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Evenementenkalender Juni
Women in Business Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Een duurzaam zwembad in Haastrecht
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Muziek is van iedereen
Try-out Adfys Triathlon Montfoort geslaagd

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

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

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

Zesde editie van Familie Pret in
het Park succesvol: "Gezelligheid!"

Drakenfestival Oudewater
Foto: Jos van der Linden

Als de laatste automobielen van de
IJsselkade zijn verwijderd is de weg
vrij voor de teams die zich hebben
aangemeld voor de Drakenfestijn van
The Old Water Dragons.
Liefst twaalf groepen meldden zich aan
en ieder team kreeg de gelegenheid de
krachten te meten met een drietal andere
bemanning. De route op de gekanaliseerde Hollandsche IJssel waarop de
scheepvaart was gestremd was stroomafwaarts, d.w.z. vanaf de Cosijnbrug naar
de Hoenkoopse brug. De tijdmeting was
elektronisch en slechts het bedienen van
de peddels was handwerk. Hoewel, de
trommelaar en de met een roeispaan
gewapende stuurman mogen niet
vergeten worden. Op het startschot
trachtten de bemanningen zich terstond
op snelheid te trekken. Want net als bij
elke andere sport tellen de seconden en
fracties daarvan. De inspanning die
geleverd wordt beslaat een tijdsduur van
rond de minuut. Na drie manches
worden de tijden opgeteld en kan de

einduitslag worden gemeld. Net als bij
alle andere sporten was er vanzelfsprekend een indeling in categorieën;
damesboten, gemengde boten en boten
met een 'Old Water Dragons gehalte.
De heren Westerman en Brinkhuijsen
zorgden voor een strakke organisatie en
deskundig commentaar.
Nadat de tijden waren vastgesteld, bleek
er slechts een keer een tijd onder de
minuut te zijn gescoord. Deze prestatie
werd geleverd door de bemanning
uitkomend onder de naam 'Beesten van
OZV'. Overall-winnaar werd deze boot
echter niet. Die eer was weggelegd voor
de 'Lamme Kikkers'. Zij kwamen in de
finale tot 01:01:86.
De publieke belangstelling was groot,
want elk team had zich verzekerd van de
steun van supporters.
Toevallig passanten keken de ogen uit bij
dit waterspektakel dat aan de oever een
kleurrijk lint te zien gaf van ploegen die
zich vermaakten met de voorbereidingen,
het laven van de dorstige kelen en het

door Gerard van Hooff

verzorgen van de inwendige mens.
Daartoe was alle gelegenheid.
Voor de organisatie was er de positieve
bijkomstigheid dat er zich heel wat lieden
aanmeldden voor de cursus ‘Start to
paddle’ die op 4 juni van start gaat.

Eindstand:

1. Lamme Kikkers
2. Beesten van OZV
3. Veeartsen
4. It Giet Oan
5. UMIA/TeBI
6. Trend/People
7. Jan Snel
8. Gasplein
9. Velegro
10. Angels
11.Mariaschool
12.Team X
Snelste tijd: OZV

01:01:86
01:02:09
01:02:93
01:03:24
01:03:47
01:04:28
01:05:25
01:05:83
01:09:34
01:07:64
01:07.88
01:08:66
00:59:35

"Ik ben de tel kwijt", zo laat de
jeugdbrandweerman weten, die de
kinderen meehelpt om een echte
brandweerslang te richten op het
doel. "Er zijn al zoveel kinderen
voorbij gekomen. Zo, het vuur is uit."
Elk kind krijgt een stempel. Dat geldt
voor alle attracties.
De 6e editie van Familie Pret in het
Park is weer een hit. "Gezelligheid!",
vindt één van de STAM-gasten.
"Het weer zit mee." De bezoekers zijn
tevreden, en de vrijwilligers ook.
Voor vijf euro kunnen kinderen gebruik
maken van diverse attracties, en zoveel
limonade drinken, als hun hartje zou
begeren. Met tien stempels scoren ze
een leuk handje met aan elke vinger een
fluor stiftje. Menig kind loopt met
plakkerige, natte handjes rond, omdat
ze te enthousiast limonade tappen uit
de kabouter.

door Sjoukje Dijkstra

"Je gaat er echt heel hard van af", vindt
een kind. Bij de klimwand staan kinderen
in de rij om omstebeurt de wand te
beklimmen. Nadat de ukkies in de
ochtend het rijk alleen hadden, waren
vanaf 12.00 uur ook de grotere kinderen
welkom. Daarbij kunnen de kleintjes na
hun middagslaapje terecht in de
ukkie-hoek.
Terwijl de ouders genieten van een
biertje, doen de kinderen aan
lasergamen, klimmen, springen en
ontelbare rondjes rijden in het treintje
door het park. Voor de machinist van
dit treintje is het al de derde keer dat ze
kids in het park van Montfoort rondrijdt.
Leuk vindt ze het wel, maar ze moet
streng zijn: "Je moet wel gaan zitten
hoor", zegt ze tegen een kind.

Derde keer

De scouting heeft een eigen glijbaan
gebouwd, die met touw in elkaar zit.

vervolg op pagina 13

Gezellige drukte op traditionele Jaarmarkt

Een grote variatie aan activiteiten op
een zeer geslaagd festijn

door Cees Reichard

"De leefbaarheid en de vitaliteit van Haastrecht is groot. Het zijn vooral de
mensen van het dorp die iets organiseren en voor de ontmoetingen zorgen.
De Jaarmarkt is hier weer een groot voorbeeld van en dat vind ik geweldig.
Het is fantastisch dat dit elk jaar weer door de OVH georganiseerd kan worden."
Met deze woorden opende wethouder Léon de Wit (VGBK) de 42ste editie van
de Haastrechtse Jaarmarkt.

In zijn openingstoespraak toonde de
wethouder ook zijn waardering voor
Rob van Zuijlen die al meer dan 30 jaar
de organisatie van dit evenement opstuwt
in de vaart der volkeren. Hij krijgt daarbij
nu ook hulp van zijn collega Jerry Sluis.
Vervolgens mocht de wethouder uit
handen van Femke Laméris de nieuwe
programmafolder voor het nieuwe
theaterseizoen in Concordia in
ontvangst nemen.
Na de opening werden een tiental
bezoekers verrast met een prijs van
de superloterij. De hoofdprijs, een
kledingbon t.w.v. 200 euro te besteden
bij Highstreet-Fashion werd gewonnen
door de jeugdige Anouk van Vliet uit
Haastrecht. Daarna barstte het
evenement los.
Trekkend langs de vele marktkramen,
genoten we van de vele activiteiten of
zochten er één van de vele terrasjes op.
Er was genoeg te beleven.

Verkoop in de kramen

Op de hoek Hoogstraat - Grote Haven
stond zoals altijd Jos Snoek uit Volendam
met zijn vers gerookte IJsselmeerpaling.
Snoek: "De kwaliteit is super en ik kom
graag naar Haastrecht. De verkoop is
goed en veel vaste klanten weten ons
hier te vinden."
Naast bier en wijn zijn de alcoholvrije
drankjes in opmars. 'Bij de Sluis' kon je

hier kennis mee maken. Mojito Mint is
een mintsiroop die met aanlenging van
7up en met een muntblaadje en een
blokje ijs voortreffelijk smaakt.
Ook hadden ze andere alcoholvrije
dranken als wijnen en gin in de
aanbieding.
Marion, Jorik en Marco Steenbergen
konden we met hun aardbeien op de
jaarmarkt niet missen. Twee grote dozen
aardbeien voor zes euro gingen weer grif
van de hand. Begin van de middag waren
ze weer helemaal los.
Bij de kaasboerderij De Twee Hoeven
werd veel kaas verkocht. Men werd
uitgenodigd om het juiste gewicht van
vier kazen te raden met een borrelpakket
als prijs.
Alles wat je bij de kraam van
Wil van Duuren en Jaline Nieuman
kocht, was zelf gemaakt. Wil is plateelschilder geweest en beschilderde nu
aardewerk met porseleinverf.
Daarnaast had ze natuurschilderijtjes.

Jaline verkocht haar aquarellen.
Verder nog kramen met Tupperware,
leren riemen, kleding, schoenen en ga
zo maar door. Eigenlijk van alles wat.

Goede doelen

Ook werd er op de Jaarmarkt aandacht
gevraagd voor diverse goede doelen.
Terry Heikamp stond voor ‘Krimpenerwaard strikt Paars’ en verkocht paarse
veters voor KWF Kankerbestrijding.
Naast haar stond Zorgpartners Gouda
voor Roparun 226. Een estafetteloop
van meer dan 500 kilometer van Parijs
en Hamburg naar Rotterdam, in
teamverband. Met deze sportieve
prestatie wordt geld opgehaald voor
mensen met kanker. Met Pinksteren
gaat dit gebeuren en Zorgpartners doet
ook mee. In deze ploeg lopen zes
Haastrechtenaren mee.

vervolg op pagina 8
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
Gemeente Lopik

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

Gemeente Montfoort

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

Gemeente OUDEWATER

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Do 30: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 2: 10.00 uur Ds. W.F. Jochemsen
18.30 uur Ds. J.A.W. Verhoeven

linschoten
HERVORMDE GEMEENTE
Do 30: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 2: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. J. de Wit

montfoort

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 2: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Do 30: 09.00 uur Ds. A. Simons
Zo 2: 09.30 uur Prop. J.J. de Haan
16.00 uur Ds. H.J. Catsburg
PROTESTANTSE GEMEENTE
Do 30: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
Zo 2: 10.00 uur J.H. Brederoo
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 2: 10.00 uur Pater Herman Wijtten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Do 30: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
Zo 2: 09.30 uur Dr. A.A.A. Prosman
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANtSE GEMEENTE
Do 30: 09.30 uur Ds. P. Cornelisse
Zo 2: 09.30 uur Ds. mw. N. Rijneveld
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Di 28: 19.15 uur Rozenkransgebed
Zo 2: 10.00 uur J. Stam
Bijbelgemeente dabar
Zo 2: 10.00 uur Hoite Slagter
oud katholieke kerk
Zo 2: 09.30 uur Eucharistieviering

Polsbroek
Hervomde Gemeente
Do 30: 09.30 uur Ds. C. Boele
Zo 2: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J.W. Verboom

Europese verkiezingen:
opkomst in Oudewater 45%
Bij de Europese Parlementsverkiezingen
op donderdag 23 mei maakten in
Oudewater 3.596 van de in totaal
7.884 kiesgerechtigden gebruik van
hun stemrecht. Dat komt overeen met
45,61%, dat wil zeggen 4 procent
boven het landelijk gemiddelde.
CDA-EurVolkspartij kreeg de meeste
stemmen (923), gevolgd door VVD
(622) en PvdA-EurSocDem (511).
Hieronder de voorlopige uitslag:
D66
171
CDA-EuroVolkspartij
923
PVV	
106
VVD	
622
SP
51
PvdA-EurSocDem
511
CU-SGP
398
GroenLinks
193
PvdD	
83
50PLUS	
112
Jezus Leeft
6
DENK	
4
De Groenen
3
Forum voor Democratie
360
vdRegio&PirPartij
3
Volt NL	
43
Blanco stemmen
4
Ongeldige stemmen
3

Prijswinnaars
Paaseieren zoeken

Evenementenkalender
Zaterdag

1

-

Veel lezers van De IJsselbode hebben
hun oplossing ingestuurd die zij uit het
spel 'Paaseieren zoeken' in de editie
van dinsdag 16 april hebben gehaald.
De juiste oplossing is:

'De beste zon is een blij gezicht!'
De prijswinnaars zijn:
M.C. Altena uit Oudewater
Ton van der Wijngaard uit Montfoort
Ad Faaij uit Haastrecht.
Zij krijgen een brief toegestuurd
waarmee zij hun waardebon t.w.v.
e 40,00 te besteden bij de leden van
de lokale winkeliersverenigingen
kunnen ophalen.
Namens De IJsselbode
allemaal gefeliciteerd!

2

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

Sterk Spul vierde tienjarig jubileum

HUISARTSEN

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

apotheek

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

tandartsen

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

dierenartsen
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Juni

Klaverjastoernooi. Klaverjasvereniging HABO
organiseert een '7 ronden toernooi' in Sportcafé de
Touwslag, Touwslag 3. Aanvang 10.00 uur; zaal open
09.30 uur. Tevens is er een mooie tombola.
Aanmelden kan bij T. Schuurman 06-28315270 of
010 4954210 of Y. Scheurwater 06-18033418.

OUDEWATER

en zondag 2 - Kunstmanifestatie in beeldentuin
Wilgengaarde. Circa 35 kunstenaars exposeren met
sculpturen in steen, hout of brons, keramiek en glas,
ruimtelijk werk, schilderijen en sieraden. Zwervend
over de wandelroutes ervaar je de schoonheid van
het landschap in dialoog met de kunst. Van 10.00 tot
17.00 uur aan het Benedeneind NZ 408a.
Info: www.dewilgengaarde.nl

BENSCHOP

SDWA Dorpendag. Een groot aantal activiteiten voor
jong en oud vanaf 10.00 uur op het Kiela-terrein,
Groendijck 15. Info: www.facebook.com/SDWA.NL.

DRIEBRUGGEN

Gerard David Stadswandeling. Een rondwandeling
van één uur door de binnenstad van Oudewater
langs schilderijen van Gerard David. Het startpunt is
om 12.00 uur vanaf het Tip kantoor.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

De Boer Op. Een 15 km lange fietstocht met
onderweg op vijf locaties live muziek, zang en
theater. U kunt vertrekken vanaf de Boezemmolen
No. 6 Oost-Vlisterdijk 1 te Haastrecht, Oost-Vlisterdijk 11,
Bonrepas 22a en Julianaplein 26 in Vlist en
Schoonouwenseweg 16 te Stolwijk. U fietst van
locatie naar locatie waar ieder uur een optreden
verzorgd wordt. Deelname o.a. door de
Vlisterzangers, Concordia, de Harmonie Stolwijk,
Artoha, de Dotters, Excelsior en de Schijnwerper.
Op iedere locatie zijn er op het hele uur vijf
voorstellingen. De eerste begint om 12.00 uur en de
laatste om 16.00 uur.
Info: www.facebook.com/cultureelpodiumvlist

VLISt

en zondag 2 - Stadsmuseum open met o.a.
de tentoonstelling 'Oudewater in roerige tijden'.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

en zondag 2 - Grachtenvaert. Tickets en
inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

en zondag 2 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het 'rondje Oudewater' is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Zondag

Gemeente Krimpenerwaard

WEEKEND
DIENSTEN

28 MEI 2019

Zaterdagavond 18 mei vierde zangkoor ‘Sterk Spul’ in een volle kerk in
Linschoten haar tienjarig jubileum. Met gastoptredens van de shantykoren
‘Recht zo die gaat’ uit Schoonhoven en ‘Windstilte’ uit Vleuten-De Meern werd
het een waar feest. Alle koren wisten het publiek uitstekend te vermaken.
‘t Kruispunt was een perfecte locatie met een mooie akoestiek. Het publiek zong,
klapte en wiegde heerlijk mee op de deinende muziek van de koren. Er werd zelfs
door het publiek een roeiboot nagebootst op de grond bij het vertolken van
‘De woonboot’ en een traan weggepinkt bij ‘De Vlieger’.
Het koor ‘Sterk Spul’ dankt iedereen voor het bijdragen aan een supermooi feest.

SDWA Dorpsfeest

-

OUDEWATER

Stadswandeling met een bezichtiging en bezoek
Stadhuis. Vanaf 14.00 uur een stadswandeling o.l.v.
een gids met aansluitend een bezoek aan het oude
stadhuis inclusief het Stadsmuseum.
In het combiticket is een drankje in één van de
Oudewaterse horecagelegenheden inbegrepen.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Blaaswerk en Chabert en Suite. Vanaf 14.00 uur
spelen Blaaswerk en Chabert en Suite onder de luifel
van Theater Concordia op het Concordiaplein.

HAASTRECHT

Woensdag

5

-

De Stichting Driebruggen Waarder
Actief (SDWA) is in 2005 opgericht
door dorpelingen, met als doel
diverse activiteiten te organiseren.
Met behulp van lokale sponsoren
en vele vrijwilligers kunnen zij deze
activiteiten organiseren.

Geelbuikloop (wandeltocht). Organisatie
De Vrienden van Oudewater. Start FC Oudewater eindpunt Markt. Info: www.oudewater.net of op de
facebookpagina De Vrienden van Oudewater.

Koffieochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Rank,
Noorder-Kerkstraat. Voor iedereen toegankelijk.
Heeft u zin in een praatje, kop koffie of wilt u er
gewoon even uit, wees welkom. Mocht u een taxi
nodig hebben bel dan mevr. Seine, 0348-563898.

OUDEWATER

t/m maandag 10 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Donderdag

6

Zo zijn zij onlangs met een groep senioren op pad geweest, op een mooie vaartocht
over de Vecht. Afgelopen vrijdag werd een fietstocht georganiseerd, waaraan een
record aantal deelnemers heeft meegedaan. In oktober wordt er een dansavond
georganiseerd met muziek uit de jaren 60 en 70.
Hoogtepunt is het SDWA dorpsfeest, elke eerste zaterdag van juni, Waarbij overdag
en 's avonds veel te beleven is. Overdag is er een toertocht met oude auto's en
brommers, een wipe out competitie, divers vermaak en demonstraties. Er is een o.a.
sneltekenaar en een vuurspuwende dame, die ook met slangen danst. Aan het eind
van de dag start het muziekprogramma met o.a. muziek van Ria Valk en de bekende
band 'Waterproof shampoo'. Deze heeft ook een aantal keren op het Heksenfestijn in
Oudewater gespeeld. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.sdwa.nl of
e-mail: sdwa4all@gmail.com

Gave activiteit
voor jonge
ZorgHelden
Ben jij een jonge ZorgHeld (tussen
de 12 en 18 jaar) uit Montfoort of
Linschoten?
Meld je dan nu aan voor de
'De Maze' op vrijdag 7 juni a.s.
Een groep jongeren spelen een
spannend spel en zoeken hun weg
in het doolhof. Volg de
aanwijzingen…
Stuur een bericht naar m.visser@
swomontfoort.nl voor meer informatie
of om je op te geven.
Of ken jij een jonge ZorgHeld die dit
leuk zou vinden, geef het dan aan
hem of haar door.
We verzamelen om 17.45 uur bij het
DoeMeeHuis, Kasteelplein 7.
De activiteit is gratis en het vervoer is
geregeld.

Repair Café in Grand Café Concordia. U bent welkom
om tussen 13.30 en 16.00 uur met kapotte spullen of
vragen te komen, om die ter plaatse, samen met
vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.

HAASTRECHT

Zaterdag

8
-

Zomeropruiming St. Franciscuskerk. Van 09.00 tot
13.00 uur bij de Anna's Hoeve, Hoenkoopse Buurtweg 43.
Info: www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

OUDEWATER

Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten.
Start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk Reinaldaweg); duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het
koetshuis koffie of thee aangeboden.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, maar honden niet.
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma, 0348-432823 /
yvonnepostma45@gmail.com

LINSCHOTEN

Arminiusmiddag. Muziekprogramma met muziek uit
de tijd van Arminius vanaf 14.00 uur in het Stadhuis
en aansluitend de onthulling van een
Arminiuskunstwerk op het Arminiusplein.
De toegang is voor iedereen gratis.

OUDEWATER

Zaterdagmiddagconcert. 'Vleugels van Morgenrood'
door het Zangzaak Kamerkoor o.l.v. Monique van
den Hoogen en Gerben Mourik op koororgel.
Van 15.00 tot 15.45 uur voorafgaand aan de
zomeropenstelling van de Grote- of St. Michaëlskerk.

OUDEWATER

Concert Hollands Mannen Ensemble. Vanaf 20.00 uur
in de Grote of Sint-Michaëlskerk. Het koor brengt een
avondvullend repertoire met een diversiteit aan
liederen; geestelijk, klassiek, negro spirituals en
gospels. Kaarten via www.classicalmusicevents.nl info: www.hollandsmannenensemble.nl

OUDEWATER

en zondag 9 - Touwtrein.
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,
duur van het 'rondje Oudewater' is circa 50 minuten.
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

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

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële 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.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Iedereen bedankt
voor een gezellige en veilige

Party - Boerderij

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

avond4daagse in Oudewater

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

irella’s
Hairst le

3467 PB Hekendorp
06-23681426

www.b5beveiligingstechniek.nl

Openingstijden: Ma 19.00 - 22.00 uur
Di 09.00 - 12.00 uur & 19.00 - 22.00 uur
Do 09.00 - 17.30 uur • Vrij 12.30 - 17.30 uur

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

Annabelle Rijntjes
Kinesioloog

Moeite met
ontspannen, of teveel
drang of dwang?
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

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

AHLES

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

en

Woonruimte gezocht!

www.bellebalance.nl

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

Voor veel mensen is afvallen een grote wens of misschien
wel noodzakelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen en
motivaties. Afvallen en op gewicht blijven is niet altijd
even makkelijk en daarom wil ik je daar graag via het
stappenplan van Cambridge Weight Plan mee helpen.

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

Kan jij wel wat hulp en motivatie gebruiken?
Mail, bel of app dan voor een afspraak.

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

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

hekendorpse Buurt 10, hekendorp, tel. 0182-501573

opent haar deuren
op dinsdag 28 mei om 09.00 uur
op haar nieuwe adres:
Hekendorpse buurt 61

Of kijk voor meer informatie op:

ies
t
a
r
a
p
e
r
,
g
n
i
r
e
v
Le
n
en onderhoud va
!
alle automerken

Iedere dag plukken we verse aardbeien,
cherrytomaten en groente uit de kas.
TheO en Mia van de Sande

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

We zijn weer open!
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.30 uur

Zet alvast in uw agenda:
8 t/m 12 juni 2020 is er weer avond4daagse!
Meer weten wat de Vrienden van Oudewater doen?
Like ons op Facebook

B5beveiligingstechniek.nl

Groenten en Fruit
natuurlijk Geteeld!

verse

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol
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Toyota Yaris 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . ‘08
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Fiat Panda 1.2 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘12
Opel Corsa 1.2 - automaat - airco . . . . . . . . . . . ‘11
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Suzuki Alto 1.0 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . . ‘04

e 7.450,e 13.950,e 4.200,e 4.800,e 3.500,e 4.950,e 7.850,e 3.950,e 5.450,e 6.950,-

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

Afvallen met Patries - 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.cambridgeweightplan.nl

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

Wij doen alles voor uw auto

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

Fiat 500

2-drs - airco - cabrio automaat turbo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014

e

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT economy plusline  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Mazda CX-3

5-drs - airco - 2.0 skyactive TS navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - automaat - elektrisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Nissan Micra

5-drs - airco - cruise control  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Volkswagen Up 5-drs - airco - navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

• Airco-reparatie
• Schadeherstel
• Spuitwerk
• Gespecialiseerd
in Mazda

9.900,8.750,17.990,21.800,8.750,7.990,-

15 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl
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Praathuis

28 MEI 2019
door Otto Beaujon

Het Praathuis, het Oudewaterse actualiteitenprogramma op zaterdagochtend
op radio Midland gaat verdwijnen: presentatrice Trudie Scherpenzeel houdt er
na vijftien jaar mee op. Tientallen burgers, bestuurders en politici schoven in
vijfhonderd uitzendingen bij haar achter de microfoon, in soms verhitte
debatten tussen de halfuurse nieuwsberichten en een muziekje door.

Women in Business Oudewater
verbindt vrouwelijke ondernemers
De netwerkvereniging Women in
Business Oudewater wil vrouwelijke
ondernemers verbinden en ervaringen
laten delen. Volgens de bestuursleden
is de vereniging een waardevolle
toevoeging voor Oudewater. "Er zijn
in Oudewater heel wat vrouwelijke
ondernemers, die onderling veel van
elkaar kunnen leren."
Enigszins bescheiden vertelt
Nel van Leeuwen - de Vries van Nel's
Office over haar initiatief om een
netwerkvereniging voor vrouwelijke
ondernemers op te richten. "Het klopt
dat het mijn idee is. In de twaalf jaar dat
ik voor mezelf werk heb ik vaak gedacht:
waar is die vrouwenorganisatie?
Vorig jaar heb ik eens bij wat vrouwelijke
ondernemers gepolst of er interesse
bestaat voor een dergelijke vereniging.
Er werd enthousiast op mijn idee
gereageerd."
Nel verzamelt vijf bevlogen onderneemsters om zich heen. "Ik wilde jonge en
ervaren onderneemsters samenbrengen.
Daarnaast komt iedereen uit een andere
branche." Het gemêleerde gezelschap
komt in november 2018 voor het eerst
samen. Twee maanden later besluiten ze
tot de oprichting van Women in Business
Oudewater (WBO): een netwerkver-

eniging voor vrouwelijke ondernemers
die actief zijn in Oudewater.

De bal toespelen

Dat de WBO in een behoefte voorziet,
daar bestaat bij de bestuursleden geen
twijfel over. Volgens Bianca Tetteroo Kooijman, eigenaar van The Readshop,
ondernemen vrouwen op hun eigen
manier. "Vrouwen zijn vaak echte
multitaskers en combineren het
ondernemerschap dikwijls met het
runnen van een gezin. Ik denk dat
vrouwelijke ondernemers tegen dezelfde
dingen aanlopen en dat we daar open
over communiceren. Als we samen
sparren, kunnen we elkaar versterken!"
Nel vult aan: "Ik denk dat je als
onderneemster succesvoller kan worden
wanneer je je aansluit bij WBO. Je
stimuleert elkaar onderling en krijgt
daardoor meer zelfvertrouwen.
Daarnaast werk je aan je zichtbaarheid;
als je elkaar kent kun je elkaar ook de bal
toespelen. "

Een krachtig netwerk

WBO organiseert vijf keer per jaar
leerzame en inspirerende bijeenkomsten.
Jolanda Goense, interim marketing- en
communicatiemanager: "We willen dat de
onderneemsters na deze bijeenkomsten

door Ellen van Leeuwen

met een goed gevoel naar huis gaan.
Voor iedere bijeenkomst nodigen we een
inspirerende spreker of trainer uit.
Daarnaast willen we onze leden een
podium bieden om hun bedrijf te
presenteren." Tijdens de eerste
bijeenkomst op dinsdagavond 8 oktober,
houdt succesvol zakenvrouw Laura Bellai
een interactieve presentatie over haar
boek 'Rocky in een rokkie'. Aansluitend
krijgen de onderneemsters gelegenheid
elkaar te leren kennen tijdens een borrel.
Jolanda: "We hopen dat dit onderling
netwerken uiteindelijk leidt tot een
netwerk dat ook buiten de vijf
bijeenkomsten zijn kracht zal bewijzen."
De dames benadrukken dat alle
vrouwelijke ondernemers die actief zijn in
Oudewater welkom zijn bij WBO.
Astrid Muller - van der Horst, eigenaar
Le Salon: "We willen ons niet beperken
tot de vrouwen die we al kennen, echt
alle vrouwelijke ondernemers zijn
welkom! Iedereen onderneemt op haar
eigen manier en juist de combinatie van
verschillende achtergronden maakt
sterk." Meer informatie over WBO en de
eerste bijeenkomst op dinsdag 8 oktober
vindt u op de Facebookpagina van
Women in Business Oudewater.

Trudie: "Het is altijd pionieren geweest.
In het begin moesten mijn collegapresentatoren en ik zelf de muziek
meebrengen: er was nog geen computer
waar 'alle' hits van toen en eerder in
zaten. Zelf ben ik een liefhebber van
Country & Western, maar ik heb er een
paar cd's van het type 'Alle 13 Goed' of
'The Greatest Hits uit de jaren 70' bij
moeten kopen. Ons budget was aan het
begin van het jaar in één keer op aan
de huur van de studio, de Buma/stemra,
water en licht, de KPN en de zender.
Er was geen redactiebudget: allemaal
vrijwilligerswerk, en bij toerbeurt
brachten we een pak koffie mee.
Krachttoeren als live verslag van
fietsers-voor-het-goede-doel op Alpe
d'Huez werden betaald door sponsors,
de één had wel een camper, en verder
hutje bij mudje.
Het had wel iets grappigs: we zenden
bijvoorbeeld ook al sinds jaar en dag de
vergaderingen van de gemeenteraad live
uit. Daarvoor moesten we de eerste
jaren in de vooravond twee grote
haspels met snoer uitrollen van de studio
in de Gasthuissteeg, over de markt, door
de Korte Havenstraat naar het stadhuis,
door een raam naar binnen en inpluggen
op de versterker van de tafelmicrofoons.
Tussen haakjes: de geluidsinstallatie van
het stadhuis was lange tijd zelf ook een
wrakke boel. Soms was tijdens de
uitzending ineens het signaal weg, dan
had iemand de stekker tussen de twee
snoeren voor de leut even losgetrokken.
Dan moest er iemand de straat op, en
draaiden we ondertussen een
noodplaatje, meestal The Eagles,
California Hotel."

hadden vooral onder bejaarden veel
luisteraars; in de Schuylenburcht
luisterde de hele recreatiezaal op die
donderdagavonden collectief.
Of het als medium ook echt een bijdrage
leverde aan de nieuwsvoorziening? Nou,
er waren best spraakmakende
uitzendingen, en zodoende hoorde je
dan heel wat terug. Want natuurlijk
nodigden we spraakmakende figuren uit
om in het Praathuis hun zegje te komen
doen, in de hoop op een boeiende
dialoog. Meestal was dat geen probleem,
eerder om in het vuur van de strijd de
discussie op één lijn te houden. Soms
liep het helemaal mis, een keer had ik
een man in de studio, een paardenfluisteraar die tijdens de voorbespreking zo
overtuigend als een politicus kon
uitleggen hoe hij paarden kon genezen
van allerlei kwalen, maar toen hij
eenmaal achter de microfoon zat klapte
hij helemaal dicht, en had ik moeite er
nog wat van te breien.
Ik heb nog één keer zoiets meegemaakt
met iemand die zou komen vertellen
over het gevaar van blauwalgen.
Maar ook iemand die de historische
banden tussen het Thaise koningshuis
en het onze kwam uitleggen, mensen
die hun inzet voor goede doelen
kwamen toelichten, kunstenaars,
goeroes over duurzaamheid en spilzucht,
kortom niets te gek.
Ik wil maar zeggen: het was voor mijzelf
een fantastische ervaring, al die mensen
die je ontmoet, je bent altijd 'helemaal
bij' wat de nieuwtjes in de stad betreft, je
spreekt iedereen die je wilt; ik heb een
telefoonlijstje met alle nummers van
Abrona tot Zanen in mijn telefoon.

Hoeveel luisteraars en fans
hadden jullie?

En hoe nu verder?

"Als je geen budget hebt, kun je geen
luisteronderzoek laten doen, en weet je
het gewoonweg niet. Maar uit allerlei
spontane reacties denken we te weten
dat het er gemiddeld zo'n twee- à
driehonderd per uitzending van het
Praathuis waren. De raadsvergaderingen

"Het Praathuis gaat dicht. De zendtijd
blijft beschikbaar, en een nieuw, jong
actualiteitenprogramma uit en over
Oudewater kan er zomaar voor in de
plaats komen. Het kan een show of
een podcast worden, de technische
mogelijkheden zijn enorm. Wie er zin in
heeft: meld je bij info@midlandfm.net"

Van mens tot mens

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

Bewonerstrots

Geschiedenis
herschreven
Een historische dag. Zaterdag 25 mei
werd de geschiedenis herschreven:
Prinses Wilhelmina van Pruisen,
echtgenote van stadhouder Willem de
Vijfde, had haar komst naar de aloude
Goejanverwellesluis in Hekendorp
aangekondigd, er waren in Haastrecht
verse paarden voor haar koets besteld
en de vroegere Prins van Oranje en
gewezen Koning van Engeland zou
haar opwachten op het bruggetje over
de sluiskolk, vergezeld van de speciaal
gezant van de Staten van Holland
Baron Hendrik Hop. Zij zouden met
het oog op het in september aanstaande
te vieren jubileum van de eerdere
aanhouding van 1787 een kopje thee
drinken in de herberg aan de voet van
de sluiskolk (en niet zoals ooit werd
aangenomen in de Wilhelminahoeve),
teneinde de feestelijkheden van
september een voorgift te geven in de
vorm van een nieuwe website over de
Oude Hollandse Waterlinie. Wat het
één met het ander te maken had was
voor de leek niet helemaal duidelijk,
temeer daar de beide vorsten elkaar in
werkelijkheid nooit hadden kunnen
ontmoeten (hij was vijftig jaar dood
toen zij geboren werd) maar mogelijk
zal de Prins gebruik hebben willen
maken van het Hekendorps jubileumfeest om er het karretje van zijn
waterlinie bij aan te haken.
Hoe het kwam kon niemand uitleggen
(had de Prins zijn horloge nog op
wintertijd staan, was de Prinses soms
opnieuw bij Bonrepas aan- en
opgehouden?) maar het duurde een
goede honderd minuten langer dan
gepland voordat de beide hoog
geborenen elkaar de hand konden
reiken. De Prinses hield het er op dat
de sessie bij haar coiffeur enigszins
uitgelopen was, maar het resultaat
was dan ook van een betoverende
schoonheid. Beter laat dan nooit,
moet de Prins gedacht hebben.

Iris (30 jaar) en Nathan (ook 30 jaar) zijn maar wat trots op hun nieuwe huis.
En terecht. De plaatselijke huizenmarkt staat onder druk. Dit jonge stel woonde
eerst in de binnenstad. Knus maar klein. Toen de kinderen zich aandienden,
gingen ze op zoek naar iets anders. Zoals zovelen.
Hun ambities waren fors. Liefst een woning uit de jaren dertig; met een tuin; met
een mooie garage; betaalbaar én in Oudewater. De makelaar gaf ze weinig kans.
Totdat hun oog viel op de oude burgemeesterswoning aan de Utrechtse
Straatweg. ‘Zonder te kijken, deed ik een bod’ zegt Iris. ‘Dit was ons droomhuis.’
Eenmaal binnen, schrokken ze wel even. Er moest een hoop aan gebeuren.
Bovendien diende er eerst 35 kuub viezigheid uit het pand te worden verwijderd.
Maar dan heb je ook wat. Op een mistige maandagmorgen bezocht ons college
hun wonderlijke woning. Wat is deze stek met veel liefde en betrokkenheid
opgeknapt; bijzonder. ‘Het is een huis met spouwmuren en schandalig veel
heipalen, zo stevig staat het.’
De blauwdrukken kwamen op tafel. In 1928 gaf burgemeester J.M. van Doorninck
de opdracht een ‘landhuis’ te bouwen. Indertijd was de Utrechtse Straatweg
onder meer de plek waar de beter gesitueerden van Oudewater woonden.
Er waren nog weinig auto’s en woningen in die buurt. Het pand kreeg de naam
‘De Tippe’; dat is Drents voor ‘De punt’. Doorninck was burgemeester tussen 1915
en 1948, behalve in de Tweede Wereldoorlog. Hij was dermate anti-nazi dat hij in
Kamp Sint-Michielsgestel was opgesloten.
‘Hij heeft het pand zo gekanteld dat de tuin precies op het zuiden ligt.
We hebben alle details zo oorspronkelijk mogelijk teruggebracht. Inclusief
de gietijzeren radiatoren.’ In het trapgat strijkt zacht middaglicht door de
glas-in-loodramen. Het wapen van Oudewater licht fraai en warm op. Schitterend.
Nathan heeft een eigen zaak; Iris werkt voor de overheid. Ze zijn geïnteresseerd
in verhalen, foto’s en prentkaarten van hun huis. Reacties van de lezers stellen ze
op prijs: irisvanleeuwen89@gmail.com Ze hebben het er hoe dan ook naar het
zin. ‘We willen hier nooit meer weg.’

Koninklijk

Column

Post op zaterdag? Dat kan alleen een rouwkaart zijn. Ach, die Piet!
Trouw lid van de oude-fietsenclub, we kennen elkaar al meer dan
25 jaar. Woensdag wordt hij begraven. Moet je weten: Piets zoon was
al eerder lid van de club dan zijn vader, maar hij overleed in 1997,
28 jaar oud. Heftig, en dat was het begin van een meer dan
oppervlakkig contact met zijn vader en moeder.
Lottum, Piets geboortedorp, is ruim: kwekerijen, huizen met tuinen,
iedereen zijn eigen moestuintje in de achtertuin, een dorpsplein dat
een gemoedelijke rust uitstraalt. Lottum is amper 2000 inwoners
groot, en de meeste zijn kweker: in de eerste plaats kweken ze rozen,
verder champignons en kerstbomen. Piet was zelf ook
champignonkweker, met een paar hectare kerstbomen erbij.
Woensdagochtend half elf loopt Lottum zachtjes de parochiekerk
binnen: iedereen in het dorp die niet gebonden is aan school- of
werktijden komt afscheid nemen van Piet, die ze allemaal kennen.
En die rozen, champignons en boompjes groeien rustig verder als de
kweker een uur in de kerk gaat zitten voor het afscheid van een
bekende. Het blijft aanlopen tot de kerk gewoon helemaal vol zit.
En a.u.b. geen bloemen, die heeft iedereen zelf al genoeg, liever iets
in de KWF- spaarpot.
De muziek zet in terwijl het karretje met de kist binnenrijdt. Niet het
orgel, maar de Koninklijke Harmonie van Lottum, waar Piet 67 jaar
lid van is geweest zorgt voor de muziek. De dienst wordt op die
manier een koninklijke uitvaart: gedragen door het kloeke geluid van
een mooi orkest. Ontroerend.
Otto Beaujon

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

Zonder te weten waarheen
Waaien de dagen en slaat de tijd
Zonder te weten waarheen
Worden de mensen uitgeluid
Zonder te weten waarheen
Na een lang leven is, in de leeftijd van 102 jaar,
op vrijdag 17 mei van ons heengegaan onze vader,
opa en overgrootvader

Pieter Frans Marinus
Luteijn

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
aandacht voor afscheid

06 22 97 16 92

Corry Roest

0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

&

ChantalGijssel
van

Partner van...

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

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Weduwnaar van
Cornelia Gerritje Scheer sinds 1 maart 1994
Yerseke,
6 maart 1917
Joop en Henny
Lennard
Marieke en Jacko
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J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

Haastrecht,
17 mei 2019

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Piet
Peter en Willeke
Bas
Rick

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

De crematie heeft in besloten
familiekring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Provincialeweg 23, 2851 EA Haastrecht

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Onze hartelijke dank gaat uit naar de huisartsen en
zorgverleners voor alle aandacht en zorg.

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

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

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Wim
Speksnijder

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

0348 - 56 23 98

Vermey

uitvaartzorg
Wiro van der Werf

T 0348 471962

Danielle Verwaal

vermeyuitvaartzorg.nl

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

Antiek

Clubkampioenschappen Hollandsche IJsselruiters 2019
Elk jaar strijden de leden van de
Hollandsche IJsselruiters om de
felbegeerde titel Clubkampioen.
Zaterdag 25 mei was er een
onderlinge competitie tussen de
paarden- en ponyruiters. Er werd
gestreden om een dressuur- en
springkampioenschap 2019.
Dit jaar werden de bekers gesponsord
door kaasboerderij de Spruithoeve uit
Willeskop. ‘s Ochtends gingen de eerste
dressuurruiters van start, waarbij
Kyandro het spits afbeet met zijn nieuwe
pony Marengo. In de L2 gingen
Stefanie, Annelies en Britt met elkaar de
strijd aan. Britt werd met haar topper
Igor eerste. Bij de L1 pony’s ging
Miralda trots met de grootste beker en
het oranje lint naar huis. Danique werd
knap tweede . L1- paarden werd
gewonnen door Ineke met haar Amigo.
Rianne, Debra en Kelsey reden met hun
paarden mooie punten bijeen in de
klasse B. Debra won daarbij het oranje
lint en de beker. B-ponys is gewonnen
door Lynne die op maar een 1 punt
verschil won van Bente. Femke en

Fenna startten in de klasse BB, die werd
gewonnen door Fenna met haar pony
Ebby. Wendy kwam met haar paard
Eranthe aan de start en boekte een
prachtig resultaat en beker.
Na de pauze stonden de allerjongste
ruiters van de vereniging klaar met hun
pony. Nelleke, Mike, Babette en Madou
lieten zich van hun allerbeste kant zien.
Nelleke won met pony Jim het oranje lint
en de beker in klasse Bixie B1, Madou
zegevierde met pony Bente in de klasse
Bixie A.
‘s Middags werd het springparcours
gezamenlijk opgebouwd onder leiding
van instructie Martine en Jurylid Tessel.
Tien pony’s en paarden gingen de strijd
met elkaar aan en zij werden
aangemoedigd door familie en vrienden.
Bij de pony’s won Donna-Fleur met
DeLeijen’s Ziezo de grootste beker en bij
de paarden ging Annelies met Whisper
met de winst aan de haal.
Aan het eind van de dag werden de beste
paarden en pony’s gehuldigd.
Zij mogen zich een jaar lang
clubkampioen 2019 noemen.

Britt Dekker werd clubkampioen dressuurpaarden,
Donna-Fleur van Kats clubkampioen dressuur en
springen bij de pony’s. Annelies Hoogenboom
tenslotte werd clubkampioen springen-paarden en als
laatste Nelleke Hermsen clubkampioen Bixie 2019.

Schildersbedrijf

A. Oosterwijk

Grenen& India-meubelen

BrocAnte

Industrieel
Verlichting
Kleingoed
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

voor alle
voorkomende
schilderswerkzaamheden
zowel binnen
als buiten!

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

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

DE IJSSELBODE
en nog veel meer…

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Oudewaters musicaltalent straalde in musical 'Minoes'
Dit weekend speelden de musical
leerlingen van het Muziekhuis maar liefst
drie keer in een uitverkocht Muziekhuis
de sterren van de hemel in de musical
'Minoes'. De vijfentwintigkoppige cast

bestond uit talenten tussen de 6 en
16 jaar uit Oudewater, Montfoort,
Schoonhoven, Linschoten, Haastrecht
en Jaarsveld. Samen vormden zij de
kattenpersdienst van het dorp

Killendoorn en hielpen zij juffrouw
Minoes (gespeeld door Fabiënne Brand)
en journalist Tibbe (Floris Tesink) aan
belangrijke nieuwtjes voor de krant.
In een wervelende show vol zang, dans
en kats toneelspel gaven zij alles wat ze
hadden om het publiek een fantastische
beleving te bezorgen.
Na een jaar repeteren onder leiding van
docenten Kirsten Vermeij (dans), Marlou
Koevoets (zang) en Evelien Isphording
(regie) waren de leerlingen er helemaal
klaar voor. Ze stonden te miauwen van
ongeduld, klaar om het podium op te
mogen! "Ze zijn ontzettend leergierig en
getalenteerd. Sommige van deze kinderen
volgen nu al drie jaar les bij ons en je ziet
ze echt groeien. Waar sommigen drie
jaar geleden nog wat verlegen
binnenkwamen, spelen ze nu de sterren
van de hemel!" vertelt dansdocent Kirsten
Vermeij.
Dit jaar was het voor het eerst dat ook de
jongste talenten, namelijk die van de
Musical Kids groep (6-9 jaar oud),
meespelen in de grote musicalproductie

van het Muziekhuis. Deze jonge talenten
speelden de kleine kittens van de
Jakkepoes. Alle poezen in de voorstelling
hadden hun eigen karaktertje, de één
heel stoer en weer een ander heel tuttig.
Dat kwam ook goed tot uiting in de
kleding. Remon van Breukelen en Jeroen
Kliver hadden, samen met een aantal
vrijwilligers, voor alle poezen een bij het
karakter passend poezenpak gemaakt.
Meters nepbont en andere pluizige
stoffen hebben zij gebruikt om dit te
kunnen realiseren. Ook de spelers die
geen poes waren hadden een prachtig
handgemaakt kostuum aangemeten
gekregen. "Dat is wel echt een puntje op
de i!" aldus Kirsten. "Dit maakte de
totaalbeleving van het spelen in een
musical nog completer voor de kinderen.
Je ziet de kinderen door het jaar heen
groeien. En als ze dan samen zo'n
eindresultaat neerzetten en je ziet ze
stralen van plezier, dan zijn we echt trots
op ze! Het is een heel bijzonder proces
zo'n musical en heerlijk om dit samen
met deze kinderen te mogen neerzetten."

vertelt Loes de Vos van het Muziekhuis.
Als het poezenpluis in het Muziekhuis
weer is neergedaald gaan de kinderen
zich opmaken voor een paar leerzame
masterclasses tot de zomer, zodat ze zich
nog meer kunnen ontwikkelen in het
musicalvak. "Op zaterdagochtend 6 juli is
er een Open les. Kinderen die het leuk
vinden om een keer te komen kijken, zijn
van harte uitgenodigd! We gaan aan de
slag met de musical 'High School Musical'
die we volgend seizoen op de planken
brengen."
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Zwerfvuilambassadeurs
in the picture
U heeft ze vast al eens zien lopen en zwerfafval zien rapen:
De Zwerfvuilambassadeurs. Periodiek vertellen ze over hun
motivatie. Dit keer Corine Geerlings uit Oudewater.
“Ik maak schoon rond de speeltuin
aan de Prinses Margrietstraat en in
het parkje bij de kinderboerderij.
Ik doe dat omdat ik me erger aan
zwerfvuil. Ik kom vaak met mijn
kleinkinderen in de speeltuin en wil
niet dat ze daar dingen aantreffen
waar ze zich aan kunnen bezeren,
bijvoorbeeld
lachgaspatronen,
flesjes enzovoort’’.
,,Ik raap meestal eens per twee
weken, soms vaker als ik veel zie
liggen. Ook samen met mijn kleinkinderen die dat prachtig vinden
met de grijper. Ze leren dan gelijk
dat rommel niet op straat hoort”.
,,Wat mij het allermeest verbaast is
dat mensen hondenpoep in een
zakje doen en dat vervolgens in de
bosjes gooien. Volgens mij heb je
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

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

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

28 MEI 2019

Lekker blijven fietsen
(ook op de e-bike)
De gemeente Oudewater graag haar steentje bijdragen aan
het fietsplezier en de veiligheid van 60-plussers.
In samenwerking met de provincie Utrecht en de Fietsersbond
biedt zij daarom alle 60-plussers in de gemeente de
mogelijkheid deel te nemen aan de Training Tips voor Langer
Fietsplezier. Die vindt plaats op 4 juni (9.30-15.30 uur) in het
stadskantoor van Oudewater, Waardsedijk 219.
Geïnteresseerden kunnen zich bij de Fietsersbond aanmelden voor de
training: www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsschool/fietsinformatiedagenvoor-senioren/ of een e-mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl
onder vermelding van ‘Training Langer Fietsplezier Oudewater 4 juni’
(vermeld dan ook naam, adres, telefoonnummer en leeftijd).

het dan echt niet begrepen. Tijdens
het opruimen krijg je vaak complimenten en heel veel mensen maken
even een praatje met je. Dat is leuk”.
Meer info of ook meehelpen?
Meld je aan via z.ambassadeurs@
gmail.com of 06-19468944. Samen
houden we Oudewater, Hekendorp,
Papekop en Snelrewaard schoon!
Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten
om een parkeerschijfzone in te stellen aan het Joostenplein in Oudewater.
Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien? De verkeersbesluiten zijn
inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. De besluiten liggen van
29-05-2019 tot 10-07-2019 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.

Agenda
• Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 28 mei om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad - donderdag 6 juni om 20.00 uur
• Raadsinformatiebijeenkomst alcohol en drugs
dinsdag 11 juni om 20.00 uur
• Vergadering forum Samenleving - maandag 1 juli om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

Dinsdag 28 mei 2019

Vraag naar extra chauffeurs/vrijwilligers(m/v)

Succes Buurtbus WoerdenIJsselstein-Montfoort

Tien keer
avondvierdaagse Oudewater
Wandelaars tijdens de avondvierdaagse op de Zuid-Linschoterzandweg. Een prachtige buitenbuurt! (foto: Riet Scherpenzeel).
Het was dit jaar een jubileumeditie,
de avondvierdaagse in Oudewater.
Voor de tiende keer organiseerden
de Vrienden van Oudewater het
wandelevenement voor inwoners
van Oudewater en omgeving.
Een evenement dat valt of staat
met een nauwkeurige en veilige
organisatie.
Kinderen en begeleiders van alle scholen
uit Oudewater en Hekendorp en van
twee - andere jaren drie - scholen uit
Haastrecht, bewoners van
De Wulverhorst en Futura en andere
wandelliefhebbers; al met al wandelen
zo'n 900 mensen vier avonden in en
rond Oudewater tijdens de avondvierdaagse. Jeroen Kliver - van Breukelen
van de Vrienden van Oudewater:
"Het organiseren van de avondvierdaagse
is best wel een dingentje. Je hebt met
kinderen te maken, dat geeft een grote
verantwoordelijkheid."

Vrijwilligers

Om de avondvierdaagse mogelijk te
maken moeten tal van vergunningen
worden aangevraagd, met name voor de
(brand)veiligheid en de hulpverlening.
Er zijn attributen nodig voor de start-,
finish- en stempelposten. Daarnaast
helpen tientallen vrijwilligers om de
wandeltochten in goede orde te laten
verlopen: verkeersregelaars, stempelaars
en EHBO'ers. Medeorganisator Henny
van de IJssel: "In totaal werken er een
stuk of zestig vrijwilligers mee." Jeroen
vult aan: "En na afloop mogen alle
deelnemers een ijsje halen bij Roberto.
Dat is fantastisch natuurlijk, maar ook dat
moet je allemaal in goede banen leiden."

Spek en bonen

Jeroen en Henny weten weinig te
vertellen over opvallende gebeurtenissen
in de afgelopen tien jaar. Jeroen: "Er zijn
eigenlijk nooit echt gekke dingen gebeurd.
Natuurlijk moeten we wel eens wat

kinderen corrigeren, maar over het
algemeen is het een heel blij gebeuren.
Ook zijn er zelden ongelukken, de
EHBO'ers zijn er eigenlijk al tien jaar
voor spek en bonen bij." Ook Hans
Oostveen, bestuurslid van de Stichts
Gooise Wandelsport Bond, is zeer te
spreken over de avondvierdaagse in
Oudewater. Hans: "Er wordt in 39
plaatsen een avondvierdaagse
georganiseerd onder auspiciën van onze
bond, iedereen doet dat weer op zijn
eigen manier. De avondvierdaagse in
Oudewater heeft echt een eigen karakter,
je voelt de beleving. Je merkt dat de
organisatie gewend is om dingen te
organiseren."
Jeroen en Henny hopen ook de
komende jaren de avondvierdaagse in
Oudewater te kunnen organiseren.
Jeroen: "We doen het graag, maar
daarvoor zijn wel donaties nodig. Dus ik
wil iedereen oproepen: Word vriend van
De Vrienden van Oudewater!"

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van de Buurtbusvereniging WIJ505/504 zijn een
aantal leden door de waarnemend
voorzitter Peter van der Peet in het
zonnetje gezet omdat zij inmiddels
12,5 jaar hun trouwe chauffeursdiensten aan de vereniging
beschikbaar hebben gesteld. Tevens
vond een bestuurswisseling plaats;
Cees Frankhuisen voorzitter en
Embrecht van Groesen secretaris.
De nieuw voorzitter maakt Inmiddels
melding van een toenemend succes van
de Syntus Buurtbus 505/504, die op
alle werk- en zaterdagen, met haar ruim
zeventig vrijwilligers, een busdienst met
vaste dienstregeling onderhoudt op het
traject
Woerden-Oudewater-SchoonhovenLopik-IJsselstein-Montfoort.
De toegenomen bekendheid en
populariteit onder de passagiers leidt tot
nog steeds toenemende passagiersaantallen. In de afgelopen periode is het
regelmatig voorgekomen dat met name
in de ochtendspits en bij slechte weers-

omstandigheden passagiers moesten
blijven staan en wachten op alternatieve
buslijnen. In verband hiermee is besloten
om na de zomervakanties de vervoerscapaciteit in de vroege ochtenduren op het
traject Schoonhoven-OudewaterWoerden v.v. te verdubbelen met een
extra volgbus. Ook zal na de
zomervakantie, vanuit de aanwezige
vervoersbehoefte bij de ondernemers
Tappersheul in Oudewater, lijn 505 een
uur eerder om 7.03 uur van Woerden
Station Zuidzijde vertrekken.

Extra chauffeurs

Uitbreiding van de dienstregeling én
natuurlijk verloop vragen om extra
chauffeurs/vrijwilligers(m/v). Vrijwilligers
die zich een dagdeel per week willen
inzetten voor het algemeen belang en er
plezier aan beleven om met een service
gerichte instelling en gedegen rijervaring
(rijbewijs B) passagiers binnen de regio
te vervoeren kunnen voor meer
informatie terecht op de website van
www.syntusutrecht.nl of secretaris@
buurtbuswij505.nl.

Staand v.l.n.r.; Jan Graafland, Koop Huisman, Gerard Beringen, Hans Bakker,
Han Heijnen, Bart Lotens, Gé de Gunst, Jean Coulier, wnd vz Peter van der Peet.
Zittend v.l.n.r. Klaas Kuik en Jan de Ruiter.
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BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN...
1.549,-

5O0RT0IN,G-!

*

K

400,-

1.249,-

949,-

3O0RT0IN,G-!

*

G!

N
KORTI

649,-

2O0RT0IN,G-!

*

*

K

K

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies
Wij hebben een uitgebreide keus in:

* Bij aankoop van 2 Cool Motion matrassen. Vraag naar de voorwaarden.

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

8
Beddenspeciaalzaak
CityBed

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

*Vraag naar de voorwaarden.

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

Since 1990
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZE
ACTIES!*

PROFITEER

U slaapt al
op een

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

NU VAN ONZ
Utrechtsestraat
20!* •E 3401 CV IJsselstein •heerlijke
030 - 68
703 21 • www.citybedijsselstein.nl
Boxspring
ACTIES

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

BRIL
VAN DE MAAND
JUNI

OP STERKTE

€ 189,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

De specialist in garage- en industriële deuren

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

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

Inclusief enkelvoudige, ontspiegelde glazen € 189,Multifocaal met

glazen € 479,-

Inclusief deskundige oogmeting en advies.
n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,

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

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

p sterkte!

onnebril o
k leuk als z

Oo

LEVERBAAR IN
DIVERSE KLEUREN

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Markt Westzijde 5, Oudewater. 0348 - 562975
Ook in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp
en Nieuwkoop

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

Openingsvoordeel

Spaar voor
Welkoms een gratis
tPakket

Geldig van maandag 27 mei t/m zondag 2 juni 2019 bij Coop Heijmans

W W W. T U I J N O P T I E K . N L

H o e ra
Jo h a n
50 jaar!

Coca-Cola
of Fanta

2 flessen à 1000 ml
combineren mogelijk

Coop verse
chocoladebollen
per 4 stuks verpakt

5.00

2.

50

Coop witte
of bruine bollen

2 zakken à 6 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

2.00

1.-

*
S
I
T
A
R
G
1
1+

3.34 3.98
1.67 1.79

*
S
I
T
A
R
G
1
1+

Noord-Hollandsche stuk 48+ kaas

romig jong, jong belegen of belegen,
2 stukken à 500 gram, vers verpakt, combineren mogelijk

13.20 14.10
6.60 7.05

DA Drogisterij
& Parfumerie
Johan Schouten
Korte Havenstraat 18
3421 AG Oudewater

3+ 3

Vismarine
gerookte
Noorse zalm

N
3 BETALE
6 HALEN=

pak 100 gram

Park Villa wijn

rood of wit
6 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

32.94

16.47

4.25

1.99

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

Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater

Daarom...
vrijdag 31 mei en zaterd
ag 1 juni

op ieder 2e product

50% korting
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door Cees Reichard

wat belangrijk is, zonder chloorlucht."
Voor de duidelijkheid: Er staan geen
planten in het water. De planten staan
rondom het zwembad en in een
afzonderlijke bak waarin het water
gezuiverd wordt. Er is geen troebel water
of algengroei. Het water is kraakhelder.
Het is heerlijk water om baantjes in te
trekken, zwemles te krijgen, te spelen en
af te koelen op een warme dag.

Poort van de Krimpenerwaard
water, maar ook zachter en wat erg en

Een duurzaam zwembad,
klaar voor de toekomst
Planten gaan het water zuiveren in De Loete
De Stichting Vlister Openluchtbaden
(VOB) wil van zwembad De Loete in
Haastrecht een duurzaam bad maken.
Haar plan is om in de winter
2020/2021 het zwembad om te
vormen tot een natuurgezuiverd
zwembad. Dat betekent dat er
afscheid genomen wordt van chloor
om het water schoon te houden.
Het water wordt dan gezuiverd door
het langs een plantenfilter te laten
stromen. Het water is zachter,
kraakhelder en ook straks verwarmd
met zonne-energie.
Voorzitter Peter van Schaik vindt dat
De Loete op een prachtige plek aan de
Vlist, tussen de Hooge Boezem en het
nieuw te ontwikkelen natuurgebied

Bilwijk ligt. "Met die natuur willen we ons
verbinden, om nog meer kwaliteit te
bieden, ook in de toekomst."

Geen chloor meer

Veiligheid en de kwaliteit van het water
zijn de belangrijkste aandachtspunten in
elk zwembad. Ook bij de Stichting VOB.
Het water moet gezuiverd worden en het
wordt nu ontsmet met chloor. Tijdens
een zwemseizoen worden daarvan
duizenden liters gebruikt. Daar wil het
VOB van af. Men wil in de toekomst
meer natuur binnenhalen en chloor
buiten de deur houden. Van Schaik: "
Met een helofytenfilter, een bak met
speciaal geselecteerde planten, kunnen
we het water zuiveren op een natuurlijke
manier. Het resultaat is schoon en veilig

De realisatie van een natuurgezuiverd
zwembad De Loete is onderdeel van het
programma Poort van de
Krimpenerwaard. Het bestuur wil gebruik
maken van de kwaliteiten van de locatie
en sport, recreatie en natuurbeving bij
elkaar te brengen. Dat kan tijdens maar
ook voor en na het zwemseizoen.
Ook voor april en na september biedt
deze locatie aantrekkelijke
mogelijkheden. Maar zover is het nog
niet. Van Schaik: "Het is een programma
dat in fases zal worden uitgevoerd.
In Ede is enkele maanden geleden het
eerste natuurgezuiverde zwembad van
Nederland geopend. Zwembad De Loete
zal dat van Ede volgen en wordt daarmee
het eerste in Zuid-Holland.

naar de volgende locatie te fietsen en van
de natuur kunt genieten.

Het programma

Muziekvereniging Concordia Haastrecht

In de Krimpenerwaard wordt aandacht gevraagd voor 'SamenLoop voor Hoop
Krimpenerwaard', een evenement van KWF Kankerbestrijding voor iedereen
die iets tegen kanker wil doen. Op zaterdag 29 juni zal in Lekkerkerk een
24-uurs wandel-estafette gehouden worden waarbij men stil wil staan bij kanker
en wordt het leven gevierd. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams
en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is.
Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en
veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers
onvergetelijk wordt.
Vanuit dit evenement vloeit de actie
'Krimpenerwaard strikt Paars' voort.
Een actie die zich zelfs buiten de
gemeentegrens verspreidt. Door het
dragen van paarse veters in je (sport)
schoenen, laat je zien dat je de
‘SamenLoop voor Hoop’ wilt steunen.
Iedereen wordt opgeroepen om op deze
manier zichtbaar te maken dat je
mensen die ooit de diagnose kanker
hebben gekregen een warm hart
toedraagt.

Terry Heikamp zegt dat deze veters in
Haastrecht In Mijn Straatje op de
Hoogstraat te koop zijn voor 3 euro per
paar.
Ook Voetbalvereniging Haastrecht heeft
bij de klassiekerwedstrijd Haastrecht Stolwijk besloten het team met paarse
veters te laten spelen. De wedstrijd
eindigde overigens in een gelijkspel 1-1.
Voor meer informatie of bestellingen:
Krimpenerwaard@samenloopverkoop.nl.

Van Schaik laat duidelijk weten dat deze
natuurzuivering niet tot een prijsverhoging van de abonnementen zal leiden.
Het bestuur wil een onderzoek doen
onder de vast gasten, de abonnementhouders en de dagrecreanten om te zien
wat zij van dit plan vinden.
Men kan zijn mening op verschillende
manieren geven. Een eenvoudige is om
te stemmen via de website
www.vlisterbaden.nl. Maar men kan ook
bij het zwembad stemmen.

& Harmonie Stolwijk speelt op locatie
Schoonouwenseweg 16 Stolwijk,
De Schijnwerper met 'Watervrees in
1672?' bij de Boezemmolen Haastrecht,
De Vlisterzangers zoals altijd bij de
familie Klarenbeek op locatie
Oost-Vlisterdijk 11 Vlist, Artoha met
'Willemijn' op locatie Bonrepas 22a Vlist
en De Dotters spelen 'Femmetopia' in
Ons Honk in Vlist.
De organisatie is in handen van de
Culturele Raad Stolwijk en Cultureel
Podium Vlist.
De kaartverkoop is ter plekke op de
locaties. De kosten bedragen € 7,00 p.p.
voor de gehele middag. Kinderen onder
de 12 jaar € 1,00.
Actuele informatie:
www.facebook.com/cultureelpodiumvlist.

Concert Vita Nova ondersteunt
bouwproject in Gambia
Met het 'Concert of Love & Hope' ondersteunde het vrouwenkoor Vita Nova
uit Haastrecht een bouwproject in Gambia voor scholen voor de allerarmste
kinderen. Dit vond op zondagmiddag in een volle Hervormde kerk plaats.
Het was een concert met nummers vanuit het hart, met een boodschap van liefde
en hoop voor iedereen, maar vooral voor de kinderen van de wereld die de
toekomst zijn. Er waren liefdes- wiegenliedjes en troostliedjes van liefde en hoop.

VVH voetbalt met paarse veters

Onderzoek

'De Boer Op' is fietsen met theatervoorstellingen
Het combineren van fietsen met
theatervoorstellingen kan weer op
zaterdag 1 juni tijdens 'De Boer Op'.
Een cultureel fietstheater-tour van een
15 km lange fietstocht langs het
riviertje de Vlist, door de polder naar
Stolwijk en via Bilwijkerweg terug
naar Haastrecht. Gedurende deze
fietstocht kan men onderweg op vijf
locaties van een zeer gevarieerd
programma van muziek, zang en
toneel genieten.
De eerste voorstelling begint om 12.00
uur en de daaropvolgenden zijn om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur Men
kan zelf bepalen bij welke voorstelling
men begint en welke men wil zien.
De voorstellingen duren ongeveer een
half uur zodat er ruimschoots tijd is om
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Blaaswerk en Chabert en
Suite op het Concordiaplein
Zondag 2 juni spelen 'Blaaswerk' en
'Chabert en Suite' vanaf 14.00 uur
onder de luifel van Theater Concordia
op het Concordiaplein in Haastrecht.
De toegang is gratis.
Blaaswerk speelt alles tussen bigband en
fanfare in. Het sextet presenteert
verschillende muziekstijlen met een
bijzonder geluid. Het repertoire gaat van
klassiek naar modern, vaak swingend.
Te denken valt aan muziekstijlen als
Joegoslavische muziek, salsa, polka's,

jazz, filmmuziek. Chabert en Suite speelt
heerlijke dansbare muziek. De enige
echte jazzy-lounge band van uit de
driehoek Zoeterwoude - Hazerswoude Alphen aan den Rijn, en één van de
weinige muziekgezelschappen met een
aangenaam geluidsvolume.
Het repertoire van Chabert en Suite
kenmerkt zich door gemakkelijk in het
oor klinkende popsongs en Franse
chansons, vaak verpakt in een jazzy jasje.

door Cees Reichard

Het waren prachtige en meevoelende
nummers. Astrid de Ruijter startte als
soliste het programma vanaf het orgel,
later aangevuld met het koor met het
Ierse wiegelied 'Sleep my darling'.
Opvallend was 'A la nanita Nana' een
wiegelied met de gedachte aan het
kerstkind. Heel indrukwekkend zong het
koor 'We will shine', een lied van hoop.
Niemand kan je toekomst voorspellen.
Mooi en ontroerend was 'Prayer for the
children' dat a capella gezongen werd.
Het was een oproep voor vrede voor en
door kinderen. Dat Vita Nova heel wat in
haar mars heeft mag wel blijken dat
diverse nummers prachtig en zuiver
a capella gezongen werden.

Instrumentaal intermezzo

Daniëlle van der Bas (klarinet) en
Eva Zelenska (piano) verzorgden een
instrumentaal intermezzo met
'Arabesque' van C. Debussy. Dit klonk
voortreffelijk en heel muzikaal.
Het concert eindigde met 'Hope in the
breath of music'. Hierin wordt gezongen
dat 'hoop' blijft als al het andere vervaagt.
Het geheel stond weer onder leiding van
Marja Timmer die op haar wijze het koor
weet te enthousiasmeren. Een lust om te
zien hoe zij dirigeert. Ook had ze dit
voortreffelijke programma samengesteld.
Ingrid Rietveld zorgde op de piano voor
de muzikale begeleiding, bij twee nummers
bijgestaan door Daniëlle van der Bas.
Het koor mocht terecht een staand
applaus in ontvangst nemen.

Goede opbrengst

Anneloes Molenaar gaat in augustus naar
Gambia om aan het bouwproject deel te
nemen. Zij kan hierbij heel goed financiële
steun gebruiken. Vita Nova stelde 10%
van de kaartverkoop voor dit project
beschikbaar. Bezoekers werden
uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te
geven. Hier werd goed gehoor aan
gegeven.
Met opbod werd voor dit goede doel het
schilderij 'Love and Hope' van Emmy van
Vliet verkocht. Dit bracht € 417,00 op.
Aan het eind van het concert kon
Anneloes Molenaar een bedrag van
€ 800,00 in ontvangst nemen.
Het was een feestelijke muzikale middag
waar iedereen van genoten heeft.

vervolg van de voorpagina

Stichtingen

De Stichting Vlister Openlucht Baden
vroeg aandacht voor een natuurgezuiverd zwembad de Loete.
De bezoekers werden uitgenodigd om
hierover hun mening te geven.
Hier werd veel gebruik van gemaakt.
Jolanda Gerbrandts wil de bekendheid
van diensten van SWOB/V bij de
bezoekers onder de aandacht brengen.
Tevens zijn ze op zoek naar vrijwilligers
voor SWOB/V en andere organisaties.
En Stichting Theater Concordia
presenteerde het nieuwe jaarprogramma
2019/2020, met daarin onder andere
voorstellingen van Freek de Jonge,
Karin Bloemen en Queen forever in
Concert.
Om met de inwoners in contact te
treden stonden ook drie politieke
partijen VGBK, SGP en D66 met een
kraam. Ze waren benieuwd wat er goed
gaat en ook wat beter kan in Haastrecht.
Vooral het groenonderhoud vraagt de
nodige aandacht. Vanuit de recreatie
werd de toeristenbelasting aangesneden.

Brandweer

Brandweer Hollands Midden is op zoek
naar mannen en vrouwen met lef.
Ploegchef Bas Verboom zegt dat de
brandweer op de markt staat om vooral
nieuwe vrijwilligers voor de brandweer
aan te trekken. Verder wil hij de belangstellenden laten zien hoe het één en
ander werkt. Zo zag men hoe
bijvoorbeeld een beknelling aangepakt
wordt. Verder waren er veel materiaal te
zien waar mee gewerkt wordt. Voor de

kinderen was het een hoogtepunt om
met de brandweerauto een stukje de
Provincialeweg op te mogen rijden.
Voor hen waren naast dit brandweerritje
nog heel wat andere dingen te doen.
Wat te denken aan de draai- en een
zweefmolen, een clownglijbaan en het
meest uitdagende een klimwand van
10 meter hoog. Wat was dat spannend!

Muziek

De hele dag door was er muziek.
Men kon o.a. genieten van blaaskapel
ZWUP, Dixielandband The Big Harbour,
Jongens van de Straat. Shantykoor
De Kaapstander, Henk Wijngaard en
verschillende DJ's.
Honderden mensen uit Haastrecht en
wijde omgeving hebben kunnen
genieten van een zeer geslaagd festijn.
Het weer werkte in ieder geval mee.
De OVH en alle medewerkers kunnen
op een zeer geslaagde dag terugkijken.
Het was groots!
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Emté Heijmans wordt Coop Heijmans
“Alles is nieuw
en het vertrouwde blijft”
Maandag 27 mei is de fonkelnieuwe Coop supermarkt van de familie Heijmans
aan het Joostenplein in Oudewater geopend. “Het is een paleisje geworden,
met een nieuwe vloer, veel lichtinval en een moderne inrichting”, aldus trotse
eigenaar Marcel Heijmans.
Marcel moest wel even wennen aan het idee dat zijn winkel onderdeel werd van
Coop. Om kennis te maken met de supermarktformule heeft Marcel samen met
zijn zoons Mitch en Glenn verschillende Coop supermarkten in het land bezocht.
Mitch Heijmans: “Op een gegeven moment kwamen we bij een Coop waar ze het
goed voor elkaar hadden, met een prachtige winkel. Daar werden we door
getriggerd; zo willen wij het ook!”

Klantvriendelijk

‘Samen maak je ‘t verschil’ luidt de slogan van Coop. Marcel: “Dat vinden we een
mooie slogan en onze klanten gaan daar ook echt wat van merken.” In de afgelopen
weken hebben de medewerkers van Coop Heijmans tijdens diverse trainingen geleerd
waar Coop voor staat en hoe ze daar inhoud aan kunnen geven in de nieuwe winkel.
“Klantvriendelijkheid staat nog altijd hoog in het vaandel, onze service wordt zelfs nog
beter”, vertelt Marcel.

Uitgebreid assortiment

Coop Heijmans heeft veel nieuws te bieden. Er is een verskeuken waar verse broodjes,
sappen en pizza’s worden bereid. De pizza’s kunt u zelfs bij u thuis laten bezorgen!
Mitch, Marcel en Glenn Heijmans
Een klein aantal boodschappen betaalt u snel bij één van de Scan&Go kassa’s.
Ook kunt u voortaan gemakkelijk via internet uw boodschappen bestellen. Daarnaast is het winkelassortiment uitgebreid; er is meer te kiezen en er is een uitgebreide
lijn met biologische en glutenvrije producten. Naast al het nieuws is het vertrouwde gebleven. Marcel: “We hebben behouden waar we goed in zijn!” De bakkerij,
slijterij en slagerij zijn nog dezelfde. Ook de bloemen komen van de vertrouwde leverancier, het bloemenassortiment is zelfs uitgebreid.

Lokale producten

Ondertussen zijn de heren Heijmans helemaal in hun nopjes met de Coop-formule. Glenn: “Coop is volop in
ontwikkeling. Volgend jaar krijgen we bijvoorbeeld alweer nieuwe kassa’s, er zijn handige apps voor ons als
medewerkers en straks ook voor de klanten.” Mitch vult aan: “Bij Coop is verbinding met de lokale ondernemers
belangrijk, dat past heel goed bij ons. We verkopen nog steeds lokale producten als Stolweitjes en boerenkaas van
kaasboerderij De Vliethoeve.”

De openingstijden van Coop Heijmans zijn verruimd; van maandag tot en met zaterdag is de supermarkt
open van 07.00 tot 21.00 uur. Op zondag is Coop open van 12.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie over Coop vindt u op www.coop.nl.

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Twintig jaar in Oudewater;
DA Drogisterij Schouten viert feest!
DA Drogisterij Schouten is jarig! Op 7 juni is het twintig jaar geleden dat Johan
Schouten de DA drogisterij opende aan de Korte Havenstraat in Oudewater.
Maar misschien nog wel belangrijker; Johan Schouten is onlangs vijftig geworden!
“Reden voor feest, ook al voel ik me nog helemaal niet zo oud”, aldus de jubilaris.

Goed en betrokken advies

In 1989 behaalt Johan zijn drogisterijdiploma. In de eerste tien jaar van zijn carrière werkt hij bij
verschillende drogisten in Nederland. Het is 1999 wanneer hij neerstrijkt in Oudewater, om
vervolgens niet meer weg te aan. Twintig jaar later staat Johan nog altijd met evenveel plezier in
zijn drogisterij. “Goed en betrokken advies!
Ons advies is belangrijker dan verkoop van onze producten”,
antwoordt Johan op de vraag wat typisch DA Drogisterij
Schouten is. “Veel problemen waarvoor mensen nu naar de
huisarts gaan, kunnen ook worden opgelost met onze
geneesmiddelen of mineralen. Wij geven daar deskundig en
eerlijk advies over. Niet voor niets willen huisartsen steeds
vaker met ons samenwerken.”

Altijd wat moois te vinden
bij De Outlet

Bijna veertig jaar geleden werd Pia Vlasman - bij toeval - eigenaar van een leegstaand
pand aan de Peperstraat in Oudewater. Ze opende er een winkel met spullen waar ze
zelf gek op is: LP’s, bijzonder (blikken) speelgoed en cadeauartikelen: De Bolero.
Vier decennia later is het winkelbestand, met hulp van zoon Joost Middelman, flink uitgebreid.
Er werd een vestiging van De Bolero geopend in Montfoort, Since’04 opende in Oudewater en
Montfoort en ook Concepts opende haar deuren in Oudewater. LP’s en speelgoed worden niet
meer verkocht in deze winkels. Wel mooie kleding voor heren, dames en kinderen én woon- en
cadeauartikelen.

Wie van zoeken houdt

In de winkel waar het voor Pia begon is
tegenwoordig De Outlet gevestigd.
In de Outlet worden artikelen uit de voorgaande collecties uit de winkels verkocht,
tegen een korting van minimaal 50%!
Pia: “We willen onze klanten ruime
keuze bieden, dus we kopen breed in
voor al onze winkels. Daardoor houden
we uit onze collecties relatief veel
artikelen over. Deze artikelen verkopen
we voor een klein prijsje in De Outlet.”
In de gezellige winkel kun je heerlijk
snuffelen tussen de verschillende
artikelen. Zomerjurkjes, jeans, vrolijke
jasjes, schoenen, hoeden, sjaals of zelfs
zonnebrillen; er hangt van alles!
“De collectie bestaat uit een goede mix
van spannende en kwalitatief goede
artikelen. Als je van zoeken houdt, kan je
bij De Outlet verrassend leuk slagen”,
aldus Pia.

Tandpasta, parfum en brillen

DA Drogisterij Schouten heeft een groot aantal
artikelen in de winkel op voorraad. Van tandpasta
en deodorant tot een luxe scrub of parfum. Johan:
“Naast de producten die voorradig zijn, kan ik nog
50.000 andere artikelen bestellen. Hiermee kan
ik goed inspelen op de vraag van de
plaatselijke consument.” Ook met de
brillencollectie van Eye-love voorziet DA
Drogisterij Schouten in een behoefte.
“Er is een geweldige optiek in
Oudewater, maar wanneer je wat
minder geld uit wilt geven aan een
bril, ben je daarvoor bij ons op het
juiste adres.”

Ieder tweede product
met 50% korting!

Vrijdag 31 mei en zaterdag
1 juni worden de jubilea
uitgebreid gevierd.
Deze dagen krijgt u 50%
korting op ieder tweede
product. Vraagt u in de winkel
naar de actievoorwaarden.

Veel nieuws

Pia (l) en haar collega Karin

De Outlet Peperstraat 9 - Oudewater

Naast kleding worden ook woon- en
cadeauartikelen verkocht. Elke twee
weken wordt de collectie van De Outlet
aangevuld met nieuwe artikelen.
Het loont de moeite om regelmatig even
binnen te lopen bij de winkel aan de
Peperstraat.
Pia: “Het is echt interessant om vaker te
komen kijken. Het kan maar net zijn dat
er weer een paar mooie jurkjes of jasjes
in je maat zijn binnengekomen.”
De Outlet is open op woensdag
en vrijdag van 12.00 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Als eerste op de hoogte zijn
van de nieuwe collectie?
Volg De Outlet op Facebook!
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Gezocht: ouders die meedenken
over jeugdhulp met verblijf
Op 6 juni organiseren de 16 gemeenten van de
provincie Utrecht een gesprek met ouders, de
gemeenten en jeugdhulpaanbieders over jeugdhulp
met verblijf. Wilt u meedenken over deze jeugdhulp in
gemeenten van de provincie Utrecht? Kom dan naar
het gesprek dat wordt georganiseerd tussen u als
ouders, de gemeente en deze jeugdhulpaanbieders.

In gesprek

Heeft u kinderen die om diverse redenen niet meer thuis
kunnen wonen? Heeft u (pleeg-)kinderen die in een
gesloten of open instelling van Intermetzo/Pluryn,
‘s Heerenloo of Youké verblijven of verbleven? Heeft u
ideeën over hoe deze hulp voor kinderen en gezinnen
eruit zou moeten zien? Dan gaan wij graag met u in
gesprek! We willen leren van uw ervaringen.
Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze avond ons en
de aanbieders te vertellen wat u belangrijk vindt en te
reageren op onze vragen en ideeën. Uw inbreng als ouder
is voor ons en de jeugdhulpaanbieders zeer waardevol.

Aanbesteding Specialistische Jeugdhulp met verblijf
Het gesprek is onderdeel van de aanbesteding van de
jeugdhulp met verblijf. De ambitie ‘elk kind groeit zoveel
mogelijk thuis op’ staat in alle gesprekken centraal.
Vanaf mei 2019 werken we met de jeugdhulpaanbieders
een plan uit hoe deze specialistische jeugdhulp met
verblijf er de komende jaren uit moet gaan zien.
Daarbij betrekken we ook jongeren, ouders, onderwijs,
lokale teams en Samen Veilig Midden-Nederland.
Voor 1 oktober maken de gemeenten een deﬁnitieve
keuze welke jeugdhulpaanbieders vanaf 2020 deze
vormen van jeugdhulp gaan bieden.

Meld u aan!

Bent u als ouder enthousiast geworden om deel te
nemen aan dit gesprek?
Meldt u voor 4 juni 2019 aan via een mail aan
ploeg.a@woerden.nl
Ook voor meer informatie over dit gesprek
kunt u terecht op dit mailadres.

• Vrijdag 31 mei de hele dag gesloten
• Maandag 10 juni
de hele dag gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.

donderdag 6 juni 2019
20.00 - 21 uur: gesprek met ouders en gemeente
21.00 - 22 uur: gesprek ouders en gemeente voortgezet met de jeugdhulpaanbieders
Nely Sieffers (ervaringsadviseur Jeugd en Gezin) is bij dit gesprek aanwezig.
Locatie: Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1, Utrecht)

Stichting Veteranen organiseert lezing:
‘Srebrenica - door de ogen van een commando’

Van 4 tot 7 juni kunt u in de centrale hal van het
Huis van Montfoort panelen bekijken waarop te zien
is, waar op de wereld de Nederlandse militairen op
missie zijn en hoe dat in elkaar steekt.
Op woensdagavond 5 juni zijn er bestuursleden van
de stichting Veteranen Lopikerwaard aanwezig om u
hierover een toelichting te geven.

Spreker: majoor Frans Erkelens (foto: Ministerie van Defensie)

Afvalkalender juni 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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2e Pinksterdag

ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

Introductiedag
Voetbalvereniging MSV’19
bovenkerkweg 76
13:00 - 14:30
Za 1
Open Nederlands Kampioenschap
Poker
Dorpshuis de Vaart - Jacob
Barneveldstraat 24
19:30 - 02:00
Ma 3, 17
Gratis studiebegeleiding en
en 24
computerondersteuning
St. Wegwijs - Verlengde Hoogstraat 26
18:00 - 20:00
Wo 5 en 19 Leer- en spelmiddag
St. Wegwijs - Verlengde Hoogstraat 26
14:00 - 16:00
Wo 5
Srebrenica
door de ogen van een commando
Kasteelplein 5
19:00 - 21:00
Wo 5,12,
Open Club Montfoort
19 en 26
Bovenkerkweg 80
20:00 - 21:00
Do 13
Algemene Bijeenkomst
Duurzaam Montfoort
Achterdijk 2
19:30 - 21:30
Za 15
Open ochtend Hockeyclub Montfoort
Bovenkerkweg 14
10:00 - 12:30
Za 15
Cursus reanimatie en AED
EHBO - G. van Damstraat 83b
10:00 - 13:00
Ma 17
Aanschuifdiner
SWOM - Laan van Rapijnen 36
18:00 - 21:00
Do 20 en 27 NSA Bootcamp Groep 3 - 6
De Buurtsportcoach - Parklaan
15:30 - 16:30
Do 20
Aanschuifdiner
SWOM - Antoniushof 1
18:00 - 21:00
Wo 26
Fietsplezier voor 60-plus
Kasteelplein 5
09:30 - 15:30
Vr 28
Hapsnap maaltijd
St. Wegwijs - Verlengde Hoogstraat 26
18:30 - 20:30
Za 1

Locatie tijd en aanmelden

De lezing vindt plaats op 5 juni van 20.00 tot 21.30 uur in
de raadszaal van het huis van Montfoort, Kasteelplein 5
te Montfoort. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.
In verband met de beschikbare plaatsen wordt
belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden.
Wilt u deze bijzondere lezing bijwonen geef u dan op via
info@veteranen-lopikerwaard.nl.
Veteranen die slecht ter been zijn en de lezing graag willen
bezoeken kunnen gebruik maken van gratis vervoer.
U kunt zich hiervoor opgeven via info@veteranenlopikerwaard.nl of telefonisch via 06-11834054.

In verband met de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
• Donderdag 30 mei
hele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag

Datum:
Tijd:

De stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op
woensdag 5 juni de lezing ‘Srebrenica - door de ogen
van een commando’. Deze lezing is toegankelijk voor
de in de Lopikerwaard woonachtige veteranen en
andere geïnteresseerden. De spreker van deze avond
is Srebrenica veteraan Majoor Frans Erkelens.
Veteraan Majoor Franks Erkelens is voorzitter van de
vereniging van dragers van dapperheidsonderscheidingen.
Hij maakte als commando deel uit van het Verenigde
Naties bataljon Dutchbat III en is nog actief dienend.
Zo is hij onlangs nog voor 4 maanden naar Afghanistan
geweest als deputy commander van een DuitsNederlandse SOF (Special Operations Forces) eenheid.
De lezing gaat over zijn persoonlijke ervaringen in de
dramatisch ten val gekomen enclave Srebrenica.

Gewijzigde
openingstijden
Huis van Montfoort

1e Pinksterdag
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@MontfoortActief
Verenigingen en andere organisaties
uit Linschoten en Montfoort kunnen
hun activiteiten zelf plaatsen op

www.montfoortactief.nl
Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl
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Grof tuinafval laten ophalen?

Geef het uiterlijk 5 juni door aan de gemeente!
Heeft u grof tuinafval en wilt u dit laten ophalen?
Geef dat aan ons door.

Vooraf aanmelden

Donderdag 6 juni wordt er weer grof tuinafval opgehaald.
Als u grof tuinafval aan huis wilt laten ophalen, dan is
vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via onze website
(www.montfoort.nl > melding openbare ruimte >
reiniging en afval) of telefonisch via 0348-476400.

Wat is grof tuinafval

Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de
gft-container. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval
opgehaald door onze eigen gemeentelijke dienst.
Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender
https://afvalkalender.cyclusnv.nl

Voorwaarden

De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper.
Voor een efficiënte route die in één dag kan worden
gereden, is het volgende erg belangrijk:
• Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
• Zet uw grof tuinafval in het buitengebied
langs de kant van de weg.
• Bundel uw grof tuinafval in bossen
van maximaal 1,50 m lang.
• Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4 m3
• Zet uw tuinafval voor 07.30 uur ‘s ochtends klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval:

• Schuttingen en bielzen • Aarde en zand •
• Grond, zand en graszoden • Tuinmeubilair •
• Tegels en stenen

Dagelijks verbruik je 120 liter water,
dat kan minder!
Water besparen is nodig, om ook de generaties na ons te
voorzien van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.
Staat u er wel eens bij stil hoeveel water u per dag
verbruikt? We douchen met drinkwater, spoelen het toilet
door met drinkwater en sproeien onze tuin met drinkwater.
In totaal gaat het om zo’n 120 liter per persoon per dag.
Daar valt dus nog wel wat winst te behalen.
Door verschillende ontwikkelingen en klimaatverandering
neemt de vraag naar drinkwater sinds enige jaren toe.
In de periode 2014-2018 was de stijging zo’n 9%. Als die
trend doorzet, gaan we in 2050 in het extreme geval zelfs
30% meer drinkwater gebruiken in ons land. Daarnaast
wordt Nederland zowel boven als onder de grond drukker
waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende
drinkwater te kunnen blijven winnen.
Vitens is het waterleidingbedrijf dat onze regio voorziet
van kraanwater. Het bedrijf levert een actieve bijdrage
aan de verduurzaming en de beschikbaarheid van
schoon drinkwater. Daarom is Vitens onlangs een

publiekscampagne gestart om inwoners zich bewust te
maken van het eigen waterverbruik en ze van tips te
voorzien om water te besparen.
Weten hoe u zelf een steentje kunt bijdragen?
Lees de tips op www.vitens.nl/waterbesparen.
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Word jij onze
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder
gewoon’. We redeneren vanuit dienstverlening aan
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat
uitvoering van werkzaamheden door derden goed
gebeurt. De tijd dat ‘werken bij een gemeente’
synoniem stond voor ‘suf en saai’ is voorgoed voorbij.
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid
bij de medewerkers en werken we op basis van drie
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie
afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris /
algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we meerdere
nieuwe collega’s.

Vacature senior
communicatieadviseur

Als senior communicatieadviseur ben je gespreksen sparringpartner voor onze burgemeester en
wethouders en je collega’s. Jouw gevraagde en
ongevraagde adviezen laten zien dat je op strategisch
en tactisch niveau uitstekend kunt inspelen op jouw
opdrachtgevers. Naast een adviserende rol, heb je ook
uitvoerende taken. Denk aan beheer en onderhoud
van social media, persberichten schrijven en collega’s
ondersteunen bij (de organisatie van) participatiebijeenkomsten. Ook heb je een rol binnen de
crisiscommunicatie. Tot slot heb je een vlotte en
foutloze pen en is schrijven voor verschillende
doelgroepen (en kanalen) voor jou geen probleem.

Vacature bode

Hou jij je hoofd koel op drukke momenten en vind je
het leuk op wisselende tijden te werken? Dan is onze
vacature voor bode echt iets voor jou. We zoeken een
enthousiaste, flexibele collega met een klantgerichte
instelling. In deze zeer gevarieerde functie heb je veel
contact met bezoekers, medewerkers en bestuurders.
Je bent het visitekaartje van de gemeente. Je kunt
goed samenwerken. Je bent flexibel inzetbaar en hebt
er geen problemen mee om in de avonden te werken.
Bovenal heb je veel plezier in je functie.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacatures op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 7 juni je motivatie en cv
naar hr@montfoort.nl.

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op 5 juni
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 10 juni 2019
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 07-05-2019
(Z/19/140476)
Dijkgravenstraat 2, Montfoort
voor het plaatsen van een erker.
• 08-05-2019
(Z/19/140581)
Bovenkerkweg nabij 35a en 37,
Linschoten
voor het aanleggen van dammen/
inritten.
• 08-05-2019
(Z/19/140518)
Hofstraat 11, Montfoort
voor het vernieuwen van kozijnen.

• 09-05-2019
(Z/19/140549)
Julianalaan 2, Montfoort
voor gevelreclame en het plaatsen
van een winkelwagenopvang.
• 09-05-2019
(Z/19/140546)
Blokland 95, Montfoort
voor het bouwen van een
kaasmakerij.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

OVERIG
Ontheffing van de route voor het
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort maken bekend
dat zij, ingevolge artikel 29 van de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een
ontheffing van de route gevaarlijke
stoffen hebben verleend aan:
• Nefco Services BV
Regterweistraat 15,

4181 CE te Waardenburg
ten behoeve van het vervoer van
propaan dan wel LPG naar
adressen in IJsselstein via de
gemeente Montfoort.
De stukken met betrekking tot deze
ontheffing ligt ter inzage van 29 mei
tot en met 9 juli 2019.
Belanghebbenden kunnen tegen het
besluit schriftelijk bezwaar indienen
bij de gemeente Montfoort,
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
(datum van publicatie) bij de
gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het stadskantoor van Montfoort,
Kasteelplein 5 in Montfoort,
tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wenst of de
verleende ontheffing wilt inzien, kunt
u hiervoor (ook) een afspraak maken
met de Omgevingsdienst regio Utrecht,
de heer T. Reijers, tel. 088-0225000.

Wegafsluiting:
In verband met werkzaamheden
aan het elektriciteitsnetwerk zullen
• de Vaartkade Noord en Zuidzijde,
ter hoogte van de Dorpstraat
in Linschoten op woensdag 29 mei
van 08.00 tot 15.30 uur worden
afgesloten voor het verkeer.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Collectevergunning:
• De Mantelmeeuw
van 26 tot 31 augustus 2019
te Linschoten.
Verzonden 17 mei.
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, 28 mei 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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MSV JO19-1 promoveert
naar vierde divisie
Voor het eerst in de geschiedenis van MSV promoveert JO19-1,
het hoogste jeugdteam, naar de vierde divisie. En dat ook nog eens in het jaar
waarin de vereniging het 100-jarig bestaan viert.
Nadat JO19-1 zich op 18 mei met 3 punten voorsprong en een veel beter doelsaldo
dan GVVV JO19-1 al officieus kampioen mocht noemen, volgde op 25 mei thuis de
kampioenswedstrijd tegen BFC JO19-1. Het talrijke publiek zag dat BFC meer
balbezit had, maar feitelijk niet gevaarlijk werd, omdat de Montfoortse defensie telkens
gedecideerd ingreep. JO19-1 wist zich wel kansen te creëren, maar die kansen
werden aanvankelijk niet benut, totdat met een verwoestend schot van Jasper van de
Haselkamp de ban werd gebroken en JO19-1 op voorsprong kwam. Na de rust werd
die voorsprong verder uitgebouwd; na 90 minuten gaf het scorebord een 4-1
overwinning voor JO19-1 aan en mocht het team zich ook officieel kampioen van de
Hoofdklasse B noemen. Promotie naar de vierde divisie was hierdoor een feit.
Het team werd daarna op het veld uitgebreid gehuldigd, waarna in de feesttent en
later op locatie tot in de late uurtjes werd door gefeest.

‘Muziek is van iedereen’
De openingsknaller van het
slotconcert van de MuzieKids uit
Montfoort was een weergave van
de essentie van het project van
Muziekvereniging St. Carolus.
De titel van het stuk en het motto van
de avond 'Muziek is van iedereen'
dekte de lading volledig.
Het St. Joseph gebouw puilde op
donderdag 23 mei bijna uit. Ouders,
broertjes, zusjes, ooms, tantes, opa's en
oma's, leerkrachten, muziekdocenten en
sponsors waren er graag bij om te zien
en te horen wat de MuzieKids inmiddels
konden.
Het was het slotakkoord voor het vierde
seizoen. Ruim vijf jaar geleden ontstonden
de plannen bij Muziekvereniging
St. Carolus om kinderen van de
basisscholen kennis te laten maken met
muziek. "Kennis maken met muziek 2.0"
zoals de vereniging het zelf noemt.
Muziek maken op een moderne manier,
met echte instrumenten, vlotte nummers
en professionele docenten.
Doel was om de aanwas van jeugd nieuw
leven in te blazen en muziekbeoefening
meer op de kaart te zetten. Dat was

ingegeven door de toename van aandacht
voor muziek in het onderwijs door
initiatieven als 'meer muziek in de klas'
en 'het leerorkest' in Amsterdam.
Het project kon van start toen
hoofdsponsor Kiremko zich aan het
project verbond en de Rabobank,
Bedrijven Vereniging Montfoort, Roelse
Makelaardij en de gemeente Montfoort
hielpen om de financien rond te krijgen
voor de aanschaf van instrumenten. Kers
op de taart was dat het MuzieKids
Montfoort project als een van de eerste
projecten buiten Amsterdam werd
ondersteund door de 'Stichting het
Leerorkest' en 'Het instrumentendepot'
uit Amsterdam.
De opbouw van het programma is de
laatste jaren stapsgewijs wat aangepast.
Maar in essentie zijn de onderdelen al
vier jaar hetzelfde. De eerste acht weken
van het programma kregen de MuzieKids
op school algemene muzikale vorming
door Patrick Streng (slagwerkdocent bij
Carolus). Daarna kregen ruim tachtig
kinderen tien weken lang buitenschools
les op een muziekinstrument. Onder
leiding van muziekdocenten van Carolus
werd heel wat 'getoeterd', 'getokkeld' of
'geslagen'. Tenslotte werd er zes weken
lang muziek gemaakt in een zanggroep
(onder leiding van Marlou Koevoets en
Tessa Brockhof van 123Zing uit
Oudewater), een orkest (Teake Sikkema)
of in een slagwerkgroep (Patrick Streng).
Hoe dat alles zo gekomen is zal de
kinderen van groep 5 van de Heeswijk-,
Graaf Jan-, Hobbitstee- en Howiblobasisschool zeer waarschijnlijk een worst
zijn. Zij vonden het alleen maar belangrijk
dat ze een jaar lang lekker met elkaar

door Siem van der Burg

muziek konden maken op school en bij
Carolus.
De zanggroep, het orkest en de slagwerkgroep lieten soms alleen, maar meestal
gecombineerd, horen wat ze dit seizoen
hebben geleerd. Het leverde een heel
leuk resultaat op tijdens de slotconcerten
op donderdag 23 mei 2019. Eerst waren
de Heeswijkschool en de Hobbitstee aan
de beurt. Daarna zetten de groepen
5 van de Howiblo en de Graaf Jan hun
beste beentje voor. Er werd gerapt bij het
nummer 'Hoofd in de wolken', gitaar
gespeeld en geblazen met het nummer
'Mieke heeft een lammetje' en samen
muziek gemaakt bij 'Fruitmarket', 'Feest'
en aan het eind was er het nummer
'Wake me up' van Avicii'.
MuzieKids Montfoort begint een begrip
te worden in Montfoort.
Muziekvereniging St. Carolus gaat er
volgens voorzitter Jacco Juist ook zeker
de komende jaren mee door. De reacties
van de kinderen en hun familie zijn heel
positief en waar het ooit om begonnen
was, 'meer kinderen in Montfoort die
muziek maken', wordt elk seizoen weer
waargemaakt. Ook dit jaar gaven twintig
kinderen zich op voor vervolglessen.
Vorig jaar is gestart met gitaarlessen en
dit jaar zal bij voldoende belangstelling
keyboard/piano toegevoegd worden.
Doel is om het oprichten en begeleiden
van 'bands' te stimuleren en mogelijk te
maken.
Meer informatie over St. Carolus en
MuzieKids Montfoort vindt u op
www.sintcarolus.nl

Feest met de Amazing Stroopwafels
Het was een feest om het optreden van
de Amazing Stroopwafels bij te mogen
wonen afgelopen zaterdagavond in het
Sint Joseph te Montfoort. Een volle zaal
met heel veel fans van deze band.
Het was een feest van herkenning.
Zodra Wim Kerkhof begint te praten
zit de sfeer er gelijk in. Zijn manier van
presentatie pakt het publiek volledig in
en maakt het boeiend om naar te kijken.
Een echt programma hebben zij niet,
het is meer in de sfeer van roept u maar.
Bekende en minder bekende nummers
werden geroepen; 'Oude Maasweg',
'Zwart Nazareth', 'Ome Kobus' en vele
anderen. Eigenlijk wordt het programma
door het publiek bepaald. Elk lied heeft
een eigen verhaal en boodschap.
Alles komt voorbij 'De Hudsonstraat'
die al 30 jaar op de kaart van
Vlaardingen staat maar niet bestaat en
de discriminatie in het nummer
'Zigeunerschnitzel'. Tijdens de pauze
nemen zij uitgebreid de tijd om met hun
publiek te praten. De Amazing
Stroopwafels bestaat verder uit
Rien de Bruin (zang, gitaar, accordeon)
en Arie van der Graaf (gitaar). Na de
pauze zongen zij een aantal nummers
van nieuwe CD 'Hiero'. Het is
ongelofelijk dat deze band met inmiddels

meer dan 7000 optredens nog zo
enthousiast omgaat met het publiek en
er zelf ook echt van geniet. Met deze
laatste avond in seizoen 2018/2019
heeft Cultureel Montfoort wederom
bewezen dat leuk uitgaan ook dichtbij
kan zijn.

225 kinderen bezoeken de Democratiefabriek in het Huis van Montfoort

door Sjoukje Dijkstra

"Het is belangrijk dat ze nadenken over democratie, vrede en vrijheid"
"Welke keuzes maak je elke dag weer
zodat de ander in vrijheid kan leven?"
Dat vroeg burgemeester Petra van
Hartskamp aan de kinderen van het
Kompas, bij de opening van de
interactieve tentoonstelling de
Democratiefabriek op 21 mei. 225
Kinderen uit de bovenbouw van alle
basisscholen in Montfoort en
Linschoten bezochten deze tentoonstelling in de afgelopen week.
"Nu zitten jullie alweer zo. Jongens daar,
meisjes hier! Waarom gaan jullie niet
door elkaar zitten?" Burgemeester Petra
van Hartskamp van gemeente Montfoort,
inmiddels goed bekend met de
bovenbouw van het Kompas, moest er
om lachen. De kinderen ook. Ondanks
de opmerking van de burgemeester,
bleven ze toch zitten waar ze zaten.
Ook het samenwerken aan de
opdrachten, ging in groepjes van twee
jongens en twee meiden. "Sorry hoor",

verontschuldigde de leerkracht van groep
acht, Linda Lambooy, zich. "Ik had die
groepjes op school al gemaakt."
De tentoonstelling die al voor de zesde
keer in Montfoort werd gehouden, werd
dit jaar voor het eerst in de raadszaal van
het Huis van Montfoort gehouden.
"In andere jaren hadden we een grote
lange container, die hier op de
parkeerplaats stond. Die heette dan
wereldvrede of vredesexpres. In ieder
geval had het dan een naam die verband
hield met vrijheid en democratie.
Het is belangrijk dat kinderen samen
nadenken over vrijheid. Alle kinderen
van de groepen 7 en 8 van scholen uit
Montfoort en Linschoten bezochten
deze tentoonstelling", vertelt voorzitter
Wim van Seeters van het
Vredesplatform. Achteraf is hij tevreden
hoe de week verlopen is: "De kinderen
waren dol enthousiast na afloop.
Daar doen we het voor."

Kinderen van de toekomst

Tegen de kinderen van het Kompas zei
hij bij de opening: "Wij willen mensen
overtuigen dat vrede heel belangrijk is.
Vrede kan niet zonder vrijheid en
democratie. Zo komt het samen. Jullie
zijn de kinderen van de toekomst.
Wij hopen dat jullie actief worden met
deze tentoonstelling." Dat werd beaamd
door de burgemeester: "Gisteren heb ik
even gekeken en er zitten hele moeilijke
vragen bij. Goed dat jullie daarover
nadenken."
Ze benadrukte hierbij dat het bij vrede,
vrijheid en democratie gaat over onszelf.
"Elke Dodenherdenking vraag ik aan de
mensen: 'Hoe geeft u de vrijheid door?'
Het gaat namelijk om jou. We moeten
naar onszelf kijken, want welke keuzes
maak je elke dag weer zodat de ander in
vrijheid kan leven? Het is nog niet
gewoon dat we vrij zijn. Kijk maar naar
het jeugdjournaal."
Ze besloot haar openingswoordje met
een oproep aan de kinderen tot
nadenken: "Het begint bij jezelf. Elke dag
heb je de keuze: Wie wil ik zijn? Pest ik
iemand of wordt er iemand gepest, en zo
ja, wat kan ik dan doen? Daarom is het
zo belangrijk dat we de
Democratiefabriek hebben, want het
helpt je nadenken. Dat hoop ik dat je
meekrijgt vandaag. Wie wil je zijn en hoe
wil je met de ander omgaan?"

In de file

De Democratiefabriek snijdt diverse gevoelige thema’s aan die allemaal te maken
hebben met democratie, vrijheid en vrede.

Ook wethouder Jocko Rensen was
aanwezig om de Democratiefabriek te
openen. Hij sprak de kinderen niet live
toe, maar liet een filmpje draaien, met
dezelfde boodschap als burgemeester
Van Hartskamp: "Democratie heeft te
maken met vrijheid en het inrichten van
je eigen leven hoe jij dat wilt, ongeacht
levensovertuiging", zei hij. "Je had net zo
goed in de file kunnen staan", zei de
voorzitter naderhand met een lach na het
filmpje. "Liever niet", antwoordde
Rensen met een knipoog.
"Genoeg gepraat. Tijd om wat te doen.

De mensen die er allemaal zijn, gaan je
helpen", sprak de wethouder de kinderen
toe. Zo ook gemeenteraadslid Frank van
Rooijen, die de hele dag mee liep om de
kinderen van het Kompas wegwijs te
maken in de Democratiefabriek.
"Ik heb hier speciaal vrij voor genomen,
omdat ik het gewoon een leuk
onderwerp vind,” zei hij.

Geld

Aan de kinderen vertelde hij: "Ik ben
gemeenteraadslid en vader, en inwoner
van de gemeente Montfoort. Dat laatste
zeg ik expres, want dat is voor mij de
reden dat ik hier gemeenteraadslid ben.
Ik wil meedenken en meebeslissen.
Dat doe ik niet voor mijzelf, maar voor
iedereen. Zoals ik denk dat het beste is.
Dat betekent dat ik soms beslissing moet
maken, die niet leuk is voor een persoon.
Maar voor de rest van de gemeente beter
is. Dat is moeilijk, maar het zorgt ervoor
dat we Montfoort en Linschoten beter
kunnen krijgen."
"Hoeveel euro geven jullie per jaar uit?"
vraagt een jongen, als er vragen gesteld
mogen worden. "Dat had ik moeten
weten", aldus van Rooijen. "Miljoenen.
Dat gaat overal naar toe. Jullie
schoolgebouw bijvoorbeeld. Maar ook
het gras maaien we ervan. Of we zorgen
ervoor dat als je bijvoorbeeld geen geld
hebt om te voetballen, dat je ouders daar
geld voor krijgen" "Of deze tentoonstelling organiseren we", vulde wethouder
Rensen aan met een lach. Hij wist wel te
vertellen hoeveel gemeente Montfoort
per jaar uitgeeft: 25,3 miljoen euro!

"Moeilijk? Nee, een beetje maar"
"Het is zo belangrijk om de kinderen de
beginselen van democratie en vrijheid
mee te geven", zei Linda Lambooy later.
"Ze zijn ook heel serieus bezig nu", sprak
ze zachtjes. "Mooi om te zien. Je zou
bijna denken dat ze alleen maar serieus
zijn, maar ze kunnen ook keten hoor."
Tijdens het maken van de opdrachten,
lieten ze dat dus even achterwege. Leuk
vonden ze het wel. "Moeilijk? Nee, een

beetje maar."
Bij een apparaat stopten twee meiden
een knikker bij het juiste antwoord,
terwijl aan de andere kant een meisje in
een masker stond te turen. 'Op welke
dag is het Bevrijdingsdag?' "Dat is
gemakkelijk, dat is 5 mei!" Achter het
klepje stond het antwoord. Helaas, fout.
Ook andere bevrijdingsmomenten
werden benoemd. Onder andere de
bevrijding van de slavernij. "Alle
antwoorden zijn dus goed", verzuchtten
de meiden. "Ja, toch best wel moeilijk."

Certificaat

Van Seeters: "Het leuke is dat ze met dit
thema op school verder kunnen.
Ze kunnen de uitslag nog in de computer
zien. Daar wordt een berekening op los
gelaten, dan krijgen ze een certificaat en
zien ze wat voor soort persoon ze zelf
zijn. Bijvoorbeeld of ze vredelievend zijn
of dat ze tolerant zijn. Het gaat echt over
de kinderen zelf. Er zit een stuk
geschiedenis in, maar ook toekomst.
Educatief zit het goed in elkaar. Stichting
Vredeseducatie Utrecht heeft dit opgezet.
Dat het dit jaar in de raadszaal
plaatsvond, is van grote meerwaarde.
Het college van Burgemeester en
wethouders reageerden gelijk positief,
toen ik het voorstelde", zei hij.

#Doeslief

Burgemeester van Hartskamp: "We zijn
heel blij met deze tentoonstelling."
Volgens haar de moeite van het
bezoeken waard, ook voor volwassenen.
"Het gaat niet altijd om wereldleider
niveau of wat er hier in de gemeenteraad
gebeurt. Het gaat erom hoe we met
elkaar omgaan. Wat dat aangaat, vind ik
de overheidscampagne #Doeslief heel
goed. Op het voetbalveld, in de klas, in
de gemeente moet dat besef er zijn, dat
het bij onszelf begint. Je kiest er zelf voor
wie je wilt zijn. Je mag zijn wie je bent.
Dat is vrijheid."
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Afgelopen maandag kreeg Landbouw Mechanisatiebedrijf Holland-Utrecht in het kader van de week van de techniek bezoek
van Zohair el Yassini, tweede-kamerlid voor de VVD, met in zijn kielzog een delegatie van Fedecom en Robur. Fedecom is de
overkoepelende organisatie van LMB bedrijven en opleidingen. Robur maakt regeninstallaties. De delegatie was 's morgens bij
AeresTech in Apeldoorn geweest. Een aantal leerlingen van deze technische opleiding loopt stage bij Holland-Utrecht.

Bezoek kamerlid aan Holland Utrecht
Rob Scherpenzeel, directeur van
Holland Utrecht, gaf een korte
presentatie van zijn bedrijf.
Hij vertelde dat dit bedrijf één van de
vier bedrijven in Nederland is die het
hele pakket voor de melkveehouder
biedt. Van stallenbouw, melkmachines
en robots, tot tractoren en werktuigen
en ook nog een afdeling speciaalbouw.
In deze afdeling worden machines
aangepast aan de wensen van de
klant, zo heeft men eens een tractor
met een meter verlengd.
Al deze disciplines maken het een ideaal
leerbedrijf voor scholieren, zowel van het
VMBO als MBO en HBO. Want zo
merkte Rob op, de scholen doen hun

best om de theorie zo goed mogelijk te
brengen en hebben ook praktijkafdelingen, maar er is toch wel een
verschil tussen een schoolsituatie en een
praktijk situatie. In de praktijk kom je
situaties tegen waar je op school nooit
mee bent geconfronteerd. Probleem is
wel voor bedrijven, legde Rob de
delegatie uit, dat jongeren nog al eens
van baan veranderen. Dan hebben ze
veel geleerd en kunnen elders meer
verdienen.
Zohair el Yassini maakt zich in de
Tweede Kamer sterk voor goed
onderwijs, met name aan kinderen die
beter met praktische situaties kunnen
omgaan dan met theoretische.

door Elly van der Neut

"Het VMBO wordt vaak geassocieerd
met straatjongeren die geen zin hebben
in leren, maar dat is helemaal niet zo"
zegt Yassini. "Kijk naar mij. De MAVO
niet afgemaakt, en toch ben ik nu
kamerlid. Als je de kans maar krijgt en
mensen ontmoet die ook in jou durven
geloven. Daar krijg je zelfvertrouwen van
en dan ga je vanzelf je best doen".
Na de presentatie bekeek de delegatie
het bedrijf en maakte kennis met
medewerkers, waarvan er sommigen al
veertig jaar bij Holland-Utrecht werken.
Het bezoek werd afgesloten met een
maaltijd.

Lang gewacht
Uiteindelijk dan toch gekregen, de vergunning om te bouwen
Afgelopen vrijdag ging de eerste paal in de grond voor de nieuwe manege van
de West Stichtse Ruiters. Hij werd geslagen door Maarten Pak, al zo’n zestig
jaar lid van de vereniging en nog steeds heel actief.
Een aantal leden kwam de heuglijke gebeurtenis bijwonen en het bestuur feliciteren.
Het heeft bijna dertien jaar geduurd en flink wat locaties zijn de revue gepasseerd en
uiteindelijk komt de nieuwe manege op zo’n honderd meter vanaf de oude locatie op
het industrieterrein aan de overkant van de IJssel. Men hoopt dat eind dit jaar de
nieuwe manege in gebruik kan worden genomen.

Chocolademelk van D66 om de
kiezers te paaien

door Sjoukje Dijkstra

De meeste mensen uit Montfoort en
Linschoten hebben ze al eens zien staan:
Henk Bezuijen en Paul de Jonge van
D66 delen rond verkiezingstijd standaard
chocolademelk uit in Montfoort en
Linschoten. Afgelopen dinsdag stonden
ze bij de stoplichten ter hoogte van de
bushalte bij het Kasteelplein in Montfoort.
"Wat we merken is dat leerlingen die
onderweg zijn naar Woerden, dan tegen
hun ouders zeggen: 'D66 stond er ook
weer.' Ook geven sommigen hun ouders
dan het stemadvies: 'Als je niet weet wat
je moet stemmen, dan moet je D66
stemmen. Die delen altijd chocolademelk
uit.'" Meestal doen de heren dat uitdelen,
voordat ze zelf weer aan het werk
moeten. "Tussen half 8 en half 9." Soms
staan ze op events. "Dan presenteren we
onszelf, meestal met een fietskar, en
delen we koffie, thee en chocolademelk
uit. De mensen kennen ons in ieder geval
wel." En dat is precies, waar de D66'ers
het voor doen…

vervolg van de voorpagina

Kanoën

Ondertussen wordt het water in het park
ook aan alle kanten ontdekt. Er wordt
zelfs in gezwommen door een paar
jongens. Een bedrijf uit Amsterdam
komt hier jaarlijks terug met het kanoën.
Jonge kanoërs krijgen een zwemvest
aan en mogen al dan niet met hun
ouders een rondje peddelen over de
Stadsgracht. Een zwemdiploma is niet
nodig volgens de begeleider die er bij
staat. “Daarvoor hebben ze een
zwemvest aan”, zegt hij.

Henk Bezuijen en Paul de Jonge

gaan er prima in. Hoewel sommige
ouders het enthousiasme van hun
kinderen toch temperen. “Nee hoor, niet
ook nog een suikerspin, na een lollie.”
“Mag ik nog een keertje klimmen?”
“Nee, we gaan nu echt naar huis.
Morgen moet je weer naar school.”

Naar huis

Familie Pret in het Park is er echt voor
iedereen. Zowel ouders als kinderen
vermaken zich uitstekend. Poffertjes,
patat en bitterballen van Smullies vinden
gretig aftrek. Ook andere zoetigheden

Graaf Jan in actie met stroopwafels en boeken voor Football Makes It Happen
Zeker 150 dozen stroopwafels.
Zoveel hoopt de basisschool Graaf Jan
te kunnen verkopen in kader van een
actie voor Football Makes It Happen.
Hierbij zullen alle kinderen vanaf
groep 3 tot groep 8 stroopwafels
aan de man/ vrouw brengen voor
het goede doel.
De bedoeling is dat voornamelijk vrienden
en familie van kinderen op de Graaf Jan
hun stroopwafelvoorraad kunnen
aanvullen. "Ons doel is ongeveer een
doos per kind", zegt Esther Bergwerff,
die zich namens het goede doelen project
vanuit de Graaf Jan bezighoudt met de
organisatie van de actie. "Natuurlijk
proberen we nog meer te verkopen dan
een doos per kind. Daarom hebben we
ook een verrassing beloofd voor het kind
dat de meeste stroopwafels verkoopt.
Die verrassing wordt geregeld door
FMIH." Wat het is, daar kan ze echt niks
over zeggen. "Het is in ieder geval iets
heel leuks. Bij het uitzicht alleen al op de
verrassing, gingen er heel wat gezichten
glimmen."
Het is voor het eerst dat Football Makes
It Happen (FMIH) benaderd wordt voor
een dergelijke actie door een basisschool.
"Dat er maar velen mogen volgen", lacht
Danitsja Eissens van FMIH. Football
Makes It Happen zet zich al sinds 2015
in voor zieke kinderen en hun gezin.
De organisatie komt uit Montfoort, maar
is als stichting actief in heel Nederland.

Rolstoel

Wat ze precies doen, dat kwam Eissens
afgelopen donderdag vertellen op school
aan de kinderen. "We ondersteunen zieke

kinderen en gezinnen waar nodig.
Als een kind bijvoorbeeld een nieuwe
rolstoel nodig heeft, en het wordt niet
vergoed, dan zetten wij acties op.
Zo hebben we een jongen met beperking
naar Curaçao kunnen sturen voor een
dure therapie. Daar heeft hij veel baat bij
gehad. Ook hebben we mee betaald aan
een operatie voor een jongen die blind
geboren was. Hij kon in Amerika
geholpen worden en kan nu weer zien."

Marathon

Elk jaar kiest de Graaf Jan een goed doel
uit om een actie voor op te zetten.
"Het leukste is dan om het zo dicht
mogelijk bij de school te houden. Omdat
deze organisatie uit Montfoort komt,
waren we er snel uit. Bovendien was de
organisatie al bekend bij veel kinderen."
Volgens haar is het goed dat Danitsja
Eissens naar school kwam om het plan
te presenteren. "Ze begon te vertellen en
had gelijk de aandacht van de kinderen.
Het verhaal is goed overgekomen",
meent ze. "Veel kinderen kennen FMIH
ook via het voetbal. Daarbij zijn er een
paar vaders van kinderen die mee
hebben gelopen met de marathon van
Rotterdam, ook voor FMIH. Toen
Danitsja vroeg: 'Waar kennen jullie ons
van?' reageerde bijvoorbeeld Siem: 'Van
mijn vader, die heeft in Rotterdam de
marathon gelopen."
"Het was echt een hele leuke ervaring
om te presenteren op een school", vertelt
Eissens. "Leuk ook omdat ze aandachtig
luisterden." Esther Bergwerff denkt dat
de presentatie zeker heeft bijgedragen
aan een stukje bewustwording onder de

kinderen. "Als je zo'n presentatie hebt
gehad, komt dat heel goed binnen.
Reken maar dat ze nu nog harder hun
best gaan doen!" Dat een van de kinderen
van groep 8 zich in het mascottepak van
FMIH hees, maakte het plaatje wel
compleet, vinden beiden.

Koekjesfabriek

De actie van de Graaf Jan wordt mede

mogelijk door sponsoring van de
Koekjesfabriek Roelse Interbanket
Montfoort op Willeskop. Naast de
stroopwafel-verkoop organiseert de
basisschool een boekenmarkt voor FMIH
op vrijdag 7 juni. Op Er zijn al zo'n 300
boeken voor ingezameld, laat Bergwerff
weten. "Op 5 en 6 juni moet ik alle
boeken echt binnen hebben, want dan
gaan we de tafels opzetten en de boeken

door Sjoukje Dijkstra

verdelen per categorie." Tot die tijd kan
iedereen die dat wil boeken afleveren bij
de Graaf Jan."
Alle betrokkenen hopen natuurlijk op
een goed resultaat. Danitsja Eissens:
"Elke euro is er één. Het is geweldig dat
deze school zich inzet voor ons."
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V oetbalw ee k end
Voor de zaterdag- en zondagvoetballers uit de IJsselstreek stond
de laatste speelronde op de wedstrijdkalender.
Montfoort eindigde het seizoen uitstekend en miste op doelsaldo
de nacompetitie. Het sluitstuk werd bij Geinoord met 1-2
gewonnen. Montfoort eindigt op een gedeelde derde plaats.
Voor FC Oudewater, dat tegen Houten speelde, stond er niets
meer op het spel. Voor de gasten wel, die konden nog de
nacompetitie bereiken. De wedstrijd eindigde met een hand vol
gele en rode kaarten en een 1-1 eindstand.
SPV’81 besloot het seizoen goed, de thuiswedstrijd tegen
Bodegraven leverde een 2-2 gelijkspel op.
Voor Linschoten begint de nacompetitie volgende week met een
uitwedstrijd tegen FC Oegstgeest. De generale was niet best,
de reguliere competitie werd met een 3-0 nederlaag bij
Moerkapelle afgesloten.
WDS plaatste zich door een 0-1 zege bij Rohda’76 voor de
nacompetitie. Komende zaterdag mag de ploeg afreizen naar
Benthuizen om het aldaar op te nemen tegen BSC’68.
MSV’19 besloot zondag het seizoen met een monsterscore.
Het arme HOV/DJSCR werd met een vernederende 8-2
nederlaag naar huis gestuurd.

Programma nacompetitie
Zaterdag 1 juni
FC Oegstgeest - Linschoten
BSC ‘68 - WDS	

14.30
14.30

Z AT E R D A G V O E T B A L
Uiterst warrig competitieslot
voor Oudewater
Oudewater - Houten 1-1
Een leuk eind van de competitie werd het uiteindelijk niet. Mede door het uiterst warrige
optreden van de scheidsrechter van dienst eindigde Oudewater met slechts negen man op
het veld. Het vooral overdreven pittige spel van Houten in de laatste twintig minuten lag
daaraan ten grondslag. Het alles-of-niets-voetbal dat de bezoekers toen speelden. leidde er
toe dat de Oudewaterse spelers reageerden op de soms pittige overtredingen die hun
tegenstrevers begingen. Iemand duwen als je tegen je hielen wordt getrapt, werd bestraft
met rood, terwijl de eerste overtreder er slechts met geel werd “beloond”. Slachtoffers waren
in beide gevallen Simon la Lau en Menno Venhof.
Ook de anders zo rustige Oudewaterse trainer Akkermans moest van de man in het zwart
ook achter de boarding gaan staan. Akkermans, die het terecht voor zijn spelers opnam, was
dan ook uitermate verbaasd.
Meteen na de aftrap beloofde het een leuke open wedstrijd te worden, want binnen de
minuut waren er al kansen voor Oudewater (Venhof) en Houten (Pijper). In het laatste geval
was het de Oudewaterse doelman Kaj van den Heuvel die goed redde. Hetzelfde deed hij na
zo’n kleine twintig minuten weer. Een moeilijke zwabberbal wist hij met moeite buiten zijn
doel te houden. Voor genoemde goalie was het trouwens zijn laatste wedstrijd in het doel
van de Geelbuiken. Na jaren van trouwe dienst gaat hij zijn (voetbal)geluk elders zoeken.
Een poging van Tim Goes om de bal in het doel te lepelen mislukte maar net en een hard
schot van Wouter van Sprundel was kort daarvoor door keeper Maarten van Zelst knap tot
hoekschop gedegradeerd.
Binnen een minuut na de hervatting lag de bal wel in het net van het Houtense doel. Het was
wat men noemt een o.g. (own goal), maar daaraan ging wel goed storend werk van de
Oudewaterse voorwaartsen vooraf; 1-0 (46ste min.) Met nog een klein half uurtje te gaan
werd de druk op het Oudewaterse doel behoorlijk opgevoerd. Hierdoor ontstond er wel wat
meer ruimte voor de aanvallers van de thuisploeg, maar die kansjes werden niet verzilverd.
Met moeite kon Kaj van den Heuvel een verkeerde terugkopbal verwerken en moest Simon
la Lau een bal van de doellijn wegknallen om erger te voorkomen. In de blessuretijd ging het
toen uiteindelijk toch mis. Bij een scrimmage kwam het leder voor de voeten van Jeffrey
Tolenaar die met wat geluk de 1-1 liet noteren (90+1 min.) In de hectiek die toen ontstond
kon de scheidsrechter het allemaal niet zo goed meer bevatten en eindigden de Oudewaternaren dus met negen man de wedstrijd. Mees van Ooijen (17 jaar) viel in de 70ste minuut
nog wel verdienstelijk in en maakte aldus zijn debuut voor Oudewater.

Moerkapelle - Linschoten 3-0
Linschoten heeft zich dit seizoen getoond als de meest onvoorspelbare
ploeg van de afdeling. Het kan vriezen en dooien bij de roodwitten.
Met een ticket voor de nacompetitie op zak werd een rommelig
seizoenseinde gepresenteerd. Tegenstanders beten zich soms stuk op de
stugge Linschotenaren maar kregen ook zomaar een overwinning in de
schoot geworpen. Moerkapelle speelde de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen v.v.
Linschoten en had nog revanche gedachten over de uitwedstrijd op Rapijnen. Bovendien
wilden de blauwen een mooi slot aan het seizoen breien en de reeks met verbeterpunten
voortzetten. Beide ploegen begonnen aftastend aan de wedstrijd. Linschoten wilde niet
verliezen maar slaagde er niet echt in het spel te maken. Moerkapelle nam gaandeweg het
initiatief en kwam met regelmaat in het strafschopgebied van Linschoten. Het was ook niet
onverdiend dat Moerkapelle in de 37ste minuut op voorsprong kwam. De Bruin wist met een
steekpass Van Beek vrij voor de keeper te zetten. Deze aarzelde niet en schoot de bal
feilloos binnen. Daarmee was de ruststand van 1-0 bereikt. In de tweede helft was zichtbaar
dat Linschoten deze middag geen potten kon gaan breken. Moerkapelle kon volop de aanval
zoeken en met behulp van de grensrechter wist Linschoten de schade lang te beperken.
Een zuiver doelpunt werd afgekeurd en een hard schot werd van de doellijn gehaald.
Ook een lastige terugspeelbal werd keurig door de keeper van Linschoten gehouden.
Maar ruim halverwege de tweede helft was het terecht eindelijk wel raak. De net ingevallen
Voskuilen wist met zijn eerste nette voorzet Van Dam goed te bereiken. Van Dam scoorde
met een intikker zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen; 2-0 (66e min). Moerkapelle
bleef aanvallen en bekroonde een solide wedstrijd met een derde treffer (84e min). Het was
Voskuilen die nu op de linkerflank Slingerland wist te bereiken. Hij scoorde de 3-0.
Is Linschoten in staat tot een stunt tijdens het toetje?

SPV - Bodegraven 2-2
De rode lantaarn is definitief
in handen gevallen van
De Rijnstreek uit
Nieuwerbrug. Lange tijd zag
het er deze competitie naar
uit dat deze ‘trofee’ in handen van SPV zou
vallen. In de laatste zes wedstrijden van de
competitie wisten de Polsbroekers acht
competitiepunten binnen de sprokkelen,
waardoor de voorlaatste plek kon worden
behaald, Het seizoen en de verslagen
hiervan stonden vooral in het teken van het
niet benutten van scoringskansen. Dat was
steevast het grote euvel. Aan werklust
ontbrak het nooit en opgeven was geen
optie. De kersverse zaterdag vierdeklasser
uit Bodegraven wist voor de rust de meeste
kansen te creëren waaronder een aantal in
de categorie “niet te missen”. Pas vlak voor
rust wisten de zwartroden doelman Both te
passeren. Het was Gerrit Hulters die zijn
ploeg aan de leiding bracht; 0-1.
De thuisclub legde zich niet bij de feiten
neer en herpakte zich na de thee. Eerst
bracht Sander Koolwijk de gelijkmaker op
het scorebord en aansluitend was ook Twan
Koorevaar doeltreffend; 2-1. Frits van Dijk,
-oud oefenmeester van SPV en huidig
coach van Bodegraven- zag zijn ploeg
uiteindelijk nog een alleszins verdiend punt
binnenhalen door Dennis de Leeuw; 2-2.
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ZONDAGVOETBAL
Einde van een tijdperk; dag zondag
MSV’19 - HOVDJSCR 8-2
Als er zondag tijdens de laatste
zondagwedstrijd van MSV een record
gevestigd had kunnen worden, dan
zou dat een reuze uitslag hebben
moeten zijn. De Rotterdamse
tegenstander bakte er zeer weinig
van en leek al na een klein half uur
‘rijp voor de slacht’.
Op dat moment leidde de thuisploeg
met 4-0 en vreesde de kleine
meegereisde aanhang met grote
vreze. Zij waren naar Montfoort
gekomen om hun idolen een hart
onder de riem te steken en hoopten
op de nacompetitie om degradatie te
ontlopen.
De aangeslagen Rotterdammers gooiden
er nog wat fysiek tegen aan en dat leek
voldoende voor de thuisploeg om te
beseffen dat een voetbalwedstrijd met
het gevaar de zomervakantie te moeten
annuleren niet op zijn plaats was.
De spelers van de thuisploeg ontweken
nadrukkelijk de felste duels en lieten
HOVDJSCR maar even hun gang gaan.
Dat leverde geen schade op, want
verder dan een tweetal hoekschoppen
en een schotpoging van Youssouf el
Bahri kwamen de bezoekers niet. Over
gebrek aan technische vaardigheden
hadden de Rotterdammers niet te
klagen, maar gevoetbald werd er slechts
door de speler die aan de bal was en de
clubgenoot die het dichtst in de buurt
was; los zand dus.

door Gerard van Hooff

schot de stand op 2-0 bracht. Pas hierna
konden de gasten aanvallend iets terug
proberen te doen. Een schot van El
Khalifi vloog over het heiligdom van
aanvoerder Wesley Oostrom. Nadat
Oostveen een dieptepass bekwaam had
afgerond (3-0) was het de beurt aan
Timo Bakker om zijn aandeel in de score
te laten noteren. Vanaf de rand van het
zestienmetergebied liet hij de doelman
‘vissen’; 4-0 (28e min). Tot aan de thee
gebeurde er voetballend hoegenaamd
niets en liep alleen Jort van Geffen een
blessure op.

Afronder van de dag; 5 keer

Het werd een bijzondere middag voor
linksbuiten Harm Oostveen.
Die etaleerde zich als afronder-van-de
dag. Liefst vijf maal wist hij de 40-jarige
doelman Aitor Spetter te verschalken.
Dat begon al na 12 minuten spelen.
Timo Bakker haalde de achterlijn en
bood de bij de tweede paal inlopende
Oostveen een niet de missen
mogelijkheid; 1-0. Vier minuten na de
openingstreffer was het de beurt aan
Wouter Scholman die met een diagonaal

Korte opleving

In de eerste 8 minuten na de thee
etaleerden de bezoekers opnieuw meer
dan gemiddelde dadendrang. Zij leken tot
opluchting van de supporters meer
energie te kunnen leveren. De 5-0 van
Jesper Kolfschoten was de definitieve
doodsteek. Na een door Timo Bakker

opgezette aanval over links wist de
Rotterdamse goalie eerst nog reddend
op te treden, maar op het vervolg moest
hij het hoofd buigen; 5-0. Op het uur,
direct na de eerste wissels, stond
HOV’er Hasnaoui plotseling moederziel
alleen aan de rechterzijde vrij. In alle rust
mocht hij de bal aannemen en omdat
niemand hem een strobreed in de weg
legde, kon hij de ere-treffer scoren; 5-1
Vijf minuten nadien, vlak nadat
Oostveen vergeefs een ‘Bakhuysje’ had
uitgeprobeerd, kwamen de bezoekers tot
een tweede doelpunt. Het ontbrak de
Montfoortse verdediging aan
concentratie. Bijna begrijpelijk, maar de
stand werd er met een fraai stiftballetje
5-2 door (aanvoerder El Khalifi).
Het was toen allang geen wedstrijd meer
en de ‘schwalbe’ die aanvaller Marhoub
ten beste gaf, werkte op de lachspieren
van vriend en vijand. Oostveen
onderscheidde zich in het slotkwartier
nog met een hattrick. Uit een countertje
was hij de laatste schakel; 6-2 (77e min),
een schot vanuit de rebound betekende
7-2 (79e min) en 2 minuten voor tijd
mocht doelman Spetter voor de laatste
maal naar het net door toedoen van
Harm Oostveen. Jurgen van der
Hoeven en Robin Stokman als invallers
voor Rick Sangers en Hugo Peters
mochten het laatste zondagse fluitsignaal
van de ongedwongen leidende arbiter
Lochtenberg meebeleven.
MSV’19 is zondagclub af.

VVH 5 terecht kampioen
Door een overwinning van 1-5 uit op
GSV 1 zijn de mannen van VVH 5
kampioen geworden in de 7e klasse 3.
Met slechts twee gelijke spelen en één
verliespartij hebben zij op overtuigende
wijze dit kampioenschap behaald.
Het doelsaldo liegt er dan ook niet
om: 113 voor en 37 tegen.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er
gezamenlijk ontbijt in het VVH-clubhuis,
waarna de mannen op het fietsje naar
Gouda togen. De boodschap van de
leiders was duidelijk: “Een seizoen lang is
het wachten op deze wedstrijd.
Nu is het zover en zijn er geen excuses.
Als klein jongetje droom je van dit
moment: op Sportpark GSV je team

naar de titel schieten”.
Pas in tweede helft werd de
klus definitief geklaard en
zodra de 1-4 op het bord stond werd het
tijd om volop te wisselen waardoor het
hele team deze middag in actie kwam.
Nadat oud-Spartaan Michel Breuer de
kampioensschaal had overhandigd aan
vader Martin kon het feesten beginnen.

Geinoord Montfoort 1-2
Afgelopen zaterdag mocht
Montfoort op bezoek bij
Geinoord. Geinoord was
inmiddels zeker van
nacompetitie wedstrijden om degradatie te
ontlopen. Montfoort wist vooraf dat de
uitslagen op de andere velden wel heel
vreemd moesten zijn om nog kans te maken
op promotiewedstrijden. Montfoort begon
fris aan de wedstrijd en liet direct zien deze
middag de betere ploeg te zijn.
Montfoort had in de eerste helft niets van
Geinoord te vrezen totdat door geklungel
op het middenveld de spits van Geinoord
vrij op doelman Vianen af kon gaan en de
1-0 aantekende. Montfoort moest er een
tandje bijzetten en kwam middels een
terechte strafschop op 1-1. Denny van
Loen schoot de strafschop snoeihard tegen
de touwen. In de tweede helft eenzelfde
wedstrijdbeeld waar Nicolai Verbiest zijn
afscheidswedstrijd opsierde met een
schitterend snoeihard genomen vrije trap
waar de keeper zijn handen niet voldoende
achter kon krijgen. Dit betekende in de
70ste minuut de verdiende 1-2. Na deze
goal had Montfoort nog verschillende
kansen om het duel in het slot te gooien
maar de derde goal viel niet meer.

Achterste rij v.l.n.r.: Sonny Boere, Frank Dongelmans, Kevin Aerts, Pim Kalmeijer, Rik Simons, Jelle Koster, Tom Dekker,
Jasper Verkleij, David Verhoef, Mark Nap, Wilco Aantjes, Richard van Grieken en elftalleider Kees Dekker.
Middelste rij: Evert Bijkerk, Luuk Eek, Ben Overbeek, Harm Schep, Dennis de Jong, Jeffrey de Mooij
Voorste rij op de hurkjes: Geert Vloedgraven, Frank Dekker, elftalleider Thomas Oudekerk, elftalbegeleider Alex de Jong,
Rik Nap, Martin Breuer, Marvin de Jong en Theo Oosterlaken.

Montfoort wist in het vervolg ook Geinoord
van scoren af te houden waardoor de
uitslag 1-2 werd. Op de andere velden
bleken de uitslagen gunstig te vallen voor
Montfoort, maar door het grote verschil in
doelsaldo kon nacompetitievoetbal voor
promotie naar de hoofdklasse niet bereikt
worden. Zo moest Montfoort drie weken
geleden nog naar beneden kijken om niet
tegen degradatie te moeten knokken, was
het na drie op rij gewonnen wedstrijden een
prima afsluiting van het seizoen en werd
zelfs een gedeelde derde plek behaald.
Met 40 punten en deze gedeelde derde plek
heeft Montfoort alsnog een positie bereikt
waar voor aanvang van het seizoen
misschien wel voor getekend zou zijn.

Rohda’76 - WDS 0-1
Na afloop van Rohda’76 tegen WDS viel er wat te vieren op sportpark
De Broekvelden. Voor de gasten welteverstaan. Door een verdiende 0-1
overwinning op de Bodegravers sleepte WDS een ticket in de wacht voor de
nacompetitie met als inzet een plaats in de derde klas. Winst was noodzakelijk
om zich belager vv Woerden van het lijf te houden. BSC’68 is de eerste horde
die de Driebruggenaren moeten nemen om na een wisselvallige competitie een treedje hoger
te komen. De Bodegravers die een teleurstellend seizoen afsloten waarin de ambities
geenszins vervuld werden -bij de start van deze voetbaljaargang hoopte Rohda’76 ook op
een plaats in het linker rijtje, bij voorkeur in de top vier- deden hun best om de spreekwoordelijke sportieve plicht te vervullen. Ze bleken niet opgewassen tegen de ploeg uit
Driebruggen die al in de eerste helft op een 0-1 voorsprong kwam door Emile Griffioen.
Toch kreeg Rohda’76 nog voor de thee via Mitchell van Waveren, junior Anwar Boussajra en
Roy Snijder kansen op de gelijkmaker, maar WDS-keeper Dylan Griffioen hield zijn doel
schoon. In het tweede wedstrijddeel drong de thuisclub wel aan, maar tot doelrijpe
mogelijkheden kwam Rohda’76 niet. De Bodegravers bleven steken op een negende positie
op de ranglijst. WDS werd derde en verlengt het seizoen. Zullen zij de ‘dark horse’ worden?
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Try-out Adfys Triathlon Montfoort zeer geslaagd
Het was het hele weekend een drukte
van belang in het Stadspark van
Montfoort. Zaterdagmorgen werd
voor de vijfde keer Volleybal Pret in
het Park georganiseerd.
Diverse teams sloegen al vroeg in de
morgen de eerste ballen over het net.
Dit ging door tot aan het eind van de
middag. Het volleybaltoernooi werd
afgesloten met een gezellige barbecue.
Inmiddels waren ook de eerste
springkussens opgeblazen voor het
kinderspektakel Pret in het Park.
De jeugd van Montfoort weet het al.
Dit wordt een weekend vol pret en
plezier.
Twee dagen lang waren er leden van de
EHBO op het terrein aanwezig.
Zij hoefden gelukkig niet in actie te
komen.

Adfys Triathlon Montfoort

In de middag ging een nieuw fenomeen
van start. Voor het eerst werd de Adfys
Triathlon Montfoort georganiseerd. “Dit
is echt een try-out,” benadrukken de
organisatoren. “We willen onderzoeken
of er belangstelling is voor een achtste
triathlon in Montfoort. Ook willen we
onderzoeken of de organisatie goed is,
het parcours veilig en we voldoende
vrijwilligers kunnen krijgen om dit van
de grond te krijgen om er volgend jaar
een vervolg aan te kunnen geven.”
Al ver voor de aanvangstijd van 14.30
uur meldden de eerste deelnemers zich.
Zij wilden zich in alle rust voorbereiden
en het parcours verkennen. Vijfhonderd
meter zwemmen, eenentwintig
kilometer fietsen en daarna vijf kilometer
hardlopen is niet niks. Er waren duidelijk
twee categorie deelnemers. Degenen die
al vaker meedoen aan een triathlon en
degenen die meededen omdat zij het
een leuke en een echte uitdaging
vonden.
Ook de vele vrijwilligers kwamen naar
het Stadspark. Zij kregen de laatste
instructies en haastten zich daarna naar
de locatie langs het parcours waar zij
moesten zijn.
Even voor half drie gingen de zwemmers

door Joke de Wissel

het water van de Grote Gracht in.
Zij waren er klaar voor.
Ook hoofdsponsor Ron Haanschoten
van Adfys Medisch Centrum Montfoort
keek met grote belangstelling toe. Precies
om half drie gaf wethouder Herman van
Wiggen het startschot. Als vissen vlogen
de atleten door het water. Vanaf de kant
werden zij aangemoedigd door het
aanwezige publiek. In en langs het water
werden de zwemmers nauwlettend door
de organisatie in de gaten gehouden.
Ging alles goed. Kreeg niemand kramp?
Op surfplanken waren vrijwilligers
aanwezig die eventueel direct te hulp
konden schieten. Gelukkig was dit niet
nodig.
Al snel kwam de eerste zwemmer uit het
water. In looppas ging het naar de
‘wisselzone’ waar de fietsen onder
bewaking stonden. In no time vertrok de
eerste wielrenner voor zijn ruim twintig
kilometer. Langs het hele parcours
stonden vrijwilligers om aanwijzingen te
geven, het verkeer te regelen en alles in
goede banen te leiden. Na de ronde door
Blokland, Stuiverbergseweg.
Knollemanshoek, Heeswijk, Anne
Franklaan en Tiendweg kwamen de
deelnemers weer op de Parklaan aan.
Snel naar de wisselzone en nu weer op
weg om vijf kilometer hard te lopen.
Ook nu waren er onderweg vrijwilligers
die alles in goede banen leidden en hen
van drinken voorzagen.
Veel aanwonenden genoten van het
mooie weer en zaten buiten. Vanuit de
tuinen werden de atleten aangemoedigd.
“Dit gaf echt een boost,” vertelden de
deelnemers. “Het leek wel of we vleugels
kregen door het enthousiaste gejuich.”
Na 1.00.47 uur kwam de eerste atleet
over de finish. Al snel gevolgd door de
tweede, derde enzovoort. Met luid
applaus werden zij door het publiek
ontvangen. De laatste deelnemer finishte
in 1.47.21 uur. Bij de finish stonden de
organisatoren. Alle deelnemers kregen
een flesje drinken en een medaille.
Een leuke herinnering aan dit nieuwe en
sportieve evenement.
Na afloop werd er volop nagepraat.
Iedereen was enthousiast. Alles was goed

verlopen en de deelnemers waren
allemaal veilig aangekomen.
De deelnemers vertelden enthousiast
over hun ervaringen. “Het was bijzonder
om in de Grote Gracht te mogen
zwemmen. De overgang naar het fietsen
ging goed maar de overgang van fietsen
naar lopen was echt zwaar. Je hebt dan
al een ruime tijd gesport, je ademhaling
zit hoog van het fietsen en om goed te
kunnen lopen moet die omlaag.”
Het lukte alle sporters om dit goed voor
elkaar te krijgen en het parcours uit te
lopen.
“We hebben groot respect voor alle
sporters die hebben meegedaan,”
besluiten de organisatoren. “Het ging
echt om het meedoen en niet om de
winst. Het maakte niet uit of iemand
sneller of langzamer was. Voor alle
deelnemers nemen wij denkbeeldig onze
hoed heel diep af.”
Nu gaan de organisatoren alle reacties
verwerken en in kaart brengen. Zij staan
open voor op- en aanmerkingen,
suggesties voor verbeteringen en
opbouwende kritiek. Deze try-out heeft
bewezen dat er belangstelling is voor
een triathlon in Montfoort. Over een
paar maanden beginnen de
organisatoren met de eerste voorbereidingen voor de Adfys Triathlon
Montfoort 2020. Het sportieve
spektakel dat na de succesvolle try-out
niet meer weg te denken is uit het
sportieve Montfoort.

Dames

Bij de dames liet Julia van Eijk
(Haastrecht) al vroeg in de wedstrijd een
prima 13,65 meter noteren. Nederlands
meisjeskampioene Demi Groothedde

(Jaarsveld) maakt dit jaar haar debuut bij
de dames en kwam voor het eerst tot een
aansprekende afstand: 14,31 meter,
goed voor het brons. Wendy Helmes had
vooraf al aangekondigd slechts één
sprong te zullen maken in verband met
een kleine blessure. Het werd bij de
dames de sprong van de middag:
beheerst en uitgebalanceerd sprong
Wendy naar 14,98 meter, een afstand
waar de overige deelneemsters niet meer
aan zouden komen. Haar “concullega”
Dymphie Baas-van Rooijen (Oudewater)
kwam uiteindelijk nog het dichtst bij:
14,70 m.

Junioren/jongens/meisjes

De junioren kwamen niet toe aan het
niveau dat eerder die week werd bereikt.
Toen twee man boven de 19 meter. Nu
had eerstejaars Reinier Overbeek aan
18,44 meter genoeg voor de titel en de
derde wedstrijdzege op rij. Daniël Cluistra
(Haastrecht) toonde progressie en kwam
tot 17,45 meter en Lucas van Eijk

‘Tranen van verdriet’, waren er om de
troostprijs voor de Heavy Weights die
op een nippertje de trofee misten
tijdens de vijfde editie van het open
volleybaltoernooi ‘De Valk’.
Als troost ontvingen ze een t-shirt.
De echte winst werd gepakt door de
Titelverdedigers van 2017.
“Vooral die laatste wedstrijd was pittig.”
Voor de Titelverdedigers was het al de
derde keer dat ze meededen. Volgend
jaar weer. Dan als Titelverdedigers van
2019, laten ze weten. Het stadspark
Montfoort vormde afgelopen dagen niet
alleen decor voor een 1/8 triathlon, ook

door Sjoukje Dijkstra

streden regionale jeugdteams in de
ochtend voor ereplekken. In de middag
waren het vriendenteams, voetbalelftallen, verenigingen, buurtgenoten of
bedrijven. Vanuit de organisatie zijn ze
tevreden. “Het was mooi weer.
De triathlon ging ook goed. Wat wil je
nog meer?” Ondertussen zijn vrijwilligers
druk met de opbouw voor Pret in het
Park. “Straks gaat de barbecue nog
aan… en natuurlijk hebben we ook nog
de 3e editie van Bandje, Biertje en
Bitterballen.”

Sara Bakker knap derde
Op zaterdag 25 mei turnden
Gerrinda de Ruijter (jeugd 2 G) en
Sara Bakker (jeugd 2 F) beide de
laatste meerkampfinale als turnsters
van G.V. TOOS uit Linschoten.
Gerrinda had haar oefeningen verzwaard
door er meer moeilijkheid aan toe te
voegen. Dit resulteerde in een hogere
D-score. Qua uitvoering van de oefening
kwam Gerrinda netheid te kort in dit
sterke deelnemersveld. Zij mag trots zijn
op het behalen van de finaleplaats. Sara
Bakker turnde een ontspannen wedstrijd.
Ze liet zien dat ze thuishoorde in deze
finale. Een sierlijke vloer, een nette
sprong, een sterke brug en een stabiele
balk zorgden voor een knappe derde
plaats voor Sara. Als afsluiting van het
seizoen mogen Gerrinda en Sara turnen
op de toestelfinales op 6 juli.

Zilveren medaille voor Koen Proost op
Open NK-wave sup

Wilco van Amerongen steelt show,
Jaco de Groot wint wedstrijd polsstokverspringen
Jaarsveld was een wedstrijd onder
prima omstandigheden (bijna windstil)
en op hoog niveau. Dit keer zorgden
de topsenioren Wilco van Amerongen
(Benschop) en Jaco de Groot
(Kamerik) voor supersprongen (en
seizoenrecords). Andere hoogtepunten
waren dat Wendy Helmes (IJsselstein)
aan één sprong genoeg heeft voor
winst bij de dames, twee meisjes
verder sprongen dan 13,5 meter en
vier jongens boven de 16 meter. Meer
dan de helft van de deelnemers
sprong een beste seizoenprestatie.
Een sportieve strijd bij de senioren.
De Benschopper Wilco van Amerongen
is in grootse vorm en had bij het
Kampioenschap van Jaarsveld eerder die
week al de verste sprong van 2019
gemaakt. Nu maakte hij zijn 1000e
wedstrijdsprong en zou hij uit handen
van voorzitter Erik Bos een oorkonde
ontvangen. Dat kwam de concentratie
van Wilco bepaald ten goede. Gedreven
ging hij de pols in, klom naar de top en
landde na 20,64 meter in het zandbed.
Een verbetering derhalve van de beste
Nederlandse seizoenprestatie, en ook
(opnieuw) een persoonlijk record. De lat
voor de overige deelnemers kwam nu
hoog te liggen. Was Jaco de Groot,
Nederlands beste springer van dit
moment, geprikkeld? Dat moet bijna wel:
in zijn eerstvolgende sprong klom ook hij
de polsstok feilloos uit en kwam tot een
fantastische 21,39 m. en was hij alsnog
seizoenrecordhouder en overtuigend
winnaar van de kampioenschapsbokaal.
In de finale behielden Jaco en Wilco hun
1e resp. 2e plaats, en wist Rian Baas
(Utrecht) in zijn laatste sprong Erwin
Timmerarends (Montfoort) nog van het
podium te springen (19,79 meter om
19,66 meter).

Titelverdedigers van 2017
pakken winst met volleybal

(Haastrecht) kwam tot 17,12 meter
(brons). In de jongensgroep was het een
spannende wedstrijd. Aanvankelijk ging
Roy Velis aan kop met 16,19 meter.
In de laatste omloop van de voorronde
ging Harmen Timmerarends (Montfoort)
daar overheen met een prima 16,64.
Favoriet Guus Hoogland (Montfoort), die
tot nu toe alle wedstrijden had
gewonnen, kwam tot 16,05 meter, maar
Mark van der Horst (Schoonhoven) had
één centimeter verder gesprongen en
zorgde ervoor dat Guus buiten de finale
bleef. Bij de meisjes leek titelverdedigster
Laura Maaijen (Haastrecht) de wedstrijd
meteen “dood te springen” met een
prachtige 13,82 meter in de eerste
omloop. In de finale kwam Rianne de
Regt (Linschoten) echter nog dichtbij met
een nieuw p.r. van 13,70 meter - precies
een halve meter verder dan haar bijna
drie jaar oude record. Eline Kastelein uit
Zegveld werd derde. Deze week gaan de
springers naar Linschoten, waar ook zeer
verre sprongen mogelijk zijn.

Op zaterdag 25 mei werd the call
gegeven voor het Open NK-wave Sup
event in Zandvoort. Vanaf april
stonden alle weekenden on hold om
het Open NK-wave te kunnen houden.
Doordat de weers- en golfvoorspellingen
donderdag opeens veranderden, werd
vrijdag the call gegeven. Koen, Richard
en Frank Proost van Pro-Sup hebben
zich meteen aangemeld. De eerste ronde
bestond uit vijf heats van vijf mannen,
de beste twee gingen door. Een heat
duurt 15 minuten, waarin de beste drie
golven tellen voor het eindresultaat.
De overige uit de heat kregen een
herkansing in ronde 2. De eerste twee
geplaatsten gingen door naar ronde 3.
Koen en Richard haalden de derde
ronde. Frank moest het opnemen in
ronde 2. In deze ronde redde hij het niet
om zich te plaatsen voor ronde 3. Koen
werd heel knap eerste in de derde ronde
en Richard tweede. Beide plaatsten zich
dus voor de halve finale, waarin vader en
zoon het tegen elkaar moesten
opnemen. Koen werd in deze halve finale
eerste en Richard vijfde. Toen de finale
werd gevaren, was het tij wat minder
goed waardoor je een keuze moest
maken voorin of achterin je golven
pakken. Koen besloot als enige in de

inside te blijven en pakte daar een aantal
mooie golven. Het werd echt spannend,
de punten lagen heel dicht bij elkaar
aldus de jury. Koen werd op 1 punt
verschil tweede, zeer knap gedaan als
jongste deelnemer van het veld.
De 19- jarige Cees Velberg werd
kampioen.

Postduivenvereniging De Zwaluw
Twee mooie vluchten vulden het
programma van zaterdag jongstleden.
Liefst 339 duiven gingen van start vanuit
het Franse Blois, dat gelegen is op 550
kilmeter van de thuisbasis. Zij startten om
07.00 uur. De start vanuit Peronne werd
enigszins vertraagd door op de route
aanwezige buien. Het vertrek werd
uitgesteld tot 13.10. De afstand was 270
kilometer. De duiven uit Blois waren dan
ook eerder op het hok dan hun maten uit
Peronne. De sporen van de regenbuien
waren bij hen zichtbaar. De meeste
prijzen gingen deze keer weer naar de
oostzijde van de Waard, maar ook Gerrit
Broekhuizen uit Lopik en de combinatie
De Koning&Stekelenburg deden goed
mee. De zo geroemde kampioensduif
van Stef en Leon kwam wel huiswaarts
maar viel niet in de prijzen. Ook toppers
hebben soms een offday. Volgende week
staat Melun weer op het menu.

Uitslagen Blois

Houdijker & Zn
Combinatie Wouters
Gijsbert Broekhuizen
De Koning & Stekelenburg
Paul Houdijk
Cees Spelt

Uitslagen Peronne
Combinatie Wouters
Gijsbert Broekhuizen
Overbeek & Rijsbergen
Gebr. van der Laar
Wim Groen
Houdijker & Zn

1, 4, 6, 15, 35
2, 10, 14, 28, 43
3, 8, 12, 13, 24
5
7, 17, 74
9, 20, 25, 29, 54
1, 4, 8, 10, 11
2, 12, 13, 69, 89
3, 5, 6, 7, 17
9, 42, 50, 54, 59
15, 92
16, 30, 31, 45, 62
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Kom je thuis niet aan werken toe?
OndernemersPUNT 49
OndernemersPUNT 2.0

Meesters Makelaardij zoekt een fulltime

MONTFOORT
OUDEWATER

HUUR

• Moderne, representatieve kantoor/praktijkruimten va. 27m2
• Goede ontsluiting naar de A12 (4 km), GRATIS parkeren voor de deur
• Gezamenlijke ontvangstruimte, keuken, toiletten
• Volledig gestoffeerd, u kunt er zo in !
• Huurprijs va. e 315,- per maand (incl. servicekosten, gas, water en elektra)

ERVAREN (RMT)
MAKELAAR/TAXATEUR
Meer informatie over deze vacature
vind je terug op www.meesters.nl
Donkere Gaard 25 | Oudewater | 0348 - 56 56 56

Tappersheul 2 I 3421 TM Oudewater
T 0348-560412 I info@goudriaanvasrgoed.nl

goudriaanvastgoed.nl

Doeners die met u meedenken!

De Haastrechtse Kring dankt een ieder die het
Overtuin Festival 2019 mogelijk heeft gemaakt
Wij danken de Haastrechtse sponsors:
Slijterij ‘BIJ DE SLUIS’, Supermarkt COOP, Echte Bakker Van DEr EIJk,
keurslager BOErE, Palet Welzijn/LIEzEBOrgH en IJskar ‘t kLOOStEr
voor hun materiële bijdragen.
Wij danken de raBObank, Streekfonds, roozendaalfonds,
stichting Fonds voor de geld- en Effectenhandel, Museum Paulina Bisdom van Vliet,
Van de akker fonds en stichting Overtuin Bisdom van Vliet
voor hun financiële bijdragen.
Wij danken arnold van Vliet voor een prachtige en informatieve presentatie
en dixielandband ‘High Five Seven’
voor het geweldige optreden tijdens de middag en avond.
Wij danken van Van tubergen Bollen voor prachtige tulpen en narcissen perken,
Mulder tuin objecten, Bortel-engineering voor de prachtige Overtuin 3D-Vr-experience
en de natuur en Vogelwerkgroep krimpenerwaard voor de sfeervolle kraampjes.
Bovenal danken wij de tientallen vrijwilligers die belangeloos
dit prachtige festival hebben mogelijk gemaakt.

Team de Lamme Kikkers
Bedankt de organisatie van het
drakenbootfestival Oudewater.
In het bijzonder ‘onze’ technische staf.
Karina, Sandra, Jeske en Piet
bedankt voor jullie hulp, we hebben genoten.

