieel volume intramurale zorg 
voor de kern Montfoort ontstaan.”

Sociale gezicht Montfoort
In een persbericht van de gemeente 
Montfoort van 19 november staat: “We 
bekijken of er organisaties zijn die voor 
de toekomst een voldoende grote 
woonplek kunnen maken, waar wel 
voldoende mensen kunnen wonen. 
Daarover gaan we in gesprek met een 

aantal zorgaanbieders. (…) “Alle 
betrokken partijen hebben gedaan wat in 
hun macht lag, alleen is dat niet 
voldoende gebleken om de Bloesemhof 
en de Vlinderhof open te houden.”
Eveneens op 19 november publiceerden 
de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, 
SGP en Lokaal Montfoort een grote 
advertentie in De IJsselbode, waarin zij 
de opriepen tot het openhouden van de 
Bloesemhof en de Vlinderhof. Hierin 
kwam het citaat uit 2015 van 
oud-wethouder Vlaar terug: “Als ouderen 
niet meer zelfstandig kunnen blijven 
wonen en een groter beroep kunnen 
doen op intensieve zorg, is de behoefte 
aan opvang in de ‘eigen’ omgeving 
groter dan ooit.’ ‘Wij willen het sociale 
gezicht van Montfoort terug’”, aldus de 
vier partijen.
Vlaar komt in zijn brief met concrete 
voorstellen om te zorgen voor een 
oplossing tijdens wat hij een overgangs-
periode noemt. Zo stelt hij onder andere 
voor om Fundis te vragen of ze in de 
kern van Montfoort een intramurale 
vestiging willen ontwikkelen. Ook is een 
voorstel om Rijnhoven te vragen de 
Montfoortse business af te stoten en over 
te dragen aan Fundis of het IJsselhuis. 
Een andere optie is de Bloesemhof 
openhouden en wachten tot Rijnhoven 
een andere partij bereid vindt deze open 
te houden.

Rijnhoven zegt nee tegen 
uitnodiging
Ook Rijnhoven was uitgenodigd voor het 
forum op maandagavond, maar directrice 
Prins schreef in reactie hierop: “De 
gemeente Montfoort is per brief in kennis 
gesteld van de sluiting. De argumenten 
staan in de brief vermeld en sluiten aan 
bij de gesprekken die op 27 november 
2018, 25 juni 2019 en 11 november 
2019 met wethouder en/of burgemeester 
en wethouder zijn gevoerd. Er zijn geen 
nieuwe standpunten en de genomen 
besluiten zijn inmiddels in uitvoering. (…) 
Vervolgens benadrukt Prins dat ‘de 
gemeente zeggenschap heeft over zijn 
WMO-budget en de subsidies die de 
gemeente vanuit dit budget toekent: “De 
gemeente heeft ook zeggenschap over 
de instantie die de indicaties stelt en de 
instantie die de contracten afsluit en op 
de hoogte van de geboden tarieven voor 
de dienstverlening.” Prins raadt de 
gemeente aan om de discussie niet te 
richten op de locaties (waar de gemeente 
immers niet over gaat), maar om “de 
discussie te focussen op het onderwerp 
waar de gemeente wel over gaat, 
namelijk het Wmo-beleid. In de discussie 
van maandagavond is De Rijnhoven dan 
ook geen partij”, meent de Rijnhoven 
directie.

Spoedoverleg Rijnhoven
Wat er uit het spoedoverleg kwam met 
Rijnhoven op 11 november, is vooralsnog 
niet bekend. Een woordvoerder van de 
gemeente laat in een reactie weten dat 
het verslag, zodra de notulen zijn goed 
gekeurd, openbaar wordt gemaakt. 
Een woordvoerder van BOM laat weten 
dat tijdens het forum geëist gaat worden 
dat er per direct actie wordt 
ondernomen. “We willen niet wachten 
tot installatie van de nieuwe wethouder, 
Yolan Koster, die Jocko Rensen zal 
opvolgen.” Wel heeft de actiegroep al in 
planning staan om haar bij haar 
installatie op 9 december een manifest 
aan te bieden.

Meer dan Bloesemhof
“De 24-uurs zorg in Montfoort is meer 
dan de Bloesemhof”, aldus leden van 
B.O.M. “Het is ook de aanwezigheid van 
nachtzorg in de Antoniushof en de 
mogelijkheid van 24-uurs hulp in de 
appartementen van de Bongerd. 
Het leven zet geen schotten tussen de 
Wmo-zorg zoals dagbesteding en de 
Wlz-zorg, waar de 24-uur zorg onder 
valt. De gemeente draagt in het 
Wmo-beleid en in de woonvisie een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor het 
behouden en realiseren van 24-uurs 
zorg. Dat roept vragen op: Hoe gaan wij 
hier in Montfoort verder met het 
vooruitzicht van 40.000 bedden die 

binnen tien jaar nodig zullen zijn voor 
ouderen in heel Nederland? Hoeveel van 
onze inwoners krijgen een indicatie voor 
zo’n bed? Leggen wij hun lot in handen 
van buurgemeenten, die met dezelfde 
problemen kampen? Hoeveel wachtenden 
heeft Montfoort en hoeveel worden dat er 
nog? U moet zich die vragen stellen en 
handelen. Niet tegen elkaar maar met 
elkaar, want u deelt met ons de verant-
woordelijkheid voor de ouderenzorg.”
“Veel is nog onduidelijk over wat misging 
de laatste jaren”, aldus de woordvoerder 
van BOM. “Het is helder dat de 
samenwerking tussen de Rijnhoven en de 
gemeente slecht verliep. Er is 
onvoldoende overlegd en niet gebouwd. 
De focus moet komen te liggen op meer 
plekken met zware zorg en meer 24-uurs 
zorg in zijn algemeenheid voor 
Montfoort. De raad moet goed worden 
geïnformeerd. Dat is de taak van het 
college, daarna kan de raad als hoogste 
orgaan controleren. Maar de raad wás 
niet geïnformeerd over de problemen en 
de sluiting van beide locaties. Was deze 
avond nodig geweest, was al het 
ontstane leed bij de mantelzorgers en 
ouderen bij Rijnhoven nodig geweest, als 
er goed was gecommuniceerd? Het is 
kwart over twaalf. Wij staan hier beslist 
niet tegenover de gemeente. U ziet en 
voelt dat wij samen de gemeente zijn. 
Wij moeten gewoon niet toestaan dat 
deze zorg nu verdwijnt.”

door Sjoukje Dijkstra
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Inbouwapparatuur is een specialistische markt.
Goede voorlichting bij de aanschaf is belangrijk! 

Daarom geven wij niet alleen advies in de winkel, 
maar ook bij de mensen thuis.

Wij staan graag voor u klaar met  
SERVICE EN KWALITEIT!

witgoed - beeld & geluid
huishoudelijke apparatuur

Like ons op Facebook

voor service 
   en kwaliteit

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

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook

Keizerstraat 10, Montfoort
www.slagerijgelderblom.nl

Wisseling van de wacht 

Zo’n 2 jaar geleden is het allemaal begonnen. Jos Gelderblom en Henk de Bruijn smeedden een plan om Henk niet 
alleen als slager op te leiden maar ook voor te bereiden op het eventueel runnen van een eigen slagerij. Allebei 

nog niet wetende waar toe dat zou leiden. 

Henk hee   zijn slagersvakopleidingen afgerond en werd steeds meer een drijvende en onmisbare kracht in de 
winkel. Barbecues draaien en ‘stand in zijn’ van Jos behoorden al snel tot zijn vaste werkzaamheden. De laatste 

jaren hee   Henk regelmatig de leiding genomen en was hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
winkel. Henk hee   zich inmiddels met name op de voorgrond als winkelslager gepro� leerd. Ook nemen Henk en 

Jos al geruime tijd samen de beslissingen in het bedrijf. 

Ondertussen groeiden de werkzaamheden in de sector ‘catering en barbecues’. Jos hee   zich de laatste 
tijd meer en meer beziggehouden met het organiseren en voorbereiden van deze activiteiten. In deze 
assortimentsgroep hee   slagerij Gelderblom zich de afgelopen jaren kunnen pro� leren als ‘Uniek en 

Onderscheidend’. Deze formule is zeer succesvol gebleken. 

In de zomer werd Jos gevraagd of hij een commerciële functie wilde gaan bekleden binnen de Gelderblomgroep. 
Dit was een onverwachte maar welkome ontwikkeling. Al een aantal jaren ondersteunt Jos de Gelderblomgroep 
met commerciële activiteiten en is hij ook actief geweest als franchiseraadslid van de Gelderblomgroep. Een 

orgaan wat advies en ondersteuning gee   aan de groep van 21 slagerijen. 

De ambitie en vakbekwaamheid van Henk en de mooie kans voor Jos hebben er toe geleid dat Henk een paar 
maanden geleden besloten hee   het bedrijf over te nemen. 

Ondanks dat Jos 31 december ‘o�  cieel’ zijn laatste werkdag hee  , zal hij voorlopig nog een aantal dagen per 
week in de winkel te zien zijn. Vanaf dat moment is Henk de Bruijn ‘de leading man’ van 

Slagerij Gelderblom Montfoort. De pijlers Kwaliteit, Service en Persoonlijkheid zijn ook de pijlers waar
 slager Henk op voort wil borduren. 

Deze stap zorgt ervoor dat, onder de bezielende leiding van Henk de Bruijn, een ambachtelijke slagerij 
gewaarborgd blij   voor Montfoort. Voor nu en voor de toekomst! 

Jos & Henk

Tekstschrijver Joke de Wissel
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van SHK aan: “Na deze gemiste kans, komen vast nieuwe 
kansen.” Hij verwijst daarbij naar hoe de perkjes bij de 
Domkerk in Utrecht erbij liggen. “Het kan wel.”
Hoe het kan dat de kloostertuin niet op waarde wordt 
geschat, daar kan SHK niet bij. “De Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed omschrijft het Commanderije complex 
als uniek in Nederland. Het complex omvat een 
Commanderije, een kloostergang en een kloostertuin. 
De kapel en kloostergang dateren uit de zestiende eeuw. 
De bouwstijl vertoont zowel kenmerken van de gotiek als 
de renaissance. Dat maakt dit complex zo uniek. Niet 
alleen voor Montfoort, maar ook voor ver daarbuiten.”

Wat oorspronkelijk de bedoeling was
De bestemming van de tuin achter de Commanderije, is 
Tuin CW. Dat wil zeggen: Tuin met Cultuur-historische 
Waarde. Dat houdt onder andere in dat geen bebouwing is 
toegestaan en dat maximaal tien procent van het 
oppervlak mag worden verhard. Dit laatste om met name 
parkeren tegen te gaan. De huidige eigenaar, de Hersteld 
Hervormde Gemeente, heeft meer verhard dan is 
toegestaan en de kloostergang werd bovendien van de tuin 
afgescheiden door een zonder vergunning gebouwde muur. 
Over deze illegale bouwactiviteiten vonden al vele 
gesprekken plaats tussen SHK, de eigenaar, de 
Monumentencommissie en de gemeente.

Compromis
Na veel overleg werd er een uiteindelijk tekening 
gepresenteerd, waarop ongeveer de helft van de tuin zou 
worden verhard en de illegaal gebouwde muur voor de 

komen. Wat er dan nog resteert van de 
tuin, is compleet anders georiënteerd, 
waardoor de relatie met de Commanderije 
verwatert.”
SHK laat weten verbijsterd te zijn. 
Zo ook de Monumentencommissie. “De 
Gemeente vroeg ditmaal niet de 
Monumentencommissie om advies, maar 
MooiSticht. MooiSticht is vanaf 1 juli in 
plaats gekomen van de voormalige 
Montfoortse monumentencommissie. 
Bij MooiSticht kunnen bewoners 
aankloppen voor advies over verbouwing 
aan een monument. MooiSticht levert 
aan meer dan twintig gemeentelijke 
overheden onafhankelijk en deskundig 
advies op bouwkundig en cultuurhisto-
risch vlak ten behoeve van de instand-
houding en bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit in Midden Nederland.
“MooiSticht vond het allemaal prima”, 
laat Versloot weten. “Blijkbaar heeft en 
had MooiSticht geen idee van het delicate 
karakter van het vorige compromis. 
De verschraling van het plan levert 
volgens MooiSticht een ‘rustiger en meer 
ingetogen beeld’ op. Op 5 maart 2019 is 
dit nieuwe plan goedgekeurd en de 
nieuwe vergunning verleend. Van het 
idee van een kloostertuin was toen 
nauwelijks nog iets over. Dit plan heeft 
niets meer van een Tuin met Cultuur-

Sint nu ook in Linschoten
door Siem van der BurgEindelijk was het dan zover. Vorige 

week kwam de Sint al in Montfoort. 
Zaterdag 23 november arriveerde hij 
met al zijn Pieten dan eindelijk in 
Linschoten. Het was lekker druk op 
en rond de 5 Decemberkade. 
Het geduld van de kinderen werd niet 
langer op de proef gesteld.
De Sint, Pieten en burgemeester Van 
Hartskamp hadden het er druk mee. 
Volgens de burgemeester was de intocht 

het hoogtepunt van het jaar. “Valt me 
dan wel tegen”, antwoordde de Sint. 
“Dat zei u vorige week in Montfoort ook 
al”. De burgemeester liet zich niet 
verleiden tot politiek correcte 
antwoorden. Het bleef een gezellige boel. 
Niet in de laatste plaats vanwege de 
trompet-Piet ofwel toren-Piet. 
Hij begeleidde Linfano met vrolijke 
noten (als ‘ie het niet al te druk had met 
zijn mobiele telefoon). Hulp had hij 
hoog op de toren niet nodig en hij vond 
het daar ook niet eng.
Verder meldde de Sint dat alle problemen 
bij de voorbereidingen van het 
Sinterklaasfeest waren overwonnen. 
Er was niets meer aan de hand. 
De kinderen en de burgemeester 
hoefden zich niet in de war te voelen, 
konden rustig slapen en hun schoen 
zetten.
Na de ontvangst op het bordes van het 
Wapen van Linschoten vertrok de Sint 
met zijn gevolg, onder aanvoering van 
Linfano, naar de Vaart. De kinderen 
mochten daar met de Sint op de foto, 
kregen een cadeautje en konden dansen 
met Attitude 54 en de Pieten. Op de 
site www.sintinlinschoten.nl kan 
iedereen die meer wil weten, kijken hoe 
het de Sint verder v ergaat.

historische Waarde (CW). 
Een zorgwekkend precedent voor de 
andere tuinen CW in Montfoort. SHK 
houdt zijn hart vast.”
SHK diende daarom een bezwaarschrift 
in bij de gemeente tegen deze 
onverwachte gang van zaken, maar dat is 
nu ongegrond verklaard. “De Commissie 
van advies voor de Bezwaarschriften 
heeft daarbij uitsluitend geoordeeld over 
het correct juridisch handelen door de 
Gemeente. En daarmee schijnt het dik in 
orde te zijn”, aldus Versloot. “Na 
behandeling van het bezwaarschrift, heeft 
er nog een gesprek plaatsgevonden met 
de eigenaar, die aangaf dat we best 
mochten meedenken. Gezien voor de 
eigenaar de laatste vergunde tekening 
uitgangspunt blijft, trekt SHK zich terug. 
Er is hier geen eer meer aan te behalen”, 
aldus Versloot. Hij geeft aan het erg 
jammer te vinden. “Toch houdt SHK 
hoop. Montfoort verdient beter. Ooit 
komt er een prachtige kloostertuin.”
Bij gemeente Montfoort en de eigenaar 
van de kloostertuin, Hersteld Hervormde 
G emeente, ligt inmiddels een verzoek om 
reactie op dit nieuws. Wanneer daar een 
reactie op komt, zal deze worden 
meegenomen in een vervolgartikel in 
De IJsselbode van volgende week.

kloostergang werd gelegaliseerd. Daar 
was SHK niet gelukkig mee, maar er 
stond tegenover dat het resterende 
terrein zou worden ingericht als 
kloostertuin. Gezien de tegenstrijdige 
belangen vond SHK dit een acceptabel 
compromis, mits er op kon worden 
vertrouwd dat alles volgens de tekening 
zou worden uitgevoerd.
Bij monument-gerelateerde zaken vroeg 
ook de gemeente de Monumenten- 
commissie om advies. Die adviseerde in 
dit geval positief. Op 12 december 2017 
werd dit plan goedgekeurd door de 
gemeente. “Dat was eindelijk een 
compromis waarmee alle betrokkenen 
konden leven”, aldus Peter Versloot van 
SHK. “Er waren immers ook nog 
plannen voor een semipermanente 
openstelling van de tuin. Eind goed al 
goed, dachten wij.”
Helaas, bleek die gedachte niet te 
kloppen. Dit jaar werd SHK overvallen 
door een geheel nieuwe ontwikkeling: 
De tuin werd zichtbaar anders aangelegd 
dan op de vergunde tekening. Versloot 
zegt hierover: “We hebben vervolgens de 
gemeente om handhaving verzocht. 
Helaas, vond de eigenaar het compromis 
niet meer passend, en diende deze 
daarop ook een nieuwe vergunningsaan-
vraag in. Hierbij was het ontwerp 
dusdanig veranderd, dat ook auto’s het 
terrein op kunnen om bij het gebouw te 
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HAASTRECHT            VLIST
door Cees Reichard

Een warm onthaal voor Sint in Vlist

Deze week in Concordia

SWOK vrijwilligers bedankt 
Met een drankje & hapje en een leuke Pub Quiz, worden SWOK-midden 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
Ben je SWOK-vrijwilliger? Dan ben je welkom op vrijdag 6 december van 16.00 
tot 18.00 uur in het Hof van Stein te Haastrecht. Aanmelden: SWOK-Midden, 
tel. 0182-350012 of info@swok-midden.nl 

Donderdag 28 november om 20.15 
uur

Filmavond: Mamma Mia 2
Mamma Mia 2 gaat verder waar deel 
1 ophoudt, maar laat ook zien wat er 
eerder gebeurde in het Griekse hotel. 
In het verleden ontmoeten we een 
jongere Donna, die volop van het leven 
geniet. In het heden worstelt een 
zwangere Sophie met de afwezigheid van 
haar moeder.
We volgen de romantische escapades 
van Donna wanneer ze het pad kruist 
van Sam, Harry en Bill. Na een tijd 
blijken de romances niet enkel rozengeur 
en maneschijn te zijn. De fi lm draait in 
Theater Concordia op groot scherm.

prikkelt en het schuurt bij dit eigenwijze 
zestal met hun herkenbare geluid. In de 
wereld van Fuse vind je sporen van jazz, 
barok- en volksmuziek, swing, minimal 
music en improvisaties, die van ieder 
concert een nieuwe ontdekking maken. 
Afgelopen zondag is bij Podium 
Witteman bekend gemaakt dat Fuse de 
Edison publieksprijs heeft gewonnen 
voor hun album Studio 2. Het ensemble 
had de afgelopen weken “keihard 
campagne gevoerd”, aldus Paul 
Witteman. Fuse krijgt de prijs op zondag 
24 november, tijdens een speciale 
uitzending van Podium Witteman, die 
volledig in het teken staat van de 
Edisons. Fuse is een graag geziene gast 
bij Podium Witteman. Dit seizoen zijn ze 
de huisband.
Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). 

Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas 
naar de Vlist. Om één uur kwam hij 
met zijn gevolg met de paardenkoets 
en enkele Pieten met de tractor bij de 
Vlisterstee aan. Veel Vlisterse kinderen 
waren als Piet verkleed en zij zorgden 
met hun ouders, opa’s en oma’s voor 
een warm onthaal. Met gulle hand 
strooiden de Pieten pepernoten.
Carlos Wittkampf voorzitter van 
Dorpsvereniging Vlist vond het fi jn dat 
Sint weer de tijd genomen had om naar 
het gezellige dorpje Vlist te komen. 
Wethouder Leon de Wit heette Sinterklaas 
vervolgens offi cieel welkom. Hij vindt het 
elk jaar weer een spannend moment dat 
Sint naar één van de kleinere dorpen van 
de Krimpenerwaard komt. “Het is hier 
mooi en het dorp is er wel één met de 
meeste pit. Ook zijn hier weinig stoute 

kinderen.” Als nieuwtje had hij voor Sint 
dat er in Vlist grote woningen gebouwd 
gaan worden. Hij verwacht dat er in de 
nabije toekomst dan wel wat meer 
kinderen zullen zijn. Voor de Sint een 
goede reden om naar Vlist te blijven 
komen. Tot slot wenste de wethouder 
Sinterklaas en zijn Pieten een prettig 
verblijf in Vlist toe. Sinterklaas was ook 
erg blij weer in Vlist te zijn. Hij had zich 
hierop verheugd. 

Het grote boek
Na al deze mooie woorden was het tijd 

om het grote boek te openen en alle 
kinderen werden naar voren gehaald. Elk 
kind kreeg een persoonlijk woordje van 
de Sint. Sommige kinderen zongen voor 
hem een liedje.
Zoals gebruikelijk kwam Sint niet met 
legen handen. Op het eind van de 
middag had hij voor alle kinderen nog 
ee n cadeautje. Rond vier uur ging hij 
weer verder om elders zijn opwachting te 
maken.
Het was opnieuw een gezellig en intiem 
Sinterklaasfeest. De organisatie was in 
handen van Dorpsvereniging Vlist.

Turn2gether turnt eerste 
wedstrijd in de Regio
Afgelopen zaterdag was het tijd voor de eerste voorwedstrijd van het seizoen.
In de eerste ronde was het de beurt aan drie van de  turnsters. Voor de twee pupil-
len Britt Straver en Hanne Schoonderwoerd was het extra spannend. Ze mochten 
voor het eerst een vloeroefening op muziek opvoeren. De meiden hebben allebei 
een goede wedstrijd gedraaid en zijn beiden heel knap in de top 10 geëindigd. 
De derde turnster in de eerste ronde was Tirza Ricken. Ze turnde een erg stabiele 
wedstrijd en mocht zelfs een 4e plaats medaille mee naar huis nemen.
In de derde ronde was Seline Kool aan de beurt. Ondanks de zenuwen voorafgaand 
aan de wedstrijd, ging de wedstrijd erg goed. 
Seline had zelfs de op één na beste score op de gevreesde balk. Over all is Seline 
knap 6e geworden. Al met al kijken de turnsters en trainsters terug op een 
geslaagde eerste wedstrijd.

Geslaagd Invitatie-tafeltennistoernooi De Schans

Druk weekend judoka’s Proost Sport

8e Nationale veldrit Oudewater
Op zaterdag 30 november wordt de 8e Nationale veldrit van Oudewater 
georganiseerd. De veldrit vindt plaats in het Broekerpark langs het Toleind. 
De organisatie is in handen van de Stichting Wielerronde Oudewater in 
samenwerking met WTC Woerden.
Om 11.00 uur verschijnen de Amateurs/Sportklasse aan de start. Vanaf 12.00 uur 
mogen de junioren strijden om de zege. Een uur later zijn de Junioren aan de beurt. 
Om 14.00 komen de Masters 40 + in actie. Het evenement wordt afgesloten met de 
Burgerronde, waarvoor op locatie ingeschreven kan worden. Voor de Burgerronde 
geldt ook een eindklassement 2019, samen met de veldritten van Montfoort, 
Woerden en Benschop. Het zullen weer zware wedstrijden worden gezien het weer 
van de laatste dagen. Zo ziet het eruit als veertig deelnemers gelijktijdig tafeltennis spelen.

Tafeltennisvereniging De Schans uit 
Montfoort heeft donderdagavond 21 
november een zeer geslaagd  Invitatie-
tafeltennistoernooi georganiseerd.
Maar liefst 44 deelnemers (25 niet-leden) 
hadden zich voor dit evenement 
ingeschreven. Aan de leden was 
gevraagd om familieleden, vrienden, 
buren en bekenden uit te nodigen om 
ook eens een balletje te komen slaan. 
Daarnaast zijn de mensen uitgenodigd, 

die op de jaarmarkt in augustus te 
kennen hadden gegeven het leuk te 
vinden om voor zo’n Invitatietoernooi te 
worden uitgenodigd. Die deelnemers 
werden in de kantine van de Sporthal 
Hofl and ontvangen met koffi e om zich 
daarna te verplaatsten naar de hele(halve) 
sporthal, waar zij aan de tien opgestelde 
tafels en balletje konden slaan. Ingedeeld 

in vier  poules streden de deelnemers in 
een dubbelspel om de punten. Niet om 
prijzen of bekers; de beloning was dit 
keer een sportieve en gezellige avond, 
wat door de deelnemers zeer gewaardeerd 
is. De afgelopen weken heeft TTV De 
Schans al vier nieuwe leden kunnen 
inschrijven. 

Sponsoravond Montfoort S.V’19
Vorige week organiseerde de sponsorcommissie van Montfoort S.V.’19 samen 
met de Business club de jaarlijkse sponsoravond. Voorzitters Ad Spruit sr. en 
Marian Schipstal praatten de aanwezige ondernemers bij over de laatste 
ontwikkelingen binnen de nieuwe fusievereniging.
Vervolgens was het podium voor voetbalcommentator Evert ten Napel die oud- profvoet-
baller Andy van de Meijden interviewde over zijn ervaringen als voetballer van Ajax, 
Inter Milan en Everton. Tot veel hilariteit in de zaal kwamen ook nachtelijke avonturen 
buiten het voetbalveld uitgebreid aan de orde.
Onder het genot van een afsluitend hapje en drankje konden de aanwezige sponsoren 
daarna nog even bijpraten met collega-ondernemers en bestuursleden.

Vrijdag 29 november om 20.15 uur

Fuse: Live
Vergeet maar even wat je denkt te weten 
over klassieke muziek, violen of 
ongemakkelijke concertgewoontes. Fuse 
neemt je in no time mee in hun muzikale 
wereld, waarvan je achteraf pas weet dat 
je er behoefte aan had. Het vonkt, het 

Op zaterdag 23 november nam een 
team van judoka’s onder de 12 jaar 
deel aan het 4e Goedraad Mix ‘n 
Match Team Toernooi. De wedstrijden 
vonden plaats in de sportschool van 
Goederaad te Bodegraven.
Een team bestaat uit vijf gewichten en 
ieder gewicht van elk team judoot tegen 
elkaar. Er waren zes teams uit de regio 
die deelnamen. Valerius van der Haven 
-30, Lotte Visser -34, Merel van Rossum 
-38, Boris Hendriks -42 en Marvin de 
Goederen -46 betraden de tatami. 
De eerste drie ronden verloren zij de 
teamwedstrijden maar kwamen sterk 
terug in de laatste twee ronden deze 
werden gewonnen. Een mooie vierde 
plaats werd behaald.

Nationaal judotoernooi
Op zondag 24 november stond het 
Nationaal judotoernooi van Beek en 
Donk op de kalender. Acht  judoka’s van 
Proost Sport namen deel in sporthal 
Den Ekker te Beek en Donk. Er werd 
gestreden in poules en in afvalsystemen, 
afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Senna Groothedde -63 moest in een 

poule van zes judoka’s vijf keer de mat 
op. Ze won twee van de vijf wedstrijden, 
waardoor ze net buiten de prijzen viel. 
In ronde 2 was het de beurt aan 
Amber Mulder -57, Sjors Hendriks -57 
en Valerius van der Haven -30.
Amber en Sjors zaten samen in een 
poule van zes judoka’s. Amber was op 
dreef en won al haar wedstrijden met 
ippon. Sjors verloor helaas drie 
wedstrijden en viel daardoor ook buiten 
de prijzen. Valerius zat ook in een poule 
van zes en moest vijfmaal de mat op. 
Het verloop van Valerius was dusdanig 
dat hij uiteindelijk derde werd. Ivar van 
Blijderveen stond weer sinds lange tijd op 
een groter toernooi en wist een partij te 
winnen maar verloor daarna. In het 
laatste blok kwamen Hidde van Dam, 
Boris Hendriks en Marvin de Goederen 
op de mat. Door de grote aantallen 
deelnemers werd hier gewerkt met 
afvalsysteem. Alleen Boris wist eenmaal 
te winnen, maar dat was niet genoeg. 
Hidde en Marvin stonden hun mannetje 
wel maar kwamen niet verder dan twee 
ronden.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
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B O U W E N  O P  K A R A K T E R

www.devriesverburg.nl/vacatures

PLANONTWIKKELAAR 
MET KARAKTER

WIJ GROEIEN 

EN ZIJN OP 

ZOEK NAAR 

JOU!
BOUWPROJECTEN

ONTWIKKELPROCES

COMMUNICATIE

VOORBEREIDEN

BOUWTEAM

UITWERKEN

TECHNISCH OPTIMALISEREN
VINDINGRIJK

ZORGVULDIG

pz@devriesverburg.nl

Hippisch centrum de Lange Linschoten is op zoek naar een 
FULLTIME begeleider dagbesteding/ instructrice manege
Wat ga je doen?
Hippisch centrum de Lange Linschoten is een manegebedrijf gevestigd in de Snelrewaard/Oudewater. 
Naast het verzorgen van rijlessen begeleiden wij ook mensen met een beperking. 
Vanwege een toenemende klanten bestand zijn we opzoek naar iemand die zelfstandig aan de slag kan.
Je taken bestaan uit:
• Stal en schoonmaakwerkzaamheden
• Het begeleiden van dagbestedingscliënten
• Verzorgen van de paarden
• Lesgeven aan diverse niveaus
• Wat zoeken wij2
• Een enthousiaste medewerker zonder 9-5 mentaliteit
• Minimaal instructeursdiploma niv. 2 of bereid zijn deze te behalen.
• Het leuk vinden om met zowel mensen als paarden te werken
• Een zorgdiploma minimaal niv. 2
• Relevante werkervaring
• Eens in de 2 weken beschikbaar op zaterdagochtend
• Binnen een straal van 20 km vanaf 3425 EN
Wat bieden wij?
• Een leuke afwisselende baan waarbij je de hele dag onder de paarden bent
• Een werkweek van 40 uur
• Eerst een tijdelijk contract van 7 maanden met uitzicht op een vast dienstverband
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Pensioen
• Vakantiegeld
Lijkt het je wat om aan de slag te gaan?
Reageer dan voor 12 december met een CV en motivatiebrief
 naar info@hcdelangelinschoten.nl
Heb je nog vragen over de inhoud van de functie?  Bel of app naar Liza 06-48684441

NOVO welkom geheten:  
Oudewater Werkt is COMPLEET!
Het lokale vacatureplatform ‘Oudewater Werkt’ is uitgebreid met 
ondernemers uit de horeca en detailhandel. Sinds 2018 is Oudewater Werkt 
al hét platform waar inwoners van Oudewater en omgeving terecht kunnen 
voor bedrijfsvacatures in de eigen stad. Sinds 15 november 2019 zijn ook de 
ondernemers die zijn aangesloten bij de NOVO welkom op het platform.

Oudewater Werkt nóg completer
Het platform Oudewater Werkt heeft in een kleine twee jaar zijn waarde bewezen. 
Enkele maanden geleden werden de vrijwilligersorganisaties in Oudewater al 
welkom geheten op het platform, en nu is het tijd voor de volgende stap. Naast 
leden van de Bedrijven Vereniging Oudewater (BVO) zijn nu ook leden van de 
Nieuwe Ondernemers Vereniging Oudewater, de NOVO-winkeliersvereniging, 
welkom op het platform. Daardoor wordt het platform nóg completer. Inwoners 
van Oudewater en omgeving krijgen zo een nog vollediger beeld van de 
beschikbare vacatures in hun stad.
Rabobank helpt mee
Sinds dit jaar steunt de Rabobank als lokaal betrokken bank het platform Oudewater 
Werkt. De ondernemersbank is gecharmeerd van het lokale karakter van het 
platform en maakt het mede mogelijk dat de bijna vijftig leden van de NOVO 
kunnen toetreden tot het platform. “De doelstelling van Oudewater Werkt sluit 
perfect aan op de missie van de Rabobank. Een baan vinden (dicht bij huis) draagt 
bij aan een financieel gezond leven, helpt ondernemers verder te groeien en maakt 
de regio sterker. Daarom maken we graag dit platform mede mogelijk”, legt Hans 
Benard, directievoorzitter van Rabobank Utrechtse Waarden e.o., uit.
De werking van het platform
Het platform Oudewater Werkt is een initiatief van Bedrijvenvereniging 
Oudewater. Alle inwoners van Oudewater en omgeving kunnen op het 
platform in één oogopslag alle vacatures in hun gemeente zien: van betaalde 
baan, tot stageplek, tot vrijwilligersfunctie. Doordat inwoners in hun eigen 
gemeente werken wordt de sociale cohesie versterkt. Omdat werkzoekenden 
lokaal aan de slag gaan neemt bovendien het woon- werkverkeer af.
Voor meer informatie omtrent het 
platform www.oudewaterwerkt.
nl, bekijk de website.
Op de foto v.l.n.r.: Marleen van Dam 
(voorzitter Bedrijven Vereniging 
Oudewater), Kaneshka Burhan 
(Accountmanager MKB Rabobank 
Utrechtse Waarden e.o.), Joost 
Middelman (voorzitter NOVO) en 
Hans Benard (directievoorzitter 
Rabobank Utrechtse Waarden e.o.)
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Betere statistieken voor thuisploeg, 
punten voor bezoekers
SPV’81 - WDS 0-2

Montfoort overklast GRC
Montfoort S.V.’19 - GRC-14 6-0

Er zijn sporten waarbij de statistieken 
een duidelijke indicatie zijn van en 
voor de uiteindelijke uitslag. In de 
vierde klasse van het amateurvoetbal 
is niet de gewoonte veel 
aantekeningen te maken. Slechts een 
argeloze verslaggever houdt er een 
beperkt lijstje van bij, maar merkt 
vaak dat zijn gegevens de 
uiteindelijke uitslag geen recht doen. 
De thuisclub uit Polsbroek had bij het 
laatste fl uitsignaal van scheidsrechter 
Maurits op veel fronten de beste 
cijfers maar trok niettemin aan het 
kortste eind; 0 tegen 2.
De groenwitten haalden de meeste 
hoekschoppen binnen, de meeste 
strafschoppen, het meeste balbezit en 
ook de meeste kansen. Bovendien 
speelden zij beduidend beter -vooral in 
het eerste bedrijf- dan dit seizoen 
zichtbaar was. De linies sloten beter op 
elkaar aan en het opportunisme leek 
ingeruild voor meer combinatievoetbal. 
De circa 50 toeschouwers, van wie het 
merendeel beschutting had gezocht 
achter de haag dan wel onder het 
overkapte gedeelte tegen de kantine, 
kregen dan ook een aantrekkelijke partij 
voorgeschoteld, waarin veel strijd te zien 
was. De bezoekers uit Driebruggen was 
er veel aangelegen de punten mee naar 
huis te nemen na een dramatische 
seizoenstart. De eerste schermutselingen 
gaven een beeld te zien waarbij de 
gastheren de beste mogelijkheden 
hadden. Zij leken na een klein kwartier 
spelen de alleszins verdiende voorsprong 
op het bord te kunnen zetten toen 
aanvoerder Martijn de Heer vanaf elf 
meter de strafschop mocht nemen. 
Die was toegewezen na een overtreding 
van de Driebrugse rechtsachter Jelle 

Vanaf minuut één was Montfoort op alle fronten de betere partij en werden de 
bezoekers uit Giessen-Rijswijk met een grote nederlaag verslagen.
Het kansloze GRC mocht blij zijn dat het slechts bij 6-0 bleef, want het duel had 
wel in de dubbele cijfers kunnen eindigen. De ploeg van coach Bart Schreuder 
speelde in een hoog tempo een uitstekende wedstrijd. Besamusca, Bakker, 
Van Loen, Scholman en Van Geffen scoorden er lustig op los en lieten het 
enthousiaste publiek genieten.

Koenekoop die wat al te rigoureus 
Sander Koolwijk binnen de lijnen naar 
het gras werkte.

Leuke duels
De Polsbroeker die op het middenveld 
stevige duels uitvocht met zijn evenknie 
Ivo Lemkes faalde echter en Jan 
Boerefi jn kwam uit de confrontatie als 
winnaar tevoorschijn. Een risicopass van 
WDS-aanvoerder Mark Koorevaar werd 
ternauwernood weggewerkt  en had 
slecht een een fi kse botsing tussen 
Lodder (WDS) en Koolwijk tot gevolg. 
Het eerste kwart gaf nog net de eerste 
mogelijkheid van Driebrugse zijde te zien. 
Elwin van der Stigchel kopte naast en 
over. Vrije trappen van Martijn 
Hakkenberg misten ook hun uitwerking 
voor de thuisploeg die steevast het beste 
van het spel bleven houden, maar 
koppogingen van Koolwijk, schoten van 
Taounza en situaties die uit 
hoekschoppen voortkwamen misten hun 
uitwerking op de stand. Lex van Maurik 
en Koolwijk kwamen niet tot scoren. 
WDS’ Hans Simon claimde een 
strafschop, maar de arbiter legde de bal 
precies buiten het randje van het zestien-
metergebied. Twee minuten later werd er 
echter wel gedoelpunt. Uit een corner 
voor de gasten werd de bal tot driemaal 
toe ingebracht en was Elwin van der 
Stigchel degene die het laatste balcontact 
had; 0-1 (39e min). In hun ijver om nog 
voor de rust gelijk te maken werd de 
organisatie aan Polsbroekse zijde even 
vergeten en kopte verdediger Tjardy 
Verkerk rakelings naast het eigen doel.

Op jacht naar …
Na een openingsfase waarin Hans Simon 
namens WDS de paal naast doelman 

Jeroen Both trof, gingen de 
Polsbroekers op jacht naar op zijn minst 
de gelijkmaker. Het initiatief werd weer 
gepakt en de cornerteller geactiveerd. 
Twan Koorevaar kwam in de ploeg voor 
Ivo Sluijs en Stijn Achterberg maakte 
zijn entree voor Nick Spelt. Vier 
minuten later sloeg het voetbalnoodlot 
toe. Op het middenveld schoot een 
terugspeelbal onder de voet van Tjardy 
Verkerk door en raakte WDS’ Miquel 
van der Zouw in een ideale scoringspo-
sitie. Doelman Both deed nog een 
vermetele poging de schade te beperken 
door een sliding te proberen, maar voor 
de Driebrugse aanvaller gaapte hierna 
de doelmond; 0-2 (64e min). Doordat 
de bezoekers pal hierna in de persoon 
van Mhamdi verzuimden de wedstrijd 
defi nitief in het slot te gooien, bleef SPV 
het geloof in een beter resultaat 
behouden, zij het met de moed der 
wanhoop. Doelman Boerefi jn toonde 
zich in deze rommelige fase van de 
wedstrijd een echte sta-in-de-weg die in 
de 83e minuut Lex van Maurik ten koste 
van een hoekschop het scoren belette 
en ook Sander Koolwijk’s inzet wist te 
pareren. Het eerste ‘opstootje’ was toen 
al even verleden tijd. Het zag er ook niet 
echt uit en paste niet in het wedstrijd-
beeld waarin de spelers ondanks 
overdreven verbale uitingen respectvol 
met elkaar omgingen en een helpende 
hand daarvan het symbool leek. Alleen 
De Heer en Mike van der Steen (WDS) 
liepen tegen geel aan. Geen punten en 
toch een zekere tevredenheid aan 
Polsbroekse zijde gezien de strijdlust en 
het vertoonde spel.

55e minuut beslist. Denny van Loen 
kon na de voorzet van de goed spelende 
Timo Bakker heel eenvoudig de 3-0 
binnen tikken. De nummer 10 heeft zijn 
draai aardig gevonden in het team en 
levert een belangrijke bijdrage aan het 
aanvallende spel van de Montfoortse  
ploeg. Vier minuten later schoot Wouter 
Scholman op aangeven van Daan v.d. 
Poll de bal langs de onfortuinlijke 
GRC-doelman Muilwijk en zette de 4-0 
op het scorebord. GRC werd van alle 
kanten overlopen en Montfoort beleefde 
hierdoor wellicht een van de 
makkelijkste middagen in de competitie. 
Coach Schreuder bleef echter zijn ploeg 
aanmoedigen om vooral niet te 
verslappen.

Van Geffen twee keer raak
De Rode Leeuwen deden dit allerminst 
en zetten er zelfs nog een tandje bij. 
De ploeg combineerde er vrij op los en 
invaller Jort van Geffen gaf ruim een 
kwartier voor tijd zijn visitekaartje af en 
scoorde de 5-0. In de 87e minuut legde 
dezelfde Van Geffen zijn directe 
tegenstander in de luren. Na een 
fantastische draai binnen de zestien, 
schoot hij schitterend de 6-0 langs de 
doelman van GRC, die door deze actie 
op het verkeerde been stond. Met deze 
verdiende overwinning verstevigt 
Montfoort zijn zesde positie op de 
ranglijst en doet goed mee in de subtop. 
Of de ploeg de aansluiting zou kunnen 
maken naar de top zal aankomende 
zaterdag blijken als het naar Sliedrecht 
moet, dat momenteel derde staat.

door Gerard van Hooff
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Nicky Besamusca schiet hier snoeihard de openingstreffer binnen
(voor meer actiefoto’s; zie www.kijkopijsselstreek.nl).

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor 
speelronde 9.
Opvallend was de monsterscore van Montfoort SV’19. De ploeg 
liet geen spaan heel van het bezoekende GRC-14. De fusieclub 
won met maar liefst 6-0.
Het blijft kwakkelen bij FC Oudewater. Ditmaal werd op eigen 
veld van lijstaanvoerder TAVV verloren. Door de 1-3 nederlaag is 
de ploeg afgezakt tot de 11e plaats en heeft slechts 2 punten 
meer dan rode-lantaarndrager Blauw-Zwart.
De wedstrijd tussen Haastrecht en Moerkapelle bleef in 
evenwicht. Op Nieuw Wilgenoord werd het een 1-1 gelijkspel.
In de derby tussen SPV’81 en WDS werd de eerste  een prooi 
voor de bezoekers uit Driebruggen. Hoewel SPV’81 op alle 
vlakken de betere ploeg was gingen de punten naar WDS.
Linschoten had geen moeite met Sportief. De uitwedstrijd werd 
simpel met 0-5 gewonnen.

VOETBALWEEKEND
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Programma zaterdag 30 november
Sliedrecht - Montfoort S.V. ‘19 14.30
Sporting Leiden - FC Oudewater 14.30
Linschoten - NSV ‘46 15.00
Floreant - Haastrecht 11.30
Amerstolse S.V. - SPV ‘81 14.30
WDS - BSC ‘68 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Oudewater - TAVV 1 - 3
Het duurde nog geen veertig seconden of de eerste bal lag al achter 
de Oudewaterse doelman Arnold de Ruyter. Met een fraai schot liet 
Jeffrey Pieterse de Oudewaterse keeper, die overigens zeker niet 
slecht acteerde, volkomen kansloos; 0-1. De eerste twintig minuten 
van de wedstrijd deden het ergste vrezen voor de Oudewaternaren. 
Na een foutieve pass van Simon la Lau kwam de gevaarlijke Ter Aarse aanvaller 
Nick Straver ook in schietpositie, zijn schot scheerde echter rakelings over de lat. 
Toen Pieterse een paar minuten later vanuit eenzelfde situatie weer kon aanleggen 
en scoren leek de Oudewaterse kans op een goed resultaat al bijna nihil; 0-2 (10e 
min.). 
Eerst na een minuutje of twintig kwamen aanvoerder Van Sprundel & Co wat meer 
in de richting van het doel van de tegenstander. Een uitglijder van Sven Rietveld 
zorgde ervoor dat er op dat moment geen aansluitingstreffer kon worden 
genoteerd. De Oudewaterse ploeg kwam wat beter in de wedstrijd en een aantal 
goede voorzetten vooral vanaf de linkerkant veroorzaakten de nodige onrust bij de 
bezoekers, maar daar bleef het voor de rust dan ook bij.
Onder de bezielende leiding van Sjoerd Wiltenburg werd gelijk na de aftrap het 
doel van Edwin Pieterse weer opgezocht en kwamen er ook wat kansjes. 
Maar zoals zo vaak viel het doelpunt aan de overzijde van het veld. Het was weer 
de ex-Nieuwkoper Jeffrey Pieterse die voor zijn derde doelpunt ging. Vanuit een 
vrije trap op zo’n meter of dertig zorgde hij voor de 0-3. Alleen in dit geval leek 
doelman de Ruyter niet geheel kansloos (51ste min.). Het betere spel van 
Oudewater leverde uiteindelijk toch een verdiende treffer op. Uit een voorzet van 
Wouter van Sprundel kopte Ivo Anbergen keurig binnen; 1-3 (60ste min.). Met 
diverse wissels zette trainer Akkermans de ploeg nog wat beter neer en hadden de 
Oudewaternaren nu ook meer grip op het middenveld. Met zijn chocoladebeen 
probeerde verdediger Joost Miltenburg doelman Pieterse te verschalken, maar dit 
lukte net niet. Een kopbal van Menno Venhof uit de hierop volgende hoekschop 
werd ook een prooi voor de keeper uit Ter Aar. De onder nummer 9 spelende 
Dorus Boddeke wist tot tweemaal toe de hem geboden ruimte niet benutten en aan 
de overkant had ook Venhof het geluk niet aan zijn kant; zijn kopbal belandde 
buiten het bereik van goalie Pieterse op de lat. Oudewater kreeg uiteindelijk niet 
wat het, gezien het spelbeeld in vooral de tweede helft, wel verdiende namelijk één 
punt. Ook Jeffrey Pieterse kreeg niet wat hij verdiende, in tegenstelling tot wat er 
bij het betaalde voetbal voor staat,  mocht hij de wedstrijdbal niet houden.

Sportief – Linschoten 0-5
Bij Linschoten lijkt het lek boven. In de Woerdense Verlaat werd 
hekkensluiter Sportief van ex-Linschoten-trainer Sloof op een 0-5 
nederlaag getrakteerd. De vijf doelpunten werden door vijf 
verschillende spelers gemaakt. Belangrijker was echter het feit dat 
achterin de nul gehouden werd. Aanvoerder Sam da Cruz opende de score voor de 
Linschotenaren en nog voor de rust zaten de bezoekers door scores van Braakensiek 
en Van Kouwen op de spreekwoordelijke rozen; 0-3.

Haastrecht  - 
Moerkapelle 1-1
VV Haastrecht ontving 
zaterdag op sportpark 
Wilgenoord Moerkapelle. Die ploeg 
had vooraf vier punten achterstand op 
de ploeg van Marco Versloot. Na 90 
minuten zou dat verschil hetzelfde 
blijven. De ploegen waren aan elkaar 
gewaagd en gingen rusten met een 0-0 
tussenstand.
Na rust waren het de bezoekers die de 
leiding namen. Het was Moerkapelle 
aanvaller Tim Koorevaar die zijn ploeg 
op voorsprong bracht. Haastrecht 
reageerde uitstekend en kwam niet veel 
later langszij. Wie anders dan topscorer 
Thijmen Raateland kon worden 
geknuffeld. De 1-1 zou ook de 
eindstand worden. Na 9 wedstrijden 
staat Haastrecht op een mooie derde 
plaats. Komende zaterdag moet de 
ploeg op bezoek bij Bergambacht. 
Bergambacht maakt een uitstekend 
seizoen door en heeft inmiddels 
4 punten meer dan Haastrecht 
vergaard. De enige nederlaag die 
Bergambacht moest incasseren was 
tegen koploper Floreant. De ploeg 
waar Haastrecht op 21 september ook 
tegen onderuit ging.

door Joop Kurver

indrukwekkende minuut stilte voor het 
onlangs overlijden van de 48-jarige 
Dennis Sluijk, voormalig FC Utrecht 
speler en oud-trainer/coach van onder 
andere MSV’19.

Besamusca
Na de aftrap van GRC stonden letterlijk 
alle spelers een minuut stil in de strijd 
tegen racisme. Een landelijke actie 
afgelopen weekend in zowel het betaalde 
als het amateurvoetbal. Montfoort nam 
na het tweede fl uitsignaal van arbiter 
Niels Boel direct het initiatief en liet GRC 
zien dat er afgelopen zaterdagmiddag 
niets te halen viel voor de Giessenaren. 
Met prima combinatievoetbal werd GRC 
in een zeer hoog tempo van het ‘kassie 
naar de muur’ gestuurd en gewoonweg 
van de mat gespeeld. Een vrije trap van 
Bakker ging in de tweede minuut maar 
net naast en vijf minuten later kon 
doelman Muilwijk nipt de gevaarlijk 
kopbal van Van Loen pareren. In de 11e 
minuut stond de defensie van GRC te 
blunderen en schoot Nicky Besamusca 
de bal via de rug van een verdediger 
snoeihard in de touwen, 1-0. In de 25e 
minuut kreeg ook GRC een mogelijkheid 
toen Van Rossum vernietigend uithaalde, 
maar doelman Vianen wist zijn inzet te 
stoppen. Zeven minuten later werd de 
bal na een verre ingooi doorgekopt, 
waarna de zeer gedreven Timo Bakker 
binnen de zestien fraai de 2-0 op zijn 
naam zette.

Van Loen en Scholman
Na de thee werd de wedstrijd al in de 

Voor de wedstrijd stond Montfoort 
samen met GRC-14 en WNC met 
11 punten uit 8 wedstrijden op een 
gedeelde zesde plaats. Voor zowel 

Montfoort als GRC was er alles aan 
gelegen om als winnaar van het veld te 
stappen.
Voordat de wedstrijd begon was er een 

Na een benutte penalty van Tom Mooy 
was het helemaal over en uit. Voor de 
statistieken droeg Daan Roozenboom 
zijn steentje nog bij aan de uiteindelijke 
einsuitslag; 0-5. Met 7 punten uit 
achtwedstrijden staat Linschoten op de 
derde plaats van onder. Bodegraven 
-ook 7 punten-  is in zicht en Rohda’76 
(9 uit 9) binnen handbereik.
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Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.

Wij zijn op zoek naar:

MEDEWERKER werkplaats
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

WWW.VERBURGWAARDER.NL

* De actie loopt van 22 november tot en met 8 december 2019. Vraag naar de voorwaarden.

BLACK FRIDAY
MATRAS 
50% 
KORTING*

2e

City Bed IJsselstein
Utrechtsestraat 20, 3401 CV  IJsselstein
T 030-6870321

Di t/m do 9.30 - 18.00 uur
Vr 9.30 - 20.00 uur
Za 9.30 - 16.00 uur

1e MATRAS  1.699,-
2e MATRAS 849,-
1e MATRAS  1.699,-
2e MATRAS 849,-

 
 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

WIJ BIEDEN:
• Een uitdagende functie

• Een informele werksfeer in een 

open organisatie

• Opleidingsmogelijkheden

• Een goed salaris en dito 

arbeidsvoorwaarden

SOLLICITEREN?
Stuur je cv en motivatie naar personeel@deheerlandenwater.nl.
Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Jos van Hattum, 
Hoofd Personeelszaken op 06-815 154 80. Voor inhoudelijke vragen 
over deze functie graag contact opnemen met Peter Kamsteeg, 
directie, op 06-1052 8864. De volledige functiebeschrijving wordt op 
aanvraag toegezonden. 

MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF OP: 
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL
NOORDZIJDSEWEG 145A - POLSBROEK

�  /DEHEERLANDENWATER

�  /HEERLANDENWATER

�  /DEHEERLANDENWATER

WERKVOORBEREIDER/PROJECTADMINISTRATEUR

Je werkt nauw samen met de projectprojectleider bij het opzetten en 
voorbereiden van groen- en baggerprojecten, in de grond- weg en 
waterbouw. Je hebt kennis van bestekken (RAW/UAV-GC) en goed kunnen 
communiceren is als een tweede natuur voor je.

HOOFD BEDRIJFSBUREAU

Als Hoofd Bedrijfsbureau inspireer en stimuleer je collega’s om samen 
projecten binnen te halen die passend zijn binnen de visie en capaciteiten 
van het bedrijf. Je levert kwaliteit en hebt veel gevoel voor procesmatig 
werken. 

CALCULATOR

Je komt te werken in een klein en hecht team en helpt ons mooie projecten 
binnen te halen. Daarnaast maak je kostprijsberekeningen aan de hand van 
een programma van eisen, bestekken en tekeningen. Ook onderhoud je 
contact met leveranciers, klanten en adviseurs m.b.t. calculaties.

BEKIJK ONZE VACATURES OP
 WWW.DEHEERLANDENWATER.NL

DE HEER LAND EN WATER
De Heer land en water is een innovatief bedrijf. Zij creëert leefomgevingen 
voor mensen door aanleg, beheer en onderhoud, met aandacht voor 
dieren, planten en bomen. Daarmee draagt De Heer land en water bij 
aan prettige, veilige en duurzame openbare buitenruimtes met oog voor 
veiligheid, milieu en ecologie. Hiervoor maken wij effectief en efficiënt 
gebruik van mensen en materieel. 
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Linschoten, zijn wij nog niet in je straat geweest?
Goed nieuws, want dan kun je nog kosteloos profiteren 
van een gratis glasvezelaansluiting. De aanleg is nog in 
volle gang in Linschoten en we gaan hard. Maar als we 
nog moeten graven in jouw straat, kun je nog meedoen. 

Sluit dan vandaag nog een abonnement af bij één 
van de providers en wij zorgen voor een aansluiting 
in jouw huis. Zo bespaar je minimaal €450 en je bent 
klaar voor de toekomst.
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