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24 uurs afscheidskamer in de Rank
Woonvisie Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Muzikale vertelvoorstelling in Haastrecht
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Dirk de Jong presenteert boek
FC Oudewater laat EDO schrikken

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

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

Kerken in Montfoort nemen
hun verantwoordelijkheid
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Deel Overtuin Bisdom van
Vliet afgesloten

Het bosgedeelte van de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht zal van
maandag 19 oktober tot eind oktober niet toegankelijk zijn voor wandelaars.
Het slingerpad zal afgezet worden met hekken. Vanaf deze dag wordt er
gestart met de restauratie van het slingerpad en de aanleg van drie nieuwe
bruggen. De voorbereidende werkzaamheden zijn al op vrijdag 9 oktober
gestart. Allereerst worden de duikers weggehaald en de funderingspalen
voor de drie bruggen geplaatst. Daarna worden de brugdekken aangebracht.

De aangescherpte coronamaatregelen en adviezen van de overheid, houden
de gemoederen binnen kerkelijk Montfoort flink bezig: “We nemen het virus
serieus. Dus hebben we het aantal kerkgangers afgeschaald”, aldus Samuel
van de Berg van de Hervormde Gemeente in Montfoort. Dominee Simons
sprak afgelopen vrijdag nog met burgemeester Petra van Hartskamp,
die haar waardering had uitgesproken dat de Hervormde Gemeente niet op
haar rechten gaat staan, maar verantwoordelijkheid wil nemen.
Zondagochtend vanaf 09.00 uur komen
de kerkleden van de Hervormde
Gemeente mondjesmaat en gespreid van
elkaar binnen. De handen worden gedesinfecteerd en een medewerker van de
kerk met mondkapje, noteert contactgegevens van een enkele onbekende.
Een andere medewerker, ook met
mondkapje, wijst de mensen hun plek.
Voordat dominee Simons en kerkenraad
binnenkomen, worden deuren open
gezet. Dit zorgt dat het flink tocht in de
kerk. De mensen, die nog meer dan de
verplichte anderhalve meter van elkaar
vandaan zitten, houden dan ook maar de
jassen aan en de sjaals om…….
Bij de Katholieke Kerk en Protestantse
gemeente De Rank in Montfoort wordt
letterlijk gehoor gegeven aan de oproep
van minister Grapperhaus, die kerken
adviseerde terug te gaan naar maximaal
30 kerkgangers. “Wij rekenen dan wel
op 30, plus de medewerkers van de
kerk”, reageert Rico Schaap van de
Rank, die op zijn vrije zaterdag graag laat

door Sjoukje Dijkstra

zien hoe de Rank met de coronaregels
omgaat. Gerard Vendrig van de
katholieke kerk laat weten: “We waren al
van plan naar aanleiding van de slechte
berichten van vorige week, mensen te
vragen mondkapjes op te doen bij
binnenkomst en bij het verlaten van de
kerk. Dus, dat doen we nu ook.”
“We hebben wel zorg over wat er op dit
moment in Nederland gebeurt”, vervolgt
Vendrig. “Het is voor ons als
gemeenschap belangrijk te zorgen dat
iedereen zich veilig voelt. De 100
mensen die tot vorige week in de viering
mochten komen hielden zich goed aan
het protocol, en je merkte ook dat het
voor hen fijn was elkaar weer te
ontmoeten.” Afgelopen weekend konden
de mensen nog gewoon komen, maar
voor het weekend van 17 en 18 oktober
zal de katholieke kerk weer een reserveringssysteem hanteren. “Dan is 30 het
maximum. Wij vinden het belangrijk om

Rico Schaap laat in De Rank zien hoe
de Protestantse gemeente de
coronamaatregelen en adviezen zo
nauwgezet mogelijk volgt.

Tevens wordt de bovenste laag van het
bestaande slingerpad verwijderd en waar
nodig gecorrigeerd tot de juiste
oorspronkelijke ligging en wordt tot slot,
eind oktober, ‘Achterhoeks padvast’ op
de slingerpaden gebracht. Een grote klus
die onder regie staat van tuinbaas Gerrit
Reijm en waarbij ook een grote inzet
van vrijwilligers wordt gevraagd.

door Cees Reichard

De ingang aan de kant van de Tiendweg
richting Middenlaan blijft gewoon open.
Na deze korte periode van gedeeltelijke
sluiting zal wederom een belangrijk deel
van het geactualiseerde renovatieplan
zijn gerealiseerd.

gezamenlijk verantwoordelijkheid te
nemen en niet moeten afwijken van wat
wordt geadviseerd. We zullen weer een
aantal initiatieven oppakken om er als
kerk voor de kwetsbaren te zijn”, zegt
Vendrig. “Het is zeker dat dit besluit weer
velen zal raken. Denk maar aan uitvaarten,
en de Allerzielenviering op 2 november
waarop we onze dierbaren gedenken.
Normaal een samenkomst in een volle
kerk en nu met 30 mensen, hopelijk kan
er, doordat men via ‘kerkdienst gemist’
kan meevieren, er toch iets van de
warme sfeer thuis gevoeld worden.”
Dit laatste beaamt Rico Schaap van de
Protestantse Gemeente: “Er is wel
behoefte aan. Mensen vinden het prettig
dat ze mee kunnen kijken. Vorige week
keken 73 contacten rechtstreeks mee en
meer dan 100 achteraf. Komende
zondagen zijn er ook bijzondere diensten.
Zo hebben we twee dopelingen.
Dan mogen er 30 mensen in de kerk.
Wij hebben gesteld dat er dan 15 gasten
van de familie kunnen komen en
15 kerkleden.”

vervolg op pagina 2

Luisteren, puzzelen en snoepen
tijdens stempeltocht
Afgelopen woensdag wandelden vijftig
kinderen - door wind en regen - van
musea, naar snoep- en boekenwinkel
tijdens de Kinderboekenweekstempeltocht. Met leerzame activiteiten
konden kinderen stempels verzamelen,
een volle stempelkaart leverde
een leuk presentje op!
De tocht ging van start bij Cultuurhuis
Oudewater waar de kinderen aandachtig naar
een verhaal luisterden. Vervolgens gingen ze
naar Touwmuseum Oudewater om zelf een
springtouw te maken. Al touwtje-springend
kwamen ze aan bij Hocus Pocus Zoetwaren
waar ze twee kleurtjes mochten kiezen voor een
lekkere zoete suikerspin. “Snel opeten, want de
regen laat je suikerspin smelten”, riep Remon
van Hocus Pocus de kinderen toe. Dat hoefde
hij de kinderen geen twee keer te zeggen!

vervolg op pagina 4

door Ellen van Leeuwen
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‘24 uurs’ afscheidskamer in de Rank
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
Vacature
Sport
Vacature

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

Na een grondige verbouwing aan kerkgebouw de Rank in Montfoort is er
naast de kerkzaal een multifunctionele nieuwe zaal gerealiseerd en een
‘24 uurs’ afscheidskamer. De kamer kan door iedereen gebruikt worden als
thuisopbaring niet wenselijk of niet mogelijk is.

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 18: 10.00 uur Ds. Den Boer
18.30 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 18: 09.30 uur Ds. F. Wijnhorst
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

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

voorzien, willen we de mogelijkheden
graag onder de aandacht brengen”.
“De ‘24 uurs’ afscheidskamer is niet
alleen bijzonder omdat hij toegankelijk is
op het moment dat het voor
nabestaanden past”, vervolgt Ans van
Vulpen. “Maar zeker ook omdat de
ruimte dichtbij in Montfoort is, rustig is
en sfeervol, huiselijk en modern is
ingericht. De huiskamer mag met
persoonlijke voorwerpen aangekleed
worden met bijvoorbeeld eigen
schilderijen, foto’s, bloemen of planten.

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 18: 10.00 uur Nog niet bekend
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 18: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 18: 11.45 uur Nog niet bekend
18.30 uur Ds. K. van Olst
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 18: 10.00 uur Ds.M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 18: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 18: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 18: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 17: 19.00 uur J. Stam
Di 20: 19.00 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 18: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. A.W.J. Theunisse

Zondagavond 25 oktober wordt
vanaf 19.30 uur in ‘t Kruispunt
aan de Nieuwe Zandweg in
Linschoten weer een Oecumenisch
Avondgebed in de stijl van Taizé
gehouden. Dit avondgebed wordt
gekenmerkt door Bijbellezing,
gebed en stilte.

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)

door Siem van der Burg

MONTFOORT

Taizéviering

HUISARTSEN

De afscheidskamer is toegankelijk via
een aparte entree aan de zijkant van de
Rank, aan de Verlengde Hoogstraat in
Montfoort. “Tijdens het verblijf van een
overledene krijgen nabestaanden een
eigen sleutel”, zegt de beheerder Ans
van Vulpen. “Zo kunnen zij zelf bepalen
wanneer en hoelang zij bij hun dierbare
willen zijn. De kamer is inmiddels enkele
maanden in gebruik. Vanwege de
coronauitbraak heeft er nog geen
officiële opening plaatsgevonden.
Maar omdat de ‘24 uurs’ kamer en de
multifunctionele ruimte nu beschikbaar
zijn en duidelijk in een behoefte

De viering is voorbereid door de
Oecumenische Werkgroep Linschoten
samen met Rianne van der NagelMeter, predikant van de Protestantse
Gemeente te Linschoten en Gerard
Vendrig, lid van de Pastoraatsgroep van
de Katholieke Geloofsgemeenschap
Montfoort/Linschoten.
In verband met de beperkende
maatregelen wordt er deze keer niet
gezongen, maar luisteren we naar
bekende en minder bekende liederen
uit Taizé.
Het aantal bezoekers aan de viering is
beperkt tot dertig mensen.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk via
welkom@kruispuntlinschoten.nl.
Bezoekers wordt gevraagd bij
binnenkomst en verlaten van de kerk
een mondkapje te dragen.
Hett mondkapje mag af als u plaats
hebt genomen.
Van harte welkom om samen de sfeer
en verstilling van Taizé te ervaren.

Langzamerhand starten de verenigingen hun activiteiten weer op.
Uiteraard alles aangepast aan de voorgeschreven richtlijnen van de RIVM.
Vanaf nu plaatsen wij dan ook weer de evenementenkalender.
Verenigingen kunnen hun activiteiten hiervoor insturen
via de vernieuwde site van De IJsselbode, onder het kopje agenda,
of per mail naar de redactie@ijsselbode.nl

vervolg van de voorpagina
In de Rank passen volgens Schaap
maximaal 300 mensen. De Rank die
recent helemaal verbouwd is, mag in
principe meer dan 30 mensen
herbergen, omdat de gemeente dan nog
voldoet aan RIVM richtlijnen. Toch is
besloten tot minder, want zegt Schaap:
“De commotie rond Staphorst was niet
zo prettig. Beeldvorming in de media is
erg belangrijk. We kunnen best doorgaan
met 50, maar als we nou gewoon netjes
meedoen met iedereen, is dat veel beter.
Wij willen ook op een goede manier in
gemeente Montfoort staan.”
In de Rank zijn de stoelen opgesteld met
veel ruimte ertussen. Een computersysteem wijst op basis van beschikbaarheid, willekeurig mensen aan,
die mogen komen. Die worden door
coördinatoren naar hun plaats geleid.
Om de drie stoelen kan iemand
plaatsnemen. Voor in de kerk zitten de
voorzangers. Zij hebben hun eigen plek
op het podium, aangegeven met een
sticker op de grond, waar ze kunnen
zingen. Aan mondkapjes doet De Rank
niet, omdat de mensen in principe
verspreid van elkaar binnen komen en de

Dominee Simons van de Hervormde
Gemeente geeft de Montfoortenaren
graag een extra boodschap mee.

‘Wij zijn strenger dan de overheid
voorschrijft…
en daarmee dubbel zo veilig’
anderhalve meter goed gehanteerd
wordt. “Het is behelpen”, aldus Schaap.
Je mist wel het contact als je in je eentje
naar de kerk komt. Dan zit je al zo op
afstand, en achteraf koffiedrinken is er
ook niet.”

Gezongen

In de Hervormde kerk passen
600 mensen. Volgens de richtlijnen van
het RIVM en de veiligheidsregio Utrecht
mag de kerk op zondag in principe
200 mensen herbergen. Samuel van den
Berg vertelt dat dit komt, omdat de
ventilatie goed is, en de afstand
gewaarborgd kan worden. “Toch zijn we
dus strenger dan de overheid van ons
vraagt”, zo vertelt hij afgelopen zondag,
na de ochtenddienst, die bijgewoond
werd door zo’n 60 tot 70 mensen.
“We houden nu maximaal 100
kerkgangers per dienst aan”,
aldus Van de Berg. “Daarmee maken we
het dubbel zo veilig.” De Hervormde
Gemeente is de enige kerk waar ook
gezongen mag worden door de
kerkgangers, maar veel minder dan ze
gewend zijn. De vier psalmen die
gezongen worden, worden dan ook uit
volle borst meegezongen. “Omdat het
gebouw zo groot is en de ventilatie goed,
mag het zingen. Iedereen zingt vanaf zijn
eigen plek op de juiste afstand.
We hebben geen koor. Dat is veilig.
Zo blijkt uit de afgelopen maanden, want
tot nu toe is nergens een brandhaard in
een kerk ontstaan”, zegt Van den Berg.
De Hervormde Gemeente nodigt de
kerkleden op alfabetische volgorde uit.
“Omdat ik in het begin van het alfabet
zit, mocht ik vanochtend”, zegt hij met
een lach. “Vanmiddag ga ik online kijken
op Youtube, via een link op onze eigen
website.” Dominee Simons, die er
ondertussen ook bij was komen staan,
vertelt: “We hebben nu 450 tot
500 leden, waarvan gemiddeld 200

Lotgenotencontact
niet-aangeboren hersenletsel
Op zaterdagmiddag 7 november vindt van 14.30 tot 16.00 uur in
De Rotonde, Zuidhoef 138 te Gouda een lotgenotenbijeenkomst plaats
over omgaan met gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA,
ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. De zaal is open om 14.15 uur.

VRIJDAG

16

Klaverjassen bij De Geelbuik. Het klaverjasseizoen
start weer maar wel in aangepaste vorm. In verband
met de ruimte vinden de klaverjasavonden van De
Geelbuik voorlopig plaats in het clubhuis van FC
Oudewater, aanvang 20.30 uur

OUDEWATER

VRIJDAG

23
VRIJDAG
30

Het luisteren naar eigen muziek behoort
tot de mogelijkheden. De ruimte is
voorzien van een kleine keuken, airco en
eigen toilet.”
Van Vulpen vervolgt: “De ‘24 uurs’
kamer kan afzonderlijk gehuurd worden
of in combinatie met de kerkzaal en de
multifunctionele ruimte. Zo kunnen
afscheidsplechtigheden worden
gehouden op een manier die de
nabestaanden wensen. Alle ruimtes zijn
beschikbaar voor iedereen ook als je niet
kerkelijk bent of niet aangesloten bij de
Protestantse Gemeente Montfoort.”
Voor meer informatie of huuraanvragen
kunt u (direct of via begrafenisondernemers 24 uur per dag) bellen naar
06-52395659.
Op het internet vindt u meer informatie
onder www.pgmontfoort.nl/
zalenverhuur/

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

OUDEWATER

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

OUDEWATER

Tevens is er gelegenheid tot lotgenotencontact en het stellen van vragen. Het thema is
deze keer ‘Hersenletsel in tijden van Corona’. U vindt herkenning en tips bij anderen.
Waar lopen zij tegenaan? Hoe gaan anderen om met hersenletsel in deze tijd?
Het is voor mensen die een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met
hoofdletsel of hersenoperatie hebben (gehad), recent of langer geleden.
Het is tevens voor mensen met MS of Parkinson. Ook familieleden en andere
geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel
noodzakelijk. Dit kan via info@transmuraalnetwerk.nl (voorkeur) of 0182-505534
(spreek een bericht in). Geef bij aanmelding uw naam, e-mailadres en het aantal
personen door waarmee u komt. We kunnen met een groep van twintig mensen
veilig in deze ruimte zitten.

kerkgangers. Er zijn ook veel ouderen die
niet durven te komen.”
Dat begrijpt Simons wel. In zijn
verkondiging sprak hij over zelfreflectie.
“Misschien ook een goede boodschap
voor Montfoort”,
zegt hij. “We hebben zo de neiging om
de schuld buiten onszelf te zoeken,
en het antwoord op de vraag waarom?
Laten we maar in de spiegel kijken.
We denken dat we het zo goed doen,
met onze kerk en dominee, maar geloof
is een zaak van het hart, niet van een
kerkgebouw, ceremonie en uiterlijkheden. Corona kan heel goed een eerste
aankondiging zijn van de terugkeer van
Jezus… Wat doen we daarmee?
Draaien we ons om en slapen we verder?
Of laten we ons wakker schudden?”

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op maandag 28 september 2020

GIEL

zoon van
Hans van Druten en Sandra Spruit
broertje van Krijn en Evi
Lange Burchwal 47
3421 SJ Oudewater
Op dinsdag 29 september 2020

LUUK

zoon van
Wim van Vliet en Marusha Visser
broertje van Julia
Hoenkoopse Buurtweg 18
3421 GD Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

DAGACTIVITEITEN

Dat kan al vanaf e

Woensdag 14 oktober

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo

Tuinzaal
Tuinzaal

Uw bereik...
15.000 adressen

(Alleen voor bewoners)

19.00 Creasoos

54,-

AFGELAST

Donderdag 15 oktober

10.00 Spelletjes
14.00 KBO/PCOB soosmiddag

PAGINA 3

Wij danken u voor de blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Geesje Honkoop -Westenberg
De vele kaarten en vriendelijke woorden
waren hartverwarmend.

Tuinzaal
AFGELAST

Vrijdag 16 oktober

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

(alleen voor bewoners)

Herma en Bert

Ook zo toe aan positieve energie?

Zaterdag 17 oktober

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

www.world-of-chi.nl

Tuinzaal

Marktstraat 7 - Oudewater - 06 23920622

Maandag 19 oktober

Oudewater, oktober 2020

10.00 Zingen met Monique
AFGELAST
14.00 Volksdansen
AFGELAST
14.00 Wandelen met Zonnebloem AFGELAST

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

Dinsdag 20 oktober

10.45 Bewegen met fysio
14.15 Kook-/bakactiviteit

AFGELAST
Tuinzaal

Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

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

|

René en Yvonne
Kevin en Rochelle
Roy

Kom naar de korte Chi Neng introductiecursus!

Zondag 18 oktober

Prins Bernhardstraat 2

Jan Dirk en Els
Stefan

leven volgens jouw natuur

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

3421 JD Oudewater

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247

START VANAF
30 OKTOBER IN
HET MUZIEKHUIS:

DJ LES

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

Kijk ook eens op www.debruynfietsen.nl
O peningstijden
ma-vrij 18.30 - 20.00 uur
za 09.00 - 16.00 uur

9+

Doormanstraat 22, Driebruggen

Leer in 5 lessen de DJ skills op een echte DJ set met de Oudewaterse
DJ’s Theis’n en Tjoeri. Aan het einde van de cursus treden jullie op
tijdens de Urban Music & Dance middag.

VRIJDAG 19.15 - 20.30 UUR
€ 80,00 (5 LESSEN)
Thijs Harreveld
DJ Theis’n

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Al 5 jaar uw adres voor:
fietsonderdelen, reparaties,
elektrische, nieuwe en gebruikte fietsen,
MTB en racefietsen

Joeri Rietveld
DJ Tjoeri

MUSIC PRODUCER

9

+

Maak je eigen dancetrack. In 5 lessen leer je mixen, editen en
produceer je de track die je mag laten horen tijdens de Urban Music
& Dance middag.

VRIJDAG 16.45 - 18.00 UUR
€ 80,00 (5 LESSEN)
Maarten Bakker

MÉT OPTREDEN TIJDENS
URBAN MUSIC & DANCE MIDDAG
zondag 29 november 14.30 - 17.00 uur in het Muziekhuis
Alle deelnemers aan de cursussen Music Producer en DJ mogen
optreden tijdens de Urban Music & Dance middag.
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Grond
Grond
Zand
Zand
Groenafval
Groenafval

DE IJSSELBODE

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
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

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Aanvulzand
aanvulzand
Straatzand
Straatzand
Brekerzand
Brekerzand
Metselzand
Metselzand
Teelaarde
teelaarde
Bemeste
tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Overige
producten
op aanvraag
overige producten
op aanvraag

Joyce Verdouw
06-28271384
info@jnailsandfeet.nl
www.jnailsandfeet.nl

BIGBAG
CONTAINERSERVICE
Bigbag& &
Containerservice

Heeft
zand
over
uw project?
Wij diverse
hebben
diverse
Heeftuugrond
grond ofofzand
over
van van
uw project?
Wij hebben
Bigbags
Bigbags
en containers
voorvan
het
afvoeren
en containers
beschikbaarbeschikbaar
voor het afvoeren
zand,
grond ofvan zand,
grond
of groenafval.
naar de mogelijkheden!
groenafval.
vraag naarVraag
de mogelijkheden!

GRONDBANK
Contact HOLLANDS MIDDEN
MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

in?

WAT
KUNNEN
WIJWij
LEVEREN?
Wat
kUnnen
LeveRen?
•
•
•
•
•
•
•

Op een veilige manier
uit je comfortzone, om de beste
versie van jezelf te worden.

Provincialeweg
Oost
35, 2851 AA Haastrecht
info@grondbankhollandsmidden.nl
GRonDBank HoLLanDS
MiDDen
info@grondbankhollandsmidden.nl
www.grondbankhollandsmidden.nl
Provincialeweg oost 35
www.grondbankhollandsmidden.nl
tel.: 0348-342137
2851 aa Haastrecht
Tel.: 0348-342137

Bevoegd
leraar Engels
geeft
privéles en
bijles

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u 10% korting
op een pedicurebehandeling.

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

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

(sinds 1992)

0182-385929

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

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

Woonvisie Oudewater
Vorige week vergaderde de raad van Oudewater, op een ongebruikelijke
maandag, nog steeds in De Klepper. De vergadering begon met een korte
herdenking van de tot nu toe negen slachtoffers van Corona in Oudewater
en een oproep van de burgemeester om je toch vooral te houden aan de
richtlijnen. Ook in Oudewater is het aantal besmettingen weer stijgende.
Er stond slechts één bespreekpunt op de agenda, namelijk de woonvisie.
Maar er werden toch ook nog een aantal andere punten aan de orde
gesteld.

Bestemmingsplan
Wijngaardstraat

Hoewel dit bestemmingsplan als
hamerstuk was geagendeerd ontstond
hierover toch nog verwarring. Eén van
de aanwonenden was de stukken nog
een keer gaan inzien en had ontdekt dat
de tekening van het bebouwingsvlak niet
in overeenstemming was met de laatste
afspraken met omwonenden.
Wethouder Duindam werd hier totaal
door overvallen. De vergadering werd
geschorst en na enig overleg en de
toezegging dat de juiste tekening zou
worden bijgevoegd werd het stuk toch
afgehamerd.
Er waren verder nog wat vragen tijdens
het vragenhalfuur, o.a. over parkeerplaatsen bij de oude Touwfabriek.
Die zijn verkocht aan de projectontwikkelaar, die ze achter een slagboom heeft
gezet en ze wil verkopen
(voor 20.000 euro per plaats) aan
belangstellenden. Stapel (CDA) wilde
weten of de wethouder daarover met de
projectontwikkelaar wilde gaan praten.
Het antwoord van wethouder was nee.
Hij wilde geen valse verwachtingen
wekken.
De Onafhankelijken hadden vragen over

de uitrusting van BOA’s met bodycams.
Uit de RIB bleek dat vier BOA’s daarmee
worden uitgerust à raison van ruim
5.000 euro. René van den Hoogen
vroeg zich af waarom dat was, aangezien
Oudewater uren inhuurt en de uitrusting
voor de werkgever hoort te zijn.
Bij nader inzien bleek slechts een kwart
van dat bedrag te hoeven worden
betaald, maar daarmee bleef de kern van
de vraag onbeantwoord.

Woonvisie

Wethouder Duindam opende de
bespreking met een parafrase op de
uitspraak van Jan Schaefer dat je in een
visie weliswaar niet kunt wonen, maar
dat het document broodnodig is o.a. om
met de provincie in gesprek te kunnen
gaan over bouwen buiten de rode
contouren. Ook is het nodig om iets te
doen aan doorstroming, starters en het
tekort aan levensloopbestendige
woningen. Nieuw voor starters is de
woningen zo klein te bouwen dat je er
echt niet met meer dan twee personen
kunt wonen en bovendien niet
uitbreidbaar is. Verder is het voornemen
om een bewoningsplicht in te voeren
voor kopers van koopwoningen.
De Wakkere Geelbuik mocht de

door Trudie Scherpenzeel

beschietingen openen en deed dat met
de uitspraak van Schaefer letterlijk te
herhalen: In gelul kun je niet wonen.
En verder vroeg Knol zich af of dit beleid
was of dat erover was nagedacht. Hij liet
geen spaan heel van het stuk en toen de
burgemeester hem vroeg of hij dan van
plan was een amendement in te dienen
sprak Knol dat het stuk daarvoor te
slecht was.
Van Wijngaarden (CDA) had ook niet
veel goede woorden over voor het stuk
en pleitte (net als Knol overigens) voor de
terugkeer van volkshuisvestingsbeleid en
het niet meer allemaal over te laten aan
de markt. Het CDA stemde overigens
met stemverklaring (het moet maar tot er
een echt stuk is) wel in.
De coalitie was het, zoals zij twee weken
geleden al lieten weten op de
gemeentelijke voorlichtingspagina,
volledig eens en sprak van een goed stuk.
Waarmee de woonvisie met 14 stemmen
voor en één tegen werd aangenomen.
Motie vreemd: Oud papier
De coalitie diende nog een motie in met
als opdracht een voorstel in te brengen
in de begrotingsraad van 5 oktober die
het probleem van de inzameling van oud
papier toch nog tot een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing te brengen.
De Wakkere Geelbuik wilde dat ter
plekke verbreden tot andere vormen van
vrijwilligerswerk waarmee verenigingen
en andere organisaties wat geld kunnen
bijverdienen. De motie werd unaniem
aanvaard, waarbij wel een slag om de
arm werd gehouden voor de begrotingsraad. Die tijd is nog maar kort.

vervolg van de voorpagina

Hoe Oudewater windmolens
kan afkopen
Het Klimaatakkoord zadelt gemeenten op met enorme dilemma’s.
Er zijn afspraken gemaakt, gemeenten willen daaraan loyaal meewerken, maar
stuiten daarbij overal op massaal verzet zodra de zoekgebieden voor zonnevelden
en windmolens in beeld komen. Vooral windmolens moeten het ontgelden.
Ook in Oudewater vindt menigeen dat de beoogde immens hoge windturbines een
onaanvaardbare inbreuk maken op het open karakter van het veenweidelandschap, ook als ze langs een spoorlijn staan. Voor mensen in het buitengebied komt
daarbij nog de terechte vrees voor geluidshinder en gezondheidseffecten.
De bebouwing is immers zo dicht en die effecten reiken zo ver, dat je op het
grondgebied van Oudewater redelijkerwijs nergens grote molens kùnt plaatsen.
Bestuurders, accepteer dat, wees loyaal aan de burgers en weiger grote molens.
Heeft weigeren zin, hoor ik de politicus zeggen? Ja, ik denk dat weigeren van
molens kansrijk is, als er maar voldoende tegenover wordt gesteld.
Het meest voor de hand liggende wat Oudewater kan bieden is ruimte voor
zonnevelden. Daarvoor is onder de bevolking wèl draagvlak. En er zijn ook genoeg
boeren die daar grond beschikbaar voor willen stellen.
Maar er is meer mogelijk. En daarin onderscheiden Oudewater en de omliggende
gemeenten zich van de rest van het land: wij wonen op veen. Veen is geen grond,
veen zijn plantenresten. Iedereen weet dat plantenresten verteren. Niet onder
water, maar wel als er lucht bij komt. En dat is precies waar we al duizend jaar
voor zorgen door bemaling. Dat verteren van veen wordt oxidatie genoemd.
Oxidatie van veen heeft twee grote bezwaren: het leidt tot bodemdaling plaatselijk tot meer dan 1 cm per jaar - èn er komt heel veel CO2 bij vrij.
Om die reden is oxidatie van veen een apart thema in het Klimaatakkoord.
Immers, het Klimaatakkoord gaat niet over productie van groene energie,
maar om het klimaat. Om de opwarming van de aarde te beperken moeten er
minder broeikasgassen vrij komen. Tot de broeikasgassen behoort CO2.
Doel van Klimaatakkoord is om in 2030 49 % minder broeikasgassen uit te stoten
dan we in 1990 deden. Broeikasgassen die uit allerlei bronnen komen: uit
verbranding van olie, gas, kolen en hout, uit de veehouderij (methaan en lachgas)
maar dus ook uit veen.
Een sterk punt van het veenweidegebied is zijn open karakter. Dat moet zo blijven.
Een zwak punt van het veenweidegebied is dat de bodem daalt. Dat moet tegen
gegaan worden. Want als die zo door gaat komen de polders over enkele eeuwen
zo diep te liggen dat we hier niet meer kunnen leven.
Onlangs heeft de provincie Utrecht een programma vastgesteld om die
bodemdaling tegen te gaan. Daarbij is ook nadrukkelijk een koppeling gelegd met
de opgave van het Klimaatakkoord over het terugdringen van de oxidatie van
veen. Meer daarover kunnen we lezen in de Regionale Veenweide Strategie (RVS)
die de provincie volgend jaar het licht zal doen zien. Die RVS gaat een hoge
ambitie hebben: 50 % minder bodemdaling in 2030. Ca 75 % van de 42.000 ha
veenweidegebied in Utrecht is gevoelig voor bodemdaling. In al die gebieden zal
iets moeten gebeuren om de doelstelling te halen, zo zegt de provincie.
Dat “iets” betekent in alle gevallen dat het grondwaterpeil omhoog moet.
Wat kunnen we aan ideeën verwachten? Bijvoorbeeld dat zonnevelden worden
gelegd op gronden met een hogere waterstand of in onder water gezette polders:
dat is dubbele CO2 winst! Of met onderwaterdrainage of natte teelten, wat
enkelvoudige winst oplevert. Bestuurders van Oudewater, nu ook de RVS van ons
stevige inzet zal gaan vragen, ligt hier een gouden kans om het veenweidegebied
uit de wind te houden. Met de belofte van extra inzet op zon en CO2-winst uit
veen, moet het lukken molens hier weg te houden. Ooit is geld verdiend aan het
verbranden van het ‘bruine goud’, laat nu iedereen profiteren van het nietverbranden van veen.
Piet Soons

Begroting

Leerzaam

Bij The Read Shop lag een
woordzoeker klaar. Af en toe best lastig
om die moeilijke worden te vinden,
maar Ingeborg hielp graag een handje.
In De Heksenwaag vertelde een
verteller een spannend verhaal over
Josina die, doordat er allerlei valse
verhalen over haar werden verteld,
werd verdacht van heksenrij en dus

werd gewogen in de Heksenwaag.
In Stadsmuseum Oudewater kregen
kinderen uitleg over het schilderij
‘De Oudewaterse Moord’. Vervolgens
konden ze een digitale puzzel van het
schilderij maken.
Saskia Wulterkens, cultuurcoach bij
Bibliotheek Het Groene Hart kijkt terug
op een succesvolle middag. “Ondanks
corona hebben we er een superleuke

middag vol mooie activiteiten en
verhalen van gemaakt. Het enige wat ik
jammer vind is dat ik tegen een aantal
mensen heb moeten zeggen dat ze niet
meer konden meedoen. We zaten zo
vol, dat we om de veiligheid te
waarborgen een paar mensen hebben
moeten teleurstellen die nog last minute
mee wilden doen. Maar ja, dat is
overmacht.”

Column

Nog anderhalf jaar, en er zijn weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen:
maart 2022. Nu komt eerst de gemeentebegroting voor 2021.
Ik vat hem even voor u samen. Er moet nog wel het nodige gebeuren
aan het coalitieprogramma: een nieuw industrieterrein, en het
rijksmonument De Klepper moet omgetoverd worden tot de
Huiskamer van Oudewater. Tien jaar geleden was daar Europese
subsidie voor, en werden er van Gibraltar tot de Noordkaap in elke
stad, dorp of wijk cultuurhuizen gebouwd, cultuurhuizen die altijd
verplicht voorzien moesten zijn van een bibliotheek, een basisvoorwaarde als het ware, en verder naar bevind van zaken een balie
voor paspoorten, rijbewijzen en aangiftes van geboorte en overlijden.
Een koffiebarretje, een leestafel, voor iedereen toegankelijk, dus
rolstoelbestendig.
Oudewater gebruikte het Europese geld om een nieuw schoolgebouw
mee op te tuigen, de bibliotheek die vrij centraal op het
evenemententerrein achter de kerk stond werd afgebroken en de
boeken verkast naar het nieuwe Cultuurhuis tussen weiland,
nieuwbouwwijk en industrieterrein.
De huidige wethouder wil het Cultuurhuis zoals ooit bedoeld door de
Europese commissie naar het centrum halen, en wel naar De Klepper,
een solide maar hopeloos verouderd gebouw, nog niet geïsoleerd, met
een lek dak en niet rolstoelvriendelijk. Het plan valt toe te juichen, en
gelukkig is er een gouden konijn uit de hoge hoed gehaald om de paar
miljoen bijeen te krijgen om de Leutbunker comfortabel te maken.
Burgemeester en Wethouders gaan het stadskantoor verkopen
(goed plan: aan De Wulverhorst) , de Hoencoopsebrug verkopen en
met het vrijkomende geld de Klepper ombouwen tot de mooiste
huiskamer van de stad: centraal gelegen, van alle gemakken voorzien,
met plek voor een dozijn ambtenaren en politieke ambtsdragers die
geen plek in Woerden hebben, een bibliotheek, een koffiebarretje,
een kinderopvang, een lift en een rolstoeltoilet. Er is ook vast nog wel
een stukje van de grote quilt.
Dat staat allemaal in de begroting, samen met het bouwen van een
hele vracht huizen op het evenemententerrein, aan de Wijngaardstraat
en de Westerwal (maar die staan al jààààren op de begroting),
en als er geld is komt er ook een overdekt zwembad en een nieuwe
skeelerbaan op het nieuwe industrieterrein. Volgens de wethouder van
financiën is die begroting ‘sluitend’, maar volgens de oppositie
betekent dat wel dat de gemeentelijke lasten met 15% omhoog gaan.
Het afgelopen jaar was dat 22%, en toen timmerden boze mensen
bordjes langs de openbare weg waarop te lezen stond dat de
gemeente zich gedroeg als een dief, maar dan in andere woorden.
Er zal op de legendarische begrotingsvergadering van de
gemeenteraad in november (die altijd een hele middag plus een lange
avond duurt) vermoedelijk nog heel wat afgedebatteerd worden.
Maar uiteindelijk zullen de raadsleden wel door de bocht gaan.
‘t Wordt vast heel mooi.
Otto Beaujon
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Een warm hart vol goedheid en liefde
Een sterke heldere geest vol levenslust
Zo zullen wij jou herinneren
Wat een groot gemis
Vol verdriet laten wij weten dat is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder, liefdevolle oma
en ‘ouwe oma Joke’

Joke Lieshout - Sangers
Johanna Anna Maria

sinds 31 juli 2004 weduwe van Gert Lieshout
* Snelrewaard,
11 mei 1933

† Oudewater,
4 oktober 2020

Herinner mij maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder
lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis dat
van ons is heengegaan mijn broer en onze oom

Jacobus van Os
- Joop -

Na een zorgzaam leven is van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Wilhelmina Anna
Hogendoorn-Burger
~ Wil ~

sinds 1996 weduwe van Jan Hogendoorn
* Oudewater
24 oktober 1925

17 april 1940 - 7 oktober 2020

Polsbroek: Polsbroek:
Marrie vanMarrie
Os-vanvan
Os Os-van Os
Teus van Os
in herinnering
Teus
van Os in herinnering
Gouda:
Patricia Scholten-van
Os
Gouda: Patricia
Scholten-van
Os
Johan
Scholten
Johan Scholten
Leiden: Albert van Os
Leiden: Albert van Os
Utrecht: Marcel van Os
Utrecht: Marcel van Os
Het afscheid heeft heden
in besloten kring plaatsgevonden.

† Gouda
7 oktober 2020

Jantje ‘in liefdevolle herinnering’

Henry en Henny
Anouk en Youri
Maud, Jurre
Ellen en Nico
Marissa en Ronald
Thijs, Lieke
Fanny en Roland
Jelte, Nikki, Femke
Rogier en Marleen
Max
Anita in liefdevolle herinnering en Jan
Michael en Tamara
Tygo, Roan
Vanessa en Marcel
Delano
Paul en Wilma
Fabian en Sem
Rachèl en Wessel
Maandag 12 oktober hebben wij in
besloten kring afscheid van Joke genomen in
crematorium IJsselhof te Gouda.
Correspondentieadres:
Familie Lieshout,
Pieter Brueghellaan 13, 3411 VH Lopik
Fijn dat onze moeder nog enige jaren in
De Wulverhorst mocht wonen omringd door de
liefdevolle verzorging en vrijwilligers.
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Adrie en Marianne
Angelique en Marcel
Carolien en Manfred
Lenie en Rob
Peter

Op de herdenkingspagina van Joop
kunt u een dierbare herinnering
of condoleance plaatsen. Ga hiervoor naar:
www.monuta.nl/gouda/memoria
naam: Joop
code: CDSY029

Jan en Edith
Job
Nina
Bert en Trudy
Carlos
Ralf
Jorn en Mariska
Thirza en Timo

Correspondentieadres: Marrie van Os-van Os
Baronieweg 30 | 3415 PL Polsbroek

en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Familie Hogendoorn
Middenmolenlaan 53
2807 DL Gouda
In verband met de maatregelen omtrent
het coronavirus zal de crematieplechtigheid in
crematorium IJsselhof te Gouda op woensdag
14 oktober in besloten kring plaatsvinden.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Vermey

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

uitvaartzorg

0348 - 56 23 98

Montfoort | Oudewater | Lopik

Dank u voor de troostende woorden, bloemen en
mooie kaarten die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze allerliefste en zorgzame
moeder, schoonmoeder en fantastische oma

Ria van Wees - van Rooijen

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Weet dat deze een grote steun zijn voor ons,
ook al kunnen wij niet iedereen
persoonlijk bedanken.
Voor ons blijven de herinneringen aan haar
een kostbaar bezit.
Kinderen en kleinkinderen
Papekop, oktober 2020

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

aandacht voor afscheid

Corry Roest

René en Henriëtte Verweij

&

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

ChantalGijssel
van

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0-17.00
.0
08
n
va
en
Ma t/m vr op

06 22 97 16 92

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Westerwal 5 in Oudewater
Het verbouwen en moderniseren
van een woning.
Ingediend op: 30-09-2020,
dossiernummer: 5487425

• Zuid-Linschoterzandweg 86
in Snelrewaard
Het aanleggen van een vlonder,.
Ingediend op: 01-10-2020,
dossiernummer: 5491449

Help de verspreiding van
het coronavirus te stoppen
Download de CoronaMelder app

In de strijd tegen het coronavirus heeft het Rijk de CoronaMelder
ontwikkeld. Vanaf zaterdag 10 oktober is de app in heel
Nederland te gebruiken.
De CoronaMelder meldt of u in de buurt bent geweest van
iemand met corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw
omgeving besmet. Hoe meer mensen de app installeren hoe
beter hij werkt. De afgelopen weken is de app in vijf regio’s
uitgebreid getest en is de app al 1,3 miljoen keer gedownload.
Het downloaden van de app is vrijwillig.

Hoe werkt het?

U krijgt een melding nadat u extra
kans op besmetting hebt opgelopen.
De app stuurt een melding als u
minstens 15 minuten dicht bij iemand
bent geweest die later corona blijkt te
hebben. Deze persoon moet ook de
app gebruiken.

Is de app veilig te gebruiken?

CoronaMelder voldoet aan strenge
eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van
privacy en toegankelijkheid, zodat u
de app veilig kunt gebruiken.

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Downloaden in App Store of
Google Play

Zoek in de App Store (iPhone) of
Google Play (alle andere mobiele
telefoons) naar de app met de naam
CoronaMelder.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de
CoronaMelder op coronamelder.nl

• Papekopperstraatweg 50
in Papekop
Het renoveren van een woning isoleren en vervangen kozijnen
voorgevel, plaatsen van een
dakkapel en het isoleren
van het dak.
Ingediend op: 05-10-2020,
dossiernummer: 5450127

APV / Bijzondere wetten
• Rodezand 48 in Oudewater
Het wijzigen van leidinggevende
drank en horeca.
Ingediend op: 02-10-2020,
dossiernummer: 2024515

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Amsterdamse Veer 12
in Oudewater
Het saneren, isoleren en
vernieuwen van een dak
van een schuur in beschermd
stadsgebied.

13 OKTOBER 2020

De markt een uurtje verschuiven?
Graag horen we uw mening
Van de marktexploitanten kwam het verzoek de markttijden
in Oudewater te wijzigen. Dit omdat het koopgedrag van de
bezoekers is verschoven naar de ochtend.
De marktlieden willen de markt graag laten duren van
09.00 - 16.00 uur. Nu is de markt van 10.00 - 17.00 uur.
De opbouwtijd van de markt blijft net als nu vanaf 07.30 uur.
Graag hoort de gemeente per e-mail wat u hiervan vindt.
Geef alstublieft in uw e-mail aan:
•
Eens met de wijziging
•
Niet eens met de wijziging
•
Geen mening, maakt me niets uit.
U kunt uw mening tot 27 oktober a.s. per e-mail sturen naar marktmeester
Daus de Roock. via roock.d@woerden.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Nationale Recycleweek:
12-18 oktober
Heel Oudewater recyclet mee tijdens de Nationale Recycleweek!
Heb jij nog oude apparaten of kapotte lampen liggen?
Ruil ze op de Milieustraat voor een gratis puzzel (zolang de voorraad strekt).
Liever een tweede leven voor je apparaat?
Breng het naar de Kringloopwinkel of kijk op watismijnapparaatwaard.nl

Aanvraag ingetrokken op 01-102020, dossiernummer: 5476959

• Laan van Snelrewaard 9 in
Snelrewaard
Het plaatsen van twee
dakkapellen aan de zijkant
van het huis.
Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5380749

APV / Bijzondere wetten
• Joostenplein 35 in Oudewater
Het wijzigen van leidinggevenden drank- en horecawet.
Besluit: verleend op 06-10-2020,
dossiernummer: 2024370

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

Dinsdag 13 oktober 2020
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Personeelsvereniging De Wulverhorst
trakteert op NOVO cadeaubonnen
Helaas, vanwege corona geen uitjes voor de personeelsvereniging van De Wulverhorst dit jaar.
In plaats daarvan kregen honderd medewerkers een NOVO cadeaubon van vijftien euro.
“Het is heel fijn dat het op deze manier lokaal wordt gehouden”, vertelt Marjolijn Metz van de NOVO.
Voorzitter Ada Vroege en bestuurslid Linda Venhof
vertellen dat het bestuur van de personeelsvereniging voor
een NOVO cadeaubon heeft gekozen, omdat alle
medewerkers in de afgelopen periode ook vaak zijn
bedankt door winkeliers en bedrijven uit Oudewater.
“Op deze wijze doen we het met en voor elkaar, in
Oudewater kan het!”

snel naar Gouda of Woerden gaan en daardoor
ontdekken dat in Oudewater ook veel te koop is.
Ook doen mensen meer boodschappen bij de
supermarkten in Oudewater, omdat ze meer thuis zijn.”

“Het is fijn dat het op deze manier terugkomt”, zegt
Marjolijn namens de NOVO winkeliers. “Ze zien het als
een enorme steun in deze lastige tijd. Een cadeaubon van
Bol.com is zo gekocht, maar het is zo leuk dat het lokaal
wordt gehouden. En het laat betrokkenheid zien.”
De Oudewaterse ondernemers klagen overigens niet,
vervolgt Marjolijn. “Ze merken dat mensen wat minder

De NOVO is ook al druk met de voorbereiding voor
feestmaand december. Ondanks dat dit er anders uit zal
zien dan andere jaren, proberen ze er toch wat van te
maken. “We bekijken nu hoe we er invulling aan kunnen
geven. Er komt in elk geval een VIP avond, misschien wel
verdeeld over meerdere dagen. Ook rondom Sinterklaas
willen we wat doen”, aldus Marjolijn.

door Ellen van Leeuwen
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Ondernemers uit de regio
Wie vindt dit jaar de
‘Gouden Tennisbal?’

Van wielrenner naar econoom
en fietsenmaker
Vanaf 1980, toen Joop Zoetemelk de Tour won, reed
Arie de Bruyn uit Driebruggen internationale wedstrijden
bij de amateurs. Naast deze passie was fietsen repareren
een andere liefde van hem. Zo repareerde hij zijn eigen
racefiets wat hij leerde van oud-profwielrenners die na
hun carrière weer bij de amateurs fietsten.
Arie: “Fietsen ben ik altijd blijven doen Hierdoor ben ik
goed op de hoogte van waar een fiets aan moet voldoen,
meer dan de gemiddelde fietsenmaker. Ik ben op de
hoogte van racefietsen, stads- en elektrische fietsen.
Voor de elektrische fietsen heb ik een opleiding gevolgd en
heb ik het tot fietstechnicus geschopt. Door mijn eigen
ervaring heb ik een zeer goed gevoel wat er mis is met een
fiets en ben ik zeer goed in staat om problemen aan een
fiets op te lossen. Reparaties worden volledig vakkundig
uitgevoerd en niet half. U krijgt duidelijk wat een reparatie
kost en hoeft daarom niet terug te komen voor reparatie
na reparatie omdat er aan de fiets nog andere gebreken
zijn. Geen verborgen kosten dus.”

Het is nu alweer voor de 7de keer dat de tennisballenactie draait bij Discus Fauna Plaza.
Elk jaar wordt de actie van deze dier(en)speciaalzaak groter.
“Dit jaar hebben we wederom 100 tennisballen verspreid in een straal van 10 kilometer
rondom de winkel”, vertelt Jurriaan Kogelman. Wie een bal vindt, kan deze inleveren in de
winkel en zijn/haar prijs in
ontvangst nemen. Onder alle
verstopte ballen bevindt zich
één
gouden
tennisbal.
De vinder van deze tennisbal
wint de hoofdprijs en krijgt
een jaar lang gratis premium
voer voor hond, kat of
knager!
In Oudewater is de tennisballenactie al een bekende
actie en vele hondenbezitters
gaan er met de speurhond op
uit in de hoop een bal te
vinden. “We hebben dit jaar
ook 3 zilveren en 5 bronzen
verstopt. Vaak zijn het de
trouwe viervoeters die de
ballen
vinden.
Daarom
hebben we de tennisballen
verstopt op plekken waar veel
honden lopen, maar ook op
plekken waar paard- en
tuinliefhebbers vaak komen”,
aldus bedrijfsleider Jurriaan
Kogelman.
“Aan
elke
gevonden tennisbal hangt
een mooie prijs. Naast de
hoofdprijs zijn er vele andere
leuke prijzen, zoals een dagje
dierentuin, een dagje varen,
een fotoshoot met jouw
huisdier en nog veel meer”,
vertelt hij enthousiast.

Commercieel econoom en fietsenmaker

Arie tijdens de Ronde van de
“Een fietsenzaak runnen op zo’n klein dorp is meer dan Catalaanse kust
alleen fietsen maken, rekeningen betalen en zorgen dat er
geld binnenkomt. Waar moet ik adverteren en met welke strategie ga ik de concurrentie te lijf zijn
allemaal vraagstukken die ik als afgestudeerd commercieel econoom moeiteloos kan
beantwoorden. Mijn visie is schoenmaker blijf bij je leest. Daarom is De Bruyn Fietsen een
fietsenzaak in de puurste vorm.” De komende tijd gaat Arie zich nog meer richten op de verkoop
van 2e handsfietsen, elektrische fietsen en de reparatie ervan. Ook gaat hij uitbreiden.
“Driebruggen is een heel kleine markt. Hier kun je niet volledig van leven, daarom kijk ik uit naar
nog een locatie in een andere nader te bepalen gemeente waar ik mijn passie verder kan
uitbouwen.”

5-jarig bestaan

De Bruyn Fietsen bestaat alweer 5 jaar,
daarom staan er binnenkort een aantal
acties op stapel zoals onder andere de
najaarsuitverkoop.
Daarnaast komt er ook een
vernieuwde en verbeterde
webshop, die te vinden is op
www.debruynfietsen.nl
“99% van de inwoners van
Driebruggen weet De Bruyn Fietsen
inmiddels te vinden.
Een reden om door te gaan:
op naar nog 5 jaar.
Ik heet u graag welkom op
B. Doormanstraat 22,
in Driebruggen.”

Discus Fauna Plaza
Wilgenweg 19 3421 TV Oudewater
info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 12 oktober t/m 18 oktober 2020. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

De tennisballen kunnen t/m 31 oktober worden
ingeleverd.
Via de Facebookpagina van Discus Fauna Plaza én
op www.faunaplaza.nl/tennisballenactie kun je alle
informatie over de tennisballenactie vinden.

Alle Alpro
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Alle Melkunie
Breaker of Protein
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Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
hebben besloten om:
Intrekking Verkeersbesluit instellen
voetgangersgebied Visbrug, omdraaien
eenrichtingsverkeer Wijdstraat
en verplichte rijrichting kruising
Wijdstraat/Romeijnstraat te Oudewater.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op
staatscourant.nl.
Het besluit ligt van 13-10-2020 tot 24-11-2020 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 het verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
hebben besloten om
een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen
aan de Lange Burchwal 56, te Oudewater.
Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien?
De verkeersbesluiten zijn inmiddels digitaal gepubliceerd op
staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 13 oktober tot 24 november 2020 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.

13 OKTOBER 2020

Vaststelling bestemmingsplan Wijngaardstraat
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oudewater maken op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 5 oktober
2020 het bestemmingsplan 'Wijngaardstraat' met
identificatienummer
NL.IMRO.0589.bpWijngaardstraat-VA01 heeft vastgesteld.
PLANGEBIED EN DOEL
Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van het historische
centrum. De locatie wordt ten oosten begrenst door de
Wijngaardstraat en ten zuiden door de Sint Janstraat.
Het betreft de voormalige ziekenhuislocatie.
Het voornemen is om 21 sociale huurappartementen te realiseren.
INZIEN
Het bestemmingsplan is vanaf 14 oktober 2020 te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.oudewater.nl.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het
gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Op de website
vindt u de extra maatregelen die de gemeente heeft gesteld.
Wilt u de stukken op papier inzien?
Dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene
telefoonnummer 140348. Het bestemmingsplan ligt van
14 oktober t/m 24 november 2020 ter inzage.
BEROEP INSTELLEN
De beroepstermijn loopt van 14 oktober tot en met 24 november
2020. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze
tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de
termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
SCHORSING
Het indienen van een beroep schorst de werking van het
bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek
op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht
(kosten) in rekening brengen.
INWERKINGTREDING
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
M.S.M. van Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het
telefoonnummer 0348-428563.

Vaststelling bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2020 het
bestemmingsplan ‘Partiele herziening Waardsedijk 83’ met
identificatienummer NL.IMRO.0589.bppartherzwdijk83-VA01
heeft vastgesteld.

Op de website vindt u de extra maatregelen die de gemeente heeft
gesteld.
Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.
Het bestemmingsplan ligt van 14 oktober t/m 24 november 2020
ter inzage.

PLANGEBIED EN DOEL
Het plan voorziet in het herinrichten van het perceel Waardsedijk 83.
Het gaat om realiseren van een woning met diverse bijgebouwen
en het herinrichten van het perceel met gebiedseigen beplanting en
een vijver.
INZIEN
Het bestemmingsplan is van 14 oktober t/m 24 november 2020
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website
www.oudewater.nl > Inwoners > bouwen, verbouwen en slopen >
bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het
gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

BEROEP INSTELLEN
De beroepstermijn loopt van 14 oktober t/m 24 november 2020.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad
hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp
hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde
bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

SCHORSING
Het indienen van een beroep schorst de werking van het
bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op
voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten)
in rekening brengen.
INWERKINGTREDING
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
J. van Galen, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het
telefoonnummer 140348.

Ton Steenbergen kampioen bij
biljartvereniging De Uitspanning
Op woensdag 23 september en zaterdag 3 oktober werd gestreden om het
kampioenschap 2019-2020 van biljartvereniging de Uitspanning in café
Tante Pietje. Vanwege de coronacrisis was de competitie in maart stilgelegd
en werd in juni weer hervat. Na deze onwelkome onderbreking plaatsten
Fred Janmaat, Patrick Scheel, Ton Steenbergen en Koen Voorbach zich
voor de finaleronde.
De finale werd besloten gespeeld.
Na loting werd de eerste partij van de
avond gespeeld tussen Fred Janmaat en
Koen Voorbach.
Fred bleef Koen ruimschoots de baas en
won de partij in 25 beurten
In de tweede wedstrijd speelde de
kampioen van de vorige editie, Patrick
Scheel, tegen Ton Steenbergen.
Het was een spannende partij waarin
Ton aan het langste eind trok en de partij
won in 32 beurten.
De derde partij van de avond ging tussen
de verliezers van de eerste twee partijen
en ging tussen Koen Voorbach en Patrick
Scheel. Voor beide spelers was het erop

of eronder. Koen won de partij
gedecideerd en zorgde er zo voor dat de
huidige kampioen werd uitgeschakeld.
De geplande tweede finaleavond op
woensdag 30 september kon geen
doorgang vinden vanwege de nieuwe
coronamaatregelen en werd verplaatst
naar zaterdagmiddag 3 oktober.
Klokslag 2 uur werd de vierde partij van
de finaleronde gespeeld tussen
Fred Janmaat en Ton Steenbergen.
Beide spelers bleven aan elkaar gewaagd
maar het was Fred Janmaat die de partij
in zijn voordeel besliste in 29 beurten.
De een-na-laatste partij werd een clash
tussen Koen Voorbach en

Ton Steenbergen. Beide spelers gaven
elkaar geen duimbreed toe en Ton won
uiteindelijk de partij terwijl Koen nog
maar één carambole nodig had.
Ton was uitgespeeld met twee gewonnen
en één verloren partij en nam plaats in
de fictieve wachtkamer.
De laatste wedstrijd tussen Fred Janmaat
en de uitgespeelde Patrick Scheel was
beslissend. Na twee verloren wedstrijden
was het juist Patrick die goed en
geconcentreerd speelde, bij Fred lukte
het juist niet meer en verloor de wedstrijd
in 27 caramboles.
Er waren nu twee spelers die 4 punten
hadden en moesten de rekenmeesters er
aan te pas komen hoe er gemiddeld was
gespeeld. Er was een minimaal verschil
van 0,03 tussen beide spelers in het
voordeel van Ton Steenbergen en dat
betekende dat Ton Steenbergen de
nieuwe kampioen van de Uitspanning
werd.
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Eindstand Finale:

1. Ton Steenbergen 4 punten
2. Fred Janmaat
4 punten
3. Koen Voorbach 2 punten
4. Patrick Scheel 2 punten

Gevonden dieren

OUDEWATER
Ruigeweide - Kat. Rood met donkere en
lichtere strepen.
Hoenkoopse Buurtweg - Poes. Wit met
rood cypers. Op het kopje rood, rechts
meer dan links, witte neus en rechts van
de neus rode vlek; voor merendeel wit;
achter rood cypers met achterbenen ook
deels wit; rode geringde staart.
PAPEKOP
Tuurluur - ter hoogte van kruispunt met
stoplichten - Kater. Zwart met witte bef,
witte tenen, achterpoten witte sokjes;
op linkersokje van achterpoot zit een
zwarte vlek.

Alle finalisten ontvingen een mooie
trofee maar de wisselbeker is het
komende jaar in het bezit van kampioen
Ton Steenbergen! Koen Voorbach had
nog een presentje voor de scheidsrechters en schrijver waarvoor dank.

Op de foto van links naar rechts:
Koen Voorbach, Fred Janmaat, Ton Steenbergen en Patrick Scheel.
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HAASTRECHT

‘En niemand wist waarom’

VLIST

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij
die nodig heeft. Daarom zijn er steunouders. Dat zijn volwassen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week
optrekken met een kind. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen.

Steunouder Nederland actief
in de Krimpenerwaard
Sinds een jaar is Steunouder Nederland via Kwadraad Maatschappelijk werk
actief in de Krimpenerwaard. Bij dit initiatief vangen vrijwilligers een kind
van een overbelast gezin op, zodat ouders en kind op adem kunnen komen.
Vele gezinnen worden met deze hulp van een neerwaartse naar een
opwaartse spiraal geholpen. De verwachting is dat de betrokken kinderen
hiervan hun leven lang zullen profiteren.
Coördinator Steunouder
Krimpenerwaard, Petra Biemans
vertelt dat tijdens de coronacrisis de
vraag naar steunouders toenam.

Tegelijkertijd kon tijdens de lockdown
geen fysieke opvang geboden worden.
Als antwoord daarop startte men
Steunouder Light. Online is er dan

door Cees Reichard

contact met de gezinnen om een
luisterend oor te bieden aan ouders,
een kind te helpen bij het vinden van
structuur in de dag.
Gewoon een kletspraatje te maken of
samen een online spelletje te spelen.
Het Oranje Fonds was erg
gecharmeerd van dit initiatief,
en zegde Steunouder Nederland
een bijdrage van 10.000 euro toe.
De laatste tijd hebben zich veel nieuwe
vraaggezinnen gemeld, dus nieuwe
steunouders zijn hard nodig, ook voor
Steunouder Light.
Er zijn nu abri’s geplaatst met een
oproep om steunouder te worden.
Als je steunouder of steunouder Light
wilt worden kan je contact opnemen
met coördinator Steunouder
Krimpenerwaard, Petra Biemans.
Email: krimpenerwaard@steunouder.nl
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Muzikale vertelvoorstelling
op basisscholen Haastrecht
Vorige week vrijdag 9 oktober genoten kinderen van groep 1 t/m 4 van de
basisscholen in Haastrecht van de muzikale vertelvoorstelling ‘En niemand
wist waarom’ van Simone van Laar. Van begin tot eind deden de kinderen
geboeid mee aan dit zeer interactief en modern sprookje over verdrietig
mogen zijn, helpen en voor je zelf op durven komen.
De vertelling werd met live muziek
vervolmaakt door de veelzijdige muzikant
Douwe Nauta, die maar liefst vijf
instrumenten bespeelde. De kinderen
probeerden op allerlei manieren de
verdrietige koningin op te vrolijken en
dachten ook mee in oplossingen.
Acceptatie, begrip en troosten bij
verdriet, kwamen ook voorbij.
Zo vertelden de kinderen over hoe je
jezelf even terug kunt trekken, hoe je
kunt helpen, hoe goed ouders kunnen
troosten en dat spelen soms afleidt.

Ook bood een meisje hulp aan van haar
vader, die wel graag een bijrolletje in dit
stuk zou willen spelen.
De Verhalencompagnie organiseerde
deze voorstelling in het kader van de
Kinderboekenweek. Deels bekostigde
deze compagnie het optreden uit eigen
middelen, maar ook het plaatselijke
Van den Akkerfonds en de gemeente
Krimpenerwaard droegen bij. Dit alles
om de kinderen van de vertelkunst te
laten genieten en het verhalen vertellen
nog meer op de kaart te zetten.

Oranje
Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan
een sociale samenleving, waar
mensen er voor elkaar zijn en
iedereen mee kan doen.
Daarom mobiliseert, versterkt en
ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die
zorgen dat niemand er alleen
voor staat. De steun bestaat uit
inspiratie, advies, kennis en geld.
Het Fonds kan dit doen dankzij
o.a. de Postcode Loterij,
de Nederlandse Loterij, vrienden
en bedrijven.
Koning Willem-Alexander
en Koningin Maxima zijn het
beschermpaar van het
Oranje Fonds.

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit
Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met
onze redacteur ...

Cees Reichard

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl

Geslaagde voorstelling ‘En niemand wist waarom’ (foto Rein Versluis).

Deze week in Concordia
Donderdag 15 oktober
om 19.30 uur.

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

Filmavond: Jojo Rabbit

45e Dijkloop Avantri Schoonhoven
Op zaterdag 24 oktober organiseert Avantri Schoonhoven voor de
45ste keer de Dijkloop.
In verband met corona zijn er wijzigingen in het programma. Het is aan te raden de
website van Avantri goed te bekijken op www.avantri.nl.
Daar kunt u vinden wat wel en niet is toegestaan.
Alleen voorinschrijven is mogelijk tot en met 22 oktober op www.inschrijven.nl
Voor de jeugd t/m 18 jaar is er een 1.500 meter loop. Start om 11.30 uur.
Om 12.30 uur start de 7,5 km. Om 14.00 uur de halve marathon.
Voor alle afstanden is er een limiet. Avantri steunt de Zonnebloem, afdeling
Krimpenerwaard, met een bijdrage per deelnemer.
De te kloppen records voor de halve marathon bij de mannen: 1.07.56
bij de vrouwen: 1.22.45.
Alleen lopers worden toegelaten op de baan.
Plaats: het clubhuis van Avantri: Nieuwe Singel 25a.

Concordia Filmavond

Even in een andere wereld genieten van goede films. Dat kan.
Elke twee weken op donderdagavond is er in Theater Concordia een
filmavond met een zeer gevarieerd aanbod kwaliteitsfilms.
Deze films zijn echte aanraders om te zien. En om de bezoeker ook vooraf
context te geven worden de films kort toegelicht door Arthur Weghorst.
“Een heel waardevolle toevoeging”, aldus een bezoeker.
De film draait in Theater Concordia op groot scherm met een fantastisch geluid.
De zaal is huiselijk ingericht en u wordt aan uw tafeltje bediend. Daarmee wordt de
filmavond wordt natuurlijk coronaproof volgens RIVM-richtlijnen georganiseerd.
Ook worden er op de woensdagmiddag in schoolvakanties kinderfilms vertoond.
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl en te koop in
Grand Café Concordia op openingsdagen vanaf 17.00 uur.

Duitsland, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jojo is een rare jongen die
wordt opgevoed door een alleenstaande
moeder en maar één bondgenoot heeft,
zijn denkbeeldige vriend Adolf Hitler.
Zijn naïeve patriottisme wordt getest als
een jong meisje zijn wereldvisie door
elkaar gooit en hem dwingt om zijn
grootste angsten onder ogen te zien.
De film is een satire, die zich afspeelt
tijdens de Tweede Wereldoorlog en
een eenzaam Duits jongentje volgt
(Roman Griffin Davis) wiens wereldbeeld
op zijn kop staat wanneer hij ontdekt
dat zijn alleenstaande moeder (Scarlett
Johansson) een Joods meisje (Thomasin
McKenzie) op hun zolder verstopt.
Met alleen zijn idiote en denkbeeldige
vriend, Adolf Hitler (Taika Waititi)
aan zijn zij, moet Jojo zijn blinde vlek
van nationalisme onder ogen zien.

Zondag 18 oktober
om 13.00 en om 15.30 uur

Live op Zondag:
The Rocking Players
The Rocking Players komen met een
repertoire van de jaren ’50 tot heden en
spelen o.a. de volgende muziekstijlen:
Rock ’n Roll, Country, Pop, Disco, Soul,
Funk, Nederlandstalig, Indonesisch en
nog veel meer. The Rocking Players
hebben een ruime ervaring in de muziek.
Zij treden regelmatig op bij diverse
gelegenheden. Denk hierbij aan Indische
feesten, pasar malams, recepties,
bruiloften, bedrijfsfeesten, kroegen/
cafe’s, boottochten, beurzen, et cetera.
Zij treden ook jaarlijks op bij hotel Indalo
in Spanje, Santa Susana.

PAGINA 10

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

13 OKTOBER 2020

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

www.instagram.com/gemeentemontfoort

dinsdag 13 oktober 2020

Begrotingsbehandeling door raad
Montfoort verschoven
In tegenstelling tot wat eerder gemeld is, is de begrotingsbehandeling in de tijd verschoven.
In plaats van 14 oktober zal de commissie Financien op maandag 2 november vergaderen.
De begrotingsraad zal een week later op maandag 9 november plaatsvinden. De agenda’s blijven onveranderd.
De raad zal het op beide avonden gaan hebben over de
najaarsrapportage 2020 en de programmabegroting 2021.
De raad vergadert ook in november nog steeds digitaal.
Dat houdt in dat een half uur voor de start van een

vergadering bij de betreffende agenda op internet een
link geplaats wordt naar YouTube waar de vergadering
live wordt uitgezonden. De agenda’s zijn te vinden op
https://ris2.ibabs.eu/montfoort

Volg ons op Instagram
Wij zijn nu ook te volgen op
instagram @gemeentemontfoort.
Daar zullen we regelmatig berichten posten om alle
inwoners te informeren over wat er speelt binnen
onze gemeente.
Daarnaast blijven we actief op Facebook, Twitter
en plaatsen we berichten op onze website.
Dus volg ons en blijf op de hoogte!

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
vanaf 1 oktober
Er geldt een tijdelijke, versoepelde regeling om
zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te
ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Het kabinet besloot eerder besloten om deze regeling te
verlengen tot eind september (Tozo2).
De regering heeft de Tozo-regeling nogmaals verlengd
omdat de gevolgen van de coronacrisis na 1 oktober niet
voor iedereen voorbij zijn. Mogelijk geldt dat ook voor u
en kan het even duren voordat u voldoende inkomsten
heeft. De verlenging van de Tozo is bedoeld om u de tijd
en (ﬁnanciële) ondersteuning te bieden om u te kunnen
oriënteren op de toekomst. En om te onderzoeken of u
uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige

situatie of dat het beter voor u is om ander werk te gaan
doen, als zelfstandige of in loondienst. Tozo 3 loopt van
oktober 2020 tot en met maart 2021. Tozo 3 is in grote
lijnen gelijk aan Tozo 2.
FermWerk voert de regeling uit voor zelfstandig
ondernemers uit de gemeente Montfoort. Aanmelden
voor deze regeling kan via de website van Fermwerk.
Kijk voor meer informatie over deze regeling en de
voorwaarden op de website van FermWerk:
www.fermwerk.nl/uw-inkomen/aanvragen-uitkering/
tozo-tijdelijke-overbruggingsmaatregel-zelfstandigondernemers

Reminder online slotbijeenkomst
verkeer binnenstad Montfoort
De afgelopen maanden hebben wij via BUURbook,
samen met inwoners, ondernemers en organisaties
gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor een
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Graag nodigen wij u uit op donderdag 15 oktober
vanaf 19:30 uur voor een interactieve, online
slotbijeenkomst over het concept
uitvoeringsprogramma voor het verkeer in de
binnenstad van Montfoort.

Online slotbijeenkomst verkeer Binnenstad
Montfoort

Wij organiseren een online interactieve presentatie.
Op donderdag 15 oktober van 19.30 uur
(live vanaf 19.15 uur om beeld en geluid te testen en in
te loggen) tot 21.00 uur wordt het uitvoeringsprogramma
aan u gepresenteerd.
Tijdens de presentatie is het mogelijk om via BUURbook
vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
Waar mogelijk beantwoorden we deze vragen live tijdens
de sessie of anders zo snel mogelijk na de sessie.

De onlinepresentatie is te volgen
op https://montfoort.buurbook.nl.
Kijkt u bij voorkeur op een PC of laptop, dan kunt u
tegelijkertijd ook stemmen en reageren. De app is
daarvoor minder geschikt. Om de onlinepresentatie te
kunnen volgen heeft u geen BUURbook-account nodig.
Om te reageren is wel een BUURbook-account nodig en
dient u te zorgen dat u ingelogd bent. U kunt een account
aanmaken via https://montfoort.BUURbook.nl/inschrijven
Wilt u de livestream, de dialoog en het verslag van de
vorige bijeenkomsten nog even terugkijken dan kunt u
deze vinden op BUURbook via
www.montfoort.buurbook.nl/livestream.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wenst u meer informatie?
Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl.
U kunt ook contact opnemen met M. Visser
via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl.

Afvalkalender OKTOBER 2020

Energieambassadeur,
iets voor jou?
Energie-ambassadeurs zijn enthousiaste bewoners
die als vrijwilliger in hun eigen buurt aan de slag
gaan met energiebesparing en buurt- en
straatgenoten willen stimuleren mee te doen.
Vanuit het Platform Duurzaam Montfoort en met
ondersteuning van Natuur en Milieu Federatie Utrecht,
Gemeente Montfoort en Energiecoöperatie Energie-U
willen we zoveel mogelijk bewoners helpen om
(gezamenlijk) hun woning te isoleren, energie te
besparen en zelf energie op te wekken.

Wij bieden:
•

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).

•
•

Opleiding en ondersteuning vanuit
Natuur en Milieu Federatie Utrecht, Energie-U,
en de Gemeente Montfoort.
Opleiding voor het werken met een warmte camera.
Samenwerking met een inspirerend team
van collega-ambassadeurs.
Veel vrijheid om een eigen invulling te geven
aan je activiteiten
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Vrijwillige inzet om in de eigen wijk en gemeente
bewoners te interesseren voor woningisolatie, energie
besparen of (collectief) energie opwekken.
Dit kan op vele manieren, concreet door het meedoen bij
het houden van warmtescans, het houden van
keukentafelgesprekken over energiebesparing of het
organiseren van een informatieavond over een bepaald
onderwerp.
Maar, het kan ook door het opzetten van een eigen
initiatief waarbij we je kunnen ondersteunen met ons
netwerk en diverse trainingen van NMU.
Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het collectief
opwekken van buurtwarmte of energie.

Interesse om mee te doen?
Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Lijkt het je wat of ken je mensen in jouw omgeving die
graag met hun buurtgenoten aan de slag gaan?
Of wil je meer weten? Kijk op www.duurzaammontfoort.nl
of meldt je aan bij info@duurzaammontfoort.nl.

vervolg op pagina 2
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Openbare bekendmakingen
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
“Verleende omgevingsvergunning”.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 14 oktober 2020.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
21 oktober 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 5-10-2020
Z/20/170573
Cattenbroekerdijk 22 A in
Linschoten
Verplaatsen en realiseren vaste
mestopslag.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat

Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt
zien kunt u hiervoor een afspraak
maken met de bouwbalie via
www.montfoort.nl
of tel: 0348-476 400.
Verleende omgevingsvergunning
• 07-10-2020
Z/20/169121
Liefhovendijk 2 in Linschoten
Het renoveren van de
toegangspoort.

• 07-10-2020
Z/20/167333
Burggraaf Zwederlaan 40 in
Montfoort
Plaatsing van erker aan de
voorzijde.
• 30-09-2020
Z/20/169048
Liefhovendijk 18 in Lintschoten
Een muurdoorbraak op de begane
grond.

Overig
Ontwerp omgevingsvergunning
Noord Linschoterdijk 6 te
Linschoten
Burgemeester en wethouders van
gemeente Montfoort maken bekend
dat met ingang van 14 oktober 2020
gedurende 6 weken (t/m 26 november
2020) het volgende ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken ter inzage
ligt:
• 14-10-2020
Z/2019/148207
Olonr. 4637235
Noord Linschoterdijk 6 in
Linschoten
Verbouw en wijziging van het
gebruik van het rijksmonument
‘Hoeve Parkzicht’.

Burgemeester en wethouders hebben
het voornemen om met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3e van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht af te
wijken van het bestemmingsplan ‘
1e herziening Buitengebied 2012’ om
bovengenoemd bouwplan mogelijk te
maken.

INZAGE

Het ontwerpbesluit ligt met de
bijbehorende stukken ter inzage in het
gemeentehuis te Montfoort.
U kunt een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl,
bezoekadres Kasteelplein 5, 3417 JG
te Montfoort, om de stukken in te
zien. Tevens is het ruimtelijk plan
- NL.IMRO.0335.OVNLinsdijk6-ON01
- digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Regio Utrecht, postbus 13101,
3507 LC Utrecht. De zienswijze dient
de volgende informatie te bevatten:
naam en adres van de indiener,
datum, reden van de zienswijze en op
welk ontwerpbesluit de zienswijze
betrekking heeft. Graag hierbij het
kenmerk Z/2019/148207 in het
onderwerp opnemen. Voor het
doorgeven van een mondelinge
zienswijze wordt u verzocht een
afspraak te maken met
dhr. H.A. de Jong via
tel. 088-0225000.

ZIENSWIJZEN

Gedurende genoemde termijn van
zes weken kan iedereen zowel een
schriftelijke als mondelinge zienswijze
indienen op het ontwerpbesluit.
Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Montfoort, p/a Omgevingsdienst

Montfoort, 13 oktober
2020Burgemeester 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 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Les Femmes des Coeurs lanceren kinderraad voor alle kinderen van Knopengein

De Confetti’s …

‘Dit carnavalsjaar geven we hen cadeau!’
Omdat carnaval dit jaar anders gaat zijn dan anders, komen
Les Femmes des Coeurs met een kinderraad voor alle kinderen uit
Knopengein (Montfoort), de Confetti’s. Roxan Verheul van de commissie
Kinderraad vertelt: “De kinderen in Montfoort genieten altijd enorm van de
vele activiteiten die door verschillende verenigingen georganiseerd worden.
Helaas konden er daarvan dit jaar heel veel niet (helemaal) doorgaan;
natuurlijk door corona. Daarom willen wij ze wat teruggeven, zodat zij weer
onbezorgd kunnen genieten en spelen met elkaar. Dit carnavalsjaar geven
wij hen cadeau!”
Sinds een aantal jaar was er al een raad
van elf van de Howiblo in groep 8,
maar dat was vooral een initiatief dat
binnen de school zelf plaatsvond.
Om alle kinderen volledig te betrekken bij
het aankomende carnaval, ontstond het
idee voor de Confetti’s. Dit is een
kinderraad van elf waar alle kinderen van
de groepen 7 en 8 zich voor op kunnen
geven. Deze kinderen gaan met elkaar de
activiteiten bedenken en organiseren
voor alle kinderen uit Montfoort.
“Want feesten, doen we samen!
Natuurlijk is onze wens om de Confetti’s
de komende jaren verder door te zetten”,
aldus Roxan.

door Sjoukje Dijkstra

Kinderen die zich willen aanmelden
kunnen dat doen vóór 23 oktober met
een filmpje. In dat filmpje laten ze zien
waarom zij een perfecte Confetti zijn.
Tussen 24 oktober en 1 november horen
de kinderen van de Femmes persoonlijk
of ze bij de Confetti’s zitten. “Daar gaan
we ze mee verrassen!” Waar een Confetti
aan moet voldoen, weet Roxan goed uit
te leggen. “Confetti’s zijn kleurrijk en
bewegen in het rond. Eigenlijk word je
altijd vrolijk als je ze ziet. En met
Confetti’s is het feest! Je moet natuurlijk
van carnaval houden en houdt ervan om
leuke dingen te bedenken.”

Confetti’s zijn kleurrijk en bewegen in het rond. Eigenlijk word je altijd vrolijk als je
ze ziet. Met Confetti’s is het feest!

Word een Confetti

Zit je in groep 7 of 8 en woon je in Montfoort of Linschoten?
Ga naar www.lesfemmesdescoeurs.nl/deconfettis om je aan te melden.
Doe dit voor 23 oktober.

Tussen 24 oktober en 1 november
horen aspirerende Confetti’s of zij
erbij zitten of niet…

“7 november is dan een superbelangrijke
dag! Want de elf Confetti’s worden om
19.00 uur het podium op gestrooid.
Vanuit een livestream kan iedereen
meekijken. Op het podium gaan ze
allemaal dingen doen die met carnaval te
maken hebben.” Een echte raad van elf
heeft natuurlijk een Prins of Prinses
Carnaval. Dus de Confetti’s ook.
“Bij hun aanmelding mogen Confetti’s
zeggen of ze dat leuk vinden om te doen.
Drie kinderen mogen tijdens de
livestream hun talent hiervoor laten zien.
De jury kiest wie de Prins of Prinses van
de Confetti’s wordt. Super spannend,
want wie heeft de C-Factor?”
Roxan benadrukt dat data en geplande
events nog onder voorbehoud zijn.
“Natuurlijk houden wij ons aan alle
afspraken. De burgemeester heeft ons
goed uitgelegd wat wel en niet kan.
Gezondheid is het belangrijkste.
En een veilig (online)feestje, dan kan!
Het kan natuurlijk zijn dat de regels
veranderen en dat is niet altijd leuk.
Dan moeten we opnieuw kijken wat we
kunnen organiseren. Inmiddels zijn we
gelukkig wel een beetje gewend aan die
veranderingen.” Ze vervolgt:
“De Confetti’s gaan activiteiten
organiseren en doen die allemaal zo,
dat ze binnen de RIVM maatregelen
passen. Tiktoks maken, online challenges
bedenken, een legomasterswedstrijd
organiseren, vloggen, een ontwerpwedstrijd organiseren, meedoen aan een
workshop... et cetera.”
Al met al heeft ze er erg veel zin in, en
ze hoopt de kinderen van Knopengein
ook. “Door die corona zijn er dit jaar
geen grote feesten. Toch kunnen we een
heleboel leuke dingen doen. Want kijk
nog eens even wat voor leuke dingen
hierboven genoemd worden! Confetti’s
zullen door heel Knopengein te zien zijn.
Dus eigenlijk word je een beetje
beroemd, als Confetti.” Voor alle
kinderen van Knopengein heeft Roxan
een laatste boodschap:
“Vanaf 7 november gaan jullie er een
heel tof carnaval van maken! Samen met
de nieuwe Prinses van Les Femmes des
Coeurs…”

Zelfreflectie

Column

In Staphorst ging het fout. Of toch niet? 600 mensen in een kerk waar
2300 mensen inpassen? Wat is daar mis mee, als de 1,5 meter in acht
wordt genomen? Nu lijkt het zingen dan wat minder handig, maar ook
als daar voldoende afstand tussen zit en de ventilatie is goed, zou het
dus geen probleem moeten zijn. Het probleem van Staphorst vind ik
persoonlijk vooral dat een journalist bij wijze van spreken voor een
gebouw gaat liggen om te wachten op het juiste plaatje.
Beeldvorming. Het is zo belangrijk. Alleen zien we vaak niet wat er
om de camera heen gebeurt.
Iedere journalist heeft wel eens die neiging: om een eigen vooroordeel
te onderzoeken, om dat liefst bevestigd te zien. Op aanraden van
dominee Simons keek ik even in de spiegel. Het is zo gemakkelijk om
iemand iets in de mond te leggen. Hoe? Onbewust vroeg ik de
kleindochter van Dirk de Jong: ‘Je zult wel trots zijn’. Natuurlijk is ze
trots. Beter had ik kunnen vragen: Hoe voel je je met wat je opa heeft
bereikt? Dat is dan nog maar een onschuldig voorbeeld.
Omdat ik wilde weten hoe het hier in Montfoort ging met de kerken,
nu ze alweer zo onder het vergrootglas liggen, deed ik een rondje.
Wat veel mensen niet weten is dat bepaalde eventlocaties en theaters
mochten afwijken van de dertig mensenregel. Ik noem: Carré
(250 mensen), maar ook de Brabanthallen, waar er nog meer in
mogen. Als je dan kijkt naar de Hervormde Gemeente hier, dan
hebben ze het keurig geregeld. Zelfs nog afschalen naar de helft van
de mensen die erin mogen…
Niemand vindt de maatregels leuk. Toch proberen we ons er met z’n
allen aan te houden. Waarom het dan nodig is continu elkaar de maat
te nemen, vind ik onbegrijpelijk. Als een kroeg drie minuten na 22.00
uur de deuren sluit, moet zo’n kroeg dan een boete krijgen?
Natuurlijk niet. Dat noemen terecht - met een minder netjes woord regelneukerij. Terwijl we maatwerk nodig hebben en zelfreflectie, want
als we wat vaker in de spiegel zouden kijken, zouden we misschien
ook zien dat we zelf het ook niet altijd zo perfect doen. Dan is begrip
voor fouten van anderen vanzelf groter.
Sjoukje Dijkstra.

PAGINA 12

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

LINSCHOTEN

13 OKTOBER 2020

MONTFOORT

Dirk de Jong presenteert boek aan
‘Vrienden van de Kinderboerderij Montfoort’
‘Er zijn veel wilde verhalen over het Stadspark Montfoort.
Overal zit een kern van waarheid in…’
Na de geschiedenis van het Montfoortse Stadspark flink uitgepluisd te
hebben, is het er dan toch: het boek van Dirk de Jong ‘Getijden van het
Stadspark Montfoort’. Afgelopen zaterdag presenteerde en signeerde Dirk
zijn boek voor de Vrienden van de Kinderboerderij. Inmiddels zijn dat zo’n
veertig mensen, die ook allemaal kwamen opdagen…
“Ik ben al Vriend van de Stichting vanaf het begin”, aldus Arjan Vermeulen,
die verheugd als een van de eersten een gesigneerd exemplaar in ontvangst
mocht nemen. Net als de meesten hier, werd hij Vriend van de Kinderboerderij,
omdat hij de Kinderboerderij en Dirk een warm hart toedraagt.
“Ik loop er altijd wel even langs.”

Dirk overhandigde zijn boek als eerst aan zijn kleindochter Phoebe - links en ‘bonus-kleindochter’ Lopke - rechts.
De Vrienden van de Kinderboerderij
werden warm onthaald met koffie, thee
of warme chocolademelk en appeltaart
en -cake, gebakken met verschillende
appelsoorten van de bomen in het
Stadspark. Nadat de stoeltjes en banken
waren afgedroogd, kon iedereen
plaatsnemen. Allemaal op redelijke
afstand van elkaar in de buitenlucht.

Tijdens een regenbui, waarbij iedereen
wegkroop onder meegebrachte
paraplu’s, vertelde Dirk trots over zijn
boek, dat volgens hem mooier was
geworden dan hij had gedacht.
Het boek ‘Getijden in Stadspark
Montfoort’ is verkrijgbaar bij de
Kinderboerderij en straks ook bij
Stichting Oud Montfoort.

Plukfeestje

door Sjoukje Dijkstra

De boekpresentatie had eigenlijk een
plukfeestje moeten worden, maar dat
ging helaas niet. “Daarvoor was de groep
te groot”, aldus Dirk. “Bovendien hangt
er nu niet zoveel meer… maar we
hebben nog wel wat kunnen redden.
Daar is iedereen nu van het eten: de
appelcake en -taart die jullie nuttigen zijn
gemaakt met vier soorten appels uit dit
park.” Over elk van die vier soorten wist
Dirk veel te vertellen. “Het staat ook
allemaal in mijn boek.” En passant liet hij
vallen dat de fruitbomen in november
allemaal gesnoeid zouden worden.
Deze keer niet door de gemeente, maar
door de Hoogstambrigade Utrechtse
Waarden die gespecialiseerd is in snoeien
van boomgaarden. Volgens Dirk werd dit
werk normaal gesproken door de
gemeente gedaan, maar zo zei hij:
“Er zit te veel hout in de bomen.
Dus er moet goed gesnoeid worden.
Dan krijg je een betere opbrengst.”
“In elke oogst zit verschil”, aldus Dirk.
“Geen jaar is hetzelfde. Die oude
fruitrassen zijn van veel dingen
afhankelijk. Het hangt er sterk vanaf wat
voor winter je gehad hebt, wel of geen
nachtvorst en of je goed bemest, en dat
wordt hier in het Stadspark niet zo goed
gedaan. Dan hebben sommige rassen
ook nog een beurtjaar. Het ene jaar veel
vruchten en het jaar daarop bijna niks.
Dit feest kun je dus elk jaar herhalen.
Als je dan elk jaar ook nog andere
bakkers hebt, heb je ook elk jaar andere
taarten.”
Na een korte pauze, waarbij Dirk zich
afvroeg of hij moest wachten met het
boek tot de regen voorbij was…
vervolgde Dirk zijn verhaal:
“Heeft iedereen al koffie gehad?
Anders moeten jullie het even aan een
van de jonge dames vragen, die jullie
graag iets te drinken geven…”
Ondertussen hield Nathan den Boer (6)
heel behulpzaam een paraplu boven
Dirks hoofd, zodat Dirk droog bleef.
Dat kon Dirk wel waarderen. “Ik sta hier
droog en warm, maar ik hoor dat jullie
het koud krijgen.” Gegniffel volgde.

“Jullie hoorden dat
we boek over het
park gingen
schrijven. Dat boek
is er nu en ik ben
er trots op. Het is
helemaal in kleur,
en het gaat over de
Nathan (6) deed hard zijn best om Dirk de Jong droog te
geschiedenis en
houden, terwijl Dirk sprak over zijn boek.
ontstaan van dit
park. Dat gaat terug
tot in 1647… Er doen veel wilde
van gestaag druppen in een hevige
verhalen de ronde. Wat ik heb gedaan is
plensbui. Daar overhandigde hij zijn boek
geprobeerd uit te zoeken wat er van waar
met persoonlijke tekst aan voor hem
is. Het leuke is dat al deze verhalen
belangrijke personen, kleindochter
allemaal een stukje waarheid bevatten.”
Phoebe (18) en bonus-kleindochter
Zo vertelde hij dat het Stadspark tot
Lopke (18). Over kleindochter Phoebe
1975 eigendom was van familie
sprak Dirk: “Ik heb er maar een, daar
De Gelder. “Toen werd het verkocht aan
ben ik zuinig op. Als ik haar roep, zeg ik
de gemeente onder dreiging van een
altijd: ‘Mijn allerliefste kind’.”
onteigening. Op voorwaarde dat er geen
Kleindochter Phoebe die erg trots zegt te
woningbouw mocht plaatsvonden, werd
zijn op haar opa, lijkt ook in interesses
het uiteindelijk voor te weinig geld
op haar opa. Dirk zegt: “Ik heb haar van
verkocht. In het park stond een oude
kleins af aan, alle vogelnamen, bloemen
toren, die was omgebouwd tot een huisje
en plantennamen geleerd. Haar eerste
voor recreatie. Dit werd ontdekt door de
woordje was ook niet papa, mama of
jeugd van Montfoort die hier dingen
opa, maar kraai. Ik weet het nog goed:
deden, die vooral gemeenteambtenaren
ik had haar in draagzak op mijn borst.
niet leuk vonden. Het huisje werd toen
In een keer ging dat handje omhoog.
met de grond gelijk gemaakt. Dat is
Ze wees. ‘Kraai’, zei ze, toen er een paar
Montfoort op z’n smalst”, aldus Dirk.
torenkraaien overvlogen. Phoebe
“Zonder historisch besef. Dit huisje was
grinnikt: “Dat weet ik niet meer hoor…”
namelijk gebouwd van het restje van de
“Kom op tekenen!”, riep Cassandra, ook
duiventoren die bij het kasteel hoorde.
een bijzonder betrokken vrijwilligster, die
Op luchtfoto’s uit 1924 en 1934 staat
de Vrienden van de Kinderboerderij
die er nog, in vol ornaat.” Behalve de
opzette. “Iedereen gaat om de beurt naar
geschiedenis komt ook de natuur in het
binnen voor het boek met handtekening
park uitgebreid aan bod. Zo gaat het
van Dirk.” “Moet ik ze allemaal
over de vruchten, kruiden en soorten
tekenen?”, vroeg Dirk. “Ja zeker. Dat is
fruit die er te oogsten zijn, en wat er te
toch leuk!” Al snel kwam de signeersessie
zien is als je goed kijkt. Daarnaast gaat
op gang, waarbij Dirk de tijd nam om
het boek ook over de kinderboerderij met
iedereen ook nog ‘Veel leesplezier’ toe te
prachtige verhalen omtrent de
wensen met zijn boek… “Ik betaal het
verschillende dieren die er huizen.
boek later wel Dirk”, aldus een van de
geïnteresseerden. “Is goed”, zei Dirk.
Kraai
Het boek ‘Getijden in Stadspark
Ondanks de regen hingen toehoorders
Montfoort’ is voor 15 euro te koop in de
aan Dirks lippen, die maar wat graag uit
morgenuren bij de Kinderboerderij
de doeken deed waar zijn boek over gaat.
Montfoort.
Zijn boek presenteren deed hij liever in
de deuropening van het gebouwtje van
de IJsclub nu de regen over was gegaan

Ondernemers uit de regio
Lokaal betrokken supermarktmanager Peter Adema van Albert Heijn
Montfoort stelt zich voor

Zonnepanelen simpel en veilig op dak,
niet in weiland
Zonnepanelen op agrarische grond is geen oplossing. De weinige ruimte die er nog is hebben we
nu of in de toekomst hard nodig en is peperduur. Er zijn nog steeds vele hellende daken zonder
zonnepanelen, ook wel PV genoemd. PV-panelen zijn niet te zwaar voor een dak en ook niet
brandgevaarlijk bij een goede montage.
Dakpannen wegen tussen de 32 en 45 kg per m2. Bij vervanging van dakpannen door verzinkte
stalen golfplaten, geschroefd op de panlatten, is het dak waterdicht. De daarop geschroefde
PV-panelen m.b.v. kleine standaard adapters wegen in totaliteit minder dan de dakpannen.
Stalen golfplaat weegt 5 kg per m2, een paneel 11 tot 12 kg en met enig klein materiaal en
adapters e.d. kom je op hooguit totaal 18 kg per m2. Dat is veel minder dan het gewicht van de
dakpannen. Overigens sluit golfplaat met een kleine golf, i.p.v. een grote golf, beter aan bij de
rest van de dakpannen die op het dak blijven liggen.
De manier van montage van de PV-panelen is belangrijk voor de noodzakelijke ventilatie en
voorkomt oververhitting. Bij toepassing van een golfplaat is er voldoende ventilatieruimte onder
de PV-panelen. Wat dat betreft is er weinig verschil met panelen die op dakpannen zijn
gemonteerd.
En mocht er in het uiterst zeldzame geval brand ontstaan, dan biedt het gebruik van een stalen
golfplaat bescherming aan het onderliggende dak. Zelfs als de golfplaat direct op het houten
dakbeschot is geschroefd.
Bij de populaire indak-montagesystemen, die er strak uitzien, is de ventilatie vaak twijfelachtig.
www.zonnekaart.nl geeft aan of de daksituatie gunstig is voor PV-panelen.
Het instralingsdiagram geeft nog meer inzicht.
Stimuleer zonnepanelen op de daken, ook het terrein van de voormalige vuilstort is een prima
locatie, maar zet ze niet in het weiland.
Sjaak van Benten, Montfoort.

“Montfoort is een stad, waarin iedereen elkaar
kent. Dat is de kracht van deze winkel.”
Al twintig jaar werkt hij voor Albert Heijn, sinds een half jaar als supermarktmanager van Albert Heijn in Montfoort. Peter Adema, die het blauwe bloed
inmiddels door de aderen heeft stromen, is hier op zijn plek. Hij is vastbesloten zijn
winkel goed op de kaart te zetten.
Zo introduceerde hij ook het voorstelrondje op Facebook, waarbij medewerkers in het zonnetje
worden gezet. Medewerkers én klanten waarderen dit erg. “Verder maken we de sier met onze
prijsfavorieten, onze mooie groente- en fruitafdeling, onze fantastische medewerkers en fijne
klanten. We onderscheiden ons met een ouderenuurtje. Dat nu is uitgebreid met een uur extra.
Daarbij zijn we standaard zondag open en hebben we sinds een paar weken een speciaal
aangeschafte carcleaner. Hiermee willen wij ons steentje bijdragen aan de veiligheid van onze
medewerkers en klanten.”
Peter raakt lokaal steeds meer betrokken: “We hebben acties met de Voedselbank, sponsoren
diverse bedrijven in Montfoort en met carnaval gaan we ook iets leuks doen.” Wat dat is, daarover
wil hij nog niet alles verklappen. Wel laat hij weten dat er leuke prijzen te winnen zijn, zoals een
minuut gratis winkelen. Als het kan is hij zes dagen per week in zijn winkel te vinden: “Medewerkers
hier zijn betrokken en loyaal. Hoe we als team functioneren, heb ik nog in weinig winkels zo
meegemaakt.” Ook al woont hij zelf in Driebergen, Montfoort zit hem inmiddels in het hart.
“Het is een stad, waarin iedereen elkaar kent. Dat is de kracht van deze winkel. Het interne motto
van onze winkel is: Met elkaar, voor elkaar. We moeten het samen doen. Zo snap ik dat het
carnaval onder druk staat. Dan willen we graag wat voor ze doen. Ook adviseer ik mijn
medewerkers altijd te tanken bij Tuls. Dat is waar we voor staan. Lokaal elkaar helpen en elkaar
wat gunnen.”

Met spoed gezocht:
Voorzitter voor de Zonnebloem afdeling
Montfoort/Linschoten
Voor de Zonnebloem afdeling Montfoort/Linschoten is het
bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Als voorzitter van de Zonnebloem ben je de spil in het
web van onze verenging.
Wij zijn een gezellige vereniging dat met name activiteiten
organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking
in Montfoort/Linschoten. Onze verenging telt op dit
moment 37 vrijwilligers waarvan er 5 bestuursleden zijn.
Ben of ken jij iemand met ambitie voor een
bestuursfunctie?
Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met de secretaris van onze
verenging: eliannevanhofwegen@live.nl en/of neem een
bezoek op www.zonnebloem.nl/montfoort

Peter Adema laat zien hoe de carcleaner werkt. Voor de foto ging heel even het
mondkapje af dat hij in de winkel normaal gesproken wel draagt.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Rohda - Linschoten 0-4

Montfoort opnieuw onderuit
Montfoort S.V.’19 - SV Huizen 0-3

door Joop Kurver

Montfoort kreeg afgelopen zaterdag een sterke tegenstander, het ambitieuze en
medetitelkandidaat Huizen op bezoek. De thuisploeg werd vanaf de aftrap direct
in de verdediging gespeeld en Huizen had even het veldoverwicht. Toch wisten
The Blue Lions het spel meer en meer naar zich toe te trekken en werd
Montfoort steeds gevaarlijker. Het ontbrak echter aan de precisie en dat kleine
beetje geluk om de openingstreffer te scoren.
Na het pareren van een hard schot kon
Vianen de inzet van Lo-Asioe uit de
rebound niet keren, en scoorde Huizen
tegen de verhouding in al vroeg in de
tweede helft de 0-1. Montfoort ging op
jacht naar de gelijkmaker….
Om 14.42 uur floot scheidsrechter,
dhr. Eren Nurettin voor de aanvang van
de wedstrijd. De weergoden waren niet
echt gunstig gestemd
want de wedstrijd is bijna
niet droog geweest en af
en toe regende het
pijpenstelen. Het naar de
tribune gevluchte publiek
zag een enerverende
wedstrijd, waarin
Montfoort lange tijd liet
zien zich te kunnen
meten met deze sterke
tegenstander.

raamwerk. Montfoort streed en werkte
hard, maar moest helaas zonder
doelpunten naar de kleedkamers voor de
warme thee.

Robin Vianen

In de tweede helft gingen beide ploegen
fel van start waarbij Montfoort zo snel
mogelijk de gelijkmaker wilde forceren.
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fantastische wijze lang in de wedstrijd,
én lang in de strijd voor de gelijkmaker.
Maar de vele aanvallen van Montfoort
strandden telkens in een ook zeer sterk
spelende defensie van Huizen.
Het kon bijna niet uitblijven, maar
invaller Dubbelman verlengde na de
zoveelste counter in de 84e minuut, de
bal uit een voorzet en verraste Vianen
door in de verre hoek de 0-2 te scoren.
De weerstand bij de thuisploeg leek
gebroken want drie minuten later bracht
Visser zijn ploeg op een verdiende,
maar enigszins geflatteerde eindstand
van 0-3.

Gretigheid was een van de wapens van de mannen van Pieter Ooms.
Daarover was zijn collega Linstra minder te spreken. Dat gold ook voor de
omstandigheden. Waar de ploeg uit Bodegraven gewend is aan
‘natuurgras’, moesten de blauwhemden noodgedwongen acteren op het
kunstgrasveld, waaraan Linschoten meer gewend is. Pluvius had zijn werk
gedaan en de consul handelde naar bevinden. De bezoekers wonnen verdiend met 0-4.
Binnen vijf minuten spelen stond er een 0-2 voorsprong op het bord. Eerst zorgde Rohdaverdediger Berends voor een eigen doelpunt door doelman Spannemaker koppend te
verrassen bij een voorzet van Nick de Langen; 0-1 (2e min) en nog geen 3 minuten later
zorgde een snelle aanval over de linkerflank voor een verdubbeling van de stand; 0-2 door
De Vormer op aangeven van Da Cruz. Tot de middenlijn combineerde Rohda ‘76 leuk, maar
de verdediging van Linschoten stond als een huis. Het centrale duo Rueben Keereweer en
Dion Braakensiek hadden de gevaarlijke spits in hun broekzak en vanaf de zijkanten kwam
geen enkel gevaar. Twee counters die snel en doeltreffend werden uitgevoerd brachten de
stand nog voor de rust op 0-4. Doelpuntenmakers waren Sam da Cruz (aangever De Vormer)
en De Vormer (assist Da Cruz). De Bodegraafse weerstand was hiermee gebroken. Te meer
omdat aanvoerder Van Waveren na een overtreding de rust niet haalde en de kleedkamer
voortijdig mocht opzoeken.
Tegen tien Rohda-spelers speelden de Linschotenaren de wedstrijd in de tweede helft zonder
problemen uit. Rohda deed slechts aan het voorkomen van een nog grotere nederlaag en
wist de defensie van Linschoten geen moment te verontrusten.

De duiven vlogen

De laatste uitslagen bij postduivenvereniging de Zwaluw
over het vliegjaar 2020 zijn bekend:

Emrie Bakker

Na de eerste aanvallen
van Huizen
kreeg Emrie Bakker na
het doorkoppen van de
bal van Christiaan Perrier
in de 6e minuut een
goede mogelijkheid, die
geen doel trof. In 15e
minuut passte Perrier
opnieuw op de
opkomende Bakker die
iedereen te snel af was
en zijn broer Timo
bereikte, die echter naast
schoot. Acht minuten
later volgde een prima
aanval op rechts waarbij
Emrie Bakker de bal
uitstekend voorgaf en
Perrier richting doelman
Hensen kopte. Die wist
De inzet van de goed spelende Wouter Scholman.
de bal te keren, maar
Timo Bakker kon uit de
Wellicht iets té gretig want de ruimtes bij
rebound de bal in de touwen tikken. Tot
de thuisploeg achterin werd steeds groter.
ieders ontsteltenis en ongeloof werd het
De Huizenaren kregen daardoor in de
doelpunt wegens vermeend buitenspel
counter diverse grote kansen.
afgekeurd.
Een hoofdrol was weggelegd voor Robin
Na een half uur spelen schoot Nicky
Vianen die weergaloos stond te keepen
Besamusca vanaf de tweede lijn een
en de meest onwaarschijnlijke reddingen
prima schot op het Huizen doel, maar
liet zien. Hij hield zijn ploeg op een
keeper Hensen tikte de bal buiten het

Generaal kampioenschap
1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Cees Spelt
4. Cor van der Laar
5. Chris Busscher
6. Paul Houdijk
7. Koning-Stekelenburg
8. Andre Houdijk

Aangewezen
1. Overbeek-Rijsbergen
2. Comb. Wouters
3. Cees Spelt
4. Andre Houdijk
5. Paul Houdijk
6. Cor van der Laar
7. Chris Busscher
8. Koning-Stekelenburg

Duifkampioenschap
1. Overbeek-Rijsbergen
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Comb. Wouters
4. Comb. Wouters
5. Overbeek-Rijsbergen
6. Comb. Wouters
7. Comb. Wouters
8. Overbeek-Rijsbergen

Keizergeneraal
1. Overbeek-Rijsbergen
2. Comb. Wouters
3. Cees Spelt
4. Cor van der Laar
5. Paul Houdijk
6. Andre Houdijk
7. Chris Busscher
8. Koning-Stekelenburg
9. W en R Groen
10.Houdijker en Zn

11. Hans van Zuijlen
12.Dennis Pellegron
13. Nico Kool
14.Ferry Arreman
15. Paul Satink
16.Gijsbert Broekhuizen
17. Arno Buijs
18. Herman van Kats
19. John van Miltenburg
20.Arno Borst

21. Peter van Schaik
22. Arie Plomp
23.Hans van Alphen

Jubileumjaar

Volgende week zaterdag 17 oktober
moet Montfoort naar Langbroek voor
de wedstrijd tegen SVL, de nummer 4
op de ranglijst. Maar eerst moet de
ploeg van Theo de Boon aanstaande
dinsdag voor de beker spelen uit tegen
Loosdrecht.

In de winter houdt De Zwaluw altijd de
jaarlijkse tentoonstelling. Deze kan in
verband met de coronamaatregelen niet
doorgaan. De vereniging zal zich vanaf
nu gaan richten op het honderdjarig
bestaan dat op 3 mei 2021 een feit zal
zijn. Ze beginnen in november met een
grote duivenbonnenverkoop op internet,
via Top Pigeons. Daarmee proberen zij
zoveel mogelijk geld op te halen om de
activiteiten tijdens het jubileumjaar te
kunnen financieren. Verder is er een

tijdrace vanuit Den Bosch (hiervandaan
werd in 1921 de eerste wedvlucht
georganiseerd) en wordt er een jonge
duivenrace gevlogen met van tevoren
geringde jonge duiven. Bij beide races is
er voor iedere deelnemer een gratis prijs
te winnen.
Als coronamaatregelen het toestaan
wordt er in 2021 een groot feest
georganiseerd met een receptie voor
leden en oud-leden.
Voor verdere jubileumactiviteiten:
houdt u De IJsselbode in de gaten.

FC Oudewater en ING verlengen sponsorcontract en gaan
samen voor 25% groei in het meiden- en vrouwenvoetbal
FC Oudewater en ING blijven na zes succesvolle jaren ook de komende drie jaar
samenwerken. Het sponsorcontract met hoofdsponsor ING is per 1 september verlengd.
ING verlengt de komende tijd de contracten met meer dan 500
amateurvoetbalverenigingen. Minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Dit sluit
aan bij de doelstelling die de KNVB en ING begin dit jaar hebben
uitgesproken om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te
integreren in de voetbalwereld.
FC Oudewater is blij met het vertrouwen van ING om samen te
werken aan de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal.

FC Oudewater gaat voor verdere groei
meiden- en vrouwenvoetbal

Sarina Wiegman, bondscoach van de OranjeLeeuwinnen,
is sinds 14 februari 2020 de ambassadeur van het
meiden- en vrouwenvoetbal

Het meiden- en vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren al volop in
ontwikkeling in Nederland. Met onder andere de bijdrage van ING
krijgt het meiden- en vrouwenvoetbal de kans om zich ook bij
amateurclubs verder te ontwikkelen. Voorzitter Harold van Aart:
“We zijn ontzettend blij met de verlenging van ons sponsorcontract
met ING en kijken uit naar de komende jaren. En natuurlijk dragen
wij graag bij aan de verdere ontwikkeling van het meiden- en
vrouwenvoetbal in Nederland“.

Groei naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden
en breder vrouwelijk kader bij amateurclubs

De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is om het meiden- en
vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld.
De komende vijf jaar werken beide partijen samen met honderden
amateurclubs aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke
KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs.
Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “We zijn er trots op
dat we juist in deze tijd de amateurverenigingen kunnen blijven
steunen. Zij zijn de basis van het Nederlandse voetbal. Het is
belangrijk voor het succes van het meiden- en vrouwenvoetbal dat
de amateurclubs hier ook hun rol in pakken. Zij hebben de kennis,
kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te
bieden en verder te ontwikkelen. Samen met Sarina Wiegman,
bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020
de ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal, willen we het
meiden- en vrouwenvoetbal de aandacht geven die het verdient.”
ING wil daarbij als hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlandse
voetbal alle voetballiefhebbers (jong en oud, man en vrouw, speler
of fan) zo goed mogelijk faciliteren zodat zij dat kunnen doen wat zij
het liefste doen: met voetbal bezig zijn.
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FC Oudewater laat EDO schrikken

V O E T B A LW E E K E N D
De amateurvoetballers uit de IJsselstreek waren alweer toe aan
speelronde 4. Tot hoeveel speelrondes de voetballers deze
jaargang nog gaan komen is maar de vraag. Vanuit diverse
amateurverenigingen wordt de roep dagelijks groter om de
lopende competitie voorlopig stil te leggen.
Afgelopen zaterdag werd er in ieder geval nog een (bijna)
volledige speelronde afgewerkt. Montfoort SV’19 speelde een
thuiswedstrijd tegen Huizen en moest voor de vierde maal op rij
een nederlaag incasseren. Nu was Huizen te sterk en won met 0-3.
FC Oudewater is aan een ongekende zegereeks bezig. Op het
Markveld moest EDO Utrecht lijdzaam toezien hoe de Fusie Club
de vierde zege op rij boekte. Het werd 5-2 voor Oudewater.
Haastrecht is ook na vier speelrondes nog ongeslagen. De formatie
kende weinig moeite met hekkensluiter ASW en won eenvoudig met
1-6. Thijmen Raateland wist viermaal het net te vinden.
SPV’81 zorgde voor de grootste verrassing van het weekend.
De Polsbroekers wonnen bij titelkandidaat Floreant met 2-3.
Linschoten wist ook een driepunter te scoren. Op bezoek bij
Rohda’76 werd een 0-4 overwinning behaald.
De wedstrijd tussen WDS en Siveo’60 werd afgelast.

UITSLAGEN
Zaterdag 10 oktober
Montfoort SV ‘19 - Huizen
FC Oudewater - EDO (U)
ASW - VV Haastrecht
Floreant - SPV ‘81
WDS - Siveo ‘60
Rohda ‘76 - Linschoten

0-3
5-2
1-6
2-3
afgelast
0-4

BEKERPROGRAMMA
Dinsdag 13 oktober
Loosdrecht - Montfoort S.V. ‘19
VV Haastrecht - Hilligersberg vv

20.00
20.00

FC Oudewater - EDO 5-2

door Gerard van Hooff

Doelpunten tegen was voor de koploper uit Utrecht dit
seizoen nog een onbekend verschijnsel. FC Oudewater
moest voorafgaand aan deze partij één doelpunt toestaan.
De koplopersplaats stond dus op het spel. En de
wetenschap dat de vriendschappelijke wedstrijd uit tegen
de Utrechtenaren in een 4-2 nederlaag was geëindigd was
een gegeven bij de start van de partij. Zonder publiek,
maar wel via een livestream in de huiskamer te volgen.
Met aanvoerder Menno Venhof in de
basis en een reeks wisselspelers
verscholen onder hun paraplu’s ervoeren
de Oudewaternaren al snel dat de ploeg
uit Utrecht aanvallende bedoelingen had.
Liefst vier hoekschoppen daalden in de
eerste vier minuten neer in het
Oudewaterse strafschopgebied.
Het eerste echte gevaar kwam echter van
de thuisploeg en leverde na een diepe
pass van Niek Sluijs een treffer op van
Bart Griffioen die doelman Nielen
kansloos liet; 1-0 (9e min). Steevast werd
Griffioen hierna gezocht, maar aan het
tweede doelpunt had hij geen deel. In de
13e minuut werd een pass van Tim Goes
door Sven Rietveld ingeschoten
De keeper wist de bal te keren maar had
geen antwoord op de rebound van
Menno Venhof; 2-0.

PROGRAMMA
Zaterdag 17 oktober
1e klasse C
SVL - Montfoort S.V. ‘19
3e klasse D
Vriendenschaar - FC Oudewater
4e klasse C
VV Haastrecht - Ammerstol SV
SPV ‘81 - GSV
4e klasse B
SCH ‘44 - Linschoten
WDS - Zwammerdam

13 OKTOBER 2020

‘Het gevaar Griffioen’
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30
14.30

ASW - VV Haastrecht 1-6
Haastrecht moest afgelopen zaterdag onder erbarmelijke
weersomstandigheden op bezoek bij hekkensluiter ASW.
In Waddinxveen kende Haastrecht weinig problemen met het nog puntloze
ASW. Het sterke Haastrecht had de wedstrijd al voor de thee beslist.
Al snel was het Kelvin Poot die de score voor de gasten opende.
Joeri Stauthamer bracht Haastrecht niet veel later op een 0-2 voorsprong.
Topscorer Thijmen Raateland bepaalde de ruststand op 0-3.
Na de warme thee was het weer Raateland die het net deed bollen, 0-4. Marnix Dongelmans
veroorzaakte vervolgens een onnodige strafschop. De gastheren namen het cadeautje
dankbaar in ontvangst. In de kansenregen die het laatste kwart ontstond was het Thijmen
Raateland die zijn derde en vierde treffer van de middag op het bord wist te zetten, 1-6.
Haastrecht vergat om aan het doelsaldo te werken, de teller had met wat meer scherpte
eenvoudig richting de 10 doelpunten kunnen oplopen. In de strijd om de bovenste plaatsen
deed de formatie van Marco Versloot eveneens goede zaken. Zelf won het dus, terwijl
concurrent Floreant een slechte middag kende door verrassend van SPV’81 te verliezen.

De bezoekers konden hier aanvankelijk
weinig of niets tegenoverstellen en ook
wisten zij ‘het gevaar Griffioen’ niet te
temmen. Die kon ongehinderd zijn
ruimte zoeken in de voorste lijn en werd
door zijn medespelers voortdurend
gezocht en bereikt. Verdedigend stond
Oudewater als een huis en werd er
gedisciplineerd opgebouwd. Het derde
doelpunt kwam echter niet tot stand
terwijl dat voortdurend in de lucht hing.
Pas tegen de thee veerde EDO iets op.
Opnieuw werden hoekschoppen
binnengehaald en hadden de bezoekers
een verrassing in huis in de vorm van
een aansluitingstreffer in de 42e minuut.
Na een mooi uitgespeelde aanval
bediende Bas Janmaat zijn spits Lennart
Otten op maat en was Bart Meuleman
geslagen; 2-1. Geen minuut later lag de
bal opnieuw in de Oudewaterse touwen,

maar werd deze
poging terecht
afgekeurd wegens
buitenspel.
Tot ergernis van de
Utrechtenaar Timon
Dubbeldam. Dat was
hoorbaar.

Snelle beslissing

Na de hervatting
regen de ontwikkelingen zich snel
aaneen.
De Utrechtenaar
Heuberger blesseerde
al in de eerste minuut
Sven Rietveld dusdanig dat deze het veld
moest verlaten. Nick van den IJssel
maakte zijn entree en wist al na 49
minuten spelen een stempel op de strijd
te drukken door uit een pass van Walter
van der Neut de 3-1 te maken. Drie
minuten later vergrootte Simon LaLau de
marge tot drie door op aangeven van de
op de achterlijn rommelende Bart
Griffioen doelman Remco Nielen
opnieuw de bal uit het net te laten halen;
4-1. Het hele team bleek op dat moment
de camera te kunnen vinden. Met het
inbrengen van Sjoerd Wiltenburg voor
Tim Goes zette coach Redel een licht
verdedigend accent neer maar de
ontketende Oudewaternaren gingen op
jacht naar nog meer treffers. Dat leverde
Niek Sluijs indirect een gele kaart op
toen hij ter hoogte van de middenlijn een
tegenstander ‘omarmde’.

Sterk collectief

Het Oudewaterse collectief leek niet te
stoppen, maar de scherpte in de
afronding liet het afweten. Nu leek

iedereen wel te willen scoren en ging
zelfs Bart Griffioen iets te nadrukkelijk
voor eigen kans. Ook nu konden de
EDO’ers er weinig of niets tegenoverstellen en slechts eenmaal moest Bart
Meuleman zich laten assisteren door
linksachter Djardo Boele. Met succes.
Met Bjorn Stalvord voor Niek Sluijs ging
de thuisclub zelfverzekerd het laatste
kwartier in. Bart Griffioen pakte nog
een kaart door de bal na het fluitsignaal
te beroeren en in de 80e minuut moest
FC Oudewater ervaren dat een doelpunt
zo maar uit het niets tot stand kan
komen. Na een gewonnen duel liet
Lennart Otten de Oudewaterse goalie
kansloos; 4-2. Tot een aanpassing van
de strijdwijze leidde dit geenszins.
De jacht op nog meer doelpunten ging
gewoon door en Nick van den IJssel
rondde in blessuretijd een pass van
Griffioen af; 5-2 (90+). Ook Sjoerd
Wiltenburg kon nog een duit in het zakje
doen maar kopte over.
Met 12 punten uit 4 wedstrijden kwam
FC Oudewater alleen aan de leiding.

Floreant - SPV 2-3
Tegen kampioenskandidaat Floreant uit Boskoop zorgde SPV’81 voor een
stunt. Leunend op de defensie werden pogingen van de Boskopers om
vroegtijdig op voorsprong te komen tenietgedaan. De bezoekers gaven niets
weg en wisten ongeschonden de rust te bereiken.
Na de hervatting brandde de strijd in volle hevigheid los. Thomas Spelt
opende namens de Polsbroekers al na vijf minuten de score met een
verrassend schot; 0-1 (50e min.). Daarna deed spits Stijn Achterberg er nog een schepje
bovenop door de 0-2 op het bord te laten zetten. Er waren toen 56 minuten gespeeld.
Floreant legde zich geenszins bij de feiten neer en startte een offensief waarvan de gasten
profiteerden. Het was Sander Koolwijk die zijn reputatie als goaltjesdief bevestigde met een
derde Polsbroekse treffer. Dat betekende 0-3 met nog 24 minuten voor de boeg.
De Boskopers herpakten zich enigszins, maar liepen zich veelal stuk op de hechte defensie
van SPV’81. Slechts twee bressen wisten de gastheren te slaan. Een schot van Bas van Herk
was doelman Both na 76 minuten strijd te machtig; 1-3 en vlak voor tijd verdween een
klutsbal via een Polsbroekse verdediger in het doel en dat betekende 2-3. Daarom kwam het
eindsignaal van scheidrechter Verhoef als een verlossing.
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Gretigheid was een van
de wapens van de
mannen van Pieter Ooms.
Daarover was zijn collega
Linstra minder te spreken. Dat gold ook
voor de omstandigheden. Waar de ploeg uit
Bodegraven gewend is aan ‘natuurgras’,
moesten de blauwhemden noodgedwongen
acteren op het kunstgrasveld, waaraan
Linschoten meer gewend is. Pluvius had zijn
werk gedaan en de consul handelde naar
bevinden. De bezoekers wonnen verdiend
met 0-4. Binnen vijf minuten spelen stond
er een 0-2 voorsprong op het bord. Eerst
zorgde Rohda-verdediger Berends voor een
eigen doelpunt door doelman Spannemaker
koppend te verrassen bij een voorzet van
Nick de Langen; 0-1 (2e min) en nog geen
3 minuten later zorgde een snelle aanval
over de linkerflank voor een verdubbeling
van de stand; 0-2 door De Vormer op
aangeven van Da Cruz. Tot de middenlijn
combineerde Rohda ‘76 leuk, maar de
verdediging van Linschoten stond als een
huis. Het centrale duo Rueben Keereweer
en Dion Braakensiek hadden de gevaarlijke
spits in hun broekzak en vanaf de zijkanten
kwam geen enkel gevaar. Twee counters die
snel en doeltreffend werden uitgevoerd
brachten de stand nog voor de rust op 0-4.
Doelpuntenmakers waren Sam da Cruz
(aangever De Vormer) en De Vormer (assist
Da Cruz). De Bodegraafse weerstand was
hiermee gebroken. Te meer omdat
aanvoerder Van Waveren na een
overtreding de rust niet haalde en de
kleedkamer voortijdig mocht opzoeken.
Tegen tien Rohda-spelers speelden de
Linschotenaren de wedstrijd in de tweede
helft zonder problemen uit. Rohda deed
slechts aan het voorkomen van een nog
grotere nederlaag en wist de defensie van
Linschoten geen moment te verontrusten.

BOUWEN AAN KWALITEIT

STE

Rohda - Linschoten
0-4

Selectiesponsors:

astre

c

Overbeek Container Control bv

Balsponsor:

Abel Office
Sponsor uitgelicht:

Keurslager John Boere

www.vvhaastrecht.nl

Hattrick voor de Groot in
dubbelspel op Roland Garros

Diede de Groot en Aniek van Koot hebben voor de derde keer op rij de
hoofdprijs in het vrouwendubbelspel van het rolstoeltennis op Roland Garros
gegrepen. Het Nederlandse duo was in een spannende eindstrijd met 7-6(2) 3-6
10-8 te sterk voor Yui Kamiji en Jordanne Whiley. De Groot en Van Koot zijn nu
drie edities van Roland Garros ongeslagen in het dubbelspel.
Eerder deze week prolongeerde de
Oudewaterse niet haar singlespeltitel.
De rolstoeltennisster van Nieuwe Sloot
uit Alphen aan den Rijn verloor
donderdag in Parijs (Frankrijk) haar
halve finalewedstrijd tegen de Japanse
Momoko Ohtani.

Half september zorgde Diede tijdens de
US Open ook al voor een stunt door
voor de derde keer op rij de singlespeltitel in de wacht te slepen. In de finale
was ze in het Louis Armstrong Stadium
Yui Kamiji met 6-3 6-3 de baas.
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VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER
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Verkoop en reparatie van diverse merken

PRIKBORD

audio-, video- en witgoedapparatuur

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

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.

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Compleet, goed
betaalbaar

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

AHLES

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - airco - diverse opties . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Range Rover V8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Gospelkoor New Creation uit
Oudewater is op zoek naar
een nieuwe dirigent(e)

‘12
‘11
‘07
‘08
‘14
‘12
‘08
‘13
‘13
‘09

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.450,5.950,3.950,4.250,8.450,3.650,5.450,8.250,5.950,23.950,-

Oefenavond op maandagavond
van 20.00 - 22.00 uur
Reacties naar: info@new-creation.nl
www.new-creation.nl

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

www.garage-eegdeman.nl

Esdoornstraat 19 - Driebruggen

Sinds 1931

-

0348 - 501808

DE IJSSELBODE

Autobedrijf Marcel Eegdeman

We zijn weer open!

Natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- DEFINITIEF ONTHAREN
- COUPEROSE / ROSACEA
- LASEREN BEENVAATJES

0182-342050

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

en

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

Wij helpen u graag. Er zijn geen kosten!
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

- PIGMENTVERSCHILLEN
- HUIDONEFFENHEDEN
- OEDEEMKLACHTEN

Maak ook eens een afspraak bij onze
- SCHOONHEIDSSPECIALIST - PEDICURE

Ook geopend in de avond!
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

BAANT VOOR U
DE WEG ....

Wij zijn een bedrijf dat breed actief is in de infra en bodemsaneringen.
We zijn onder andere specialist in grondwerk in beperkte ruimtes.
Wij zijn op zoek naar een:

gemotiveerde voorman grondwerk
die zelfstandig zijn projecten uitvoert, daarbij leiding geeft aan de andere
medewerkers op het project en contact onderhoudt met de opdrachtgever.
Wat wij in jou zoeken:
•
•
•
•
•

Je denkt in oplossingen en bent flexibel
Je bent in bezit van DLP voor de bodemsaneringen
of je bent bereid om dit te behalen
Je hebt affiniteit met machines
Je bent in het bezit van VCA en BHV of je bent bereid om dit te behalen
Je houdt ervan om kwalitatief goed werk af te leveren

Wat wij bieden:
•
•
•
•

Een goed salaris
Een klein gezellig team met korte lijnen
Ruimte voor eigen inbreng, bij ons geen grote logge organisatie!
Opleidingsmogelijkheden

Ook zzp-ers zijn welkom om te reageren.
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Bel naar Johan, 06-28681150 of mail naar johan@dijkboom.nl

Dijkboom.nl

Klompenmakersweg 10, 3449 JB, Woerden

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

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
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Maikel van Oosterhout
Voorzitter Medische Staf
Riëtte Oudenaarden
Voorzitter Verpleegkundig Stafbestuur

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/veiligbezoek

Volg ons ook op:

