
Hoe groter, hoe beter het rendement, lijkt momenteel nog steeds een 
aantoonbaar verband. Windmolens op land van het modernste type -op 
bestelling leverbaar- leveren 3 tot 5 megawatt-uur (MWh) en hebben een 
wiekencirkel van 160 meter, met de as op 85 meter hoogte, dus een totale 
hoogte van 245 meter. Eén zo’n molen op de Westerwal tegenover de grote kerk 
zou zes maal zo hoog zijn als de toren (die is 42 meter hoog), en als hij omvalt 
bij oostenwind valt hij tot halverwege de Zwier Regelinkstraat, bij westenwind 
tot op het oude stadhuis, bij zuidenwind dwars over plan Papenhoef.
De grootste windmolen van Nederland staat momenteel op de Maasvlakte, 
hij heeft wieken van 107 meter, is 260 meter hoog en levert 12 MWh stroom 
voor ruim 16.000 huishoudens.
Ter illustratie hier een foto van de gondel van deze windmolen voordat hij dit 
voorjaar opgehesen werd naar zijn zuil op 153 meter hoogte. Is het overdreven 
om bezwaar te hebben tegen vier van zulke dingen in je achtertuin?

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Brandbrief: Ruige Weide 
hijst de stormbal
De verontruste bewoners van de Ruige hebben een brandbrief gestuurd 
aan het gemeentebestuur van Oudewater. Dit naar aanleiding van 
kaartbeelden waarin de gemeente de polders rond de Ruige Weide heeft 
aangewezen als geschikte locatie voor vier mega-windturbines en een paar 
grote velden met zonnepanelen.

De brief aan B&W was voor onze 
redactie aanleiding voor een gesprek 
met Harry van der Voort, Trudy van 
Oorschot en Piet Soons, allen 
woonachtig aan de Ruige Weide.
Piet: “We zijn compleet overvallen door 
het idee een windpark Ruige Weide aan 
te leggen. Zonder dat de buurt ergens 
van wist bleken opeens plattegronden 
van de Ruige weide te circuleren met 
240 meter hoge windturbines en vele ha 
grote zonnepaneelvelden. Zelfs de 
boeren op wier land dat alles is 
ingetekend, wisten van niets. Zo ga je 
toch niet met je burgers om. Zulke 
ingrijpende plannen dien je eerst en 
vooral met de plaatselijke bewoners te 
bespreken. Ook al zijn het nog maar 
schetsen, alle huizen in de buurt zijn 
vanaf nu besmet en daardoor miljoenen 
minder waard. En dat in het besef dat 
allerlei andere partijen er goed geld aan 
gaan verdienen.”
Trudy: “Molens van dit kaliber zijn tot op 
grote afstand hoorbaar. Dag en nacht. 
In alle onderzoeken wordt erkend dat 
dergelijke turbines binnen twee kilometer 
aantoonbare gevolgen hebben voor 
gezondheid en leefbaarheid. Bij sommige 
mensen hier aan de Ruige Weide staan 
ze ingetekend op slechts 300 meter van 
hun huis. Wie wil hier straks met dat 
permanente gekmakende gezoef van 
wieken nog wonen?

In Noorwegen, Duitsland en 
Denemarken hebben ze heel andere 
normen dan wij hier in Nederland: 
daar moet de dichtstbijzijnde woning 
minimaal vijf keer zo ver bij de 
windgenerator vandaan als hier. 
Zouden hier niet dezelfde normen 
moeten gelden?”
Om dit onzalige plan van de kaart te 
krijgen hebben de bewoners van de 
Ruige Weide een actiegroep gevormd. 
In een brief aan B&W hebben ze hun 
verontrusting kenbaar gemaakt. En er 
zijn veel vragen. Harry: “Waarom doet 
Oudewater een aanbod dat ver uit gaat 
boven de eigen behoefte aan energie? 
En welke gedachten liggen onder het 
idee dat de Ruige Weide een geschikte 
plek is voor grote windturbines aan de 
achterdeur en grote zonnepanelenvelden 
aan de voordeur?”
De groep is niet van plan dit zomaar te 
laten gebeuren. En roepen bewoners van 
omliggende buurten, zoals Hogebrug, 
Hoogeinde, Papekop, Oosteinde van 
Waarder en Hekendorpse Buurt op om 
ook in verzet te komen. Want daar gaat 
men ook last krijgen van die turbines.
Reacties kan men sturen naar 
duurzaamruigeweide@gmail.com
Wordt vervolgd.

Peter van Schaik: Een duurzaam bad, 
klaar voor de toekomst.

Secretaris-generaal Erik Gerritsen van 
VWS in uitzending Montfoort Vitaal
Erik Gerritsen van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport was zondag tafelgast in de 
tweede uitzending van Montfoort 
Vitaal. Voorafgaande aan de 
opname sprak hij met onder 
andere de Buurtsportcoach, 
spelbegeleiders, wethouders Yolan 
Koster en Herman Wiggen en Adri 
van Montfoort van het Jeugdteam. 
Hij benadrukte hierbij hoe mooi 
hij het initiatief Montfoort Vitaal - 
en binnen dat kader Jeugd aan Zet 
- vindt: "Ik geloof echt in de kracht 
van kleine gemeenschappen. 
Wat mooi om te horen dat zo'n 
initiatief met zo'n klein bedrag en 
een fi losofi e om jonge talenten in 
te zetten zoveel kan bereiken."
In maar liefst vijftig gemeenten 
organiseerden zo'n 2.500 jongeren 
deze zomer allerlei maatschappelijke 
activiteiten. Het gaat om gemeenten tot 
60.000 inwoners die meedoen aan het 
programma Jeugd Aan Zet, dat in 
samenwerking met Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT) de projecten 
organiseert. Montfoort was een van de 
eersten die hieraan mee deed. Mede 
daarom bezocht de secretaris-generaal 
Gerritsen het project. Eerder bezocht 
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Vers van de boerderij
Steeds vaker zie je onderweg stalletjes met fruit en groenten staan. Bij kwekerijen, boerderijen 

en kleine winkeliers. Maar ook het aantal automaten met bakjes aardbeien, kaas, ijs en 

tappunten voor verse melk langs fiets- en wandelroutes groeit.

Een kleine selectie
• Automaat voor aardbeien en melktap bij 

boerderij Boer-de Gier,

Goudseweg 170, Haastrecht

• Melktap bij Farm Camps Stolkse Weide

Bovenkerkseweg 49, Stolwijk

• Melktap bij de Vlisterhoeve

Fietsen voor mijn eten
Feit is dat mensen vaker willen eten uit de eigen 

streek, minder plastic verpakkingen willen 

verbruiken, verspilling tegen willen gaan en graag 

ondernemers in de eigen regio steunen. En als je 

het ook nog op de fiets doet, beweeg je ook nog 

Y www.fietsenvoormijneten.nl/regio

it de streek

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens 
naar administratie@ijsselbode.nl

MET GROTE SPOED GEZOCHT:
bezorger voor de 

HEKENDORPSE BUURT
Heb je interesse in een goede bijverdienste?

of...
fietst/wandelt u graag een vast rondje en 
wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...

Planten gaan het water zuiveren, 
het chloor verdwijnt
Voor het nieuwe zwemseizoen wordt zwembad De Loete in Haastrecht 
omgevormd tot een natuurgezuiverd zwembad. Dit betekent geen chloor 
meer in het water, maar planten die het water zuiveren.

De Loete wordt een 
natuurgezuiverd zwembad

Om het water te zuiveren wordt nu nog 
gebruik gemaakt van chloor. Van april tot 
september gaan vele duizenden liters van 
deze chemische stof er doorheen. 
De Stichting Vlister Openluchtbaden 
(VOB) wilde hier van af.
Met een helofytenfi lter, een bak met 
speciaal geselecteerde planten kan het 
water nu op een natuurlijk manier 
worden gezuiverd. Het resultaat is 
schoon en veilig zwemwater, maar ook 
zachter en dat allemaal zonder 
chloorlucht. Het water wordt o.a. 
verwarmd met zonne-energie. 
Het wordt een duurzaam zwembad en de 
VOB is verheugd om dit in de komende 
maanden te gaan realiseren.
Voorzitter Peter van Schaik vertelt dat 
vijf jaar geleden dit plan is ontstaan. 
De gemeente Krimpenerwaard heeft in 

totaal zeven zwembaden, waarvan de 
VOB er twee heeft. Zij worden allen 
ondersteund door subsidies. De VOB 
wilde zich graag onderscheiden ten 
opzichte van de andere baden.

Duurzaamheid
VOB ging zich richten op duurzaamheid 
en wat dit voor haar kon betekenen. 
De twee locaties Stolwijk en Haastrecht 
werden grondig bekeken. Het resultaat 
was dat er eerst in Ons Polderbad in 
Stolwijk sundiscs geplaatst werden. 
Dit leverde een besparing van 70% aan 
gasverbruik op. Voorts werd er voor de 
nachten een isolatiefolie op het zwembad 
gelegd om de warmte van het water vast 
te houden. Tevens werd op deze locatie 

gekozen om chloor zelf aan te maken 
door middel van pillen zodat er door het 
dorp geen vrachtwagen met vloeibaar 
chloor meer door de straten hoefde te 
rijden.
Deze duurzaamheidgedachte kreeg bij 
het bestuur VOB steeds meer vorm. 

hij Bloemendaal en Laren, waar ook 
soortgelijke projecten van de grond zijn 
gekomen. Wat hij over het initiatief - dat 
oorspronkelijk opgezet werd door de 
Buurtsportcoaches en ADFYS - hoorde, 
maakte hem erg enthousiast: "Hoe mooi 

is het ook te horen dat uiteindelijk 
jongeren eerst vragen hoeveel uren ze 
moeten doen om een waardebon te 
verdienen. Vervolgens draaien ze 
uiteindelijk het dubbele aantal uren, 
omdat ze het leuk vinden."
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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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 30: 10.00 uur Ds. C. Blenk
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 30: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 30: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 30: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 30: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 30: 10.00 uur Ds. P. Rebel

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 30: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK 
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 30: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. L.M. Jongejan

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 30: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 30: 09.00 uur Eucharistieviering

BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 30: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C.J. Barth

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 dinsdag 16 juli 2020
BENJAMIN
zoon van Guus en Anouk Knotters
Dijkgraafl aan 153
3421 XD Oudewater
Op woensdag 22 juli 2020
ROOS Julia Francisca
dochter van Jelle en Evelien Peeters
Diemerbroek 11
3464 HP Papekop
Op vrijdag 24 juli 2020
BO
dochter van 
Alfons en Debby van Dam
zusje vanLiv
Kabelslag 9
3421 KZ Oudewater
Op vrijdag 7 augustus 2020
JORDI Andreas Maria
zoon van André en Peggy Benschop
broertje van Sophie
Anne Franklaan 44
3417 GE Montfoort
Op donderdag 13 augustus 2020
LYDIA
dochter van G.P. Cromwijk en
J.M. Cromwijk-Kooiman
zusje Samuel, Hannah, Esther en Job
Willeskop 162
3421 GW Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Orgelconcerten in Oudewater
Maandag 31 augustus is het tweede concert in een serie van drie in de 
Franciscuskerk van Oudewater. Organist Geerten Liefting laat van zich horen. 
Geerten is in de omgeving geen onbekende omdat zijn standplaats momenteel 
Woerden is. Maar ook landelijk is hij een bekende in de orgelwereld. Geroemd wordt 
hij om zijn improvisaties bij bijvoorbeeld ‘de stomme fi lm’. Ook de 31e zal hij van zijn 
improvisatietalent iets laten horen. Daar omheen zijn het drie Franse componisten die 
op het programma staan: Pierné, Franck en Alain. Een programma wat is geschreven 
voor het Maarschalkerweerd orgel.
U bent welkom vanaf 19.30 om de kerk eens goed te bewonderen. 
En om 20.00 start het programma met een toelichting van de organist. 
U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres: 
concertenoudewater@gmail.com. Tevens kunt u bij de ingang gebruik 
maken van een pinapparaat inzake de entree.

Onnodig veel lichtvervuiling en energieverspilling bij bedrijven

Ruim 70% van bedrijven houdt 
lichten onnodig aan in de nacht
De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hebben in het kader van de 
NachtvandeNacht campagne afgelopen weken ‘s nachts 1.327 bedrijven 
gefotografeerd. De foto’s werden willekeurig gemaakt in verschillende 
gemeenten van alle provincies. Maar liefst 72% van de bedrijven had 
onnodige verlichting branden. Bij 48% brandde de binnenverlichting,
bij 38% de buitenverlichting en 14% van de bedrijven had zowel binnen als 
buiten de verlichting branden. 
Bedrijven verspillen met onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen 
kWu (stroomverbruik van 150.000 huishoudens) Dit blijkt uit een schatting van ECN, 
het nationale instituut voor energie-innovatie. Annie van der Plas, directeur van de 
NMF’s: “Het is absurd hoeveel bedrijven ‘s nachts lichten laten branden. En er is een 
simpele oplossing, door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch 
gedoofd en springt het aan bij onraad.”

Regionale verschillen
Het aantal bedrijven dat de lichten aanhad, was met 88% het hoogst in 
Noord-Holland. En het laagst in Brabant met 51%. De meeste binnenverlichting 
brandde in Zuid-Holland. Daar was de binnenverlichting aan bij 71% van de bedrijven. 
De minste binnenverlichting brandde in de provincie Drenthe (28%). Noord-Holland 
en Utrecht scoren met 56% het hoogst als je kijkt naar buitenverlichting. Brabant 
scoorde het laagst: daar liet 15% van de bedrijven buitenverlichting aan.

Licht aan voelt veiliger
De meest genoemde reden waarom bedrijven de lichten de hele nacht laten branden, 
is vanwege “veiligheid, tegen inbraak”. In de praktijk blijkt dat inbrekers juist licht 
nodig hebben bij het inbreken en dat licht op sensors (die aangaan bij beweging) een 
afschrikkende werking heeft. Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht 
plotseling aanspringt door een bewegingsdetector trekt meer de aandacht dan een 
gebouw waar continue de verlichting aan staat.

Oproep
De komende weken sturen de 
NMF’s de bedrijven die zijn gefoto-
grafeerd hebben de foto van hun 
verlichte panden. Ook ontvangen 
bedrijven aanbevelingen om het 
pand duurzamer en veilig te 
verlichten. Samen met Jacco 
Vonhof, voorzitter van 
MKB-Nederland en ambassadeur 
van de Nacht van de Nacht, dagen 
de organisaties bedrijven uit om 
tijdens de Nacht van de Nacht van 
24 oktober 2020 alle lichten te 
doven en dat hierna te continueren. Het bespaart veel geld en energie en zorgt voor 
een mooiere sterrenhemel in Nederland. Het is daarnaast ook beter voor (nacht)
dieren en de gezondheid van mensen. Uit onderzoek blijkt tevens dat 8 van de 
10 Nederlanders wil dat bedrijven de reclameverlichting en aanlichting van de 
bedrijfspanden dooft. Door sensoren aan te brengen kunnen bedrijven tevens zorgen 
voor een goed afschrikwekkend effect op inbrekers. Het idee is om dit onderzoek te 
herhalen om te kijken wat het effect is van de oproep en de adviezen aan bedrijven.

Zomer
De zomer komt langzaam ten einde. Na een ongekend lange hittegolf 
van 18 dagen is het heerlijk om weer onder een dekbed te slapen. 
Want dat is het ergste aan hittegolven: ‘s nachts is het te warm om 
lekker te slapen. Moeten we dan toch maar collectief aan de airco? 
Het zou kunnen in mijn huis zonder het klimaat verder te belasten. 
Na mijn eerste volle jaar met zonnepanelen had ik bijna 700 Kwh 
over op mijn energierekening. Het was een aparte ervaring om op 
mijn jaarafrekening twee nullen te zien staan voor 
elektriciteitsverbruik en de mededeling dat die 700 Kwh niet 
verrekend konden worden met de afname en ik dus geld terugkreeg. 
En met een bewuste actie om een aantal kamers niet meer te 
verwarmen was ook mijn gasverbruik gedaald tot bijna 600 kuub 
onder het gemiddelde voor een éénpersoons huishouden in een 
hoekhuis. Zonder dat ik in een oncomfortabel koud huis woon. 
Ik heb de thermostaat een graadje lager gezet, de verwarming in de 
badkamer en de slaapkamer uitgezet en toch lekker gewoond. 
Het zou nog beter kunnen als ik mijn bureau naar beneden in de 
woonkamer zou verplaatsen en alleen daar en in de keuken nog de 
verwarming aan zou zetten. Maar zover ben ik nog niet.
Inmiddels is, als ik buiten ben, het aantal vliegtuigstrepen dat ik 
waarneem vanaf mijn terras weer gestegen tot regelmatig vijf op enig 
moment. Aan het begin van de coronacrisis was dat gewoon nul. 
Kennelijk wordt er toch weer veel gevlogen. Ik durfde dat niet aan dit 
jaar. Als er eenmaal een vaccin is garandeer ik niet dat ik niet meer 
ga vliegen, maar je denkt er toch wel meer over na. 
Voor de coronacrisis had ik een half oog op de Baltische staten voor 
een rondreis, maar die moeten nog maar even wachten.
En verder was de zomer dit jaar vooral saai. De tour gaat dan 
weliswaar alsnog van start a.s. zaterdag, maar dat is mosterd na de 
maaltijd. Voor mij begint de zomer altijd pas als de tour van start 
gaat en dan zit ik drie weken aan de buis gekluisterd (met name als 
de zon schijnt en het op mijn terras te warm is om buiten te zitten). 
De TV bood ook al geen uitkomst. En we moesten het doen met een 
herhaling van ‘We zijn er bijna’ en grepen uit het TV-verleden met 
BN-ers die daarover allerlei niet wetenswaardige verhalen vertelden. 
En de zoveelste herhaling van fi lms die ik al meerdere keren heb 
gezien. Toch maar weer naar de streaming-diensten om nog wat nieuw 
materiaal te zien.
Moge dat vaccin maar snel komen. Hoewel: ik heb zo mijn 
bedenkingen bij de snelheid van de Russen op dat vlak.
Trudie Scherpenzeel

BLIK op ...

Op zaterdag 29 augustus is 
organist Nico Blom voor de eerste 
keer te gast in de Grote kerk te 
Oudewater. Hij zal beide 
historische orgels laten horen in 
een gevarieerd programma.
Drie van de te spelen werken zijn 
Nederlands: Thema met Variaties van 
Hendrik Andriessen, verder een werk 
van zijn broer Henny Blom en een 
Charleston van Margreeth Chr. de Jong. 
Tussendoor klinken twee bekende 
klassieke werken van Fauré en Mozart.
Nico Blom (1964) studeerde orgel aan 
het Rotterdams Conservatorium bij 
André Verwoerd en Bernard Winsemius. 
Ook bekwaamde hij zich daar in koor- 
en orkestdirectie en diverse 
kerkmuzikale vakken. Hij is organist te 
Gorinchem.
Het concert in de Grote kerk begint om 
15.00 uur en de toegang is vrij.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Hoge zonnebloemen

De twee zusjes Marcella en Leah de Bruyn uit Papekop hebben van het voorjaar in 
hun tuintje zonnebloemen gezaaid. En nu komen ze erachter dat ze wel erg hoog 
geworden zijn. Zou dat iets met het zonnige weer te maken kunnen hebben?
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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

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.

OPEN DAG
zaterdag 5 september

10.00 - 15.30 uur

Maak kennis met 
de docenten en het 

nieuwe cursusaanbod

CORONAPROOF
OPEN LESSEN

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

RESERVEREN VOOR OPEN LESSEN 
VERPLICHT. MEER INFO OP:

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Bedroefd omdat we hem enorm gaan missen, 
maar met grote bewondering en diep respect voor 
zijn positieve levenshouding, moeten wij afscheid 
nemen van mijn lieve man, onze betrokken vader, 

schoonvader, trotse opa en opi

Arie Cornelis de Langen
* Vlist,  † Vlist,
24 februari 1932  13 augustus 2020

Hetty de Langen-Verhoef

Kees en Marga
    Josien

Ineke en Jan
    Suze
    Karen en Hans, David
    Eline en Casper

Linda en Hans
    Judith
    Arjan
    Rianne B
    Iris
    Suzanne

West-Vlisterdijk 18
2855 AH  Vlist

Uw medeleven in de vorm van kaarten wordt erg 
op prijs gesteld en kan naar bovengenoemd adres 

verzonden worden.

De begrafenis heeft op 19 augustus jl. 
plaatsgevonden op de algemene begraafplaats 

te Haastrecht.

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de 
enorme steun die wij hebben gekregen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, trotse oma en 
overgrootmoeder

Hennie Koomans - Nap
De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, 
brieven, kaarten en bloemen hebben ons goed 
gedaan en helpen ons deze moeilijke periode door 
te komen.

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze 
dan ook met ons heeft meegeleefd. 

Familie Koomans

Waarder, augustus 2020

Omdat het voor ons niet mogelijk is u allen 
 persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van 
medeleven en belangstelling na het overlijden van

Gijsbertha Maria Ahles – Bosma
willen wij u langs deze weg onze 

 hartelijke dank betuigen.

Familie Ahles

Waarder, augustus 2020

Je was de tijd kwijt,
en vele dingen.
En dan ineens die glimlach,
dat gebaar, een herinnering aan vroeger.
Het hoorde zo bij jou,
en jij hoorde zo bij ons...

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen 
hebben wij afscheid genomen van moeders, 

onze lieve oma en ouwe oma

Quirina Maria 
de Jong - Houdijk

-Krien-
weduwe van Ties de Jong

* 11 maart 1933  † 21 augustus 2020

Gijs en Dineke

Wim

Gerard en Marion

Bea en Bram

Anita en Eric

Martin en Ingrid

Kleinkinderen en achterkleinkind

Moeders is thuis aan de Provincialeweg Oost 72c.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats op vrijdag 
28 augustus.

Provincialeweg Oost 72c, 2851 AH Haastrecht
U kunt ook online condoleren op 

www.brouwerdekoning.nl/condoleanceregister

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 26 augustus
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Tuinzaal
 Geen creasoos vanavond
Donderdag 27 augustus
10.00 Spelletjes Tuinzaal
Vrijdag 28 augustus
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst PGO kerk Tuinzaal
 Voor bewoners en buitenaf, beide opgeven 

via lijst in de hal of bellen 562214
Zaterdag 29 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 30 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 31 augustus
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Wandelen met de Zonnebloem
14.45 Bijbelkring Tuinzaal
Dinsdag 1 september
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
 Ook voor mensen van buitenaf.

God is getrouw 
 
Met droefheid delen wij u mee dat de HEERE op Zijn 
tijd tot Zich heeft genomen onze vriend en opa
 

Teus de Bruyn

Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen de 
liefdevolle nabijheid van de Heere, onze God toe.
 
Fred, Anneke, Mkoki en Progress Westerink

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

Levering, reparaties

en onderhoud

van alle automerken!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Na zes maanden droog staan was er eindelijk weer eens wielrennen 
dat op de Nederlandse publieke omroep werd uitgezonden: 
het Nederlands Kampioenschap, zaterdag de dames en zondag de 
beroepsrenners, op een volgestorte vuilnisbelt van de VAM, de Vuil 
Afvoer Maatschappij zoals die in gewone taal sinds 1929 heette.
De maatschappij haalde ongesorteerd afval uit de randstad, 
vercomposteerde het in het Drentse Wijster in enorme betonnen 
troggen. De compost was bedoeld om de schrale Drentse 
heidegronden vruchtbaar te maken. Enorme zeven trilden dag en 
nacht, en transportbanden bouwden continu aan bergen restafval dat 
niet gecomposteerd kon worden, plastic, glas en ijzer, waar de 
scharrelaar wekelijks honderden roestige (na acht weken in de 
compost) aardappelschilmesjes kon vinden.
Op die berg van de Noord- en Zuid-Hollandse welvaart, geachte lezer, 
heeft de provincie Drenthe een wielerparcours aangelegd, keurig 
geasfalteerde paden en de laatste 200 meter zijn bestraat met 
rivierkeien, zoals de Via Diamantina in Ferrara. De verslaggever 
noemt het kasseien, maar dat zijn min of meer rechthoekig gehouwen 
stukken graniet of porfi er, dit is eigenlijk grof grind.
En hoe noemen ze die heuvel? Je houdt het niet voor mogelijk: 
de VAM-berg, de Col du Vam, hoe krijg je het verzonnen? 
Noem het dan minstens de Spilberg, het Scheivlak of de Puist de 
Dump naar analogie van de Puy de Dôme, maar geen Vamberg, 
dat toppunt van fantasieloosheid.
Waarom heeft onze onvolprezen Koninklijke Wielren-unie dit 
surrealistische parcours gekozen? Primo, de provincie Drenthe was 
sponsor, en secundo, met een paar kilometer schapengaas kon het 
‘hermetisch’ en corona-proof voor het publiek worden afgesloten, 
met nog een extra optie achter de hand, waarover straks meer. 
Geen cafeetje, geen frietwagen en zelfs geen enkele dixie langs het 
parcours, geen bezoekers en trouwens ook geen politie om ze weg te 
jagen.
Op de TV-coverage was niks aan te merken, prima in beeld gebracht.
De renners moesten 25 keer over een bult die 43 meter boven het 
vlakke Drentse land uitsteekt. Op zich voor geen enkele beroeps-
renner een probleem, en bovendien was de race 20 kilometer ingekort 
vanwege de harde wind. Geen vergelijk met de 25 beklimmingen uit 
de Ronde van Vlaanderen, die veelal geheel met kasseien belegd zijn, 
en de meeste zijn veel langer, steiler of beide. Niettemin: een 
prachtige wedstrijd, met de topfavoriet die 45 kilometer voor het 
einde weg demarreerde van de rest, en na nog eens zeven rondjes van 
7 kilometer met anderhalve minuut voorsprong op nummer twee over 
de eindmeet kwam, die de Wielrenunie op de top getrokken had. 
Van de 189 gestarte renners haalden er 17 de eindstreep.
Wat een overmacht, wat een demonstratie! Was het zwaar, vraagt de 
verslaggever? Ja, zegt de kampioen, iedereen wilde de hele tijd 
vooraan zitten, dus ben ik op het steile stukje vooruit gaan rijden. 
Nog 45 kilometer solo? Ja, zei de kampioen. En mag ik je eens 
vragen: zou dit ook niet een perfect corona-proof parcours zijn voor 
het wereldkampioenschap dat van de Zwitserse autoriteiten vanwege 
corona daarginds niet door mag gaan? 
Nee, zei de kampioen, het is te smal.
Otto Beaujon

NPO 3 dinsdag 1 september 2020 om 22.25 uur

Psycholoog Astrid van Jaarsveld 
in de documentaireserie Alleenzaam
In mei 2019 werd Astrid van Jaarsveld, praktijkhouder van PHHaastrecht, 
gebeld door televisiemakers. De vraag was of zij als psycholoog mee wilde 
werken met een documentaireserie voor de EO over eenzaamheid bij 
jongeren. De specifi eke vraag werd gesteld of zij zich wilde laten trainen 
om daarin ook gebruik te maken van een zeer nieuwe technologie in de 
psychologie: Virtual Reality.

Benieuwd naar de documentaireserie?
Op dinsdag 1, 8 en 15 september 
worden de afl everingen door de EO 
uitgezonden op NPO 3 om 22.25 uur.

Van Jaarsveld was direct enthousiast. 
“Als ik psychologen op TV zie, ben ik 

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

OUDEWATER ColumnVamberg ...

Rommel-verkopers zijn er inmiddels meer dan voldoende. Ruim 70 
deelnemers gaan hun rommel in hun tuin, garage, voor hun winkel of op de 
stoep voor hun huis in Oudewater of Papekop op zaterdag 29 augustus van 
11.00 tot 16.00 uur verkopen. Een soort alternatief voor de kleedjesmarkt 
die op Koningsdag niet door kon gaan. Maar dan vanuit eigen huis.

Rommelmarktroute Oudewater

Carola van Duiven organiseert de 
‘happening’. Ze geeft al heel vaak 
spullen weg en richt als hobby huizen 
gratis in, voor mensen die het niet breed 
hebben of geen idee hebben hoe ze het 
inrichten van een huis aan moeten 
pakken. Een soort ‘je huis voor een 
prikkie’ maar dan in Oudewater en niet 
op TV dus. “Ik wilde toch nog iets leuks 
organiseren aan het einde van de 
vakantie” zegt Carola. “Ik merkte dat er 
heel veel interesse voor een ‘rommel-
marktroute/doorgeefroute’ was”. 
Er werd een vergunning geregeld, 
richtlijnen voor corona-proof verkopen 
opgesteld, een Facebook-groep geregeld 
en natuurlijk werd en wordt er 
ruchtbaarheid gegeven aan de 
rommelmarktroute via de krant.
Inmiddels heeft een aantal kinderen zich 
aangemeld met ouders die assisteren en 
vele volwassenen die zelf hun kans 
schoon zien om dingen te verkopen die 
je niet zo makkelijk meesleept naar een 
rommelmarkt in de stad.
Ook een aantal winkeliers, waaronder de 
DA-drogist en Henny’s Home & Kids, 
gaan meewerken. Er zijn geen 
beperkingen. Van alles kan worden 
aangeboden. Van die oude wasmachine 
of koelkast die toch al lang in de weg 
stond, zelfgemaakte kunst, overtollig 
speelgoed, oude uitgelezen boeken, 
tuingereedschap of gehaakte tassen om 
maar wat opties te noemen. Natuurlijk 
kan er, net als op de kleedjesmarkten, 
ook muziek worden gemaakt of een spel 
gespeeld waar iets mee te verdienen valt. 
Een van de deelnemers zorgt ervoor dat 
er pony kan worden gereden. 
Wat er allemaal te doen of te koop wordt 
aangeboden is te zien op een 
Google-maps kaart die te vinden is 
in de Facebook groep Rommelmarkt/

Doorgeefroute Oudewater, of die te 
bereiken is door de bijgaande QR code 
te scannen. Alle verkoop- en activiteiten-
punten staan op de kaart aangegeven. 
Door erop te klikken zie je wat er 
aangeboden gaat worden.
“We hopen natuurlijk op een beetje mooi 
weer en op veel bezoekers”, vervolgt 
Carola. “Doordat iedereen op een ander 
punt begint, kunnen de Corona regels 
eenvoudig worden nageleefd. 
De deelnemers hebben de Coronaregels 
allemaal toegezonden gekregen en 
toegezegd die na te leven. Opgeven kan 
nog steeds via Facebook of whatsapp 
06-23190651. Vermeld je naam, adres, 

telefoonnummer, wat je gaat verkopen of 
weggeven. Voor de deelname wordt een 
vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd 
om de gemaakte kosten te dekken.
Je hoeft niet te vechten voor het beste 
plekje. Dat creëer je namelijk dicht bij 
huis of bij je winkel. Meld je tot en met 
28 augustus aan (dan ben je er zeker van 
dat je in de app vermeld staat) en kom 
vooral 29 augustus langs bij de 
deelnemers voor dat verrassende koopje 
of die leuke activiteit”.

Oudewaters initiatief meldt zich voor aankoop Abrona

Wat voor koper zoekt Abrona?
In een toelichting moesten potentiële 
kopers melden waarom zij van mening 
zijn geschikt te zijn voor de exploitatie 
van hotel-restaurant Abrona. Abrona 

heeft namelijk sinds de aankondiging van 
de sluiting aangegeven dat ze het pand 
bij voorkeur wil verkopen aan een koper 
die de horecavoorziening wil voortzetten 
met een sociaal maatschappelijke functie 
en een sterke lokale betrokkenheid. 
De voorkeur gaat volgens Abrona uit 
naar een partij van goede naam en faam, 
die aantoonbare ervaring heeft met de 
exploitatie van een hotel-restaurant, een 
onderneming met (regionale) sociaal 
maatschappelijke oriëntatie die 
aantoonbaar fi nancieel-economisch 
voldoende draagkrachtig is om Hotel 
Abrona te verwerven en exploiteren. 
Er zijn partijen en betrokkenen die 
beweren dat het Abrona alleen maar gaat 
om de hoogste bieder. Het lijkt er toch 
op dat andere factoren wel degelijk 
meegewogen gaan worden. Hoe zwaar 
elke factor weegt blijft onbekend.

Interessante aanbieding
Hoeveel partijen zich gemeld hebben bij 
Deloitte/Abrona die aan de eisen 
voldoen is onbekend. Een van de 
aanbieders lijkt in elk geval alle 
elementen, die Abrona bij voorkeur in 

een koper ziet, in huis te hebben. In de 
brief waarin de interesse wordt gemeld 
aan Deloitte staat: Een groep 
Oudewaterse investeerders is onder 
voorwaarden bereid om het vastgoed te 
verwerven waarbij de exploitatie van het 
hotel en restaurant zal plaatsvinden door 
een gerenommeerde en ervaren 
Oudewaterse horecaonderneming. 
Een belangrijk element hierbij is dat er 
mensen met een verstandelijke beperking 
op deze locatie een werk- en leerplek 
zullen hebben. Hiervoor wordt er 
samengewerkt met een ervaren zorg-
ondernemer, de heer J. Vork, oprichter 
van hotel Abrona destijds in functie als 
regiodirecteur van Abrona. Met dit 
initiatief zal het hotel-restaurant met haar 
sociaal maatschappelijke doelstelling 
behouden blijven en door de 
betrokkenheid van Oudewatenaren en 
haar netwerk verankerd zijn in de 
Oudewaterse samenleving.

Zijn er nog wel cliënten
Het consortium van ongeveer tien 
investeerders wordt vertegenwoordigd 
door Erik Schoonderwoerd van SVC 
Vastgoed Expertise. Het hotel-restaurant 
zal worden geëxploiteerd door een 
Oudewaterse horecaonderneming, 
waarbij de zorgfunctie zal worden 
georganiseerd door John Vork van de 
Stichting Oudewater Zorg in oprichting. 
Schoonderwoerd wil de namen van de 

Jaarsveld wanneer ze gevraagd wordt 
naar haar ervaring met de TV opnames, 
“Ik mocht zelf bepalen of ik VR gebruikte 
in de behandelsessies, of andere 
technieken (EMDR, Cognitieve 
Gedragstherapie red.). Dat gaf mij veel 
vertrouwen, waardoor ik er helemaal 
voor de jongeren kon zijn”.
De documentaireserie geeft een intiem 
inkijkje in het leven van de jongeren, en 
hoe gesprekken bij de psycholoog gaan. 
“Het is een prachtige documentaire 
geworden, met in elk van de drie 
afl everingen een ander accent van 
behandeling. “Een moeder van één van 
de jongeren was bij de viewing van de 
documentaire, nadat alles was 
gemonteerd”, vertelt Van Jaarsveld, 
“haar zoon is een autistische jongen met 
ADHD, die zelf een eigen therapie volgt 
in zijn eigen woonplaats. Geen 
gemakkelijke problematiek. Zijn moeder 
was na het zien van alle afl everingen 
ontroerd en vond het een mooie en 

hoopvolle documentaireserie geworden. 
Dat vond ik een waardevol compliment!” 
Op de vraag of van Jaarsveld een 
mogelijk extra toeloop van cliënten aan 
zou kunnen zegt zij lachend: 
“Daar hebben we de afgelopen maanden 
inderdaad rekening mee gehouden! 
We hebben vier nieuwe psychologen in 
loondienst genomen en we hebben 
uitbereiding van het secretariaat met 
twee mensen. Daarnaast openen we in 
september twee spreekkamers in het 
St. Antoniusziekenhuis, locatie Hofpoort 
in Woerden. De mensen die zich naar 
aanleiding van de documentaireserie 
melden, willen we ook graag zonder 
wachtlijst gesprekken met een 
psycholoog geven”. Ook is er een 
website gebouwd, met beeldmateriaal 
van de documentaireserie 
www.AstridvanJaarsveld.nl en mensen 

best kritisch op hoe zij de kandidaten van 
een real life programma proberen te 
helpen. Ik dacht bij mezelf: “Als je dan 
kritiek hebt, laat dan zelf maar zien hoe 
het volgens jou wél moet”. 
En zo geschiedde. “Met Virtual Reality 
maak je een wereld in de bril die de cliënt 
opzet. In die wereld laat je precies de 
moeilijke situaties afspelen, zodat iemand 
kan oefenen met nieuw gedrag, of 
handvatten in de praktijk kan brengen. 
Dit kan zo veel als nodig worden 
geoefend en is een voordeel ten opzichte 
van het niet werken met VR”, aldus 
‘Psycholoog Astrid’.
“De televisiemakers lieten me vrij in het 
inzetten van technieken”, zegt van 

Op Funda in Business staat hotel-restaurant Abrona aan de Broeckerstraat 
in Oudewater inmiddels al weer zes weken te koop. De verkoop is in handen 
gegeven van Deloitte Real Estate. Het verkoopproces is in een nieuwe fase 
beland. Uiterlijk vorige week woensdag 19 augustus moesten 
geïnteresseerden hun interesse schriftelijk kenbaar maken. Een consortium 
van Oudewaterse investeerders, een locale horecaondernemer en een ervaren 
zorgverlener hebben kenbaar gemaakt het pand te willen verwerven met het 
behoud van de functie van hotel-restaurant met dagbesteding.

investeerders en de lokale horecaonder-
nemer niet kwijt. Maar naar zijn zeggen 
hoeft verkoper zich geen zorgen te 
maken over de fi nanciële draagkracht. 
“Wij zullen, als we als partij worden 
geaccepteerd, een serieus bod 
uitbrengen. Bij de bepaling van de 
hoogte houden we er natuurlijk rekening 
mee dat de nieuwe onderneming te 
exploiteren is”. De heer Vork benadrukt 
dat de zorg voor cliënten met een 
verstandelijke beperking serieus zal zijn. 
“Het wordt echt weer een leer- en 
werkplek. Er zijn een aantal voormalige 
cliënten die zeker direct weer 
terugkomen en er zullen een aantal 
cliënten terugkomen die recent een 
andere werkplek hebben geaccepteerd, 
maar niets liever willen dan aan de slag 
bij ‘het nieuwe Abrona’. Daarnaast zal er 
natuurlijk altijd nieuwe instroom zijn”.

De volgende stap
De komende twee weken gaat Abrona 
bepalen welke partijen zij voldoende 
geschikt en geëquipeerd acht om deel te 
nemen aan de verkoopprocedure. Bij de 
beoordeling van de bieding zal naast de 
prijs ook de kwaliteit van de bieding 
worden beoordeeld. Het onderdeel 
kwaliteit wordt volgens Abrona 
beoordeeld op de onderdelen: algemene 
visie op de opgave, functievoortzetting 
horeca en (regionaal) sociaal maatschap-
pelijk ondernemen. De gemeente 
Oudewater zal een onafhankelijke 
consulterende rol vervullen tijdens de 
verkoopprocedure om de lokale belangen 

te behartigen. Ook hier is niet bekend of 
tijdens de selectie van de partijen de 
gemeente Oudewater ook al een 
consulterende rol heeft.

En dan
In de beschrijving van het verkoopproces 
van Deloitte staat: Na selectie van 
partijen op basis van de getoonde 
interesse zullen partijen de mogelijkheid 
krijgen om de relevante verkoopdocu-
menten te raadplegen in de door Abrona 
ingerichte dataroom, vragen te stellen 
gedurende de Q&A-fase en de locatie te 
bezichtigen. Het zal waarschijnlijk nog 
wel minimaal zes weken duren voordat er 
concrete biedingen liggen van de 
geselecteerde kandidaten.

Wanneer weten we wie de koper is
Abrona heeft recent aangegeven dat het 
pand ‘anti kraak’ wordt verhuurd tot 
einde van het jaar. Daarmee gaat men er 
dus vanuit dat het proces minimaal nog 
wel een maand of vier in beslag gaat 
nemen. De belanghebbenden bij de 
voortzetting van Abrona moeten dus nog 
wel geduld hebben. Het idee dat er in 
ieder geval een partij is die (gezien de 
eerdere petitie tot behoud van Abrona 
met ongeveer 3.300 handtekeningen en 
de geuite standpunten van de politiek) op 
de steun van velen kan rekenen en kan 
voldoen aan de gestelde eisen, biedt 
hoop dat Abrona 2.0, wellicht met een 
nieuwe naam en in een ietwat 
aangepaste vorm, kan worden 
voortgezet. Wordt vervolgd.

kunnen voor inhoudelijke informatie over 
onze behandelingen ook op de praktijk-
website kijken: www.phhaastrecht.nl.
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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 0348471962

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

“Tel uw zegeningen”

Na een lang en bewogen leven is 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 

overgrootmoeder vredig overleden

Corrie Geurts - de Kruijf
Cornelia Adriana

Lopik, 8 juli 1927 Lopik, 16 augustus 2020

weduwe van Frans Geurts

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen 

Correspondentieadres:
Dorp 233
3405 BE  Benschop

De crematie heeft in besloten familiekring 
plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar al het personeel van 
Woonzorgcentrum De Schutse voor de 

jarenlange liefdevolle verzorging.

Gelegenheid tot condoleren:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Als een lichaam,
na een leven vol werken niet meer wil

en het leven wordt lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn

omdat het komt als een bevrijden.

Na een periode van langzaam afnemende 
gezondheid is, na een kortstondig ziekbed, van ons 

heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootmoeder

Hendrika Teuntje 
Uitbeijerse - Vroege

- Hennie -
sinds 26 september 2012 

weduwe van Gert Uitbeijerse

* Hoenkoop, † Oudewater,
9 maart 1934 12 augustus 2020

Reinie en Piet
Karin en Jeroen, Jaimy
Lennart en Milou, Faye, Saar, Lynn

Ad en Ada
Robby en Linde
Cindy en Nick

Tonny en Johanna
Danny
Jeffrey

De afscheidsdienst en begrafenis hebben 17 augustus 
in besloten kring plaatsgevonden.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de 
Thuiszorg en De Wulverhorst, speciaal afdeling Fuut 

voor de liefdevolle verzorging.

Het is zo stil zonder jou ...

Cathy, jij was mijn allerbeste maatje 
en onze allerliefste moeder en oma.

Hans

Lars en Charlotte
Merel - Roos

Brenda en Chretien
Devin - Jaily

We missen je elke dag.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

Psalm 23

Na een periode waarin haar krachten langzaam 
afnamen, is tot onze grote droefheid uit ons midden 
weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder 
en zorgzame oma

Geesje Honkoop - Westenberg
- Gé -

weduwe van Cornelis Honkoop 
sinds 9 december 1981

op de leeftijd van 86 jaar.

Herma en Bert

Jan Dirk en Els
Stefan

Rene en Yvonne
Kevin en Rochelle
Roy

10 augustus 2020
Oudewater, De Wulverhorst

De begrafenisplechtigheid heeft op vrijdag 
14 augustus in besloten kring plaatsgevonden

Uw condoleance en blijken van medeleven 
ontvangen wij graag op het correspondentieadres, 

Hogebrug 30, 3465 HG  Driebruggen.

In alle rust is mijn lieve man voorgoed ingeslapen

Fon Hoogenboom
* Oudewater, † Oudewater,
 10 maart 1948 18 augustus 2020

Ria Hoogenboom - Stolk

Bink 

De begrafenis heeft reeds in stilte plaatsgevonden.

Mijn dank gaat uit naar Careyn 
voor de dag- en nachtzorg.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Zorgzaam en liefdevol
voor iedereen
Zo zullen wij altijd
aan haar blijven denken

Verdrietig om het afscheid, maar vooral ook trots 
op wie zij was, laten wij u weten dat is overleden 
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Clasina Vergeer - van Kuik
Sini

weduwe van Jan Vergeer

* Oudewater, † Oudewater,
 16 december 1930 22 augustus 2020

Ad

Marlies en Wiechard
Quint en Samantha
Mitchell
Lizzy

Jan en Colinda
Stef en Karolina
Tessa en Boaz

Ma is thuis, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats 
op vrijdag 28 augustus in parochiekerk 
St. Franciscus van Assisië te Oudewater.

Aansluitend zal de begrafenis, eveneens in besloten 
kring, plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats 

aan de Waardsedijk te Oudewater.

U bent rond 12.15 uur welkom om, op gepaste 
afstand van elkaar, Sini een laatste groet te 

brengen langs de route naar de begraafplaats.

Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance 
of herinnering achter wilt laten in het 

online condoleanceregister via 
www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Onze dank gaat uit naar 
de thuiszorg van De Wulverhorst.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&
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Wereldwijde opschoonactie
Zaterdag 19 september vindt de grootste wereldwijde 
opschoonactie van het jaar plaats. Op World Cleanup Day 
krijgt de planeet een grote schoonmaakbeurt. Zo’n 20 miljoen 
mensen in 180 landen doen mee. In Nederland wordt deze 
dag georganiseerd door de Plastic Soup Foundation en 
Nederland Schoon.

Doet u ook mee?  
Meld u dan aan!
Doet u ook mee? Bijvoorbeeld met 
familie, de buren, sportclub of uw 
school? U kunt ook aansluiten bij  
een bestaande actie. Aanmelden  
kan via: www.worldcleanupday.nl  
of www.supportervanschoon.nl
Materialen verkrijgbaar  
op aanvraag
Heeft u materialen nodig zoals: hand- 
schoenen, knijpers en vuilniszakken? 
Laat het de gemeente Oudewater 
weten via afvalscheiden@oudewater.

nl. 
Wij zorgen dan dat het materiaal 
klaar ligt. We halen het ingezamelde 
zwerfvuil eventueel ook bij u op.

Vanwege de corona maatregelen ziet 
de dag er iets anders uit dan normaal. 
Wij raden u bijvoorbeeld aan om 
niet in grote groepen op pad te gaan. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar. En maak bij voorkeur plekken 
in uw eigen buurt schoon.
#alleen samen houden we corona 

Digitale inwonersbijeenkomst 
woonvisie Oudewater
Aanmelden kan tot donderdag 3 september 12.00 uur
De Woonvisie geeft de koers en de ambities aan voor het Oudewaterse 
woonbeleid. Dat is belangrijk, want de druk op de Oudewaterse woning-
markt is groot. De herijkte woonvisie 2020-2025 vormt de basis voor de 
prestatieafspraken met de Woningraat. En ze dient als onderlegger voor de 
Oudewaterse omgevingsvisie. Bovendien vormt de woonvisie de onder-
bouwing voor gesprekken en afspraken met de provincie Utrecht over de 
provinciale omgevingsvisie (POVI). Belangrijk, want op basis daarvan wordt 
bepaald hoeveel woningen er in de regio mogen worden gebouwd.
Het is aan de gemeenteraad de woonvisie vast te stellen. Maar voordat wij 
de woonvisie aanbieden aan de gemeenteraad, horen wij graag wat u als 
inwoner of organisatie ervan vindt.
U vindt de woonvisie op www.oudewater.nl/woonvisie.
Digitale inwonersbijeenkomst 
donderdag 3 september van 20.00 - 22.00 uur
In aanwezigheid van wethouder Duindam organiseren wij een digitale 
inwonersbijeenkomst over de woonvisie. Na aanmelding kunt u hieraan 
deelnemen.

Wat: Digitale inwonersbijeenkomst woonvisie 2020 - 2025
Wanneer: Donderdag 3 september van 20.00 - 22.00 uur
Waar: Via uw computer. Als u zich opgeeft, ontvangt u een 

beschrijving hoe u zich kunt aanmelden.
Programma: Korte presentatie van de woonvisie  

en vooral gelegenheid om vragen te stellen
Aanmelden: Tot donderdag 3 september 12.00 uur  

via gulik.jol@woerden.nl.

Heeft u vragen?
Heeft u op dit moment al vragen? Neemt u dan contact op met 14 0348.

Vervolg: rioolwerkzaamheden 
fiets- en voetpad  
Johan J. Vierbergenweg
De afgelopen weken is het verzamelriool aangelegd onder het 
eerste deel van het fiets- en voetpad langs de Zwier 
Regelinkstraat en Johan J. Vierbergenweg.
Dit betreft het stuk vanaf de N228 tot de Hoenkoopsebrug.
Vanaf week 36 gaan we aan de slag vanaf de Hoenkoopsebrug 
tot de rotonde nabij de Oude Singel.

GFT: Groente-, 
Fruit- en Tuinafval
Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval krijgt 
een tweede leven als compost of 
wordt gebruikt om biogas van te 
maken en daarmee fossiele brand-
stoffen zoals aardgas te vervangen.
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.

4 Zaagsel, stro etc.

4 Onkruid, klein snoeiafval, 
gemaaid gras en bladeren.

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.

X GFT-afval dat niet in de groene 
container past, kan naar de 
Milieustraat.

Tip: Download de AfvalWijzer 
app of kijk op  
www.mijnafvalwijzer.nl

Inloopspreekuur en Formulierenhulp 
Stadsteam weer van start
Vanaf donderdag 27 augustus 2020 gaat het inloopspreekuur en de 
formulierenhulp van het Stadsteam weer van start.
Op donderdagen van 10.30 uur tot 12.30 uur kunt u hiervoor terecht 
op het Stadskantoor van Oudewater aan de Waardsedijk 219.

Waarvoor kunt u bij het 
Stadsteam Oudewater terecht?
Het Stadsteam Oudewater helpt en 
ondersteunt u bij problemen. Bijvoor-
beeld op het gebied van (vrijwilligers)
werk, mantelzorg, geld, opvoeding, 
relaties, onderwijs, gezondheid, 
veiligheid en wonen. U heeft geen 
verwijzing nodig. Het Stadsteam 
Oudewater biedt ondersteuning aan 
jeugd (0-18 jaar) en volwassenen.

Wat doet de Formulierenhulp?
De Formulierenhulp helpt u bij het 
invullen van formulieren.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
kwijtscheldingen en uitkeringen.
Ook helpen we bij het doornemen 
van brieven van instanties.
Daarnaast kunnen we samen bekijken 
of u gebruikt maakt van alle voorzie-
ningen waar u recht op heeft.

Zo kunt u het Stadsteam 
bereiken
Het Stadsteam is telefonisch bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
via 0348 - 561893.
Of stuur een e-mail naar:
info@stadsteamoudewater.nl
Wij houden ons aan de 
coronamaatregelen
Het Stadsteam houdt zich aan de 
coronamaatregelen. Blijf thuis als u 
klachten hebt en laat u testen. 
En houd 1,5 meter afstand, nies in uw 
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes 
en schud geen handen.

Onderzoek naar aardwarmte in Oudewater
Tussen eind augustus en half september voert Energiebeheer 
Nederland (EBN) in Oudewater onderzoek in de ondergrond 
uit naar aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe 
omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een 
brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Gedurende dit onderzoek worden er 
op bepaalde plekken gaten in de 
grond gemaakt. Door geluidsgolven 
in de ondergrond te brengen worden 
de onderliggende aardlagen in kaart 
gebracht. 
Dit heet seismisch onderzoek. 
Het maakt deel uit van een landelijk 

onderzoek om informatie te verzamelen 
over de ondergrond in Nederland. 
Met als doel nauwkeuriger te kunnen 
inschatten waar aardwarmtewinning 
mogelijk is. Als onderdeel van de 
energietransitie ziet de Rijksoverheid 
kansen om met aardwarmte een deel 
van onze warmtevraag in huizen, 

kantoren en voor bepaalde industrie 
te verduurzamen. Aardwarmte is 
warm water dat van nature diep in 
de bodem aanwezig is.
Seismisch onderzoek wordt al 
decennia succesvol gedaan in 
Nederland. EBN is uitvoerder van dit 
onderzoek en heeft veel ervaring met 
projecten in de ondergrond.

Lees het hele nieuwsbericht op  
www.oudewater.nl/nieuws
of kijk op de website van EBN:  
www.scanaardwarmte.nl

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
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp: 
do: 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
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

Fiets- en voetpad afgesloten 
vanaf de Hoenkoopsebrug tot 
rotonde bij de Oude Singel
Vanaf week 36 wordt een deel van 
het fiets- en voetpad aan de kant van 
de machinefabriek 'De Hollandse 
IJssel' afgesloten. Dit geldt vanaf de 
Hoenkoopsebrug tot de rotonde bij 
de Oude Singel. Het verzamelriool 
wordt aangelegd, daarna worden 
het fiets- en voetpad hersteld. 

De werkzaamheden worden waar- 
schijnlijk in week 39 afgerond.

Fietsers en voetgangers worden  
naar het fiets- en voetpad aan de 
overkant geleid. Dit wordt met borden 
aangegeven.
Meer weten?
www.oudewater.nl/vierbergenweg.
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door Aad Kuiper

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

Ingekomen  
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Laan van Snelrewaard 9 

in Snelrewaard 
het plaatsen van twee 
dakkapellen aan de zijkant  
van het huis, 
ingediend op: 12-08-2020, 
dossiernummer: 5380749

• Broeckerstraat 20 in Oudewater 
het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve 
van wonen, ter voorkoming van 
krakers, vandalisme, inbraak etc,
ingediend op: 18-08-2020, 
dossiernummer: 2024256

• Papekopperstraatweg 24  
in Papekop 
het bouwen van een  
nieuwe schuur, 
ingediend op: 04-08-2020, 
dossiernummer: 5367903

• Utrechtse straatweg 28 in 
Oudewater - het aanleggen van 
een inrit, ingediend op: 05-08-
2020, dossiernummer: 5369819

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 3 in Oudewater  

het toevoegen van een 
leidinggevende drank- en 
horeca, 
ingediend op: 12-08-2020, 
dossiernummer: 2024184

• Korte Havenstraat in Oudewater 
het ophangen van een spandoek 
op 1 september 2020  
ter promotie van energiecafe’s  
en inloopavonden van  
gemeente Oudewater  
en Energie Oudewater, 
ingediend op: 11-08-2020, 
dossiernummer: 2024188

• Korte Havenstraat en Peperstraat 
in Oudewater - het organiseren 
van Open Monumentendag op 
12 september 2020, ingediend 
op: 14-08-2020, dossiernummer: 
2024204

• Korte Havenstraat en Peperstraat 
in Oudewater  
het afsluiten van de weg tijdens 
Open Monumentendag op 
12 september 2020, 
ingediend op: 14-08-2020, 
dossiernummer: 2024205

• Peperstraat 3 in Oudewater 
het plaatsen van een steiger 
vanaf 24 augustus tot en met 
4 september 2020, 
ingediend op: 16-08-2020, 
dossiernummer: 2024208

• Leeuweringerstraat 23 
in Oudewater  
het plaatsen van een steiger  
van 6 augustus tot en met 
20 augustus 2020, 
ingediend op: 30-07-2020, 
dossiernummer: 2024156

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Nabij Willeskop 133 A  

in Oudewater  
het aanbrengen van 
terreinverharding op reeds 
bestaande verharding, 
besluit: vergunningvrij op 17-08-
2020, dossiernummer: 5244775

• Laan van Snelrewaard 59  
in Snelrewaard  
het verkleinen en verplaatsen van 
een fietsenberging, 
besluit: aanvraag onvolledig  
en buiten behandeling gesteld  
op 17-08-2020,  
dossiernummer: 5143289

• Waardsedijk 213C in Oudewater 
/ Waardsedijk 213 in Oudewater 
het realiseren van  
zes vrijstaande kleedkamers, 
besluit: verleend op 11-08-2020, 
dossiernummer: 5293871

• Hoenkoopse Buurtweg 34B  
in Oudewater  
het kappen van twee knotwilgen, 
besluit: verleend op 18-08-2020, 
dossiernummer: 5274725

• Diemerbroek 36 in Papekop  
het verbouwen van een woning, 
besluit: verleend op 12-08-2020, 
dossiernummer: 5132751

• Goudse straatweg 10 
in Oudewater  
het (ambtshalve) wijzigen (van de 
voorschriften) van een bestaande 
omgevingsvergunning, 
besluit: in ontwerp verleend, 
einddatum inzage 06-10-2020, 
dossiernummer: 2023943

• Zuid-IJsselkade 7 in Oudewater 
het opdelen van een bestaande 
woning in drie appartementen, 
besluit: verleend op 07-08-2020, 
dossiernummer: 4966465

• Papekopperstraatweg 52  
in Papekop  
het bouwen van een stal, 
besluit: in ontwerp verleend, 
einddatum inzage 29-09-2020, 
dossiernummer: 457310

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgermeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater hebben besloten 
om gehandicaptenparkeerplaatsen in 
Oudewater aan te leggen aan de:
- Lange Burchwal ter hoogte van 

huisnummer 44 te Oudewater.
Wilt u de besluiten en de locatie-
tekeningen inzien? 
De verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op  
staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 18-08-2020 
t/m 29-09-2019 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? 
Als belanghebbende kunt u binnen zes 
weken na de publicatiedatum een 
bezwaarschrift indienen. Meer details 
over hoe u bezwaar kunt maken vindt 
u in de verkeersbesluiten.

 Dinsdag 25 augustus 2020

‘Ambtstermijn’ stadsdichter Nelleke den Boer loopt ten einde
Ik heb ze allemaal beluisterd
Ik heb ze allemaal gehoord
Ik heb ze allemaal herlezen

Wat heeft Nelleke den Boer
het Oudewaters nieuws

toch mooi verwoord

In augustus 2016 werd Nelleke den Boer uitverkoren tot stadsdichter van 
Oudewater. Dat was aanvankelijk voor een periode van twee jaar, maar die 
periode werd onder andere vanwege haar alom geliefde talent voor twee 
jaar verlengd. Maar nu komt er voor haar dus echt een einde aan het 
opluisteren van de bijzondere gebeurtenissen die zich in Oudewater 
afspeelden en die daardoor nog meer glans kregen. Tijd voor een terugblik.

“Ik heb veel plezier beleefd aan het  
stadsdichterschap”, vertelt Nelleke den 
Boer-Strien. “Toen me bijvoorbeeld werd 
gevraagd om voor het jubileum van de 
Volkstuin Vereniging Oudewater iets te 
schrijven, riep dat allerlei herinneringen 
bij me op: ik zag mijn vader in gedachten 
terugkomen van zijn tuin met allerhande 
groenten. En dan ga je bedenken in 
welke vorm je zo’n gedicht wilt hebben, 
waar je op gaat inzoomen en wat het 
perspectief moet zijn. En ik had gelukkig 

steeds genoeg inspiratie. Ook voor 
jaarlijks terugkerende gebeurtenissen 
zoals 4 mei bijvoorbeeld.”
Hoewel ze altijd al een passie voor taal 
had en ze zich er veel en vaak mee 
bezighield, blijkt Den Boer pas op wat 
latere leeftijd naar de Schrijversvakschool 
te zijn gegaan, alwaar ze afstudeerde in 
poëzie: “Als ik een onderwerp aangereikt 
krijg, laat ik het eerst even bezinken en 
vervolgens komen er beelden in me naar 
boven en soms ook wel herinneringen. 

Je gaat bedenken wat je uitgangspunt is 
en misschien wel wie er praat en tegen 
wie. En ook op welke manier dat 
gebeurt. Dan komt er meestal wel wat, 
maar zoals de bekende schrijver en 
dichter Remco Campert een keer zei: 
‘Op een gegeven moment heb je een of 
twee goede zinnen en daarna is het 
gewoon hard werken.’ En, hoewel ik me 
niet kan meten aan Remco Campert, 
ervaar ik dat zelf ook vaak zo.
Maar soms is het anders en schrijft een 
gedicht zichzelf zoals bijvoorbeeld bij het 
afscheid van Pieter Verhoeve.  
Maar ik heb er ook wel gemaakt die ik 
gewoon weer weggedaan heb om 
vervolgens helemaal opnieuw te 
beginnen, want het was toch mijn eer te 
na om met niets te komen ...”
“Je moet als stadsdichter wel altijd 
bedenken voor wie je het schrijft.  
Je moet dan zeker niet te abstract 
schrijven, want je wilt een zeker gevoel 
oproepen bij de lezer, bij de luisteraar. 
Ik schrijf dan ook vanuit mijn eigen 
emotie om dat gevoel een kans te geven. 
Over alles wat me gevraagd is heb ik een 
bijpassend gedicht geschreven;  
bij elkaar een stuk of dertig.”

Van HIER
“Mijn eerste gedicht was over de 
Mantelzorg en ik schreef er ook twee 
over de Geveltekens. Die over het 
Touwmuseum lukte vrij snel, en ik 
schreef met heel veel plezier het gedicht 
bij de onthulling van het kunstwerk  
‘De ode aan de vrijwilligers’ in de patio 
van de HEMA. Ik vond het echt allemaal 
heel leuk om te doen en met zoveel 
verschillende mensen en groepen in 
Oudewater in aanraking te komen. 
Ik dacht niet aan een eventueel vervolg. 
Maar op een gegeven moment belde 
Gerdine van de Ven, die vond dat de 
gedichten die ik schreef uitgegeven 
zouden moeten worden. 
Ik vertelde dat ik dat wel een hele eer zou 
vinden, maar niet wist hoe ik dat moest 
aanpakken. Daar heeft zij heel veel voor 
gedaan. En natuurlijk vind ik het mooi 
dat het er is.”
Er kleeft meer aan het stadsdichterschap 
dan alleen het schrijven van passende 
gedichten op de juiste momenten. 
Zo ging Den Boer ook naar een 
‘Stadsdichtersdag’, heeft naar de aanloop 
van 4 mei dichtlessen op scholen 

Burgertje pesten
Hierbij een verhaal over de gang van zaken in en met onze gemeente...
Ik heb onlangs informatie willen opvragen voor het plaatsen van een dakterras. 
Eerst belde ik en de gemeentemedewerker verwees mij naar het omgevingsloket. 
Ik wist niet zeker of er een vergunning nodig was en wat er zou mogen, maar daar 
zou ik daarachter komen volgens de medewerker.
Toen de gemeente op die aanvraag geen informatie gaf, maar allerlei informatie 
vroeg, heb ik het erbij laten zitten. Ik had geen idee wat voor hek ik wilde en wat 
de kosten zouden zijn. Ik wilde juist weten wat er van de Gemeente zou mogen en 
dan daarop mijn plan trekken. Gewoon de mogelijkheden verkennen.
Vervolgens krijgen wij een legesfactuur om onze oren van ruim 200 euro en is er 
een afgewezen vergunningsaanvraag gepubliceerd. Nergens in het proces zijn wij 
hierop gewezen, staat kennelijk ergens in de Awb dat dit mag.... die had ik nu net 
even níet doorgenomen voordat ik het lokale gezag om informatie vroeg.
Ik trok de aanvraag hierop in en verzocht de leges terug te draaien. Dit werd als 
bezwaar aangemerkt en binnen 2 dagen afgewezen, de gemeente wil geld zien! Nu 
is mijn bezwaarmogelijkheid dus ook afgenomen! En kan ik alleen nog in beroep 
bij de rechtbank! Echt een hoogstandje burgertje pesten om de begrotingsgaten te 
dichten!
Oudewater voert enorm financieel wanbeleid, verhoogt de OZB exorbitant en gaat 
nu dus ook over tot leges heffen zonder enige grondslag. Moeten we dit allemaal 
maar weer slikken gemeente?
Groet, Deborah

Redactie: Klassiek voorbeeld van een misverstand; in de ambtelijke lijn 
tussen Oudewater en Woerden verandert de vraag om informatie in een 
aanvraag voor een vergunning. Moet toch opgelost kunnen worden?

gegeven (“ik vond dat echt leuk om te 
doen”) en heeft er mede voor gezorgd 
dat het stadsdichterschap binnen 
Oudewater inmiddels nog wat beter 
geregeld is.
Nelleke den Boer zal zich vast niet 
vervelen, want ze schreef ook al een 
aantal toneelstukken die in het  
Teatro da Graça opgevoerd werden. 
Voordat er een nieuwe stadsdichter 
benoemd zal zijn kunnen we (gelukkig) 
wellicht nog een of twee keer van een 
gedicht van haar hand genieten, maar 
dan valt voor haar als stadsdichter het 
doek.
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Verhalencafé in Concordia
Drie korte verhalen en een muzikale vertelvoorstelling
Stichting de Verhalencompagnie organiseert op zondag 6 september in 
Haastrecht haar eerste Verhalencafé.
Oorspronkelijk was dit in maart rond de Wereldverteldag gepland. 
Overal ter wereld vinden dan grote en kleine evenementen plaats waarbij 
mensen kunnen genieten van de vertelkunst. Door de coronamaatregelen 
kon dit toen in Haastrecht niet doorgaan en vindt nu op 6 september van 
14.30 tot 16.45 uur in Theater Concordia plaats.

Gerda Hoogendijk, Ruth Keuning en 
Rein Versluis maken deel uit van de 
werkgroep Verhalencafé. Zij vertellen dat 
zij als doel hebben om de vertelkunst 
onder de aandacht van de mensen te 
brengen. Voor studies en research is de 
werkgroep op diverse locaties in het land 
geweest zoals in Rotterdam, Zeist en 
Utrecht. Hier heeft zij inspiratie 
opgedaan en gezien hoe het er hier aan 
toegaat. Ruth: “Overal is er weer een 
andere sfeer met een eigen invulling. 
Wij hopen ook onze eigen sfeer te 
krijgen.”

Open Podium
De werkgroep is van mening dat het 
Verhalencafé tweeledig is. Ten eerste 
wordt eenieder een open podium 
geboden om te vertellen. Ten tweede kan 
men luisteren en genieten van de 
verhalen. De mensen krijgen de 
gelegenheid om hun verhalen te vertellen 
en deze verhalen met elkaar te delen. 
Het ene verhaal roept het andere verhaal 
op. Gerda Hoogendijk is van mening dat 
het delen van verhalen mensen verbindt. 
Zij hoopt dat zij van elkaars verhalen 
kunnen genieten. En dat zij geïnspireerd 
voelen om iets te vertellen. Daarom voor 
de pauze het open podium.
De werkgroep vindt dat je voor het open 
podium geen professional hoeft te zijn. 
Als je er maar plezier in hebt. Er kan 
verteld worden uit eigen leven, uit de 
Krimpenerwaard, maar ook 
volksverhalen of sprookjes, zelfge-
schreven verhalen of gedichten. Lengte 
van het verhaal mag maximaal 
10 minuten zijn. Ruth Keuning was dan 
ook blij verrast dat bij een eerste oproep 
in De IJsselbode velen zich hiervoor 
aanmeldden.
Drie vertellers maken in dit eerste 
Verhalencafé hun opwachting. Men kan 
luisteren naar Annet Breure met een 
plantenverhaal, Hanneke Wiersma met 
een familieverhaal van Van der Kop uit 

Schoonhoven en Esther de Jong met een 
verhaal uit haar hoge hoed, oftewel 
verrassing.

Gastverteller
Na de pauze geen 10-minuten verhalen 
meer. Dan is het tijd voor de gastverteller 
Aluin Elzenga. Zij heeft in 2018 
meegedaan aan Verhalen tussen Oud en 
Nieuw en wist veel mensen te raken met 
haar intieme kerstverhaal. Nu verzorgt zij 
met David Samson de muzikale vertel-
voorstelling: Aan de voet van een droom.
In de verhalen die Aluin vertelt, is zij altijd 
op zoek naar de kracht die in een mens 
schuilt, de verwondering en liefde voor 
het leven en hoe de ervaring van het 
leven je dichter bij jezelf brengt. 
Ze verhaalt over een man, die na het 
verlies van een dierbare, het besluit 
neemt zijn droom na te jagen. Hierdoor 
creëert hij iets prachtigs.
Het verhaal wordt muzikaal begeleid 
door David Samson. David is een 
muzikale goudsmid die met percussie-
instrumenten de mensen meeneemt op 
een muzikale reis.

Ontmoetingsplek
Naast het bieden van het vertelpodium 
hoopt de Verhalencompagnie dat het 
Verhalencafé een ontmoetingsplek 
wordt, waar mensen met elkaar in 
gesprek gaan. De verbindende factor is 
het verhaal. De kracht van verhalen is 
dat zij over het leven gaan. En dat je via 
verhalen over jezelf en de wereld om je 
heen leert, of over cultuur en 
cultuurverschillen.
Tijdens het eerste Verhalencafé hoopt de 
werkgroep op een goede opkomst. 
En dat het een terugkerend evenement 
gaat worden met trouwe bezoekers.
Voor meer informatie 06-38138252. 
Reserveren: verhalencompagnie@gmail.
com, entree: bijdrage in de hoed.

V.l.n.r.: Ruth Koning, Gerda Hoogendijk 
en Rein Versluis.

Inwoners uit eigen dorp krijgen 
voorrang bij   woningtoewijzing
Het wordt de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard gemakkelijker 
gemaakt om in hun eigen dorp of stad te blijven wonen. Dit is op te maken 
uit de nieuwe huisvestingsverordening van het college B&W, waar een 
voorrangsregeling lokale kernbinding is toegevoegd. Hierin staat o.a. dat 
maximaal 25 procent van de nieuw te verhuren woningen met voorrang 
worden toegewezen aan de inwoners uit de kern. 

Ook wordt loting toegevoegd als extra 
toewijzingsmethode naast inschrijfduur. 
Bij maximaal 10 procent van de 
woningen mag de rangorde worden 
bepaald op basis van loting. Hierbij 
hebben woningzoekenden met een korte 
inschrijfduur dezelfde kans op deze 
woning als een woningzoekende die al 
langer staat ingeschreven. 
Verder wordt de mantelzorgurgentie 
aangepast waardoor ook eigen inwoners 
hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Gemeente Belang 
Krimpenerwaard
Tijdens de raadsvergadering d.d. 11 juni 
2019 heeft de fractie Gemeente Belang 
Krimpenerwaard bij de behandeling 
actualisatie huisvestingsverordening een 
motie ingediend om een onderzoek te 
starten wat de mogelijkheden zijn om de 

woningtoewijzing zo in te richten dat niet 
de gemeente Krimpenerwaard het 
uitgangspunt is voor woningtoewijzing 
maar de kern op zich. Om op deze wijze 
woningzoekenden die een voorkeur 
hebben om in de huidige kern te blijven 
wonen, maar wel willen verhuizen binnen 
de kern een voorkeurspositie krijgen 
boven woningzoekenden buiten de kern. 
Deze motie werd door het college 
overgenomen en de fractie VGBK is zeer 
tevreden met deze ontwikkeling.

Wethouder Léon de Wit
Wethouder Léon de Wit geeft aan blij te 
zijn met deze voorrangsregeling lokale 
kernbinding. Maar volgens hem lost het 
probleem niet meteen voor iedereen op, 
omdat er meer actief woningzoekenden 
blijven dan aantal beschikbaar komende 
woningen. “Wel beogen we met deze 
aanpassingen een meer rechtvaardige, 
evenwichtige, transparante en 
doelmatige verdeling van de schaarse 
woonruimte te bieden.”
Na de beeldvormende informatiebijeen-
komst in de gemeenteraad van 
november, gaat de nieuwe verordening 
na goedkeuring en vaststelling door de 
Raad in december op 1 januari 2021 in.

HAASTRECHT            VLIST

vervolg van de voorpagina

door Cees Reichard

door Herman van Heusden

Haastrechtenaar zwemt, 
� etst en rent voor Kika
Respect voor ‘Iron Man’ Ivo Versteeg
Afgelopen zaterdag zou in het Franse Vichy de start plaatsvinden van de 
Ironman 2020. De uit Haastrecht afkomstige Ivo Versteeg (34) had zich als 
deelnemer ingeschreven. Het leven van Versteeg werd enkele jaren beheerst 
door hypochondrie (ziekte angst/angst voor ziekte).

Ludiek acties
Om aan het gestelde doel van 15.000 
euro te komen werden er allemaal 
ludieke acties bedacht. Zo werd er op 
zondag 26 januari bij café Huis den 
Hoek een muzikale middag 
georganiseerd waarbij de opbrengsten 
naar het doel van Ivo Versteeg gingen. 
De bezoekers mochten zelf de entreeprijs 
bepalen en op die manier Versteeg 
sponsoren. Ook via de website van Kika 
was het mogelijk om Versteeg een 
fi nanciële bijdrage te schenken.

Trainingsuren
De afstanden van een Ironman zijn 3,8 
km zwemmen, 180 km fi etsen en 42,2 
km hardlopen. Het evenement werd 
echter door de uitbraak van Covid19 
afgelast en verplaatst naar volgend jaar in 
West-Friesland. Alle trainingsuren leken 
voor niets te zijn geweest. Versteeg ging 
echter niet bij de pakken neerzitten en 
bedacht een alternatief. In en rondom 
Haastrecht werd een parcours 
samengesteld waarin Ivo toch de nodige 
kilometers kon maken. Om half tien 
dook Ivo afgelopen zaterdag het water 
van de Vlist in om een afstand van 1.9 
km te zwemmen. Vervolgens werd de 
fi ets ter handen genomen en ruim 90 km 

Het werd doorgetrokken naar De Loete 
in Haastrecht. Zo ontstond ook de 
gedachte om een natuurgezuiverd 
zwembad te maken. De Loete wordt 
hiermee het tweede openbaar natuur-
gezuiverd zwembad in Nederland en qua 
oppervlak het grootste. In Duitsland zijn 
er meer dan 600 natuurgezuiverde baden 
en de VOB is ter voorbereiding diverse 
keren in Duitsland geweest om enkele 
daarvan te bekijken.

Financiën en vrijwilligers
De investeringen worden op 
verschillende manieren gedaan. 
Van het Europese Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland krijgt de VOB 
200.000 euro Leadersubsidie. Door de 
BOSA wordt ongeveer 280.000 euro 
omzetbelasting vergoed. En het restant 
kan deels uit eigen middelen worden 
gefi nancierd en er wordt nog een lening 
afgesloten. Van Schaik merkt op dat er 
jaarlijks gereserveerd wordt voor beide 
baden zodat het mogelijk is om, wanneer 
nodig, grote investeringen te doen. Dit is 
vooral mogelijk doordat we met zo veel 
vrijwilligers werken. Let wel, het zijn er 
zeventig die in het voor- en naseizoen in 
en om het zwembad hand- en 
spandiensten verrichten. 
Op verschillende momenten waren zij bij 
de plannen betrokken. Zo ook op 
zaterdag 18 juli jl. Dat was tevens de 
aftrap van het eigenlijke werk.”

Start bouw
Op woensdag 26 augustus a.s. wordt het 
zwembad voor dit seizoen defi nitief 
gesloten. Inmiddels zijn de vrijwilligers 
begonnen met het afbreken van de 
glijbaan, het wegnemen van de hekken 
en het klaarmaken van het terrein. 
De Koninklijke Ginkel Groep uit 
Veenendaal gaat de bouw realiseren en 
kan dan op 31 augustus direct aan de 
slag. Zij is gespecialiseerd in het 
duurzaam vergroenen.
De omgevingsdienst Midden-Holland is 
nauw bij de ontwikkeling van dit project 
betrokken. Zij kijkt vol vertrouwen uit 
naar dit duurzaam zwembadconcept.
Voorzitter van Schaik zegt dat het 
zwembad tussen de natuurgebieden 
Doove Gat en Bilwijk aan de Vlist ligt. 
“Met die natuur verbinden we ons, om 
nog meer kwaliteit te bieden aan onze 
bezoekers. ‘Een duurzaam bad, klaar 
voor de toekomst’. Wij zijn hier 
enthousiast over en tevens heeft de 
bevolking in een draagvlakonderzoek 
gemeld voor 93% achter de plannen te 
staan. Met veel vertrouwen zien we dit 
allemaal tegemoet. In april verwachten 
we dit toekomstbestendig bad te kunnen 
heropenen.”

“Niet alleen richting mijzelf had ik deze 
angsten, maar zeker de angst dat mijn 
kinderen ziek zouden worden, met als 
grootste angst kanker. Iedere dag stond 
in het teken van ‘wat als’. Langzaam 
herstelde de vader van vier dochters en 
wilde zijn steentje bijdragen door zijn 
grootste angst in de ogen te kijken. 
Versteeg legt uit; “Meedoen aan Ironman 
en 15.000 euro ophalen voor Kika om 
de genezingskansen van kinderen met 
kanker van 75% naar die 95% te 
brengen.”

Start zomeractiviteiten 
in Vlist
Dit jaar is er als afsluiting van de 
laatste schoolvakantieweek geen 
Huttendorp in Vlist, wel een week 
lang zomeractiviteiten.
In plaats van een hut bouwen werd er op 
de eerste dag op zaterdag een 
vogelhuisje getimmerd. Behendig met 
zagen, hamers en spijkers wisten 
ongeveer twintig kinderen een mooie hut 
te maken, maar dan een kleine voor 
vogels. Later op de middag vermaakten 
de kinderen zich op de stormbaan. 
Dat was klimmen, klauteren en lekker 
nat worden.

Vanaf maandag zijn er elke dag sportieve 
en spannende activiteiten met 
medewerking van de politie, de 
jeugdwerker en diverse ouders.

door Cees Reichard

Veldbloemenmengsels worden steeds meer toegepast in particuliere tuinen, 
plantsoenen en in de openbare ruimte. De wisselende samenstelling van 
bloeiende, geurende bloemen brengt kleur in de omgeving en trekt diverse 
nuttige insecten aan (vlinders, bijen en bestuivers)! Hoveniers, tuin- en 
landschapsarchitecten en groenvoorzieners ontdekken de vele voordelen van 
veldbloemen. Voor elke toepassing, grondsoort en situatie is er een geschikt 
bloemenmengsel dat zorgt voor mooi bloeiende velden.

Veldbloemen demo bij 
De Samenwerking

gefi etst. De beproeving werd afgesloten 
door ook nog eens 21 km hard te lopen. 
De halve afstanden van ‘Ironman’.

Beproeving
Ruim vijftig familieleden, vrienden en 
kennissen hadden zich bij het voormalige 
Haastrechtse raadhuis verzameld om de 
sportman binnen te halen. Na ruim zes 
uur zwemmen, fi etsen en hardlopen was 
het even na half vier dan zover. Ivo 
Versteeg had de zware beproevingen 
doorstaan en fi nishte tijdens een enorme 
plensbui bij het Haastrechtse raadhuis. 
Opvallend fi t nam de sympathieke 
Haastrechtenaar de felicitaties in 
ontvangst. Volgend jaar zal Versteeg in 
West-Friesland de volledige afstanden 
afl eggen. Tot die tijd is het mogelijk om 
Ivo fi nancieel te ondersteunen. 
De sponsormeter staat voorlopig op het 
prachtige bedrag van € 12.923,50. 
Er kan nog steeds gesponsord worden 
om het streefbedrag van 15.000 euro 
te halen.
Wilt u ook een steentje bijdragen in de 
strijd tegen kinderkanker? Surf dan naar: 
https://www.kikaextreme.nl/
ivo-versteeg-ironman-703-west-
friesland-2021 en help Ivo Versteeg.

De Samenwerking in Haastrecht 
heeft op eigen terrein een demoveld 
aangelegd. Op zestien veldjes van 
2 bij 3 meter zijn verschillende 
mengsels van veldbloemen en 
kruiden uitgezaaid. Dit hebben zij 
gedaan om gemeenten, hoveniers 
en groenvoorzieners de mogelijkheid 
te geven deze verschillende 
mengsels in de praktijk te bekijken.
De mengsels worden onder andere 
toegepast in bermen en openbaar groen 
(parken, groenstroken). Biodiversiteit 
speelt steeds een grotere rol in het 
openbaar groen, deze bloemen- en 
kruidenmengsels hebben in dit geheel 
een belangrijke bijdrage. Vanuit de markt 
komt er steeds meer vraag komt naar 
zulke mengsels.
Klanten hebben soms geen idee hoe het 
er uit ziet en wat de kenmerken en 
mogelijkheden zijn.

Na 1.9 km zwemmen, 90 km fi etsen en 
21 km hardlopen kwam Ivo Versteeg 
opvallend fris over de fi nish.

Wilt u dit demoveld bekijken of wilt u 
meer informatie, dan kunt u zich 
aanmelden via de website 
www.desamenwerking.nl

Bij de opening vertelde de voorzitter van 
Dorpsvereniging Vlist, Hilda van der 
Sluis dat het ontzettend jammer is dat er 
van het traditionele Huttendorp afgezien 
moest worden. Zij was erg blij dat het 
bestuur een alternatief kan aanbieden in 
de vorm van een week met leuke 
activiteiten. Het heeft als thema: 
‘Happy in mijn Hangmat’ meegekregen.
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Uit in de IJsselstreek
® Drukkerij Heno - Oudewater

25 augustus 2020

VrijUIT in het Groene Hart

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 
of product promoten via deze 
bijlage neem dan nu contact op 
met Ben of Melissa Overbeek
0348-561478 
of stuur een mail naar
advertentie @ijsselbode.nl

tip

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno
uitgever van o.a. De IJsselbode

door Lyanne de Laat

Vers van de boerderij
Steeds vaker zie je onderweg stalletjes met fruit en groenten staan. Bij kwekerijen, boerderijen 
en kleine winkeliers. Maar ook het aantal automaten met bakjes aardbeien, kaas, ijs en 
tappunten voor verse melk langs fiets- en wandelroutes groeit.

Een kleine selectie
• Automaat voor aardbeien en melktap bij 

boerderij Boer-de Gier,
Goudseweg 170, Haastrecht

• Melktap bij Farm Camps Stolkse Weide
Bovenkerkseweg 49, Stolwijk

• Melktap bij de Vlisterhoeve
Bonrepas 4, Vlist

• Automaat voor ijsjes bij boerderij De Wit,
Oud Reeuwijkseweg 11, 2811 KB Reeuwijk

• Automaat voor boerenkaas bij Spruithoeve,
p.s. dit jaar winnaar van de Cum Laude 
Awards voor de oude boerenkaas
Willeskop 123, Oudewater

• Automaat voor boerenkaas 
bij landwinkel De Noordzijde,
Noordzijdseweg 189, Polsbroek

• Barn voor yoghurt, hangop, vla, karnemelk, 
boter bij Rofmeddow
p.s. dit jaar winnaar van de Cum Laude 
Awards voor de yoghurt
Ruige Weide 37, Oudewater

Fietsen voor mijn eten
Feit is dat mensen vaker willen eten uit de eigen 
streek, minder plastic verpakkingen willen 
verbruiken, verspilling tegen willen gaan en graag 
ondernemers in de eigen regio steunen. En als je 
het ook nog op de fiets doet, beweeg je ook nog 
eens meer met een mooi doel voor ogen, 
namelijk je eigen gezondheid. 
Dat waren allemaal redenen voor het initiatief 
‘Fietsen voor mijn eten’, dat enkele jaren geleden 
in het Westland is gestart.
Inmiddels waaiert dit initiatief over heel 
Nederland uit en is o.a. ook de Krimpenerwaard 
aangehaakt. Op de gelijknamige website vind je 
legio adressen waar je onderweg terecht kunt om 
een hele maaltijd bij elkaar te fietsen. 
En zie je onderweg nog een leuk stalletje of 
automaat die nog niet op de site staat, tip dan 
gerust de webredactie. Daar zijn ze erg blij mee.
Y www.fietsenvoormijneten.nl/regio

it de streek

Hoogstraat 31 • 2851 BB Haastrecht • 06 - 13 74 91 68 • info@gemaalhaastrecht.nl

29 augustus 2020 • 13.00 - 16.30 uur 

WORKSHOP

BLUE HOLIDAY
Blauwdrukken in de open lucht voor kinderen van 6-15 jaar 

Gemaal De Hooge Boezem • Hoogstraat 31 • Haastrecht

MUSEUM Gemaal De Hooge Boezem

GRATIS ENTREE • VOORAF RESERVEREN

Dé kampeerwinkel van het 
Groene Hart

Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526

E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

2 - RECREATIEKRANT 2020

HAASTRECHT

Gemaal
06-13749168
Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht
Y www.gemaalhaastrecht.nl

Museum Paulina Bisdom van Vliet
0182-501354
Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht
Y www.bisdomvanvliet.nl

Boezemmolen nr.6
010-2722222
Oost Vlisterdijk 1, 2851 ET Haastrecht
Y www.boezemmolen.nl

OUDEWATER

TIP Oudewater
0348-561628
Leeuweringerstraaat 10, 3421 AC Oudewater
Y www.oudewater.net

Museum De Heksenwaag
0348-563400
Leeuweringerstraat 2, 3421 AC Oudewater
Y www.heksenwaag.nl

Stadsmuseum Oudewater
Visbrug 1, 3421 AH Oudewater
Meer info: TIP Oudewater

Touwmuseum De Baanschuur
0348-567832
Reijersteeg 4, 3421 SG Oudewater
Y www.touwmuseum.nl

MONTFOORT

TIP Montfoort
06-82863765
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

De Knoperij
06-22427484
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort
Y www.oudmontfoort.nl

Molen de Valk
06-51445761
Molenstraat 27, 3417 HR Montfoort
Y www.molendevalk.nl

Het Beloken Land
06-36331301
Blokland 116, 3417 MR Montfoort
Y www.hetbelokenland.com

Landgoed Linschoten
06-49249409
Noord Linschoterdijk 13, 3461 AC Linschoten
Y www.landgoedlinschoten.nl

Handige adressen

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

Blue holiday
op het Gemaal
Op je laatste vakantiedag nog een uitje waarin 
water centraal staat? Dat kan bij het Gemaal in 
Haastrecht. Op zaterdagmiddag 29 augustus is 
namelijk jeugd van 6-15 jaar met (een van) hun 
ouders of opa en oma van harte welkom voor 
blue holiday, een ander woord voor het komen 
blauwdrukken aan de Hoogstraat.
Blauwdrukken kan al met blad van waterplanten, 
met een eigen tekening, maar ook met een - erg 
groot - negatief. Je kunt meedoen aan de workshop 
van 13.00 of die van 15.00 uur. Na anderhalf uur ga 
je met een leuk blauw kunstwerk naar huis.
En je (groot)ouders hebben ondertussen een 
rondleiding gehad door het Gemaal.
De entree is gratis, het enige dat we van je vragen is 
om je vooraf telefonisch aan te melden via 
06-1374 9168 of per mail info@gemaalhaastrecht.nl

De machines van het Gemaal geblauwdrukt
(foto: Lyanne de Laat).

Deze week in Concordia
Donderdag 27 augustus om 20.15 uur

Filmavond: 1917
Tijdens de Eerste Wereldoorlog nemen de jonge Britse 
soldaten Schofi eld en Blake deel aan een gevaarlijke 
missie. Generaal Erinmore geeft ze ‘s middags het 
bevel naar het tweede bataljon van het Devonregiment 
te gaan en kolonel Mackenzie een boodschap te 
overhandigen. Dit bataljon gaat namelijk de volgende 
ochtend de stellingen van de Duitsers aanvallen met 
een regiment van 1.600 man, maar heeft het 
telefooncontact verloren.
‘1917’ dompelt je volledig onder in de wereld van 
twee soldaten in WO I. Roger Deakins kreeg de Oscar 
voor zijn camerawerk en ‘1917’ won de Oscar voor de 
beste visuele effecten.
‘1917’ is een Amerikaans-Britse oorlogsfi lm uit 2019 
onder regie van Sam Mendes. 
De hoofdrollen worden vertolkt door Dean-Charles 
Chapman en George MacKay.

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl en te koop in Grand Café 
Concordia op openingsdagen vanaf 17.00 uur.

De vijftig beste zomerhits 
op RTV Krimpenerwaard
Zondag 30 augustus is het zover. 
De uitslag van de ‘Zomerse 50’ live bij RTV 
Krimpenerwaard. Vanaf 14.00 uur telt 
Andre Jonkheid deze zondagmiddag de 
nummers af naar een splinternieuwe zomerse 
nummer 1 rond de klok van 18.00 uur.
De zomerhit van 2020 is ‘Banana’ van Conkarah 
en Shaggy, een bewerking van het liedje Day O 
(The Banana Boat Song) uit 1956 van Harry 
Belafonte. In de 2020-versie komt deze plaat de 
Zomerse 50 binnen op nummer 1. 
Bryan Adams zakt daardoor met Summer of ‘69 
naar de tweede plek en op nummer 3 staat dit jaar 
de Lambada van Kaoma.
De zomerhits van het coronajaar 2020 komen niet uit 
clubs in Zuid-Europese landen, maar vinden hun 
oorsprong op de populaire en omstreden app TikTok. 
Van de tien nieuwkomers in de Zomerse 50 zijn er 
liefst drie een hit geworden dankzij de Chinese app.
Meest opmerkelijke nummer in de Zomerse 50 van 
2020 is Jerusalema van Master KG feat. Nomcebo. 
Een hit uit Zuid-Afrika, gezongen in de lokale taal 
Khelobedu. Een overzicht van alle uitzendingen en de 
volledige hitlijst staan op www.zomerse50.nl.

Tiende Rivierenland 
Nazomerloop van Avantri
Goed nieuws. Alle lichten staan op groen 
voor de tiende Rivierenland Nazomerloop. 
Op zondag 6 september organiseert Avantri 
Schoonhoven de Nazomerloop. Dit jaar 
gesponsord door het Rivierenland Fonds.
In het kader van Covid-19 zijn er verschillende 
maatregelen getroffen om het evenement veilig te 
laten verlopen. Zo start de 5 en 10 kilometer 
bijvoorbeeld in groepjes van drie lopers tegelijker-
tijd. Hiermee wordt de 1,5 meter gerespecteerd. 
De jeugd (1500 m) start wel groepsgewijs.

Alleen voor-inschrijven is mogelijk
De deelnemerslimiet per afstand is honderd. 
Na-inschrijving is helaas niet mogelijk.
Schrijf je daarom snel in via onderstaande link, 
en verzeker je van een startbewijs.
https://inschrijven.nl/form/2020090610232-nl
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Afvalkalender SEPTEMBER 2020
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

Samen met betrokkenen organiseert gemeente 
Montfoort op woensdag 16 september een tweede
en laatste bewonersavond over het project 
‘de Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente 
Montfoort.’
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de 
bevindingen van de projectgroep en bureau SB4.
U heeft de mogelijkheid de laatste puntjes op de i te 
zetten voordat de kaart het bestuurlijk traject in gaat.

Wat is een Cultuurhistorische Waardenkaart?
Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen 
rekening te houden met cultuurhistorische waarden.
De kaart brengt belangrijke cultuurhistorische waarden 
van de gemeente in beeld. Aan de hand van de kaart 
kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, met als 
doel de ontwikkeling van die plannen, rekening houden 
met ons cultureel erfgoed.
Op de kaart vindt u onder andere rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten, karakteristieke bomenlanen, 
dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode.
Vanaf de opengestelde wegen en paden (openbare 
wegen en eigen wegen) zijn de gebouwen en historische 
landschapselementen geïnventariseerd en gefotografeerd 

Uitnodiging bewonersavond 
Cultuurhistorische Waardenkaart 
16 september

door bureau SB4. Het project wordt ondersteund door de 
provincie Utrecht. Alle bijzondere elementen worden 
opgetekend in de digitale kaart en van een waardering 
voorzien.
Nu de concept-kaart gereed is, kunt u vanaf 9 september 
alvast meekijken op www.sb4.nl/chwk. Tijdens de avond 
wordt een toelichting op de kaart gegeven en is er 
gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

Bewonersavond 16 september
Wie kent Montfoort en Linschoten beter dan de eigen 
inwoners? In februari is tijdens de eerste bewonersavond 
de nodige input opgehaald en verwerkt in de kaart.
Was u er in februari niet bij, ook dan zien we u graag 
woensdag 16 september op de tweede en laatste 
bewonersavond.
De avond staat in het teken van actief meedenken en 
praten over de bevindingen van de projectgroep en 
bureau SB4.
U bent van harte welkom op woensdag 16 september in 
Bij de Tol, Nieuwe Zandweg 21, 3461 AH Linschoten. 
Inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur, 
verwacht einde 21.30 uur.

Word jij onze 
nieuwe collega?
De 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.
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 de afdeling
Services, Ondersteuning en Staf 
zijn we op zoek naar:

• Medewerker 
Bestuurssecretariaat
In deze veelzijdige functie schakel je tussen 
verschillende onderwerpen en taken. Je basis is het 
bestuurssecretariaat, waarbij je samen met de 
bestuurssecretaresse ondersteunt. 
Daarnaast ondersteun je het managementteam 
bij hun wekelijkse vergaderingen.

• Medewerker 
Ondersteuning
Je werkt in verschillende teams en kan schakelen 
tussen verschillende onderwerpen en taken. 
Je voert administratieve werkzaamheden uit ter 
ondersteuning van de commissie bezwaarschriften en 
verzorgt de administratieve ondersteuning bij 
vergaderingen van het team Veiligheid. 
Daarnaast zorg je voor het publiceren van wijzigingen 
in onze gemeentelijke regelingen en voor alle andere 
offi ciële publicaties met behulp van ‘DROP.’
Voor beide functies geldt dat we een gemotiveerde en 
enthousiaste collega zoeken met een proactieve houding 
die beschikt over een afgeronde MBO-opleiding. 
Minimaal drie jaar ervaring als administratief 
medewerker binnen een gemeente, provincie, 
waterschap of omgevingsdienst is een vereiste.
Bekijk dan de volledige omschrijving van 
bovenstaande vacature op 
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 31 augustus
je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Onderzoek naar aardwarmte in Montfoort
Tussen eind augustus en half september voert 
Energiebeheer Nederland (EBN) in Montfoort 
onderzoek in de ondergrond uit naar aardwarmte. 
Op de illustraties ziet u globaal het gebied waarin 
EBN de komende periode actief is.
Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de 
werkzaamheden ontvangen hierover een brief.
Gedurende dit onderzoek worden op bepaalde plekken 
gaten in de grond gemaakt. Door geluidsgolven in de 

ondergrond te brengen worden de onderliggende 
aardlagen in kaart gebracht. Dit heet seismisch onderzoek. 
Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om 
informatie te verzamelen over de ondergrond in 
Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen 
inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is.
Als onderdeel van de energietransitie ziet de 
Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van 
onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde 

industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water 
dat van nature diep in de bodem aanwezig is.
Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol 
gedaan in Nederland.
EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft veel 
ervaring met projecten in de ondergrond.
Kijk voor meer informatie op de website van EBN: 
www.scanaardwarmte.nl
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Erik Gerritsen (ministerie van VWS) was aanwezig in de tweede uitzending van 
Montfoort Vitaal en sprak o.a. met de Buurtsportcoach, Adri van Montfoort en 
wethouders Yolan Koster & Herman van Wiggen.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader bericht zijn er geen 
openbare overleggen met de 
commissie voor ruimtelijke kwaliteit 
‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken 
worden zoveel mogelijk digitaal of 
telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op  
2 september 2020.
Digitale eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op  
9 september 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

Verlengen beslistermijn
• 6-8-2020 Z/20/165620
 Jacob Barneveldstraat 24 

in Linschoten 
Het verlengen van de tijdelijke 
afwijking van het bestemmingsplan 
voor horecagebruik.

• 10-8-2020 Z/20/165545
 Godfried van Rhenenlaan 12 

in Montfoort 
Het plaatsen van een erker aan de 
voorgevel van de woning.

• 13-08-2020 Z/20/165544
 Hof van Voorvliet 19 in Linschoten 

Bouw van zes steigers in de 
Montfoortse Vaart.

• 17-8-2020 Z/20/165967
 Willeskop 65a in Montfoort 

Aanvraag omleggen uitrit  
tegenover Willeskop 136a.

• 19-08-2020 Z/20/165975
 M.A. Reinaldaweg 36 in Linschoten 

Het realiseren van een dakopbouw.
• 19-08-2020  Z/20/166011
 M.A. Reinaldaweg 36 in Linschoten 

Het herbouwen van een bijgebouw.

Verleende omgevingsvergunning
• 11-8-2020 Z/20/162239
 Waardsedijk-Oost 9 in Montfoort 

Modulair bouw.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend  
dat zij een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van:

• J.A. Vlooswijk voor het adres: 
Nieuwe Zandweg 28 in Linschoten. 
De melding heeft betrekking op het 
veranderen van het bedrijf. 
Er worden binnen het bedrijf geen 
(vlees)varkens meer gehouden. 
De varkensstal is gesloopt. Er is 
geen sprake meer van 
ammoniakemissie uit deze stal.

• C.J. Hoogenboom voor het adres: 
Willeskop 35 in Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
veranderen van het bedrijf. Binnen 
het bedrijf worden geen varkens 
meer gehouden. De varkensstal 
wordt gebruikt voor opslag en de 
mestkelder is leeg en schoon.  
Er is geen sprake meer van enige 
ammoniakemissie uit deze stal.

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

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort  
maken bekend dat zij de volgende 

vergunningen of ontheffingen  
hebben verleend voor:

Terrasvergunning
• Café de Plaats,  

1 september tot 1 oktober 2020, 
De Plaats 2 Montfoort,  
verzonden 7 augustus 2020

• Café Bolle Harry,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
De Plaats 5 Montfoort,  
verzonden 7 augustus 2020

• Brasserie Broers,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
Hoogstraat 6 Montfoort,  
verzonden 7 augustus 2020

• Eetcafe de Posthoorn,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
Achthoven Oost 28 Montfoort, 
verzonden 7 augustus 2020

• Il Falco,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
Hoogstraat 78 Montfoort, 
verzonden 7 augustus 2020

• Restaurant het Oude Stadhuis, 
1 september tot 1 oktober 2020, 
Hoogstraat 36 Montfoort, 
verzonden 7 augustus 2020

• The Old Bakery,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
De Plaats 1 Montfoort,  
verzonden 7 augustus 2020

• Vraag Ilse,  
1 september tot 1 oktober 2020, 
Jacob Barneveldstraat 24 
Linschoten,  
verzonden 10 augustus 2020

Kennisgeving incidentele festiviteit
• Tennisvereniging Linschoten, 

31 augustus tot en met 
4 september 2020,  
Jacob Barneveldstraat 26 
Linschoten,  
verzonden 7 augustus 2020

• Voetbalvereniging Montfoort SV ‘19, 
4 september 2020,  
Bovenkerkweg 76/78 Montfoort, 
verzonden 10 augustus 2020

Stookvergunning
• Sportpark Rapijnen,  

augustus 2020, Linschoten, 
verzonden 7 augustus 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.  
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst,  
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures. 
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 25 augustus 2020
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

vervolg van de voorpagina

‘Zolang we geen vaccin hebben tegen corona,  
is een goede leefstijl het vaccin’
Volgens hem is het een win-win situatie. 
Jeugd die zich vrijwillig inzet heeft 
hiermee een leuke zomervakantie, en 
veelal zorgen activiteiten er weer voor 
dat bewoners (van jong tot oud) 
betrokken worden bij sportieve 
activiteiten. Dat beaamt coördinator 
Buurtsportcoach John van Echtelt. 
Hij vertelt hoe straks de week van de 
eenzaamheid weer voor de deur staat, 
en dat ze daar als Buurtsportcoach en 
samenwerkende verenigingen onder 
Montfoort Vitaal echt wat aan willen 
doen. "Liever noemen we het de week 
van de ontmoetingen", zegt hij.  
"Dan noem je het toch gewoon zo", 
meent Yolan Koster, wethouder Sociaal 
Domein en cultuur Montfoort. Ze geeft 
aan blij en trots te zijn dat ze het 
Vitaliteitsakkoord onder de aandacht kon 
brengen.

Subsidie
Dat Montfoort Vitaal op de radar van 
Erik Gerritsen verscheen, kwam puur 
omdat het de eerste gemeente was die 
zich aanmeldde voor MDT met Jeugd 
aan Zet. Hiermee kreeg het project 
10.000 euro subsidie. Een bedrag dat de 
gemeente goed kan gebruiken, wat ook 
wethouder van Wiggen benadrukt.  
"Het mag wel meer worden, gelet op de 
financiën", zei hij.
Gevraagd naar hoe en waarom het van 
de grond kwam, vertelde John dat dit 
mede kwam doordat er zoveel activiteiten 
geannuleerd waren. Onder andere VOM, 
een begrip in de buurt. "Hoe zorg je er 
dan toch voor dat je zichtbaar blijft, en 
geen vrijwilligers misloopt? Dat doen we 
eigenlijk dus door een soort mini-VOM. 
Activiteiten verspreid over de hele zomer. 
Niet een keer zomerspelen, maar 
wekelijks op het Doelenplein."  

Yolan beaamt: "Met dit geld konden we 
dingen doen, die we anders niet konden 
doen." Toch was geld wat de 
Buurtsportcoach aangaat nooit het issue: 
"Geld wordt vaak als eerste probleem 
genoemd. Dat is het niet. 
Wij organiseren met weinig geld veel 
activiteiten. Onze uitdaging is dat we niet 
overorganiseren. We willen niet in de 
weg zitten van verenigingen, maar juist 
met verenigingen samen dingen op 
zetten. Dat is ook het doel van Montfoort 
Vitaal."

Jongeren aanraken
"De energie spat er vanaf",  
vond Gerritsen. Dat tweette hij later ook. 
Hij vertelde met enthousiasme over 
Maatschappelijke Diensttijd en wat het 
inhoudt. Dat de jongere en hun 
interesses centraal staan, dat vond John 
mooi om te horen. "Het is precies zoals 
wij opereren. "Juist daarom vond 
Gerritsen was dit ook een voorbeeld bij 
uitstek van hoe Maatschappelijke 
Diensttijd eruit moet zien.  
"Met Maatschappelijke Diensttijd willen 
we jongeren aanraken. We willen ze 
stimuleren hun talenten te ontwikkelen 
door iets terug te doen voor de 
maatschappij. Liefst maken we daarbij 
gebruik van bestaande initiatieven of 
projecten. Dat kan ook op een school 
zijn. Op een school heb je het vaak over 
win-win-win situaties, doordat je 
overwerkte docenten ontlast met 
maatschappelijke diensttijd. Jongeren 
doen automatisch twee keer zoveel uren 
als van ze verwacht wordt, en daarbij 
veranderen mensen echt voor je ogen. 
Ze dagen zichzelf uit. MDT is voor en 
door jongeren. Het is door jongeren 
bedacht", benadrukte hij. "Zij bepaalden 
ook welke projecten in aanmerking 
kwamen, en welke niet." Dat het in 
gemeente Montfoort zo wordt 

aangepakt, maakt hem blij: "Het nieuws 
wordt gedomineerd door vervelend 
nieuws met betrekking tot jongeren. 
Onder andere de rellen in Den Haag. 
Dat er dan nieuwe leuke dingen worden 
opgezet, dat is goed nieuws en een 
prachtig voorbeeld hoe jonge 
statushouders op positieve manier iets 
terug doen. Dat ze dan ook sportactivi-
teiten ontwikkelen is niet onbelangrijk in 
deze tijd. Zolang we geen vaccin hebben 
tegen corona, is een goede leefstijl het 
vaccin."

Montfoort is niet zo inclusief
"Wat een leuke en informele 
ontmoeting", aldus coördinator 
Buurtsportcoach John. Met Gerritsen 
sprak hij ook over duurzaamheid in het 
kader van buiten sporten en bewegen: 
"Dat biedt duidelijk aanknopingspunten 
voor een Energietuin op de voormalige 
afvalstortplaats in Mastwijk. In de 
Energietuin zal Educatie ook een 
belangrijk thema zijn." John vertelt dat ze 
veel tips hebben gekregen: "Wat ik leuk 
vond is dat ook Adri van Montfoort van 
het Jeugdteam aanwezig was. Hem 
kende ik nog niet. Hij werkt wel met ons 
samen. We hebben met name over 
Jeugd aan zet gesproken en over wat er 
goed gaat. Wij willen hier graag mee 
door gaan en kijken wat een mooie vorm 
is om dit te doen." Dat er hierbij ook 
uitdagingen zijn in de vorm van jongeren 
die soms de sfeer dreigen te verpesten, 
dat ontkent hij niet. "Als Buurtsportcoach 
doen we er op de achtergrond alles aan 
om dit te voorkomen. We praten veel 
met de ouders, de mensen in de buurt, 
de politie, het Jeugdteam. Dit soort 
gedrag ontstaat soms door de jaren 
heen. Individueel zijn het dan hele leuke 
kinderen, maar in een groepje kan het 
ontploffen. Dan hebben ze er zelf vaak 
ook spijt van, maar een paar uur later 

gebeurt er hetzelfde." Volgens John heeft 
het alles met cultuur te maken. Hij vindt 
het mooi om te zien hoe in het 
Dorpshuis de Vaart in Linschoten 
culturen zo goed mixen. Dan heb je 
bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren die 
samen biljarten met André Hazes op de 
achtergrond. Hier in Montfoort zijn we 
nog niet zover. Montfoort is nou eenmaal 
niet zo divers en inclusief." Dat een 
stichting als Stichting Wegwijs die helpt 
bij inburgering en taallessen hier al een 
poos aan de weg timmert helpt volgens 
hem wel om deze uitdaging te verhelpen. 
"We komen er wel, mét de verschillende 
verenigingen samen."

Nieuw! Vitaal Sportpark
In de tweede uitzending was onder 
andere Piet Koster van stichting Beheer 
Sportpark Rapijnen te gast. Hij vertelde 
over een Vitaal Sportpark in Linschoten. 
John zegt: "Om het sportpark heen staan 

vaak hekken en zijn weinig functies 
gecombineerd. Bijvoorbeeld een BSO die 
er gebruik van maakt of een fietspad er 
doorheen. Het is best gesloten. Ons doel 
is het meer open te krijgen, en 
bijvoorbeeld een trapveldje te creëren. 
Samen met de voetbalverenigingen zijn 
we nu op de goede weg om dat te 
bereiken." "Zolang we uitgaan van de 
kernwaarden, dat we zonder oordeel 
jongeren benaderen, hen stimuleren op 
zoek te gaan naar wat ze zelf leuk 
vinden. Dan heb je een haakje en kun je 
door", aldus Gerritsen. "Het is ook dat 
we juist nu, in deze periode van corona 
crisis, dat jongeren hun bijbaantjes soms 
kwijtraken: Hoe voorkomen we dat we 
een verloren generatie krijgen?", aldus 
John. "Door de jongere/ het kind en zijn 
talenten als uitgangspunt te nemen. 
Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en 
nemen ze ook weer anderen op 
sleeptouw."
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Projectleider Roy Bakker: “We gaan het op een manier ontwikkelen zodat het 
toegankelijk wordt als recreatiegebied (voor wandelaars en fietsers),  
dat er natuur- en milieueducatie kan plaatsvinden, duurzame energieopwekking 
plaatsvindt, ruimte is voor innovatie op het gebied van energietransitie  
en dat de biodiversiteit vergroot wordt.

Alle activiteiten van SWOM zijn tijdelijk stop gezet.  
Voorlopig dus helaas geen Koffiemomentjes meer bij SWOM voor deze dames.

door Siem van der Burg

Mini-VOM in het Stadspark Montfoort
‘Het was een geslaagd feestje’

Metamorfose op komst van 
voormalige stortplaats

door Sjoukje Dijkstra

Dansschool Promenade start 
het nieuwe dansseizoen

door Siem van der Burg

SWOM stopt tijdelijk activiteiten 
wegens corona
“Tot onze schrik is er bij één van onze vrijwilligers Corona geconstateerd. 
Deze vrijwilliger is in quarantaine en er wordt contactonderzoek door de GGD 
gedaan”, zo schrijft directeur van SWOM Marie-José Hermans in een bericht 
dat verspreid werd via social media.
“Alle recente contacten die de vrijwilliger vanuit SWOM heeft gehad,  
zijn geïnformeerd. Zo zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen. Het belangrijkste 
vergeten we bijna te noemen; dat het namelijk goed gaat met de vrijwilliger.”
Hermans laat verder weten: “Deze harde realiteit laat zien dat we heel voorzichtig 
moeten zijn en blijven. Met pijn in het hart hebben we besloten dat we weer een pas 
op de plaats moeten maken met onze activiteiten.” Nu waren de 
SWOM-koffiemomentjes aan Kasteelplein 4 in Montfoort al afgelast, vanwege de 
hittegolf. Ze worden voorlopig niet opnieuw opgestart wegens dit nieuws.
“De SWOM-auto en de maaltijdvoorziening gaan door en het DoeMeeHuis in 
Montfoort blijft open”, zo deelt Hermans mee. “In Linschoten was het DoeMeeHuis 
vanwege de vakantieperiode al gesloten. Dit laten we ook even zo. Het afhalen van 
gereserveerde bibliotheekboeken blijft mogelijk.”
Bij de maatjes die inmiddels weer beperkt actief waren, doet ze een beroep op het 
gezonde verstand. “Maak een gezamenlijke afweging of contact nodig is en ontmoet 
elkaar zoveel mogelijk buiten. De boodschappen maatjes zijn dringend gevraagd de 
boodschappen ook, indien mogelijk, buiten voor de deur te zetten. Alle overige 
activiteiten vinden niet plaats.”

Voormalige stortplaats
In de 70’er en 80’er jaren werd er door 
schepen huisvuil aangevoerd en gestort 
in een (door zandwinning voor de aanleg 
van rijkswegen ontstaan) meer van 
ongeveer twintig meter diep. In 2010 
werd eigenaar en beheerder ‘Afvalzorg’ 
het al eens met de gemeente Montfoort 
om het terrein te herontwikkelen en er 
een nuttige bestemming aan te geven 
door het in te richten als groengebied 
met extensieve recreatie.

Plan voor ontwikkeling
Het heeft even mogen duren……maar er 
ligt nu dus een (bijna) goedgekeurd plan 
om de stortplaats te veranderen in een 
‘energietuin’. De eerste ‘energietuin’ in 
de provincie Utrecht. Roy Bakker is 
namens Afvalzorg (aandeelhouders 
provincie Flevoland en Noord-Holland) al 
sinds 2010 de projectleider. Tijdens een 
rondje over het terrein zegt Roy: “Het is 
nu al een mooi stuk natuur doordat de 
locatie is voorzien van een laag nieuwe 
grond. Maar het gebied heeft amper een 
functie anders dan dat er bijzondere 

vogels, als de kiekendief en de buizerd, 
broeden. We gaan het op een manier 
ontwikkelen zodat het toegankelijk wordt 
als recreatiegebied (voor wandelaars en 
fietsers), dat er natuur- en milieueducatie 
kan plaatsvinden, duurzame energie-
opwekking plaatsvindt, ruimte is voor 
innovatie op het gebied van energie-
transitie en dat de biodiversiteit vergroot 
wordt. Het is geen eenvoudige opgave 
om het gebied te ontwikkelen op een 
manier waarmee iedereen tevreden is. 
Alle belangen zijn en worden samen met 
alle betrokkenen afgewogen zodat alle 
functies die we wensen zo veel mogelijk 
worden gerealiseerd. Dit project 
ontwikkelen we in samenwerking met de 
Natuur en Milieufederatie Utrecht en 
vooral in overleg met belanghebbenden 
in de omgeving (zoals gemeente, 
provincie, omwonenden, medewerkers 
van stichtingen voor het behoud van 
natuur, milieu, landschap et cetera). 
Het project is volledig anders dan andere 
projecten aangepakt. We hebben geen 
plan gemaakt dat we voorleggen aan 
betrokken instanties en omwonenden. 

We hebben het plan gemaakt mét de 
betrokkenen samen”, vervolgt Roy 
Bakker met gepaste trots. “Pas daarna 
werd het ter goedkeuring voorgelegd aan 
instanties. Iedereen is behoorlijk 
enthousiast over deze manier van 
werken. Dat zullen we bij toekomstige 
projecten zeker herhalen.”

Hoe gaat het er uitzien?
In het ontwerp is opgenomen dat het 
voorste gedeelte van het 21 hectare 
tellende terrein zal veranderen in een tuin 
met een waterpartij die met een 
fluisterboot vanuit de IJssel toegankelijk 
is. Er komt een gedeelte voor grazers, 
fietspaden, wandelpaden en  
parkeerplaatsen. Het achterste deel 
wordt voorzien van 12 hectare 
zonnepanelen die de helft van de ruim 
5.600 huishoudens van Montfoort 
kunnen voorzien van stroom. De opzet 
van dit zonnepanelenpark zal zo goed 
mogelijk worden ingepast in de natuur. 
De innovaties die worden toegepast 
zullen via het ‘educatieve pad’ te 
aanschouwen zijn. In het achterste deel 
komt een uitkijktoren met zicht tot aan 
de Domtoren van Utrecht. Ook waren er 
ideeën om in het plan helemaal 
achteraan op het terrein drie windmolens 
op te nemen. Die komen er vooralsnog 
niet vanwege het beperkte draagvlak. 
Ook al zouden de windmolens op meer 
dan een kilometer afstand van 
omwonenden komen te staan. 
Het ontwerp is te bekijken op de site van 
Afvalzorg.

Veel te beleven en te leren
“Op het gehele terrein zal er veel te 
beleven zijn”, vervolgt Roy. We streven 
zullen er alles aan doen om een grote 
verscheidenheid van bloemen, planten en 
bomen aan te brengen om op die manier 
veel verschillende dieren aan te trekken. 
Onze buurman meldt ons regelmatig dat 
hij nieuwe vogels heeft gespot. 
We streven ernaar om hem en alle 
andere bezoekers te blijven verrassen. 
Het wordt een prachtige combinatie van 
recreatie, educatie, duurzame opwekking 
van energie en natuur. Het heeft 
misschien lang geduurd voordat het zover 
kon komen. Maar het volharden in de 
ambities zal de moeite meer dan waard 
blijken te zijn.

Meer informatie
Op de site van Afvalzorg:  
www.afvalzorg.nl/projecten/ 
groengebied-mastwijk/  
en op de site van de NMU: 
 www.nmu.nl/energietuin-mastwijk/  
kunt u meer informatie vinden over de 
energietuin.

Het terrein aan de Mastwijkerdijk in Montfoort ligt er ogenschijnlijk doelloos 
bij. Het is nu het aanzien al meer dan waard, maar wordt niet veel anders 
gebruikt dan als leefgebied van talrijke dieren. Binnenkort zal het er anders 
uit gaan zien. Dan krijgt het gebied er een aantal functies bij en wordt het 
toegankelijker. Het college van B&W keurde recent het plan voor de 
‘energietuin’ goed. Als de raad in september hetzelfde doet komt aan een 
jarenlang planningsproces een einde. Afvalzorg en Milieufederatie Utrecht 
(NMU) kunnen dan aan de slag met Energietuin Mastwijk waarin duurzame 
energie wordt gecombineerd met openbare natuur, recreatie en educatie.

Goed nieuws in deze corona tijd. 
Er mag in de dansschool gedanst 
worden. Half september start 
Promenade met nieuwe danscursussen 
in Montfoort. Vanaf 29 augustus zijn 
er gratis proeflessen stijldansen voor 
beginners. Verderop in de week 
starten proeflessen Zumba Gold (40+) 
en Zumba Fitness (20+). Nieuw dit 
jaar is dat op woensdagavond Zumba 
wordt aangeboden in de buitenlucht.
Voor een proefles stijldansen kan 
iedereen op zaterdag 29 augustus of 
maandag 7 september terecht. 
De Zumba proeflessen zijn op 2 en 
3 september. Voor alle gratis proeflessen 
geldt: vooraf aanmelden via de mail is 
verplicht. Omdat er een beperkt aantal 
leerlingen per locatie mogelijk is, zijn alle 
aanmeldingen onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.

Veilig dansen met Dansprotocol
De danslessen binnen zijn in het 
St. Joseph zalencentrum, 
Heiliglevenstraat 4 te Montfoort. 
Het gebouw voldoet aan alle RIVM-regels 
en er wordt les gegeven middels het 
goedgekeurd dansprotocol.
Na de proefles op zaterdagavond 
29 augustus is er een dans-oefenavond 
met Ballroom-, Latijns-Amerikaanse 
dansen, Singledansen, Twist, Rock&Roll 
en veel meer. Ook hier geldt dat vooraf 
aanmelden verplicht is.
Op de promenade website  
www.dansklubpromenade.nl zijn alle 
proefles activiteiten terug te vinden. 
Aanmelden voor een proefles kan via de 
mail op dansklubpromenade@live.nl

“We konden het toch niet laten”, aldus Katja Diepstraten, een van de 
vrijwilligers van Stichting VOM afgelopen zaterdag over Mini-VOM in het park.  
Ditmaal was er geen huttendorp, werd er niet een week lang uitgebreid 
getimmerd, en konden kinderen ook niet blijven slapen. Wel was er een 
springkussen parcours, broodjes bakken, knutselen, schminken en kleien.

Eigenlijk zou het de generale repetitie 
moeten zijn voor het vijftigjarig bestaan 
van VOM. Een geluk bij een ongeluk, 
vertelt Katja even later lachend. 
Ze hadden zich al jarenlang verrekend. 
“In 2012 bestond VOM veertig jaar. 
In 2022 hebben we dus ons jubileum.” 
Bij toeval kwamen ze erachter op de 
avond van de barbecue, voorafgaand aan 
mini-VOM. “We luisterden muziek terug 
van de afgelopen jaren. Daardoor 
ontdekten we het.”

Zij en andere vrijwilligers zijn blij dat ze 
nu toch weer wat kunnen doen. Nu heeft 
VOM de zomer niet stil gezeten, en 
waren er allerlei activiteiten. Van koekjes 
bakken bij de supermarkt tot een 
bioscoopavondje en sporten op het 
Doelenplein in samenwerking met de 
Buurtsportcoach. Maar zo’n Mini-VOM, 
het is toch net even wat anders. 
Een beetje meer het vakantiegevoel van 
VOM dat de organisatie zo graag wil 
meegeven aan de kinderen uit gemeente 

Montfoort. “Daar doen we het toch 
voor”, lacht een vrijwilliger, wanneer een 
kind super blij reageert op het resultaat 
van zijn geschminkte gezichtje. “Niet aan 
komen hé?”, lacht ze.

Broodjes bakken
Vrijwilliger Thijs van Dam is druk bij de 
broodjes. Hij doet het al vijftien jaar. 
Het is deze zomer zijn eerste activiteit 
voor VOM, waarbij hij als vrijwilliger 
meedoet. “Ik ben ook nog even weg 
geweest op vakantie”, zegt hij. Keer op 
keer draait hij het aan de buitenkant gaar 
geworden deegbolletje om, zodat de 
kinderen de broodjes kunnen afbakken. 
“Mijn deeg valt er bijna af”, roept een 

kind. “Geef maar.” Resoluut duwt hij het 
deegbolletje weer om de stang heen. 
Het broodjes bakken is ook dit jaar 
onverminderd populair.
Het enige waaraan je zou merken dat het 
anders is dan anders zijn de linten die bij 
het event zijn opgehangen tussen de 
bomen. Een reminder om 1,5 meter 
afstand te houden. Af en toe roept een 
vrijwilliger om door de megafoon, dat de 
volwassenen echt die 1,5 meter in de 
gaten moeten houden. Dat wordt even 
moeilijk als er opeens een hoosbui over 
het Stadspark komt, waarbij iedereen in 
allerijl een droog plekje opzoekt.  

Tafels met klei en ook de schmink-
banken worden verplaatst onder de grote 
tent van STAM. “1,5 meter afstand 
bewaren alstublieft”, klinkt het door de 
microfoon.

Geen huttendorp
Nog even, dan is het feestje echt 
afgelopen. Rond 14.00u gaan veel 
mensen al langzamerhand naar huis. 
Om half drie wordt het feestje afgesloten 
met nog een enorme hoosbui. 
Desondanks, de kinderen hebben 
genoten, en de vrijwilligers nog meer. 
“Het was een geslaagd feestje.  
Hopelijk volgend jaar weer in een 
normale setting met een normale 
VOM-week.” Katja vertelt heel veel 
positieve reacties te hebben gehad.  
“Ze waren blij dat de kinderen toch nog 
één dagje konden genieten van de VOM! 
Echt fijn dat we dit zo goed hebben 
uitgezet en dat het zo goed en gezellig is 
verlopen.” Ze vertelt ter illustratie nog 
een grappige anekdote: “Een kindje was 
wel helemaal van streek, omdat er geen 
huttendorp was en het maar een dagje 
duurde. Wij hopen net als haar dat het 
volgend jaar weer een hele week plezier is!”

Het broodjesbakken, waar Thijs als vrijwilliger stond, was onverminderd populair.  
Kinderen stonden minutenlang een broodje te bakken, waarna ze lekker smulden van het verse broodje met poedersuiker.

De mini-VOM in het Stadspark van Montfoort was een feestje.

Inzet : Geduldig wachtten de kinderen  
tot zij aan de beurt waren met schminken.

door Sjoukje Dijkstra
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

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

Dansles & Zumba Fitness 
Gratis proeflessen op za. 29 augustus 

en op do. 3 & ma. 7 september 
in Zalencentrum St. Joseph te Montfoort.

Vooraf aanmelden proefles is verplicht.

www.dansklubpromenade.nl
Mail: dansklubpromenade@live.nl Tel: 06 37610103

De Stadsbakker 

van Montfoort!
Bestel gemakkelijk online ....
www.janvandommelen.nl
Hoogstraat 38   -   3417 HD  Montfoort
0348-471283 info@janvandommelen.nl

Wij zijn opzoek naar een

 WINKEL-
MEDEWERK(ST)ER

Reageer via info@janvandommelen.nl

weer open
Wij gaan maandag 31 augustus

WELKOM TERUG ...
ma t/m vr van 07.00 t/m 18.00 uur

en zaterdag van 06.00 t/m 16.00 uur

brood- en banketbakker

Jan van 
Dommelen

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

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

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.

2E HANDS WINKEL KLEDING EN MEER…
houdt UITVERKOOP van alle 

ZOMERKLEDING
op za. 29 augustus en di. 1 september

Alle kleding - HALVE PRIJS
Vanaf zaterdag 5 september ligt 
de wintercollectie in de winkel!
2de hands winkel: 'kleding en meer'

Wilgenweg 15a, Oudewater.
Open: elke dinsdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

De opbrengst is bestemd voor hulp in Roemenië
zie www.stichtinglinquenda.nl

Stress of  
overspannenheid?

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

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

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

www.phhaastrecht.nl

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

Woonruimte gezocht!
Voor onze buitenlandse werknemers  
zijn wij op zoek naar woonruimte(s).

Heeft u een geschikte locatie te huur 
in een straal van 20 km rond Oudewater?

Mail uw informatie dan naar  
administratie@hz-uitbeen.nl  

of neem contact op met 06-22805629

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....
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door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Montfoortse ondernemers presenteren 
plannen wonen, zorg, onderwijs aan inwoners
Reacties nu al overwegend positief: ‘Eindelijk gebeurt er wat’

‘Die Heitere Kapelle’ 
zoekt versterking

Binnen de kortste keren zat de informatiebijeenkomst die op maandag 31 augustus gehouden wordt vol.  
Maximaal honderd mensen kunnen er bij zijn op 31 augustus als ondernemers Harry van Zandwijk, Wim van den Pol 
en Eelco Veltman in St. Joseph hun plannen presenteren voor Zorg, Wonen en Onderwijs in de kern van Montfoort.
De bijeenkomst zal live gevolgd kunnen worden via www.madeinmontfoort.nl.

Tijdens de bijeenkomst vertellen de 
ondernemers, die zich onder de noemer 
Made in Montfoort hebben verenigd over 
hun visie voor Montfoort.  
Eerder presenteerden zij hun plannen al 
aan gemeenteraadsleden van gemeente 
Montfoort, met de gedachte: als de 
gemeenteraad om is, dan volgt het 
college van B&W vanzelf. Nu hebben 
inwoners van gemeente Montfoort via de 
media, onder andere via deze krant al 
een en ander vernomen over de plannen. 
De reacties op een poll over dit 
onderwerp die we zondag op 
Facebookpagina ‘Je bent Montfoortenaar 
als…’ plaatsten, zijn over het algemeen 
positief.
Tot maandag lieten hier zo’n  
150 mensen hun mening horen, 
waarvan het merendeel het geweldig 
vindt dat er eindelijk wat lijkt te gebeuren 
om knelpunten in de woningmarkt, zorg 
en het onderwijs op te lossen.  
Bijna veertig mensen vinden de plannen 
ambitieus, maar twijfel en of de 
ondernemers het voor elkaar gaan 
krijgen. Immers liggen de meeste 
plannen er al jaren, waarbij de 
Willeskopperpoort de kroon spant. 
Veltman is al ruim zes jaar bezig hier,  
er liggen meerdere schetsen en zelfs 
plannen om de Willeskopperpoort terug 
te brengen. Hij kreeg al van meerdere 
kanten goedkeuring, maar werd door 
wisseling van de wacht telkens weer 
teruggefloten. Of er nu dan wel wat van 
deze plannen terecht komt? Dat vindt 
een tiental mensen dus om die reden 
twijfelachtig: “Waarschijnlijk niet, want er 
zitten teveel haken en ogen aan.” 
Daarnaast zijn er nog die de politiek 
hierin niet vertrouwen: “De politiek weet 
vast nog wel obstakels te verzinnen om al 
het mogelijke onmogelijk te maken”, 
vond een drietal.

De plannen in een notendop
Woningmarkt
Zoals bekend staat de woningmarkt onder grote druk. Jongeren kunnen om 
uiteenlopende redenen binnen de gemeente maar moeilijk aan een woning komen. 
Betaalbare woningen worden niet gebouwd en de bestaande woningen zijn te duur. 
Ook voor ouderen is het moeilijk door te stromen naar een kleinere woning of een 
appartement, omdat die niet voorhanden zijn. “Zelf ervaren wij het als een probleem 
ons gespecialiseerd personeel aan ons te binden, omdat er geen woningen zijn 
binnen de gemeente Montfoort waar zij naartoe kunnen verhuizen. De grote afstand 
tussen wonen en werken werkt op den duur belemmerend”,  
aldus de initiatiefnemers van Made in Montfoort.

Zorg
Voor ouderen en jongeren met een beperking zijn er te weinig woningen binnen de 
gemeente waar zij met zorg kunnen wonen. Gedwongen vertrek uit de gemeente en 
verlies van het contact met familie is het gevolg. Sinds begin dit jaar is de 
intramurale zorg en de dagbesteding binnen de kern Montfoort verdwenen.

Onderwijs
De afgelopen jaren zijn de meeste scholen in de gemeente vernieuwd. Echter drie 
basisscholen in de wijk Hofland niet. Het gebouw waar het scholencomplex gebruik 
van maakt, is inmiddels behoorlijk verouderd en hoognodig aan vernieuwing toe. 
Sinds 2017 is het een moeizaam proces gebleken om tot nieuwbouw te komen en 
een concreet plan ligt nog niet op tafel.
Voor de gemeente is het onder andere door de financiële positie lastig om 
woningbouw, zorg en onderwijs te realiseren. Om die reden heeft “Made in 
Montfoort” in een combinatie van bestaande plannen en nieuwe plannen die nauw 
met elkaar verbonden zijn besloten de gemeente de helpende hand toe te steken. 
“Deze plannen zijn belangrijk voor de toekomst van Montfoort, omdat de gemeente 
sterk vergrijst en jongeren wegtrekken”, aldus de ondernemers.

Willeskopperpoort en Keizerstraat
Daarnaast heeft Veltman Invest een plan ontwikkeld om de Willeskopperpoort terug 
te brengen in combinatie met ruime comfortabele appartementen met zicht op de 
haven van Montfoort en de Molen. De omgeving wordt heringericht zodat het 
prachtig wonen wordt dichtbij alle voorzieningen. In de Keizerstraat is het plan, het 
pand waarin de apotheek voorheen was gehuisvest, te herontwikkelen. Ook hier 
komt horeca (restaurant) en zeven appartementen met mooi zicht op de oude 
binnenstad en De Plaats.
Tijdens de bijeenkomst op 31 augustus hopen ondernemers te peilen wat de 
meningen van de Montfoortenaren zijn. Dat de bijeenkomst al binnen de kortste 
keren volgeboekt zat, toont aan hoe groot de interesse is.  
Ook werd er massaal gereageerd op de poll op Facebook.  
Voor inwoners, die de bijeenkomst ook graag willen volgen, is er de mogelijkheid 
om het live te doen via www.madeinmontfoort.nl.

ook daar een tiende 
plek te bemachtigen. 
Als toetje pakte sprinter 
Asif ook op de eerste 
stayersafstand van het 
toernooi een bronzen 
medaille, terwijl  
Tom van Vliet en  
Demi Benschop op de 
punten/afvalkoers bij de 
senioren beiden in de 
middenmoot eindigden.

Drie keer zilver
De tweede dag begon Asif voor zijn doen 
nog enigszins bescheiden door het op de 
500 meter bij zilver te houden. Cas van 
Deuren haalde op dezelfde afstand zijn 
tweede top 10-plek en Sem van Beek 
pakte een prima veertiende plek. 
Ook Tom van Vliet deed goede zaken op 
de sprintafstand, en miste zelfs de finale 
op slechts twaalfduizendste van een 
seconde. Demi Benschop haalde de 
kwartfinale en moest na een aanvallende 
race uiteindelijk met een dertiende plek 
genoegen nemen.
Ook de tweede race van de tweede dag 
leverde Asif zilver op. Zijn specialiteiten, 
een bliksemstart en een explosieve 
demarrage, konden tegenstander  
Chris Berkhout in de afvalkoers niet 
verschalken, hoewel hij Asif pas op de 
streep wist terug te halen. Benschop en 
Van Vliet eindigden beiden in de 
middenmoot. Het hoogtepunt van de dag 
vormde de aflossing, een onderdeel dat 
voor het eerst sinds jaren weer was 
toegevoegd aan het NK. Het leverde 
behalve een reeks spectaculaire 
wedstrijden, nog eens twee medailles op 
voor onze SVO-rijders. Asif pakte met 
zijn ploeg van de RTC Midden-Nederland 
bijna speels het goud, terwijl Tom van 
Vliet met zijn team na een tumultueuze 
race maar net de hoogste tree van het 
podium miste.

Bliksemstart
De laatste dag werden op de skeelerbaan 
in Wolvega afgewerkt en ook hier was 
het Asif die een hoofdrol voor zich 
opeiste door de onelap te winnen. 
De wedstrijd over een enkel rondje van 
400 meter was ook de specialiteit van 
Cas van Deuren, die dankzij zijn snelle 
start vrij makkelijk de halve finale haalde, 
maar daar helaas strandde. Hoewel hij 

Met een rijke oogst aan medailles kan de SVO terugkijken op 
een succesvol NK Baan en Weg op de inline-skates. 
Grootverdiener was Asif Muhammad, die op alle afstanden 
waar hij startte een medaille wist te veroveren en met kilo’s 
edelmetaal naar IJsselstein afreisde. Maar ook Tom van Vliet, 
Demi Benschop, Cas van Deuren en Sem van Beek reden 
een reeks puike wedstrijden.

SVO’er Asif Muhammad smaakmaker 
op NK Inline-skaten

Hij had wat recht te zetten, de kleine 
rijder met de lange, zwarte haren. 
Het tweetal ondankbare vierde plaatsen 
op het NK van vorig jaar gaven hem dit 
jaar vleugels en stelden hem in staat een 
groot stempel op dit NK te drukken.  
Asif Muhammad stond als kadet, de 
jongste leeftijdsgroep die een NK mag 
rijden, aan de start van zijn tweede NK. 
Ook clubgenoten Cas van Deuren en 
Sem van Beek reden als kadet alweer 
hun tweede nationale toernooi.

Goud op de openingsafstand
Op de openingsafstand op de 
200-meterbaan in Heerenveen sloeg Asif 
onmiddellijk toe en haalde daarmee de 
druk gelijk weg voor zichzelf. Goud was 
het doel, en na een afstand was dat al 
bereikt. Voor Cas en Sem was er veel 
aan gelegen om finales te rijden, waar ze 
op de 200 meter dan ook direct in 
slaagden. Ook Tom van Vliet opende zijn 
toernooi met een plek bij de eerste tien.
Maar met dat eerste goud Asif’s was 
honger naar titels nog bepaald niet 
gestild, want nog geen drie uur later 
stond hij ook op de 1000 meter op de 
hoogste tree van het podium te luisteren 
naar het volkslied. Ook Van Vliet deed 
goede zaken op de middenafstand, door 

op meer had gehoopt, zag hij zijn 
ervaringen als leerzaam en weet met 
welke punten hij nu aan de slag moet.
Ook Sem van Beek reed een prima race 
en pakte de tiende plek. Hij vond de 
bochten van de half opgedroogde baan 
lastig, en had eigenlijk toch gehoopt ook 
een ronde verder te komen,  
wat inderdaad niet veel scheelde.  
Demi Benschop haalde in haar race 
eveneens een knappe tiende plek bij de 
dames senioren.

Natte laatste dag
De uitsmijter van de dag werd op een 
drijfnatte baan verreden: de puntenkoers 
leek van veraf meer op een 
zwemwedstrijd dan een race op de inline-
skates. Het weerhield Asif ook in deze 
omstandigheden er niet van weer 
doodleuk goud te pakken in een race die 
meer op een afvalkoers leek dan een 
wedstrijd om de punten.  
Sprinter Cas van Deuren, maar ook 
routiniers Demi Benschop en  
Tom van Vliet hadden het lastig op de 
natte baan. Bij Van Vliet speelde ook het 
tekort aan skeelerkilometers op, 
waardoor hij veel last had van zijn 
enkelspieren. Beide rijders eindigden bij 
de senioren in de middenmoot.

NK-marathon in Zandvoort
A-junior Raphael Boef startte wegens 
overtraindheid uiteindelijk helemaal niet 
en zal volgende week op het 
NK-marathon en 100 meter ook niet van 
start gaan. Demi Benschop,  
Tom van Vliet, Marieke de Kruijff en 
Johan Boef zullen op het circuit van 
Zandvoort de kleuren van de SVO wel 
vertegenwoordigen.

Grootverdiener Asif Muhammad wist 
op alle afstanden een medaille te 
veroveren.

Italiaanse deelneemster
Een speciale vermelding nog verdient de 
Italiaans/Nederlandse Asia Renda. 
Woonachtig in Noord-Italië, maar iedere 
zomer op familiebezoek in Nederland, 
traint ze al jaren tijdens haar vakantie 
een aantal weken mee bij SVO. Ze kreeg 

Zilver voor Tom van Vliet op de 
aflossing.

Tom van Vliet tijdens de aflossing 
(uiterst rechts).

Die Heitere Kapelle bestaat sinds 1985. De kapel is opgericht door een 
aantal muzikanten van muziekvereniging Ons Genoegen uit Montfoort. 
Twintig enthousiaste muzikanten zijn op zoek naar versterking.

Nederland hebben zij verschillende 
prijzen gehaald en in Polen vond men 
hen goed genoeg om in de zusterstad 
Lubon op te treden.
Om een idee te krijgen van hoe en wat 
zij spelen kan je het beste een keer 
vrijblijvend tijdens een van de repetities 
komen luisteren en kijken. Het nieuwe 
seizoen is alweer gestart.  
Aanmelden voor een bezoek of voor 
een lidmaatschap kan door een mail te 
sturen naar  
hk@onsgenoegen-montfoort.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de site van muziekvereniging 
Ons Genoegen  
www.onsgenoegen-montfoort.nl  
of volg en ‘like’ facebook /
Die-Heitere-Kapelle-
Montfoort-310995302442468
Daar is ook een impressie te vinden van 
de optredens.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit 
Egerländer muziek (vooral polka’s, 
marsen en walsen). Een muzieksoort die 
oorspronkelijk uit Zuid-Duitsland en 
Oostenrijk komt. ‘Die Heitere Kapelle’ 
treedt ongeveer drie à vier keer per jaar 
op. Dat gebeurt tijdens Tiroler festivals 
en natuurlijk op de welbekende 
‘Oktoberfeesten’. Lange rijen tafels met 
halve liters bier, een broodje bratwurst 
en livemuziek van diverse kapellen uit 
het hele land. Daarnaast maken we elke 
maandagavond gezellig muziek. 
Dan repeteren zij van 19.30 tot  
21.30 uur in hun muziekcentrum aan 
het Pastoor Spaanplein 3 in Montfoort.
‘Die Heitere Kapelle’ zoekt versterking 
van het orkest met klarinetten, bariton 
en euphonium. Het niveau ligt ongeveer 
op HAFABRA B niveau. In 2005 
hebben zij deelgenomen aan de 
‘Europese Kampioenschappen 
Blaaskapellen’ in Beieren. Daar hebben 
zij de tweede prijs behaald. Ook in 

Combinatie Wouters slaat genadeloos 
toe en wint drie van de vier vluchten
In het weekend van 15 en 16 augustus stonden er weer vier vluchten op het 
programma. De vluchten die op het programma stonden waren: 
Chateauroux (620 km), Peronne oude duiven en jonge duiven (270 km) en 
weer Bergerac (860 km)
De uitslag van Chateauroux was 
1 t/m 7 combinatie Wouters,  
Overbeek/Rijsbergen 9 en 11  
en André Houdijk 15.
Peronne oude duiven: 1 t/m 5  
combinatie Wouters, 6 en 15  
Overbeek/Rijsbergen, 7, 9 en 10  
Cees Spelt, 14 Cor van der Laar en  
20e Ferry Arreman.
Peronne jonge duiven: 1 en 2 combinatie 

Fantastische hobby
Afgelopen weekend waren er twee duivenvluchten, één vanuit Pont Saint 
Maxence voor jonge duiven met een afstand van ongeveer 342 km en een 
natoer-vlucht vanuit Lennik ongeveer 143 kilometer.

Derde liefhebber was De Koning & 
Stekelenburg, vierde liefhebber was  
Chris Busscher met plaats 9.  
Vijfde liefhebber was Cees Spelt  
met de 11e plaats.

Dit weekeinde waren er meer dan 
1.000 duiven in concours nl. 
1.076. (Pt. St. Max 625 en Lennik 
451). De duiven hadden de wind 
mee en behaalden een behoorlijke 
snelheid: Pt. St. Max 103 km/per 
uur en Lennik 114 km per uur. 
Het was dus echt duivenweer met 
nagenoeg geen verliezen. Kijk ook 
eens op www.pvdezwaluw.nl

toestemming om te starten op het NK en 
wist daar grote indruk te maken door 
volop mee te koersen en op de 200 
meter zelfs brons te bemachtigen.

Wouters, 3 Cees Spelt, 5 W en R Groen, 
6 en 7 Houdijker en zoon en 
17 en 19 Overbeek/Rijsbergen.
Bergerac: gewonnen door Anton Borst 
uit Benschop. Ook werd hij 2e, 3e en 4e.
Kampioen op de overnacht fond 2020 is 
geworden de combinatie Wim en Roland 
Groen. Het vliegseizoen 2020 duurt nog 
maar vier weken en dan op naar het 
jubileumjaar: het 100-jarig bestaan.

Pont St. Maxence werd gewonnen  
door Cees Spelt: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 
Combinatie Wouters was 2e liefhebber 
met plaats 3, 13 en 15. Derde liefhebber 
was Houdijker en zoon met prijs 5. 
Vierde liefhebber was de combinatie 
Overbeek-Rijsbergen en vijfde was de 
combinatie W. en R. Groen met plaats 12.

Ladies League Pt St Max:
1e Myranda Oorschot,
2e Wilma Broekhuizen,
3e Yvonne Rijsbergen en
4e Ria Satink.
Lennik (natoer) werd gewonnen door 
Overbeek-Rijsbergen met plaats 1 t/m 4, 
6 en 10. Tweede werd combinatie Wouters, 

In het weekend van 8 en 9 augustus  
waren bijna alle vluchten afgelast vanwege het hete weer.
Voor de duiven die wel vlogen, was er een heus hitteprotocol  
(minder duiven in de vrachtwagen). Alleen Bergerac (overnachtvlucht 860 km) ging 
door. Glorieuze winnaar van deze vlucht werd de combinatie Wim en Roland Groen; 
1, 2 en 3. Hun eerste duif was twintigste duif van de afdeling Zuid-Holland en de 
23e van Noord- en Zuid-Holland. Dus veel waard (vooral emotionele waarde).  
Op de vierde plaats eindigde Herman van Kats.

DUIVEN
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Allround timmerman / 
meewerkend uitvoerder

Wil jij met ons
‘Bouwen aan kwaliteit’?
Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf en i.v.m. de uitbreiding van onze 
werkzaamheden op zoek naar enthousiaste medewerker voor de functie:

Wij vragen:
 Ervaring in de nieuwbouw, renovatie en restauratie voor de kleinschalige 

 particuliere markt, met liefde voor het vak
 In bezit van rijbewijs (liefst BE)
 Oplossingsgericht denken/werken
 Functioneren in teamverband
 Flexibele instelling
 Verantwoordelijkheidsgevoel

Wij bieden:
 Goede werksfeer in een enthousiast team
 Goede arbeidsvoorwaarden
 Mogelijkheid tot volgen van cursussen/scholing

Interesse in deze functie?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar info@bestbouw.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan van den Berg of 
Wim van Straaten 0182-502522 of kijk op www.bestbouw.nl

elektra
gas
water

Kerkweg 28  |  3465 JJ Driebruggen  |  0348 - 501259  |  www.vanvlietbv.com

REPARATIES
EN UPGRADES

DESIGNDESIGNDESIGN

AANLEG

ONDERHOUD

DIAGNOSTIC
SERVICE

Bij VAN VLIET installatie techniek
Als elektromonteur ga je bij Van Vliet zelfstandig aan het werk. Projecten in 
bedrijfspanden, op boerderijen, in de nieuwbouw, bij zorginstellingen of bij iemand 
thuis zorgen ervoor dat je in je werk met veel afwisseling te maken hebt. De planning 
overleg je met de opdrachtgever en vervolgens bestel je de materialen die je nodig 
hebt. Interesse? Kijk voor alle info op: www.vanvlietbv.com/vacature

Eerste oefenduels een feit

Björn Stalvord is het spelletje nog niet 
verleerd en hij oogde fit.

EDO - FC Oudewater 4-2
Dat een voetbalwedstrijd zelfs drie 
verschillende gezichten kan hebben, 
bleek afgelopen zaterdag in de 
tweede oefenwedstrijd van FCO 
1 bij het Utrechtse EDO. De eerste 
25 minuten was het de 
Oudewaterse formatie die de 
tegenstander volledig zijn wil 
oplegde. In de fase daarna zakte  
FC Oudewater wat terug op eigen 
helft en in de derde en tevens 
laatste fase was af en toe de 
organisatie weg en kwam EDO 
regelmatig in kansrijke positie voor 
het Oudewaterse doel.

Wervelende start
Vanaf het beginsignaal zetten de 
manschappen van trainer Alex Redel de 
Utrechtse opponent onder druk, zodat 
vaak drie of meer maal achter elkaar een 
medespeler vinden een illusie bleek voor 
de thuisclub. Een inzet vanaf links van 
Sven Rietveld die op luttele centimeters 
naast de verkeerde kant van de paal de 
doellijn passeerde, een vrije trap van 
Joost Miltenburg en een schot van 
Wouter van Sprundel uit de tweede lijn 
die met moeite werden gestopt, en ook 
een pass van Sven Rietveld die Tim Goes 
alleen voor de keeper zette, markeerden 
het eerste kwartier. En dat alles nadat 
Wouter van Sprundel na ruim 3 minuten 
spelen al voor de 0-1 had gezorgd. 
Het eerste gevaar van Utrechtse zijde 
kwam na een nonchalant breedtepassje 
in de verdediging van FCO, dat een 
hoekschop opleverde. Dit leek het 
beginsignaal voor EDO om uit de 
verdedigende schulp te kruipen, hetgeen 
overigens een optisch veldoverwicht 
maar weinig tot geen uitgespeelde 
kansen opleverde. Daar waar gevaar 
dreigde werd vakkundig door de 
FCO-verdedigers ingegrepen of was het 
in laatste instantie keeper Bart Meuleman 
die de pogingen van EDO vakkundig 
onschadelijke maakte.

Haastrecht wint Jan Lingen Bokaal
Ter voorbereiding op het komende voetbalseizoen deed vv Haastrecht mee aan de jaarlijks  
terugkerende Jan Lingen Bokaal bij vv Gouderak. 
Aan het mini-toernooi werd meegedaan door VV Gouderak, Moordrecht, Haastrecht, en Perkouw.
Op donderdagavond werden de eerste wedstrijden gespeeld. Haastrecht nam het op tegen gastheer Gouderak. 
Na een 0-0 ruststand won Haastrecht met 4-2. De wedstrijd tussen Perkouw en Moordrecht werd na strafschoppen 
gewonnen door Moordrecht. Zaterdagmiddag stonden de finales op het programma.  
De wedstrijd om de 3e en 4e plaats tussen Perkouw en Gouderak werd met 4-1 gewonnen door Perkouw.
Haastrecht kende in de finale weinig moeite met Moordrecht. Voor rust was het Kelvin Poot die vanaf 11 meter de 
ploeg van Marco Versloot op voorsprong bracht. Na de rust was het snel gedaan met de tegenstand van Moordrecht. 
Het werd 2-0 door Kelvin de Boer en Stephan Bakker bracht de tussenstand op 3-0.  
Vervolgens deed Moordrecht nog wat terug, 3-1. Tom Schliebe bracht de stand op 4-1. Het mooiste doelpunt  
van de wedstrijd werd gemaakt door Stephan Bakker. Met een fraaie solo bracht de linkspoot de stand op 5-1.  
Thijmen Raateland zette de uiteindelijke 6-1 eindstand op het scorebord.

FC Oudewater - Koudekerk 6-1
Vorig jaar speelde Björn Stalvord geen enkele minuut. Een in Bunnik 
opgelopen blessure leek een eind aan zijn voetballoopbaan te hebben 
gemaakt. Bij het scheiden van de markt -net na het voortijdig beëindigen 
van de competitie- was zijn naam echter te lezen op de website van de FC 
Oudewater. Eerst nog als een soort mystery-guest, maar later werd de 
geheimzinnigheid ontmaskerd en kwam zijn naam in de openbaarheid. 
Daarna werd het rondom het voetbal stil. Degenen die bij gerucht of via de 
website bekend waren geworden met de aanvang van het seizoen ‘20-’21 in 
de vorm van een oefenduelletje op veld 2, hadden de weg naar het veld 
weer gevonden en zagen dat de in de basis gestarte speler het spelletje nog 
niet verleerd was. Hij oogde fit!

Enthousiasme
De nieuwe trainer, Alex Redel, had hem maar meteen voor de leeuwen gegooid en zag 
een enthousiaste om groep spelers aan de slag te gaan. Daaronder ook een aantal 
jonge spelers dat zich in de kijker probeerde te spelen. Negentien spelers waren er 
aanwezig en ze kwamen allemaal minimaal een halve wedstrijd aan de bak op deze 
mooie voetbalavond met onverwacht meer bezoekers dan verwacht. Vanzelfsprekend is 
het allemaal nog te vroeg om een oordeel te vellen over deze toch weer jonge groep, 
maar verdienstelijk was het vertoonde spel zeker wel. Het was leuk om ze weer eens te 
zien voetballen. Hoewel er bij Koudekerk best wel een aantal leuke voetballers 
rondliepen, was het toch hoofdzakelijk Oudewater dat de boventoon voerde in zowel de 
eerste als de tweede helft (na acht wissels!).

Doelpunten
Het eerste doelpunt kwam voor rekening 
van Wouter van Sprundel. Hij knikte een 
voorzet van Joost Miltenburg beheerst 

Venijn
Het venijn zat hem echter toch nog in de 
staart van de eerste helft: een Utrechtse 
aanval over rechts werd vakkundig 
afgerond (1-1) en een inzet van de 
diepgaande Sven Rietveld, weggestuurd 
door een vrije trap op maat, miste 
wederom op enkele centimeters na het 
doel. Na de rust gaf de wedstrijd 
hetzelfde spelbeeld: EDO zocht de aanval 
en FCO leunde wat achterover. Na een 
kwartier leverde dat toch een poging op 
voor Wouter van Sprundel die echter met 
zijn hoofd wat te hoog mikte. Vanaf de 
65ste minuut brak er een Utrechts 
kwartiertje aan. In deze fase was de 
organisatie bij FCO regelmatig weg en 
na balverlies leverde dit steeds een 
overtalsituatie op voor EDO. Uit een 
fraai uitgespeelde aanval werd de 2-1 
binnengetikt. FCO deed tussendoor nog 
wat terug door een welgemikte vrije trap 
van Joost Miltenburg op het hoofd van 
Ivo Anbergen die rakelings naast kopte.
Aan de overzijde werd even later een 
overtalsituatie net niet benut doordat het 
schot via Mike Rijsbergen onbewust tot 
hoekschop werd gecaramboleerd. 

Een kwartier voor tijd viel de derde goal 
voor EDO na een voorzet op maat van 
links op de vrijstaande spits die ruim 
voldoende koptechniek etaleerde: 3-1, 
en weer 5 minuten later kopieerde EDO 
de tweede goal en stond er 4-1 op het 
scorebord. Tussendoor hield overigens 
doelman Bart Meuleman door enkele 
fraaie reddingen, waaronder een  
1-op-1-situatie met een EDO-voorwaarts, 
en door enkele malen goed uitlopen de 
schade nog beperkt.

Lessen
De laatste tien minuten werden door 
deze stand een formaliteit. In de laatste 
minuut deed FCO toch nog wat terug. 
Een fraaie pass van Mark Oosterwijk 
werd door de vrijlopende Wouter van 
Sprundel schuin links voor het doel zeer 
beheerst afgerond: 4-2. Al met al een 
aardige oefenwedstrijd met een fase fraai 
aanvallend voetbal, een deel met goed 
verdedigend werk en een (leerzame) fase 
waarin de doorgaans solide organisatie 
regelmatig werd verwaarloosd.

Aanstaande zaterdag 29 augustus staat de eerste officiële (beker)wedstrijd van 
het seizoen 2020/2021 op het programma: Quintus 1 - FC Oudewater 1, 
aanvang 14.30 uur.

binnen (1-0). Kort hierop tekende de 
eerst doelpuntenmaker voor zijn tweede 
uit strafschop en werd het 2-0. 
Tussendoor moest doelman Thimo van 
der Mueren even een keer de mouwen 
opstropen bij een Koudekerkse uitval. 
De 3-0 kwam voor rekening van Nick 
van den IJssel na goed voorbereidend 
werk van Mike Rijsbergen. De volgende 
Oudewaterse treffer kwam op naam van 
Sven Rietveld op aangeven van 
Miltenburg.

Wissels
Na de thee werd een aantal wissels 
doorgevoerd, ook bij de bezoekers. 
In eerste instantie leken de Koudekerkers 
uit een ander vaatje te gaan tappen en 
moest de jonge Oudewaterse goalie  
Bart Meuleman een inzet tot corner 
verwerken. Maar al snel stelden de 
Oudewaternaren orde op zake. Niek 
Sluijs kopte een vrije trap (Sven Rietveld) 
foutloos binnen (5-0). Kort daarna kon 
dezelfde speler weer scoren en werd het 
6-0. Op de valreep kreeg Koudekerk nog 
zijn eretreffer en was de einduitslag 6-1.

door Gerard van Hooff



  Nikolai Lodder
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Hollandse 
sperziebonen

500 gram los

50% KORTING
 1.39 0.69

Alle Ariel 
of Lenor

2 stuks
combineren mogelijk

8.78

4.39

_

_
30.78

15.39

1+1 GRATIS*

Alle Knorr 
wereldgerechten

5.58

2.79

_

_
7.98

3.99

1+1 GRATIS*

Hollandse Nieuwe 
of mosselen   

per pak

25% KORTING*

 2.39

 1.79

_

_
8.99

6.74

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

Richard Proost als middelste.

door Aad Kuiper

  Richard Proost bij 
Sup 11-stedentocht 2020
Vijfmaal deed Oudewaternaar Richard Proost mee met de vijfdaagse versie 
van de Sup 11-stedentocht, of SUP 11 City tour, die over zo’n 220 km de 
route van de Friese Elfstedentocht op de schaats volgt.
Dit jaar supt hij dezelfde tocht, maar dan de non-stop versie. Voor hem een 
nieuwe uitdaging, maar hij verbindt er natuurlijk, zoals hij vaker doet, wel 
weer een goed doel aan. Deze keer is dat Spieren voor Spieren en daarvoor 
zal Richard ongetwijfeld heel wat opbrengen.

Van 9 tot en met 13 september vindt dit 
jaar de vijf dagen durende sup 
11-stedentocht plaats in, uiteraard, 
Friesland. Deze start in Leeuwarden, 
gaat langs onder andere Sloten, 
Workum, Franeker en Dokkum, om dan 
weer in Leeuwarden te eindigen. Het 
non-stop event vindt in het weekend van 
5 en 6 september plaats. Die tocht volgt 
dezelfde route, maar dan moet de 220 
km achter elkaar worden afgelegd. 
“Je moet binnen 36 uur binnen zijn, 
maar ik streef ernaar om het in 26 uur te 
doen. Of dat lukt, weet ik niet; het is ook 
erg afhankelijk van het weer”, vertelt 
Richard. “Zoals andere jaren verbind ik 
er ook deze keer een goed doel aan. 
Zo supte ik bijvoorbeeld voor de 
Mentelity Foundation van Bibian Mentel, 
terwijl ik deze keer Spieren voor Spieren 
als goed doel heb gekozen. Dat hebben 
we hier op de sportschool ook al eens als 
goed doel gehad bij de spinningma-
rathon.” Wanneer je bij Spieren voor 
Spieren Richard Proost opzoekt lees je 
dat op het moment van het schrijven van 
dit artikel 69 sponsoren al een bedrag 
van ruim 3500 euro hebben gedoneerd. 
En dan zijn we nog wel een 
paar weken verwijderd van de 
datum dat Proost van start gaat.

Roet in het eten
“Het loopt nu allemaal wat 
anders”, vertelt Richard verder, 
“want het is een internationale 
gebeurtenis en er zullen veel 
deelnemers die anders wel 
kwamen, nu niet komen, want 
corona gooide roet in het eten. 
Het lijkt erop dat er met de 
vijfdaagse zo’n 60 tot 80 
deelnemers zullen suppen en 
voor de non-stop versie zo’n 
20 tot 30.” Op de site wordt 
deze tocht als een van de 
zwaarste ‘ultra’s’ ter wereld 
beschreven. Het is dus niet zo 
gek dat Richard Proost om aan 
deze uitdaging mee te kunnen 
doen, zegt dat hij tijdens de 
coronacrisis zelf wel goed door is 
blijven trainen. “Bij de vijfdaagse had je 

punten waar je een bel moest rinkelen in 
plaats van stempelen, want dat is 
natuurlijk lastig in het water. Daar had je 
ook vaste rustpunten. Deze keer moet ik 
zelf bepalen wanneer ik even wil 
pauzeren.” Terwijl zijn broer Frank 
dezelfde uitdaging ook supt - maar die 
streeft niet naar zo’n snelle tijd als 
Richard - voorziet de oudste broer van 
Richard, Marty, hem van het nodige eten 
(aanmaakmaaltijden, bananen, 
pannenkoeken, reepjes) en passend 
drinken. “Ik heb laatst al een keer in het 
donker getraind, want dat is natuurlijk 
duidelijk anders. Ik zelf vond suppen al 
heel lang erg leuk, maar sinds er vanaf 
11 mei weer buiten gesport mocht 
worden zijn skeeleren en suppen 
behoorlijk populair geworden. Het lijkt 
erop dat suppen blijvend een heel 
geliefde sport gaat worden.”
Voor Richard was het dat al, want een 
dergelijke uitdaging, 220 km suppen in 
één lange tocht is natuurlijk niet niks. 
Het lijkt erop dat hij dat wel gaat redden, 
maar of hij binnen de 26 uur blijft, horen 
we vast nog wel.

Zegveld 21 augustus 2020

Roy Velis zet magistrale sprong neer

Senioren Topklasse
20.53 Jaco de Groot, Kamerik
20.30 Erwin Timmerarends, 

Bodegraven
19.29 Wouter van Midden, Vlist
Dames topklasse
14.82 Demi Groothedde, Jaarsveld
14.71 Wendy Helmes, IJsselstein
Junioren Topklasse
19.76 Reinier Overbeek, Benschop
19.53 Bas van Leeuwen, Woerden
19.01 Lucas van Eijk, Haastrecht
Jongens Topklasse
19.76 PR - Roy Velis, Benschop
18.98 Mark van der Horst, 

Schoonhoven
17.86 Hidde van Dam, Montfoort
Meisjes Topklasse
13.94 Suzanne Mulder, Vlist
13.73 Thalina van der Wind, 

Snelrewaard
13.61 Laura Maaijen, Haastrecht

Hollands kampioenschap Jeugd
Op 22 augustus vond in Zegveld het Hollands Kampioenschap plaats. Er werd in drie 
categorieën gesprongen om de eervolle titel ‘Hollands Kampioen’. Tijdens de wedstrijd 
waren er bijzonder moeilijke omstandigheden met de wind vanaf rechts. Dit betekende 
enerzijds dat er geen topsprongen over de 10 meter werden verwacht, maar anderzijds 
dat er meer springers kans maakten op de titel.

Na een onderbreking van de regen kwam 
de wedstrijd los. De spanning steeg met 
iedere sprong en iedere springer was 
erop gebrand zich in de top-3 te 
springen. Er werden aan het eind van de 
wedstrijd drie ware kampioenen 
gekroond, die in de voorrondes de verste 
afstanden hadden gesprongen. Helaas 
moest de fi nale vanwege de 
weersomstandigheden worden afgelast.

Terechte kampioenen
In de leeftijdscategorie t/m 10 jaar was 
het Mark Boer (Woerdense Verlaat) die 
zijn favorietenrol waarmaakte en in de 

laatste sprong met 9,23 zijn eerste plek veilig stelde.
In de leeftijdscategorie meisjes 11/12 jaar werd 
Lisanne Cazant (Kockengen) kampioen. De springster 
die al enige tijd op de grote schans haar wedstrijden 
springt, liet al in haar eerste sprong van 9,43 zien dat 
zij de te kloppen vrouw was. Dit bleek uiteindelijk de 
winnende afstand en met trots nam ze dan ook de 
bokaal met bloemen in ontvangst.
In de leeftijdscategorie jongen 11/12 jaar waren er 
vooraf vele kanshebbers. Toppers van de jeugdschans 
en toppers van de grote schans namen het tegen 
elkaar op. Uiteindelijk was het Nikolaj Lodder 
(Oudewater) die als terechte winnaar uit de bus kwam. 
Zijn tweede sprong met een afstand van 9,39 bleek 
onbereikbaar voor de concurrentie.

Onder mooie omstandigheden op de accommodatie in Zegveld werden 
vrijdag 21 augustus topsprongen neergezet door de springers in 
verschillende klassen.
De junioren en jongens waren in topvorm en lieten dat blijken in verre 
sprongen. Het was Roy Velis die de sprong van de avond opeiste.
Roy Velis is de man die bij de Jongens-
categorie de leiderstrui om zijn schouders 
heeft hangen. Ook in deze wedstrijd liet 
hij zien waarom hij deze trui met recht 

mag dragen. Mark van der Horst 
(Schoonhoven) liet deze avond zien dat 
hij in staat is om verre sprongen te 
maken. Tweemaal sprong hij over de 
18 meter heen om uiteindelijk in de 
derde sprong tot een machtige afstand 
van 18.98 te komen. Normaal 
gesproken zou deze afstand genoeg zijn 

voor de winst bij de Jongens-categorie, 
echter liep het deze avond allemaal even 
anders. Het was Roy Velis die in de fi nale 
met een fantastische sprong een dik 
nieuw persoonlijk record van 19.76 
neerzette. Hiermee verpulverde hij het 
schansrecord bij de Jongens en 
tegelijkertijd is dit een nieuw leeftijds-
record. Roy Velis, nog maar veertien 
lentes jong, liet hier zijn klasse zien en 
hiermee naderde hij de verste sprong in 
het Friese kamp waar bij de Jongens al 
19.92 gesprongen is.

Roy Velis
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