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Evenementenkalender
Aangepast feestje... Open monumentendag
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Expositie tien jaar Theater Concordia
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
LEGO-wedstrijd van de Knoperij
Montfoort wint van sterk Benschop

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

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

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

specialist in
agrarisch recht
Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

Hollands Kampioenschap
familiegebeuren
Afgelopen zaterdag werd er in Jaarsveld gesprongen om het Hollands
Kampioenschap. Dit is na het Nederlands Kampioen de belangrijkste
wedstrijd voor de polsstokverspringers.
De wedstrijd, die met een gedenkwaardige één minuut stilte begon naar
aanleiding van het overlijden van Ton de Leeuw (de grote inspirator en
erelid van de polsstokbond Holland en van polsstokvereniging Jaarsveld),
werd versprongen onder moeilijke omstandigheden namelijk een straffe
wind vanaf de zijkant.

Thomas van Midden

Het gezegde ‘een slechte generale,
een goede uitvoering’ deed tijdens het
Hollands Kampioenschap in Jaarsveld
geen opgeld. Woensdag nog grossierden
de titelkandidaten nog in natsprongen,
maar dat was mogelijk toe te schrijven
aan het opzoeken van de grenzen.
Op zaterdag moest alle ‘reg kom’. Eerst
plaatsen voor de finale en vervolgens
toeslaan. Die route is niet zonder risico
en het was maar goed dat er een
achttal finaleplaatsen beschikbaar was,
want anders zouden bijvoorbeeld
Jaco de Groot (5e) en Rian Baas (8e)
al vroegtijdig de boot gemist hebben.
In de finale leek alles alsnog mogelijk.
De race immers is pas gelopen wanneer
de laatste of voorlaatste sprong
gesprongen is. Zowel Baas (nat) als
De Groot (17,25) wisten leider Thomas
van Midden (20,62 bij zijn derde poging)
niet meer te passeren. En nadat ook
Daniel Cluistra zich niet had weten te
verbeteren en Erwin Timmerarends
op 18,24 bleef steken (na 19,60 in de
voorronde) was het aan broer Wouter
van Midden om zijn broer van de virtuele

door Gerard van Hooff

troon te stoten. Die vlieger ging niet op
(17,79) en daarmee was het kampioenschap van Thomas van Midden een feit.

Familiefeestje

Voor de familie Overbeek uit Benschop
was het zaterdag dubbel feest. Op de
damesschans wist Fabienne de titel met
een sprong van 14,97 veilig te stellen.
Haar derde poging in de voorronde
volstond uiteindelijk, want zij overtrof
daarmee de poging van Wendy Helmes
die tot 14,74 kwam bij haar tweede
sprong. Tijdens de damesfinale wist geen
van de vier deelneemsters zich te
verbeteren. Broer Reinier Overbeek was
de beste junior. Hij wist zich met 17,20
als derde te plaatsen voor de finale
achter Guus Hoogland en Lucas van Eijk,
maar stelde met een afstand van 19,28
orde op zaken. Ook hij moest vanwege
de volgorde van springen tot de laatste
sprong geduld oefenen of de titel zijn
deel was. Toen Guus Hoogland na 14,99
in het zandbed neerkwam, was de titel
Reiniers deel.

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Rectificatie

Tweede coronagolf in Montfoort
Winst voor Thomas van Midden
en Fabienne Overbeek
(foto’s: Eric van Kordelaar PBH).

Jongens en meisjes

De 17,14 waarmee Roy Velis op een
eerste positie de finale binnentrad, bleek
uiteindelijk niet toereikend. Eerst zette
Hidde van Dam 17,38 neer en naaste
belager Mark van der Horst deed met
17,91 een geslaagde poging de winst
alsnog op te eisen. Voor Velis restte een
derde plaats. Nog voor Harmen
Timmerarends die onder invloed van de
zijwind buiten de sector terecht kwam.
Ook bij de meisjes waren de kaarten
vroegtijdig geschud. Aan de resultaten
tijdens de voorronde werd niets meer
veranderd. Vijf van de acht sprongen
leverden een nat pak op. Suzanne Mulder
uit Vlist had dan ook aan 13,60 voldoende
om de kampioenstrofee te bemachtigen,
voor Thalina van der Wind en
Laura Maaijen.

Nederlands Kampioenschap
Polsstok springend Holland maakt
zich op voor de confrontatie met
de Friese fierljeppers tijdens het
Nederlands kampioenschap
dat in het Friese Burgum wordt
versprongen op zaterdag
19 september.

In het artikel over de tweede coronagolf in Montfoort, werd ten onrechte
aangegeven dat de bron van de corona besmettingen bij Montfoort SV ‘19
lijkt te liggen. De velden gingen slechts gedeeltelijk op slot, alleen voor
teams waarbinnen coronabesmettingen waren geconstateerd.
Uit het contactonderzoek van de GGD is voorlopig nog geen duidelijke
bron aangetoond van de coronabesmettingen,die vooral onder jongeren
geconstateerd zijn. Dit onderzoek loopt nog. Momenteel staat de teller
voor Montfoort tot 1 september op negentien besmettingen.

Open Monumentendag Linschoten
Dorpswandelingen, winterlandschap,
open monumenten...
en een geschil om 25 schapen
Minder uitbundig dan verleden jaar, toen een groot deel van de bevolking
in oude streekdracht liep, wordt zaterdag 12 september van 10.00 tot
16.00 uur wel een Open Monumentendag (OMD) georganiseerd door
Vereniging Oud-Linschoten (VOL).
Doel is om de plaatselijke historie wat
beter te leren kennen en monumenten
voor een keer open te stellen voor
publiek. Onder leiding van dorpsgidsen
worden dorpswandelingen
georganiseerd. Op vijf locaties in het
dorp zijn deuren geopend voor publiek.
Kleivlet ‘Avontuur’ vaart op deze

zaterdag met passagiers over de
Linschoten en de Montfoortse Vaart.
Ook naar de omgeving van Landgoed
Linschoten waar door aanwonenden een
erfgoedroute wordt georganiseerd.
Ondanks corona heeft de VOL toch een
interessant en afwisselend programma
in elkaar gedraaid.

vervolg op pagina 14

Informatieavond ‘Made in Montfoort’
trekt aandacht: “Er moet iets gebeuren”

‘Als je diamant Montfoort wilt laten schitteren, moet je schuren en polijsten’
Meer dan 700 mensen keken mee thuis, toen de ondernemers vorige week
maandag hun plannen presenteerden aan de inwoners van Montfoort.
Nog eens honderd mensen lieten zich niet weerhouden door de tweede
coronagolf, en waren aanwezig in St. Joseph, waar de ondernemers
kritisch bevraagd werden over hun plannen voor zorg, wonen en onderwijs.
Over één ding waren alle aanwezigen het eens: “Er moet iets gebeuren.”
Dat de ondernemers dan het vliegwiel
aan hebben gezwengeld, en beloofden
hieraan te blijven draaien tot er concreet
gebouwd zou gaan worden, viel in
goede aarde bij toehoorders.
Toch waren er nog wel kritische vragen,
onder andere over parkeren, verkeerscirculatie, plannen voor de
Willeskopperpoort en het scholencomplex. Een van de directeuren,
Eric van der Wal van de Graaf Jan van
Montfoort school, meldde dat de
plannen voor de bouw van een nieuw
scholengebouw op de plek van de oude
Hoflandschool in een ver gevorderd
stadium waren. Hij vroeg of de
ondernemers hierover waren ingelicht
door de gemeente, toen zij hun plannen
voor de zomer presenteerden aan de
gemeenteraad? “Nee, dat heeft de
gemeente ons niet zo bevestigd”,
reageerde Wim van de Pol.
Ook vanuit de tennisvereniging werd
verbaasd gereageerd, want ook zij waren

door Sjoukje Dijkstra

met de gemeente in gesprek geweest:
“Vier tot zes weken geleden kwamen ze
bij ons inmeten, om te zien waar ze de
tennisbanen die ze denken nodig te
hebben, kwijt kunnen. Tot op heden
hebben we daar niks van gehoord.
Als wij geen twee tennisbanen
terugkrijgen, gaat er niet gek veel
gebeuren”, aldus de voorzitter van de
tennisvereniging, Michel Verschoor.
Een woordvoerder van de gemeente
Montfoort reageert: “Voor de bouw van
het scholencomplex met kinderopvang
op de locatie van de voormalige
Hoflandschool is het noodzakelijk om
twee tennisbanen bij het perceel te
betrekken. Wij hebben dit meermaals
met de tennisvereniging besproken en in
overleg met hen worden de
mogelijkheden onderzocht voor
verplaatsing van één of twee banen.
Behalve met de tennisvereniging wordt

ook gesproken met Montfoort S.V. ‘19
en Hockeyclub Montfoort om te komen
tot een optimale inrichting van het
gebied en een goede samenwerking.
Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan verder uitwerkt. Overleg
met de betrokken verenigingen wordt
binnenkort ingepland.”

Verbinding

Dat er langs elkaar heen gewerkt en
gepraat zou worden, was tijdens de
avond een conclusie die door meerdere
inwoners getrokken werd. Zo merkte
Van de Pol op dat zelfs de wethouder
Yolan Koster, verrast reageerde op de
plannen over de school op plek van de
sporthal. “Die plannen liggen er
inmiddels toch al een poosje.”
Wim van den Stok die aan Fonteinkruid
23 woont, en dus naar eigen zeggen in
het oog van de storm zit, concludeerde:
“Er gebeuren rare dingen. In februari
ontvingen we een brief van de gemeente
dat de plannen voor het schoolgebouw
rond de sporthal niet doorgingen, want
de ruimte was daar te krap. Nu is vijf
jaar geleden besloten dat de school daar
zou komen, maar intussen is de ruimte

vervolg op pagina 12

Bijna honderd jaar wordt in dit pand haar geknipt.
Huidig bewoner van Dorpstraat 28 Martyn Duyveman.

Tips

• Rondwandeling van circa 65 min. onder leiding van een dorpsgids om de historie van
•
•
•
•

•

Linschoten wat beter te leren kennen. Aanvang: Plein bij Wapen van Linschoten.
Om 10.30, 12.30 en 14.30 uur.
In de Rechtszaal van het Wapen van Linschoten werd recht gesproken.
Op deze zaterdag daar ‘het geschil om 25 schapen’. Om 11.45, 13.45 en 15.45 uur.
Op locatie worden in de Dorpstraat kleine exposities gehouden.
Desnoods achter het coronawerende etalageglas.
Onze plaatselijke boot ‘Avontuur’, een kleivrije vlet die tot en met de bevrijding in
1945 klei voer naar steen- en pannenfabrieken in Woerden, Heeswijk en Willeskop,
vaart deze keer een kleiner aantal passagiers dan normaal.
Zij kunnen nu zelfs inclusief hun rijwiel worden afgezet bij Landgoed Linschoten.
In de voormalige doleantiekerk aan de Nieuw Zandweg 12 wordt het onlangs
gerestaureerde ‘Gezicht op Linschoten in de winter in 1934’ van A.P. Huijzer
geëxposeerd. Het schilderij toont een wintertafereel gezien vanaf watergemaal
Cattenbroek. Daarop is een deel van Houthandel De Goederen, het begin van de
Dorpstraat en de Vaartkade Noord- en Zuidzijde gezien vanuit oostelijke richting.
Op Landgoed Linschoten wordt op zaterdag en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur
de Open Erfgoedroute georganiseerd. Daar te kust en te keur aan brocante, curiosa
en antiek, hapje en drankje en nog veel meer bij de deelnemende erven.

Actuele informatie OMD 2020 Linschoten: www.oud-linschoten.nl
of www.openmonumentendag.nl/comite/Linschoten.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
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

WEEKEND
DIENSTEN

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 13: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 13: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Prop. B. Visser
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 13: 10.00 uur John Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 13: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 13: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 13: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 13: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 13: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 13: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 13: 11.00 uur Eucharistieviering/
Zonnebloem
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 13: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Gielen

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)

Concert op Open Monumentendag
Grote Kerk Oudewater
Vanaf 10.00 uur staan de deuren van de Grote- of
St. Michaëlskerk op 12 september wijd open en heten
vrijwilligers bezoekers welkom. Een vriendelijk doch
dringend verzoek ook deze dag de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen! Bij de ingang staat,
ten overvloede, alles nog eens duidelijk aangegeven.
Om 13.00 uur speelt beiaardier Bob van der Linde op het
carillon een arrangement van verzoeknummers die de
gedecoreerden van dit jaar konden opgeven.
Om 15.00 uur is er een kinderconcert voor de leeftijd van
1 tot 100 jaar!
Vrijwilligers zullen de bezoekers naar hun zitplaats begeleiden.
Verteller Bert Rebergen uit Veenendaal en Stadsorganist
Gerben Mourik zullen dan een vertelconcert geven.
Bert Rebergen (werkzaam in het basisonderwijs) is al jaren
tevens werkzaam als verteller. Ook deze middag zal hij twee
verhalen, doorspekt met verrassingen, humor en een diepere
laag komen voordragen.
Dit concert is zeker niet alleen voor kinderen; ook volwassenen
zullen heel veel plezier beleven aan deze unieke combinatie!
Aanmelden kan via concertenoudewater@gmail.com
of direct aan de kerk.

Openluchtdienst
Protestantse
Gemeente
Linschoten
Op zondagmorgen 13 september
wordt op het weiland van de
familie Schimmel aan de
M.A. Reinaldaweg 26 weer een
openluchtdienst gehouden.
Voorganger is dominee Rianne van der
Nagel- Meter. Muzikale begeleiding
wordt verzorgd door de huisband
Miracles die vanaf 09.00 uur zal
repeteren. Er kan en mag tijdens de
dienst weer meegezongen worden.
Inloop is vanaf 9.30 uur, de viering
begint om 10.00 uur.
Iedereen is welkom op voorwaarde dat
rekening wordt gehouden met de
coronaregels. Op het terrein zijn
hiervoor maatregelen getroffen.
Het maximumaantal bezoekers is
gelimiteerd, dus graag vooraf
aanmelden bij:
welkom@kruispuntlinschoten.nl.
Kom bij voorkeur lopend of fietsend
naar het terrein, indien gewenst eigen
stoel meenemen.
Aansluitend is er koffie/thee/limonade
met wat lekkers.

Evenementenkalender

September

Langzamerhand starten weer vele verenigingen hun
activiteiten op. Uiteraard alles aangepast aan de
voorgeschreven richtlijnen van de RIVM.
Vanaf nu plaatsen wij dan ook weer de activiteitenkalender.
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
VRIJDAG

11
VRIJDAG
18
ZATERDAG
19

Steun ons.
Word
collectant.
bel 0251 - 27 55 55
www.brandwondenstichting.nl/collecteren

HUISARTSEN

Nederlandse Brandwondenstichting
Mijn naam is Angela Knotter. Ik woon in Montfoort waar ik al enkele jaren collectant
ben voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Sinds twee jaar organiseer ik de
jaarlijkse collecteweek in Montfoort. Dit jaar zal deze plaatsvinden van 4 tot 10 oktober.
Wij zijn voor de gemeente Montfoort op
zoek naar nieuwe collectanten.
Geef je bij mij op: tel. 06-28829730

19

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

Het behalen van een diploma verdient
een groot feest, maar dat kan in deze
Coronatijd helaas niet.
Daarom heeft De Wulverhorst de
zes geslaagden voor de opleiding
‘helpende 2-plus extra’, samen met de
bewoners in het zonnetje gezet.
Onder het genot van een kopje koffie
en een glaasje bubbels werd er toch
stil gestaan bij deze prestatie.
Gefeliciteerd dames en weer een stap
richting goede zorg!

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 dinsdag 4 augustus 2020
JENS Teun
zoon van
Tim en Annemieke Stolwijk
broertje van Wessel en Mathijs
Merelstraat 9
2851 VS Haastrecht
Op dinsdag 1 september 2020

LOU

zoon van Peter en Marlies Boerefijn
broertje van Eef
Dorp 88
3415 PH Polsbroek

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

Geslaagd

8 SEPTEMBER 2020

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

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

Opera Viva Festival Dit festival beleeft een
eendaagse editie met meerdere voorstellingen en
concerten in de Petruskerk. Aan het begin en aan het
eind zingt het Woerdense amateurgezelschap ‘zo
mogelijk buiten’ opera voor Woerden. De
getalenteerde Woerdense zangers zijn deze middag
de muzikale gastvrouwen en gastheren om 12.30 en
17.00 uur. Zij brengen een zeer afwisselend
programma van licht klassiek en vrolijk
operarepertoire. Het Opera Viva Festival opent in de
kerk van 13.00 tot 14.00 uur met een unieke
bewerking van ‘La Serva Padrona’. Het tweede
concert is van 14.30 -15.15 uur van de oorspronkelijk
uit Hongkong afkomstige lyrisch zingende sopraan
Ariel Sin Yu Lee en pianist Petros Papoulias. Zij
brengen Liederen van de belcantotijd. Het
afsluitende concert ‘Alleen maar een stem’ is ook
binnen van 16.00 -16.45 uur. Het is een muziektheater
voorstelling. Bijzondere verhalen van vrouwen van
Woerden, verteld en gezongen. De drie
voorstellingen zijn afzonderlijk te bezoeken, reden
waarom voor ieder concert een apart kaartje gekocht
moet worden. Kaartjes zijn online te bestellen op
operavivafestial.nl. De voorstellingen zijn ook via een
livestream ook te volgen. Kaartjes hiervoor kunnen
ook via de website worden besteld. U krijgt de juiste
link van tevoren toegemaild.

WOERDEN

Live! Doe Maar tribute. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. Rondje Doe Maar is de allerbeste
‘Doe Maar Tributeband van Nederland!
Zes topmuzikanten zorgen voor een spetterend feest
met de hits als ‘Sinds een dag of twee’,
‘Smoorverliefd’ en ‘De Bom’.
De hittrein van Rondje Doe Maar dendert retestrak
door alle grote hits van Doe Maar.
De huis DJ maakt de avond compleet met hits uit de
Gouden jaren van Rock en de Nederpop.

HAASTRECHT

DONDERDAG

24

Filmavond: Rocketman Elton John. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. De film begint als de superster
rocker Elton Hercules John (Taron Egerton) een kamer
binnenloopt in een opzichtige oranje duivelachtige
outfit, alsof hij op het punt staat om op te treden.
Hij blijkt echter een groepsbijeenkomst voor
verslaafden bij te wonen. Hij wil lid worden, voor het
te laat is. De groepsleider vraagt de verslaafde Elton
om over zijn jeugd te vertellen. Dan begint Elton met
een reeks flashbacks te vertellen over zijn jeugd:
over die verlegen, beleefde jongen Reginald Kenneth
‘Reggie’ Dwight (gespeeld door Matthew Illesley).
Over hoe hij in de jaren 1950 in de voorsteden van
Middlesex woonde met zijn emotioneel afwezige
moeder Sheila Eileen (Bryce Dallas Howard,
‘The Bitch is Back’) zijn dominante, kille vader Stanley
(Steven Mackintosh) en de liefhebbende
grootmoeder Ivy (Gemma Jones). In die periode
begint Reggie interesse te krijgen in muziek.

HAASTRECHT

VRIJDAG

25
ZONDAG
27

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

OUDEWATER

Country Café met Ruud Hermans.
Vanaf 15.00 uur in Grandcafé Concordia.
Niemand minder dan de Voice Senior winnaar
Ruud Hermans, zal samen met Change of Key
het achtste seizoen van Countrycafé inluiden.
Kaartverkoop via info@marykee.com.

HAASTRECHT

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

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.

Woensdag 9 september

10.00 Geheugentraining
18.00 Aanschuifdiner

Tuinzaal
Tuinzaal

Donderdag 10 september

10.00 Spelletjes
Tuinzaal
14.00 KBO\PCOB-spelletjesmiddag
Vrijdag 11 september

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
ds. de Koning Gans

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

voor bewoners en buitenaf
beide inschrijven in de hal of bellen 562214
Zaterdag 12 september

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 13 september

10.00 Koffiedrinken

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Ella Breij, Professional Organizer

Verplicht thuiswerken en nog geen
prettige werkplek kunnen organiseren?
Bel vrijblijvend om de mogelijkheden
te bespreken.
06-36201682

ella@metella.nl

www.metella.nl

Tuinzaal

Maandag 14 september

10.00 Zingen met Monique
Tuinzaal
14.00 Volksdansen
Tuinzaal
14.00 Wandelen met Zonnebloem
Dinsdag 15 september

10.45 Bewegen met fysio

Tuinzaal

Ook voor mensen van buitenaf.

14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater
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Kennismaken met porselein schilderen

NIEUWE
WORKSHOPS
OP 16 OKTOBER
28 NOVEMBER
18 DECEMBER
Meld je aan!

lidabaars@gmail.com | 06-16358581

Veel te veel krullen
en ze blijft maar
lullen, nu 40 jaar,
dat is niet
meer te verhullen!

DE IJSSELBODE

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Drie goede redenen
om uit je luie stoel
te komen:
1. Een betere conditie.
2. Een beter figuur.
3. Een betere gezondheid.
Maandag 14 september start
Loopgroep Oudewater weer een cursus
hardlopen. Onder leiding van
deskundige trainers leer je hoe je in je
eigen tempo een bepaalde afstand
kunt hardlopen.
Locatie: Markveld in Oudewater.
Meld je snel aan, er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar i.v.m. de coronamaatregelen!
Meer info en/of aanmelden : Wim de Groot,
email wimhel@hetnet.nl, tel: 06 53546190.
Twijfel je of hardlopen iets voor jou is?
Bij Loopgroep Oudewater kun je ook terecht voor
powerwalk en/of nordicwalk trainingen.

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Kijk op onze site www.loopgroep-oudewater.nl

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

AANKONDIGING
WRAKKENWET
Postbus 550, 3990 GJ Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

”33% van de Nederlanders denkt nu meer na
over de zin van het leven dan voor de coronacrisis.”
“Één op de drie mensen die met zingeving aan de slag willen,
meent dat een gespreksgroep hen kan helpen
om dit serieus op te pakken.”

Daarom start binnenkort Alpha-cursus
Een cursus over het christelijk geloof gegeven
vanuit Oudewater. Hier:
• kun je al je vragen over het geloof kwijt
• zoek je samen met anderen naar antwoorden
• leer je nieuwe mensen kennen
Wat kun je verwachten
Je trekt op met max. acht deelnemers en twee
groepsleiders. Deze fysieke bijeenkomsten worden
uiteraard volgens de RIVM richtlijnen georganiseerd.
Elke week op woensdagavond is er een bijeenkomst.
We praten bij, kijken samen naar een video en spreken erover door.
Wanneer start de Alpha-cursus?
Op 23 september is de eerste (vrijblijvende) bijeenkomst. Deze start om
19.30 uur in gebouw de Hoeksteen (Noorder Kerkstraat 1 in Oudewater).
In totaal duurt de Alpha-cursus 10 weken.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de Alpha-cursus.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op www.alpha-oudewater.nl

Langs de Provincialeweg in het riet van de Vlist ter hoogte van nummer 1
te Haastrecht liggen twee gestrande vaartuigen. Het dagelijks bestuur van
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft besloten dat deze
vaartuigen met ingang van heden onder de Wrakkenwet zijn geplaatst.
Het levert risico voor schade aan de oevers van het oppervlaktewater op.
Ingevolge de Wrakkenwet is het vanaf heden eenieder verboden de
vaartuigen of voorwerp te betreden (art. 4) of hiervan zaken te verwijderen
zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden (art. 2, lid 2).
De twee gestrande vaartuigen zullen op of na woensdag 30 september
2020 worden opgeruimd.
De kosten voor de opruiming worden verhaald op degene,
die volgens de wet daarvoor aansprakelijk is.
Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij het
waterschap: telefoon 030 – 6345700.
Voor meer informatie betreffende het vaartuig, kunt u terecht op onze
website www.hdsr.nl/wrakken.
Dijkgraaf en Hoogheemraden
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Poldermolen 2, Houten
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Statiegeld voor Scouting Jorisgroep
Marcel Heijmans van supermarkt Coop mocht weer uitdelen!
De opbrengst van de statiegeldactie van afgelopen kwartaal is bestemd voor
Scouting Jorisgroep, en die hebben er al een mooie bestemming voor.
Aan de welpenjongens (7 - 11 jaar)
de eer om de cheque in ontvangst te
nemen. “Een cheque is een duur woord
voor een papiertje waar een bedrag op
staat”, legt coördinator Lars Vermeij uit
aan de jongens. Wel een papiertje met
een geweldig bedrag: 1.467,80 euro.
“Het bedrag dat is opgehaald, is door
Coop Supermarkten nog eens
verdubbeld, dat is hartstikke leuk”,
aldus een tevreden Marcel.

Buitenspelen

Lars laat zien wat er gaat gebeuren met
het bedrag. “Omdat we steeds meer
leden hebben, hebben we twee jaar
geleden een stuk aan ons scoutinggebouw gebouwd. Hierdoor hebben we
nu minder buitenruimte. We willen
daarom graag wat uitbreiden richting de
weg, alles opnieuw bestraten en mooie
speeltoestellen plaatsen. De bedoeling is
dat alle kinderen uit Oudewater hier

door Ellen van Leeuwen

gebruik van kunnen maken.”
Het ledenaantal van de Scouting
Jorisgroep is in een paar jaar gestegen
van 160 naar ruim 200. Een directe
verklaring heeft Lars daarvoor niet.
“We horen vaak van ouders dat ze het
leuk vinden dat hun kinderen echt leren
samenspelen. Ze doen bij ons allerlei
sporten en activiteiten waarbij ze
spelenderwijs veel leren over
samenwerken en werken aan
persoonlijke ontwikkeling.”

Windturbines
Ik heb mijn hielen nog niet gelicht of de prachtige Ruige Weide valt ten prooi aan
megalomane energiedenkers die dit unieke weidevogelgebied met twee vreselijke
projecten in een keer vernietigen. Vier, ja vier TWEEHONDERDVIJFTIG meter
hoge windturbines zullen met hun geweldige wieken de laatste overgebleven
grutto’s tot gehakt vermalen. Het immer eindeloos gesuis van deze giganten zal
als tinnitus de buurtbewoners teisteren en in het blikveld van eenieder zullen deze
molens altijd aanwezig zijn als een eeuwigdurende achtervolging uit een kwade
droom. Een horizonvervuiling die zijn weerga niet kent.
Welke bestuurders hebben dit soort plannen bedacht, gaan dit soort plannen
goedkeuren en welke bestuurders durven daarna nog rond te lopen met dit
vreselijke plan op hun geweten.
De Ruige Weidse wond wordt nog verder opengerukt door ook nog eens ZESTIEN
hectaren weiland vol te plempen met zonnecollectoren. De totale verwoesting van
de Ruige Weide zal hierdoor een feit zijn. Je vraagt je toch werkelijk af waar het
verstand en vooral het gevoel is gebleven over leefomgeving en leefbaarheid.
Moet dan alles wijken voor ondoordachte energieplannen? Moet dan de gehele
bevolking van Oudewater in opstand komen en voor het stadhuis gaan staan
schreeuwen om de dove bestuurders duidelijk te maken dat wij dat niet willen.
Laat het zo ver niet komen en zie af van uw dwaling.
Jos Wensing

Oudewaternaren: bundel uw energie

Industriedak

Column

Dit najaar zal de politieke strijd losbarsten over het voldoen aan Regionale Energie Strategieën.
Twee weken geleden lazen we al in De IJsselbode dat de polder rond de Ruige Weide is aangewezen als
geschikt voor de plaatsing van windmolens van (inclusief de wieken) 245 meter hoog, voor Oudewater dan.
Ook in Montfoort en Haastrecht zullen zulke aanwijzingen binnenkort plaatsvinden.
Wat ik nou maar niet kan begrijpen is waarom uitsluitend het boerenland moet worden belast met
zonnepanelen en windmolens, nog afgezien van de mensen die in de dichtbijgelegen bebouwingslinten wonen.
Nederland telde, in 2016, achthonderdeenenveertig vierkante km bedrijventerreinen. Goed, daar trekken we
zo’n kwart van af voor de wegen en straten, blijven over ruim 600 km2 aan industriedak. Behalve bij de nog
weinige ondernemers die inmiddels hun dak vol hebben liggen hoor je daar niemand over. Daar is gigantisch
veel potentieel. Iemand heeft een paar jaar geleden uitgerekend, dat in Nederland 943 vierkante kilometer
in de totale elektriciteitsbehoefte voorziet.
Dat je daar niemand over hoort wordt veroorzaakt door het feit dat het ingewikkeld is om een
bedrijventerrein zover te krijgen dat iedereen mee doet. Meestal gaat het om veel verschillende eigenaren
van panden, bij wie je niet in de portemonnee kunt kijken. Maar daar zijn oplossingen voor. Zoals mijn
lezers zich wellicht herinneren lease ik mijn zonnepanelen thuis. Die zijn zonder enige investering van mijn
kant op mijn dak gelegd, ook zonder kosten. Ik betaal per paneel 6 euro per maand huur, de energie is van
mij en inmiddels betaal ik alleen nog transportkosten voor elektriciteit. Over inmiddels 8,5 jaar zijn die
panelen dan van mij en kan ik er nog 15 jaar van profiteren.
Ik bedoel maar, als een ondernemer niet kan investeren kan hij (of zij natuurlijk) gewoon panelen leasen
onder aantrekkelijker voorwaarden dan voor een auto. De SDE-regeling is er natuurlijk ook nog, maar dan
moet die ondernemer zelf investeren. In het model dat een 8-tal jaren geleden nog als norm gold
(dak verhuren aan een derde, die het vol legt en je de energie weer terug verkoopt) hebben de meeste
ondernemers (althans in het MBK) begrijpelijkerwijze geen zin.
Ik weet natuurlijk ook wel, dat op dit verhaal van alles is aan te merken. Zo wordt die energie vooral in
voorjaar en zomer geproduceerd en is er nog geen opslagcapaciteit, het net kan het niet aan etc.
Maar er lijkt mij echt geen reden te zijn om geen zwaardere druk uit te oefenen op ondernemers. Bovenop
die vierkante dozen die het landschap er niet mooier op maken heeft niemand last van zonnepanelen.
Trudie Scherpenzeel

Inwoners van Oudewater let op, want er wordt op dit moment een plan
ontwikkeld voor energieopwekking die de behoefte van Oudewater zelf in grote
mate overstijgt. We moeten deze ontwikkeling een halt toe roepen en inspraak
hebben bij de manier waarop wij Oudewater gaan verduurzamen. Moeten wij
opdraaien voor energiebehoeften van de stad Utrecht, van Zeist en van Amersfoort?
Inmiddels lopen er verschillende trajecten om beslissingen over duurzame energie
in Oudewater democratisch te laten verlopen. Zo hebben een aantal inwoners van
Oudewater een petitie opgesteld voor het opwekken van energie in Oudewater.
De petitie is belangrijk voor iedereen die in of in de omgeving van Oudewater
woont. De keuze voor welke opwekking van energie bepaalt hoeveel last u daarvan
zult hebben. Grote windmolens betekenen dat alle inwoners van Oudewater last
zullen ondervinden en dat moet beslist worden voorkomen. Dus geen grote
windmolens in Oudewater.
Er is veel onbegrip over de aanpak tot dusverre. Het lijkt erop dat een adviesbureau
vanaf de tekentafel met weinig tot geen gevoel voor de omstandigheden in
Oudewater aan het werk is gezet. Hetzelfde adviesbureau krijgt vervolgens
gelegenheid om scenario’s voor windmolens en velden met zonnepanelen te
presenteren die aan alle redelijkheid voorbijgaan. Het doet grote vraagtekens
rijzen bij heel veel Oudewaternaren. Hier past geen horizonvervuiling en al
helemaal geen overlast van geluid en slagschaduwen.
Het is misschien nog niet te laat.
Maar haast is geboden.
Juist nu moeten we onze stem laten
horen en de petitie invullen.
Slechts redelijkheid en democratische
besluitvorming is wat de inwoners van
Oudewater willen. Het voorkomt spijt
achteraf. Want van dit laatste zal zeker
sprake zijn als wij de plannen die
concreet beginnen te worden niet direct
een halt toeroepen. Wij zijn een hechte
gemeenschap die veel voor elkaar
overheeft. Laten wij samen de strijd
aangaan.
Teken de petitie via onderstaande link
en stem tegen grote windmolens in
Oudewater:
http://duurzaamruigeweide.petities.nl
Teken de petitie nu! Het is binnen
30 seconden geregeld.
Harry van der Voort

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Het aangepaste feestje tijdens Open Monumentendag Oudewater wordt iets verder aangepast

Een feestje ...

De OMD-werkgroep is nog steeds blij met wat er is maar zij zullen hun
feestje toch terug moeten schroeven: geen muziek en quiz op de Markt.
Kom vooral niet met een picnickkleedje of klapstoeltje naar de Peperstraat
of Korte Havenstraat. Alle coronamaatregelen ten spijt is men bang voor
opstoppingen, dus zien zij hun genoodzaakt de vergunningsverlener hierin te
volgen. Zij kunnen deze zienswijze ook wel begrijpen, dus ‘no hard feelings’.

De muzikanten zijn afgezegd maar de
quiz verhuist naar de Radio. Midland FM,
radio voor Oudewater en omstreken gaat
zaterdag aanstaande vanaf 10.00 uur
de opening van de Monumentendag
uitzenden, dus iedere belangstellende
kan toch deelgenoot zijn van de
gebeurtenissen op het Stadskantoor.
Aansluitend gaat de quiz van start.
Dus stem vooral af op 107.5 en zorg
dat je met pen en papier klaar zit

om de antwoorden op te schrijven.
Voorzie je antwoorden van naam en
contactgegevens en lever dit in bij het
TIP-kantoor.
Dit kan t/m zaterdag 19 september.

Kijk vooral voor het totaalprogramma
op www.oudewater.net
Let op de coronamaatregelen:
houdt anderhalve meter afstand van
elkaar, kom niet naar de stad als u
gezondheidsklachten heeft en volg de
looproute.

DE IJSSELBODE

Tevens zendt Midland FM op zondag
aanstaande tussen tien en elf uur een
compilatie uit met verslag van de dag.
Verder blijven alle activiteiten op
Open Monumentendag in tact.

HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....
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De ‘lange’ strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed
Bewonderenswaardig krachtig
Het is nu op, het is goed

PRIKBORD

aandacht voor afscheid

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Corry Roest

&

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.

ChantalGijssel
van

Wat zal het leven anders zijn
nu jij er niet meer bent.
We nemen afscheid van mijn lieve man,
onze krachtige vader, positieve schoonvader
en trotse opa

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Cees de Bree

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Cornelis Martinus Theodorus Maria
* Rietveld,
25 maart 1956

† Montfoort,
3 september 2020
Corina
Gert-Jan en Inge
Dex
Femm
Martijn en Marieke
Sammie
Joe

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

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN
OUDEWATER EN HEKENDORP
Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen
Herv. Gem. Oudewater

14.00 - 16.00 uur

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Mevrouw de Bree-Straathof
Familie de Bree
Familie Hoogland

volgens de richtlijnen
van het RIVM

Hospice Oudewater
Kerkwetering 11 - 3421 TS Oudewater

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

Via www.memorans.nl/condoleanceregister
Cees de Bree heeft u de mogelijkheid om ons
te condoleren. Wij stellen het zeer op prijs als
u hier een herinnering of persoonlijk bericht, het
liefst met een foto van Cees, achterlaat. Hiervan
maken wij een boek als tastbare herinnering.
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de
liefdevolle zorg van de medewerkers van
Thuiszorg Careyn Montfoort en de
Huisartsenpraktijk Dr. Hanje.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Open huis vrijdag 11 september

Wim
Speksnijder

We nemen in besloten kring afscheid van Cees.
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06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

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

Heksenmeppers
Tenniskamp 2020
bedankt alle sponsors

Uitvaartzorg Memorans t.a.v. familie de Bree
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Jan Snel Holding BV,
Timmer- en Aannemersbedrijf Raaijmakers,
Avant Accountants,
Aannemingsbedrijf J. van der Windt,
Snel Hout & Rubberhandel,
Van Vliet Airconditioning,
Fruithandel Verdel,
Jumbo Oudewater,
Nnice International BV,
Jan van Dam Transport,
Timmerbedrijf Boerefijn,
Tennis 4U,
Koert Westerman,
La Pradera,
Rutges BV,
Sille autoLease,
Bogro BV,
Sjaak Six,
Kiremko,
IJsselbode

en alle begeleiders
Dennis, Anissa, Judith, Tijs, Joep, Jesper,
Glenn, Rosan, David, Annemiek, Michiel.

vermey | uitvaartzorg

DE IJSSELBODE
vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Cor en Jeanne
van Zuijlen-Faaij

10-09-1952

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

10-09-2020
en
terdag geslot
Tijdelijk op za
.00
17
0.0
08
van
Ma t/m vr open

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

68 jaar getrouwd

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

Hartelijk gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Amaliahof 11
2851 XL Haastrecht
Telefoon (0182) 501951

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

HELAAS: Géén grote markt in Hoenkoop.
GELUKKIG: Wel alle spullen extra goedkoop!
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september

NAJAARSUITVERKOOP
op de

ROMMELMARKT

Hoenkoopse Buurtweg 43
Openingstijden van 08.30 tot 13.00 uur
Wij bieden aan: Boeken, meubilair, kleding,
glas- en aardewerk, hobbyspullen, speelgoed en
spellen, alles voor de keuken, sieraden etc. etc.
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Praat mee over duurzame
energie in Oudewater
Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’ invulling aan de
verplichting waar de gemeente aan moet voldoen vanuit het Klimaatakkoord
en de Regionale Energiestrategie (RES). Eén van die verplichtingen is het
opwekken van elektriciteit via windmolens en zonnevelden.
Daarom zijn we sinds maart in gesprek met inwoners over wat we belangrijk
vinden en welke zorgen en ideeën er zijn. Dit wordt samen met o.a. een
ruimtelijke analyse vastgelegd in een ‘Afwegingskader’.
Deze wordt voorgelegd aan de raad en geldt als basis voor de bijdrage van
Oudewater aan de RES. Zo bepalen we samen hoe Oudewater bijdraagt
aan het Klimaatakkoord en de RES.

Reageer op het concept-Afwegingskader

Open Monumentendag 2020:
Schilderij Weeshuis eenmalig
zichtbaar voor publiek

Op basis van alle inbreng is er een concept-Afwegingskader opgesteld.
We gaan hierover graag met u in gesprek op 16 september
(Papekop) en 23 september (online).
Herkent u zich in de voorwaarden? Mist u zaken? Uw input wordt verwerkt
waarna het Afwegingskader en alle input naar de gemeenteraad gaat.
Meer informatie over tijden en locatie + aanmelden:
www.oudewater.nl/duurzame-energie

Het schilderij ‘De weeskinderen van
Oudewater’ is geschilderd in 1651.
Het is gemaakt voor de regentenkamer
van het Weeshuis van Oudewater.
Op het schilderij zitten weesouders
met een aantal weeskinderen rond
een tafel waarop een copieuze
maaltijd staat. Wie waren deze
weesouders en wat is er bekend over
het Weeshuis van Oudewater?
Hoe was het om een weeskind te zijn
en hoe was het leven in het Weeshuis?
Stadshistoricus Nettie Stoppelenburg
gaat tijdens haar lezing bij het
schilderij graag in op deze en alle
andere vragen over dit schilderij.

4 Luiers,

incontinentiemateriaal,
billendoekjes, maandverband etc.

4 Verpakkingen van piepschuim (EPS)
of met een aluminium binnenkant

4 Kapot servies

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

• Kapellestraat in Oudewater
het moderniseren van de
antenneinstallatie,
ingediend op: 26-08-2020,
dossiernummer: 5407649

• Utrechtse straatweg 41
in Oudewater
het vervangen van kozijnen,
ingediend op: 01-09-2020,
dossiernummer: 2024344

APV / Bijzondere wetten
• Land achter Steinsedijk 75
in Hekendorp
het organiseren van de opening
van het winterwerk van de
Hervormde Gemeente
op 12 september 2020,
ingediend op: 26-08-2020,
dossiernummer: 2024312

ingediend op: 31-08-2020,
dossiernummer: 2024327

• Korte Havenstraat 2
in Oudewater
het schenken van alcohol in
horecabedrijf Cafe Sabine,
ingediend op: 31-08-2020,
dossiernummer: 2024328

• Parkeerplaatsen tegenover
Kapellestraat 37 in Oudewater
het plaatsen van diverse
materialen ten behoeve van
werkzaamheden vanaf
9 september 2020
tot en met 16 april 2021,
ingediend op: 02-09-2020,
dossiernummer: 2024345

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

Start werkzaamheden
Lange Burchwal,
Wijngaardstraat en
omgeving

Restafval moet worden verbrand.
Het kost veel geld, betekent een verlies
aan grondstoffen en is belastend voor
het milieu.
Hoe minder restafval hoe beter dus en
dat kan door afval beter te scheiden.
Bij goed scheiden van het afval blijft er
maar een kleine hoeveelheid restafval
over. Dit is écht restafval en mag in de
grijze container:

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Korte Havenstraat 2
in Oudewater
het exploiteren van
horecabedrijf Cafe Sabine,

‘De weeskinderen van Oudewater’
is te bezichtigen op de eerste
verdieping van het Stadskantoor aan
de Waardsedijk. Vanaf 11.00 uur
start ieder heel uur voor maximaal
12 mensen een lezing. De laatste
lezing vindt plaats om 15.00 uur.
Tijdens de Open Monumentendag
zijn in Oudewater meer locaties opengesteld waar je als bezoeker normaal
niet zo snel komt of kan komen.
Het thema van de Open Monumentendag 2020 is ‘leermomenten’.
De volledige programmering met
activiteiten en locaties van de Open
Monumentendag in Oudewater is te
vinden op Oudewater.net.

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

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

ingediend op: 01-09-2020,
dossiernummer: 2024336

Locatie en tijdstippen

Restafval bestaat
(bijna) niet

Vergunningen

• Havenstraat 15 in Oudewater
het plaatsen van een steiger
vanaf 11 t/m 25 september 2020,

Tijdens de Open Monumentendag op 12 september aanstaande
is het schilderij ‘De weeskinderen van Oudewater’ eenmalig te
bezichtigen. Het schilderij is van de hand van H. van Ommen
en hangt in het stadskantoor van Oudewater.
Stadshistoricus Nettie Stoppelenburg gaat in een lezing in op
de achtergrond van het tafereel.

Weeskinderen van Oudewater
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De binnenstad van Oudewater wordt de komende jaren
opgeknapt. Maandag 7 september zijn we gestart met de
werkzaamheden aan de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en
omgeving.
Vanaf deze week worden werkzaamheden uitgevoerd voor het vervangen van
kabels en leidingen (gas, elektriciteit en water).
De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2021 worden afgerond.
De werkzaamheden starten aan de Lange Burchwal vanaf het kruispunt
Vinkenbuurt en de Zuid-Linschoterkade.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de halve rijbaan afgesloten.
Verkeer kan langs de werkzaamheden rijden.
Wilt u weten wanneer wij waar aan het werk zijn?
Dit kunt u terugvinden op de pagina: www.oudewater.nl/masterplan.

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

• Ruige Weide 19 in Oudewater
het nieuwbouwen
van een bijgebouw,

besluit: verleend op 31-08-2020,
dossiernummer: 5216807

• Hekendorpse Buurt 23
in Hekendorp
het oprichten van een
voedselbos,

besluit: verleend op 31-08-2020,
dossiernummer: 2024068

• Leeuweringerstraat 7
in Oudewater
het vervangen van een entreepui,
besluit: verleend op 01-09-2020,
dossiernummer: 5326365

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 17 in Oudewater
het wijzigen van leidinggevenden
voor horecabedrijf de Kater,
aanvraag ingetrokken op 31-082020, dossiernummer: 2023852

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 8 september 2020
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Grote online modeshow SINCE04
najaars- en wintercollectie
SINCE04 presenteert de nieuwe collecties dit jaar groots via haar eigen YouTube
kanaal. Op donderdag 17 september om 20.45 uur kun je de nieuwe modeshow
van SINCE04 online volgen vanuit je luie stoel, alleen of met een groepje
vrienden of vriendinnen. Terwijl je deze spetterende show bewondert, worden
er ook nog eens minimaal 40 mooie prijzen verloot. Wat dacht je van diverse
artikelen van mooie merken uit de SINCE04 collectie of bijvoorbeeld jouw
persoonlijke kledingbox ter waarde van € 250,-?
Joost Middelman, eigenaar van de SINCE04 winkels: “In deze bijzondere tijd moet je af
en toe bijzondere communicatiemiddelen inzetten om je klanten te bereiken. We hebben
een loterij bedacht die we koppelen aan een groots opgezette online modeshow van
onze najaars- en wintercollectie. Je kunt in de winkels in Montfoort en Oudewater
vooraf lootjes kopen, € 2,- voor een lootje en voor € 5,- krijg je er drie.Tevens krijg je
bij aanschaf van drie lootjes een tegoedbon van € 10.- die op 18 en 19 september te
verzilveren is bij een aankoop vanaf € 49.95. Tijdens de uitzending op donderdag
17 september worden de winnende nummers bekend gemaakt. De volgende dag kun
je je prijzen ophalen in de winkel. We verloten ruim € 4.000.- aan prijzen. Loten kunnen
t/m zaterdag 12 september worden gekocht.”
“De modeshow is een grote productie waar een team van meer dan 25 man aan werkt
en het mooie is dat alle leveranciers van de productie gewoon uit Oudewater komen.
We nemen de modeshow, helaas noodzakelijk zonder publiek, op in Het Muziekhuis in
Oudewater. Met 5 camera’s draait MZOEM Reclamebureau zowel backstage alsook de
verrichtingen op de catwalk en ze zorgen voor de promotie.

De Klaproos kleedt de opname locatie aan en zorgt dat onze 15 modellen in de
spectaculaire schijnwerpers staan. Ons SINCE04 team regelt de modellen en de hele
productie achter de schermen.”
“De modeshow kun je zien op het YouTube kanaal van SINCE04 op donderdag
17 september 2020. De show gaat om 20.45 uur live. Bezoek onze website om
eenvoudig doorgestuurd te worden naar de onlineshow. Je kan er ook rechtstreeks via
youtube.nl naar kijken. Zoek op SINCE04, klik op ons ronde logo en klik tenslotte op
FashionShow en je bent erin. Iedereen kan, met of zonder loten, meekijken.
Maar meekijken met loten is natuurlijk veel leuker. Kijk op onze social media kanalen om
een complete indruk te krijgen van de prijzen die we allemaal verloten. Geloof me,
ik word er zelf hebberig van.”
“We hebben echt een fantastische nieuwe collectie bij SINCE04 voor jullie uitgezocht!
Dit seizoen hebben we diverse nieuwe merken in onze collectie opgenomen. Zo is het
Nederlandse damesmerk Studio Anneloes vanaf nu verkrijgbaar bij ons. Voor de heren
zijn we gestart met het merk Cast Iron. Cast Iron staat voor stoer, modisch denim.
Klassieke items worden in de collectie gecombineerd met een twist. Ook deze merken
kun je zien tijdens onze show. Veel kijkplezier allemaal. Is het niet online dan kan het
natuurlijk altijd offline in onze ‘stenen’ winkels.”

Lay’s chips

2 zakken à 225 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

2.90
2.98

2.-

Alle Liga, LU koek of Milka koek
m.u.v. voordeelverpakkingen
combineren mogelijk

3 STUKS

4.89
8.07

4.-

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 07 september t/m 13 september 2020. Week 37.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Mora of Hebro saté
of gehaktballetjes in saus

3 pakjes à 4 stuks of 3 bakjes à 160 gram, combineren mogelijk

3 STUKS

4.95
5.67

4.-

Verse rookworst

grof of fijn
2 pakken, combineren mogelijk

2 STUKS

6.38

3.-
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Poco Local in Oudewater

OUDEWATER

Winnaars Huttendorpwedstrijd en
(online) Vossenjacht in het zonnetje gezet

Woensdag 9 september opent een bijzondere winkel haar deuren in de
Wijdstraat 6 in Oudewater. Modeontwerpster Bianca Streng kwam op het
idee, betrok haar schoonzus en vormgeefster Krista Stofberg erbij en samen
strikten ze marketeer Roos Verkerk om mee te doen. Een mooie mix van
drie creatieve, bevlogen, energieke lokale ondernemers met een voor
Oudewater nieuw idee. Een pop-up store!

Al vroeg in het voorjaar werd het duidelijk: een echte Heksenketel
kindervakantieweek in Oudewater zat er dit jaar niet in.
De Coronamaatregelen en alle risico’s maakten de week onmogelijk.
Maar, de leukste week van de zomervakantie zomaar voorbij laten gaan kon
natuurlijk niet. Daarom bedachten de vrijwilligers van De Heksenketel een
mooi vakantieboek dat met een oplage van 4.000 exemplaren onder alle
kinderen van Oudewater (en omgeving) werd verspreid. Het boek werd
verslonden door de kinderen, te horen aan de reacties in de stad.
Twee onderdelen sprongen eruit: de Huttendorpwedstrijd, maar dan thuis en
de online Vossenjacht, waarbij dieren gezocht moesten worden door virtueel
Oudewater.
Er werd fanatiek getimmerd (met net
zoveel hutten als tijdens het ‘echte’
Huttendorp) en meer dan zestig kinderen
zochten online naar de verstopte vossen.
Uit alle juiste inzendingen van de
Vossenjacht werden de winnaars geloot:
Jelte en Stef de Gier.

De Huttendorpwedstrijd was zoals ieder
jaar gebruikelijk enorm spannend.
De mooiste creaties werden ingezonden
maar de hut van Femke en Anoek van
Bijsterveld sprong er bovenuit. Compleet
met inrichting, versiering was de hut van
de eerste tot de laatste spijker door de

Winnaars Vossenjacht: Jelte en Stef.
meiden zelf in elkaar gezet. Alle winnaars
werden woensdagmiddag 2 september
verrast door wethouder Walther Kok die
de kinderen, op een veilige anderhalve
meter afstand, een prachtige beker en
wat lekkers overhandigde. “Wat
fantastisch dat jullie hebben meegedaan
en hebben gewonnen. Natuurlijk hopen
we dat we elkaar volgend jaar weer zien
bij de échte Heksenketel, want dat hoort
toch echt bij de zomervakantie,” aldus de
wethouder. En zo is het maar net!
De vrijwilligers bedanken alle kinderen
van Oudewater voor hun enthousiaste
deelname en zien iedereen supergraag
volgend jaar weer bij Tjonkie voor een
échte Heksenketel vakantieweek!

Winnaars Huttendorp: Anoek en Femke.

Topondernemer Bart van den Belt spreekt
voor Women in Business Oudewater
Women in Business Oudewater (WBO) - hét netwerk voor vrouwelijke
ondernemers uit Oudewater begint het nieuwe seizoen meteen goed.
Op dinsdag 22 september zal topondernemer en eigenaar van de Zakelijk
Succes Academie Bart van den Belt spreken in het Cultuurhuis van
Oudewater.
Bart van den Belt begon in groep 7 van
de basisschool zijn eerste handeltje.
Hij kocht in de pauze sigaretten voor zijn
meester. “Dat kon toen nog”, zegt hij
daar zelf over. “Later ontdekte ik dat mijn
opa een overschot aan lege sigarendozen

had. Daar had ik een idee voor: de
sigarendozen haalde ik op, ik bouwde ze
om tot tekendozen en verkocht ze aan
docenten voor maar liefst drie gulden.”
Deze kleine ondernemingen zijn het
begin van een lange reeks succesvolle
ondernemingen. Bart heeft verschillende
bedrijven en concepten succesvol
ontwikkeld en verkocht. Sinds 2010 is hij
een veelgevraagd spreker en trainer. “Ik
help ondernemers hun bedrijf te systematiseren en hun winst substantieel te
verhogen. Hierdoor kunnen ze doen
waarvoor ze gemaakt zijn en de meeste
impact maken voor hun klanten.” Met al
zijn ervaring heeft Bart de Zakelijk
Succes Academie opgericht. Dit is de
eerst Post HBO geaccrediteerde
ondernemersopleiding.

Laat je onderneming groeien

Bart van den Belt.

WBO-bestuurslid Ellen van Leeuwen
heeft eerder een avond van Bart van den
Belt mogen bijwonen. “Toen ik Bart
hoorde dacht ik meteen: die moeten we
naar Oudewater halen. Bart spreekt
boeiend en geeft toepasbare handvatten
om je onderneming - groot of klein - te
laten groeien. De tips van Bart hebben er
daadwerkelijk voor gezorgd dat mijn

door Ellen van Leeuwen

bedrijf is gegroeid. Fantastisch toch?”
Women in Business Oudewater is het
netwerk voor alle vrouwelijk
ondernemers uit, óf actief in Oudewater.
De netwerkvereniging wil ondernemers
verbinden, ervaringen laten delen en
laten groeien. Vijf keer per jaar
organiseert zij leerzame en inspirerende
avonden. Ellen: “In oktober 2019 zijn we
gestart met onze eerste bijeenkomst.
We mogen nu bijna zestig ondernemers
tot onze leden tellen. We hebben een
mooi en inspirerend, maar door het
coronavirus ook bijzonder, eerste jaar
achter de rug. Na twee onlinebijeenkomsten komen we op 22 september
weer echt bij elkaar. Met Bart maken we
een goede start!”

Nieuwsgierig naar WBO en Bart
van den Belt?

Als vrouwelijke ondernemer ben je van
harte welkom in Cultuurhuis Oudewater
op 22 september. Een introductieavond
kost 20 euro. Wanneer je dezelfde avond
besluit lid te worden van WBO, wordt het
bedrag in mindering gebracht op het
lidmaatschapsgeld van 95 euro.
Na afloop is er tijd om tijdens een
informele borrel kennis te maken met de
leden van WBO. Om je aan te melden of
voor meer informatie kun je mailen naar
contact@wboudewater.nl.

V.l.n.r.: Roos Verkerk, Bianca Streng en Krista Stofberg.
Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn.
Voor je het weet is de winkel er al niet
meer. “We gaan twee weken open”,
zegt Bianca Streng. “Het is vooralsnog
niet de bedoeling om die termijn te
verlengen. Als we lang openblijven is het
eigenlijk geen ‘pop-up’ meer. We zien
het als een unieke manier om onze eigen
bedrijven en andere lokale ondernemers
in beeld te brengen. Ze in staat te stellen
om tijdelijk in een fysieke winkel hun
producten aan te prijzen en klanten te
ontvangen”. Op de vraag of het niet veel
moeite is om een winkel te huren, in te
richten en voldoende aandacht te
generen, komt direct het antwoord;
“nee joh......we krijgen er juist heel veel
energie van!”
“We hebben een selectie gemaakt van
twintig duurzame, creatieve, jonge
merken voor in de winkel. In de
categorieën kleding, accessoires,
uiterlijke verzorging, grafisch design,
food & beverage en huis- en keukeninrichting. Veelal lokale en Oudewaterse
merken, maar ook een paar mooie
merken van buitenaf. Na de periode in
onze pop-up winkel zijn de meesten weer
aangewezen op internet-verkoop.
De verkoop van producten van
ondernemers vindt plaats in het voorste
deel van het pand. Het achterste
gedeelte is ingericht voor zakelijke
verhuur. Bedoeld voor bijvoorbeeld het
geven van workshops of seminars of de
organisatie van een klein ‘brand event’.
We leggen de nadruk op ‘lokaal’ en

door Siem van der Burg

‘duurzaam’. ‘Lokaal’ omdat wij onszelf
en andere ondernemers uit de regio in de
spotlight willen zetten. ‘Duurzaam’ omdat
we het belangrijk vinden een bijdrage te
leveren aan minder belasting op ons
milieu en om duurzaam geproduceerde
producten de aandacht te geven die ze
verdienen.
“Over de interesse vanuit de
ondernemers hebben we niets te klagen”
zegt Roos Verkerk. “Het gaat hard met
de zakelijke verhuur. We hebben straks
een mooi programma van workshops en
kleine ‘events’. Op 12 en 19 september
is er bijvoorbeeld een theeworkshop en
tijdens de opening op 9 september en de
ladiesnight op 10 september is er een
fysiotherapeut aanwezig voor een gratis
stoelmassage. De geplande ladiesnight
op 10 september is op dit moment al
vol. Daarom overwegen we een extra
avond op 17 september.”
We hopen natuurlijk dat de ‘shoppende’
Oudewatenaren enthousiast zijn over wat
lokale merken te bieden hebben.
Van 9 tot en met 23 september kan
iedereen in de Wijdstraat terecht.
Van dinsdag tot en met donderdag van
09.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 09.30
tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot
17.30 uur. Natuurlijk gebeurt alles
corona-proof. Mail voor meer info naar
pocolocaloudewater@gmail.com of ga
naar Facebook of Instagram onder
POCO LOCAL.

Rommelmarktroute Oudewater enorm succes
Het weer zat niet echt mee. Maar dat drukte de pret in het geheel niet. Honderdvierentwintig enthousiastelingen
verkochten tijdens de rommelmarktroute hun spullen. De stadswerf zal het de komende week een stuk rustiger
hebben.

Tony stond voor Linquenda alles voor
10 eurocent te verkopen.

Organisatrice Carola van Duiven jubelt
het uit. “Wat een succes! Ik wist wel dat
er veel behoefte was aan een leuk
evenement in deze Coronatijd...maar dat
het zo zou uitpakken overtreft alle
verwachtingen. Er waren ook deelnemers
uit andere plaatsen. Ondanks dat het
weer niet meezat, vond iedereen het
fantastisch. De start vond om 11.00 uur
nog wel plaats met een zonnetje. Later
was er veel regen. Daar was door de
deelnemers duidelijk op gerekend.
De partytenten, (vis)paraplu’s en
zonneparasols bewezen hun nut”.
De meeste deelnemers kwamen uit
Oudewater, Papekop en Hoenkoopse
Buurt. Verkopers en kopers waren blij
met de reuring in de stad. Carola
vervolgt; “fantastisch om te zien hoeveel
energie er door velen ingestoken was om
de spullen heel mooi uit te stallen.
De aankleding was vaak een lust voor het
oog. En ook geweldig om mee te maken
hoeveel hulp er aangeboden werd om
het evenement in goede banen te leiden.

Lieke verkocht haar schilderijen en nog
wat rommelmarkt spulletjes’

Daar blinken Oudewatenaren toch echt
in uit. Na afloop kwamen de eerste
verzoeken al binnen om dit evenement
meerdere keren per jaar te organiseren
en om het in ieder geval volgend jaar te
herhalen. Ook kwam het verzoek om het
bij een vervolg eerder te laten beginnen.
Dat laatste gaat niet gebeuren.
Veel deelnemers moesten eerst de
kinderen naar hun wekelijkse sport

door Siem van der Burg

begeleiden en het moet ook geen
overlast gaan bezorgen bij ‘nietdeelnemers’. Maar over een herhaling
wordt nu al nagedacht. Binnenkort zullen
we bepalen wanneer en hoe we verder
gaan. Als de gemeente het goed vindt
zullen we volgend jaar zeker weer van
ons laten horen”.
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HAASTRECHT

Expositie tien jaar Theater Concordia
in aankondigingsposters

VLIST

Wie kweekt de zwaarste?

door Cees Reichard

Prachtige ontwerpen van Josefien Versteeg en Mariëlle van der Hulst

Afgelopen zaterdag 5 september vierde volkstuinvereniging de Belt in
Haastrecht de jaarlijkse afsluiting van het seizoen met het wegen van de
zwaarste courgette.
Voorafgaand aan de wedstrijd gonsde het
de laatste maand al van de verhalen.
Het gerucht ging dat een tuinder zijn
wedstrijdcourgette verstopt had en een
kleinere voor aan het pad geplaatst had
om andere tuinders om de tuin te leiden.
Een andere tuinder vertelde dat hij het
dit jaar niet ging worden, vanwege
knaagdieren die enig gewicht van zijn
courgette hadden afgeknabbeld.
Op deze mooie zaterdagmiddag waren
ongeveer 35 tuinders aanwezig, ook
zonder inzending. Al met al werd het een
spannende, maar zeker ook een gezellige
wedstrijd. Veel tuinders hadden hun
bijdrage geleverd door van hun oogst
allerlei heerlijkheden te bakken, zoals
courgettekoekjes, courgettebrood,
courgettecake en voor de afwisseling

een appel- en worteltaart.
Tijdens het juryberaad luisterden de
aanwezigen naar een verhaal van
Stella Speksnijder over pompoenen.
Uiteindelijk waren er drie zware
winnaars, waarvan na enkele jaren van
afwezigheid eindelijk weer een vrouw
in de top drie staat.
1e Leo Verlaan met 5330 gram.
2e Nicolien Doorenbos met 5150 gram.
3e Jos van der Vlist met 4450 gram
De prijswinnaars kregen een tekening
en een bordje om ter herinnering
op hun tuinhek te spijkeren:
‘Winnaar Courgettewedstrijd 2020’.
Voor de nummers 4 tot en met 15
was er een medaille.
Foto Emmy van Harskamp

Het vernieuwde Theater Concordia
bestaat deze maand tien jaar en
vanaf heden is er een overzichtsexpositie te zien van de highlights
van artiesten die in de afgelopen
tien jaar in dit theater hebben
opgetreden. Het is een kleine
selectie uit alle ontwerpen en
illustraties die voor het Theater
Concordia gemaakt zijn.
Ze zijn voortgekomen uit de
creatieve samenwerking van
illustrator Josefien Versteeg,
Mariëlle van der Hulst en het
PR-team.

Bijna vanaf het begin is Josefien bij
Concordia betrokken. Zij maakt sinds de
opening elk jaar een illustratie/collage
voor het jaarlijkse programmaboekje en
poster. De inhoud wordt aangeleverd
door de programmaraad en de tekst en
coördinatie werden verzorgd door
Madelon Dijkstra, Caroline van
Amerongen en Mieke de Ruiter.
Femke Laméris heeft als PR-bestuurslid
het stokje van Madelon overgenomen.

Logo

Afgelopen vrijdagmiddag vond de officiële opening plaats van de gedichtenroute
‘Dorpsbewoner’ met gedichten van Henk Kooijman. De zonen en de kleinkinderen
van Kooijman waren heel blij met de aandacht voor het werk van hun vader en opa.
Teus Stouthart, polderdichter van de Krimpenerwaard eerde Henk met een eigen
landschapsgedicht en wethouder Leon de Wit hield een toespraak en kreeg de
gedichtenbundel ‘Waar ik ook ben, ik draag mijn weiland mee’, aangeboden door
Corie Grootendorst.
De gedichtenroute is de hele maand september nog te zien in de Hoogstraat vanaf
Museum Bisdom van Vliet tot aan Hoogstraat 46 (foto: Emmy van Harskamp).

Collages en brochures

Om de mensen over het culturele
programma te informeren en ze naar
Concordia te trekken was er een

PR-team nodig. Mariëlle van der Hulst
kwam dit team versterken op het
moment dat er een programmaboekje en
brochures moesten komen. Met haar
kennis en ervaring op het gebied van
communicatie en vormgeving bouwde zij
het Concordia-imago verder uit.
Mariëlle deed de vormgeving van het
programmaboekje en Josefien maakte
een illustratie/collage met een greep uit
de artiesten die kwamen optreden.
Josefien vertelt dat zij afhankelijk van de
foto’s van de theaterbureaus haar werk
moet doen. Zo heeft zij vorig jaar
bijvoorbeeld bij Freek de Jonge zijn
benen erbij getekend en werd Karin
Bloemen een andere rok gegeven en
werd zij aan de bar geplaatst.
Deze werkwijze past zij regelmatig toe.

Programmaboekje

Het uitgeven van het programmaboekje
werd een jaarlijkse taak. Zo weten
Josefien en Mariëlle nog heel goed dat
het eerste programma groots
aangekondigd werd. Om de spanning
een beetje in te houden kwam er eerst
een poster met daarop het theatergordijn
met een nieuwsgierig gezicht. Bij de
volgende poster was het gordijn
opengetrokken met de aangekondigde
artiesten op het podium.
Een ander probleem ondervonden
Mariëlle en Madelon toen zij een
promotie brochure voor Concordia
wilden maken. Het gebouw was prachtig

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?

Meld je vooraf aan bij
Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Josefien wilde zich graag voor Concordia
inzetten. Zij vindt dat dit gebouw met een
bijzondere geschiedenis niet verloren
mocht gaan. Ruim voor de heropening,
toen de eerste plannen nog rond
zoemden werd zij gevraagd een logo te
ontwerpen. Het was voor haar eenvoudig
hoe dit eruit moest komen zien. Men
zocht naar een bestemming om het
gebouw te behouden en ook om
bezoekers aan te trekken.
Josefien: “Dit doel zie je in het logo
terug. Samen geven we Concordia een
nieuwe toekomst. Dit gebouw is er voor
alle mensen en wordt door vele mensen
met een warm hart gedragen. Het is
zoals Pauline Bisdom van Vliet het ook
bedoeld heeft.”
Het logo kwam terug in de huisstijl,
bouwbord en website.

Josefien Versteeg (links) en Mariëlle van der Hulst.

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Iedere
woensdagavond
gratis
inloopspreekuur
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verbouwd, maar nog niet ingericht.
Zij lieten foto’s maken van een leeg
Concordia en vroegen Josefien hier wat
sfeer aan toe te voegen. Als lid van de
sfeercommissie wist ze hoe het interieur
eruit moest gaan zien. Dit is zij op haar
creatieve wijze in de lege foto’s gaan
intekenen. Zo kon er toch een sfeervolle
brochure met alle informatie gemaakt
worden.” Mariëlle voegt hieraan toe dat
je dit in de PR-groep met elkaar bedenkt.
“De ideeën bruisen soms de pan uit en
dan gaan we geïnspireerd aan de slag.”

Nieuw programma

Door de corona zijn alle jubileumfestiviteiten uitgesteld. Het is heel prettig
om met deze prachtige expositie
aandacht te kunnen schenken aan het
tienjarig bestaan van een bruisend
Concordia.
De programmaraad werkt op dit moment
aan het nieuwe programma tot januari
2021. Hier wordt rekening gehouden
met de coronamaatregelen, wat inhoudt
dat er een beperkt aantal bezoekers
wordt toegestaan.
Het staat online bij theaterconcordia.nl.
Tot slot vertellen Josefien en Mariëlle dat
zij veel voldoening aan hun werkzaamheden voor Concordia beleven. “Het is
een uniek en sfeervol theater met een
rijke historie. Er is een programma voor
ieder wat wils. En dat in Haastrecht!”
De expositie is op openingsdagen vanaf
17.00 uur in Theater Concordia te zien.

Veelzijdig in Grond, Weg
& Waterbouw
Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Terras
• Damwanden
• Serre
• Onderhoud
• Bruggen
• Natuuroevers
• Steigers

Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of
0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

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

Wij doen alles voor uw auto
Ford Fiesta

5-drs - airco - 1.0 EcoBoost ST Line navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Mercedes

5-drs - airco - B-klasse EV automaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - (2000 euro EV subsidie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Nissan Note

5-drs - airco - 1.2 accenta - cruise controle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Nissan Pulsar 5-drs - airco - N-Connecta - automaat executive  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Renault Kango 5-drs - airco - Express 1.5 dCi 75 Comfort bestel - ex btw 2014

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

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

12.990,19.990,17.450,8.750,17.450,6.750,-

Kijk voor nog meer occasions op:

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Beste inwoners van
Montfoort en Linschoten,
Anderhalve week geleden zijn wij
opgeschrikt door een forse toename
van het aantal positief geteste
personen in onze gemeenschap.
Op het moment van schrijven
20 personen. Opmerkelijk is dat het
vooral twintigers zijn die positief zijn
bevonden.
Inmiddels circuleren er allerlei
verhalen over hoe en waar deze besmettingen zijn opgelopen.
Het is belangrijk dat wij feiten en meningen van elkaar
scheiden. Maar duidelijk is dat op meerdere plaatsen de
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen. Onverantwoord gedrag waar wij elkaar op moeten
aanspreken en dat gebeurt ook.
Wij zijn een hechte gemeenschap en velen in de getroffen
leeftijdscategorie voetballen bij dezelfde voetbalclub en gaan
naar dezelfde horecagelegenheden. Om verdere verspreiding
te voorkomen, hebben twee horecagelegenheden besloten
afgelopen weekeinde uit voorzorg gesloten te blijven en is de
kantine van de voetbalvereniging niet open gegaan.
Bij elke besmetting vindt er weer uitgebreid bron- en
contactonderzoek plaats. Ik word hiervan op de hoogte
gehouden en zo nodig worden aanvullende maatregelen
overwogen. Dank aan de GGD die geweldig werk doet!
Zie ook het interview met de heer Bas Boogmans, arts
Maatschappij en Gezondheid bij de GGD op deze pagina.
Ik hoop dat wij deze week mogen constateren dat de ingezette
daling van besmettingen zich verder voortzet en wij het virus
in onze gemeente weer meer onder controle hebben.
Ik heb begrepen dat over het algemeen de positief geteste
personen milde klachten hebben. Degene die ziek zijn, wens
ik van harte beterschap.
De toename van het aantal positief geteste personen is een
forse waarschuwing en les. Het is zo belangrijk dat wij de
corona maatregelen in acht blijven nemen.
En ik begrijp best dat het soms, zeker in privésituaties,
wel eens moeilijk kan zijn. Maar pas op en breng jezelf en/of
andere niet in (levens) gevaar. Het is ook goed om je te
realiseren wat een werk het voor de GGD is geweest om de
afgelopen periode al die personen uit Montfoort te testen en
vervolgens bij een positieve test het bron- en contactonderzoek
zorgvuldig uit te voeren. Hoeveel afspraken er bij de SWOM,
de gemeente en andere verenigingen of organisaties uit
voorzorg niet door zijn gegaan. Hoeveel personen niet hebben
kunnen werken en omzet of opdrachten hebben gemist.
En dan hebben we het nog niet eens over al die personen in
de kwetsbare groep die sinds het uitbreken van corona in een
min of meer geïsoleerde situatie zitten en waarvoor geldt dat
heel veel uitstapjes bezoekjes en bijeenkomsten niet
doorgaan en dat dit zo blijft als wij ons niet aan de regels
houden.
Dus: heeft u klachten, dan blijft u thuis en laat u zich testen.
Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen, was uw
handen vaak, vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de
spits en werk zoveel mogelijk thuis.
Zoals gezegd wij zijn een hechte gemeenschap en dat is de
afgelopen periode weer gebleken. Ik merk dat het besef dat
wij dit met elkaar moeten oplossen en gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen gelukkig ruim aanwezig is.
Laten we ons daaraan vast blijven houden.
Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Ik reken op u!
Petra van Hartskamp,
Burgemeester

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Bas Boogmans is arts ‘Maatschappij en Gezondheid’
bij de GGD Regio Utrecht (GGDrU).
Hij laat zijn licht schijnen over een aantal corona
gerelateerde aantal zaken.

zodat mensen weer snel uit quarantaine kunnen, terwijl we
tegelijkertijd wel zo zeker mogelijk proberen te zijn dat deze
mensen op dat moment niet meer besmettelijk zijn.”

Hoe zit het met testen en contactonderzoek?

“Als je nou klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging
of plotseling verlies van smaak of reuk krijgt, ook al zijn het
milde klachten en denk je normaal gesproken ‘dat ziek ik
wel even uit’, dan is het advies om toch thuis te blijven en
een testafspraak te maken. Je kan bijna altijd binnen 24 uur
terecht en krijgt de uitslag binnen 48 uur. Een test op het
moment dat je geen klachten hebt, wordt op dit moment niet
geadviseerd. Vrijwel iedereen die geen klachten heeft en
zich laat testen zal de uitslag ‘negatief’ krijgen. Dan heb je
op dat moment de zekerheid dat je geen corona hebt, maar
het blijft een momentopname. Het kan zijn dat je twee
dagen later alsnog klachten ontwikkelt en positief bent.
Ik kan me goed voorstellen dat berichten van meerdere
positief getesten in de gemeente veel vragen oproepen.
Met name ook vragen zoals ‘moet ik nu in quarantaine?’,
‘kan ik nog wel sporten?’, ‘kunnen mijn kinderen nog wel
naar school?’ of ‘kan ik nog een avond uit?’.
Het belangrijkste blijven de maatregelen die we zelf kunnen
nemen om besmettingen te voorkomen. Zodra je milde
klachten merkt: blijf thuis en maak een afspraak om te
testen. Houd anderhalve meter afstand. Blijf thuis als u een
advies van de GGD heeft gekregen om in isolatie of
quarantaine te gaan.
Wat dat betreft is het goed om te weten dat de GGD zo
goed mogelijk het overzicht probeert te krijgen waar de
kansen op besmettingen in de gemeente hoog zijn en waar
niet. We weten bijvoorbeeld dat het virus zich weinig
verspreidt onder jonge kinderen. We zien dan bijvoorbeeld
ook geen reden om op dit moment extra maatregelen te
nemen bij scholen of jeugdtrainingen of -wedstrijden.
In sommige gevallen is het nodig om het zekere voor het
onzekere te nemen. Met name wanneer een uitbraak van
corona nog niet helemaal duidelijk is, kan ervoor gekozen
worden om sommige bijeenkomsten tijdelijk uit te stellen.
Dat zal met name gelden voor bijeenkomsten met
kwetsbare personen, zoals ouderen of mensen met een
mindere afweer. Ook daarvoor geldt: als u het niet zeker
weet kunt u altijd overleggen met de GGD.”

“We zien in de gemeente Montfoort een toename van het
aantal positieve testen in de afgelopen week. GGD regio
Utrecht neemt met iedereen die positief getest is telefonisch
contact op binnen 48 uur na het afnemen van de test.
Dit doen wij om de uitslag door te geven, alle vragen te
beantwoorden en adviezen te geven. Deze adviezen gaan
met name over de periode dat iemand in isolatie moet om te
voorkomen dat andere mensen besmet kunnen worden.
Een tweede reden is om alle nauwe contacten van iemand
in beeld te krijgen. Alle nauwe contacten van iemand die
besmet is worden vervolgens gebeld door GGDrU en
krijgen het advies om in quarantaine te gaan en zich te laten
testen zodra ze klachten krijgen.”

Wanneer moet iemand in isolatie of quarantaine?

“De inschatting of isolatie of quarantaine nodig is, wordt
gemaakt door de GGD in overleg met de mensen zelf. Als je
huisgenoot bent van iemand die positief is, of je bent langer
dan 15 minuten binnen 1,5 meter van iemand geweest die
op dat moment besmettelijk was, dan krijg je het advies om
in quarantaine te gaan. Dat betekent: blijf binnen totdat de
periode van de quarantaine is afgelopen. In quarantaine
gaan hoef je dus gelukkig niet helemaal zelf te beslissen.
Dat kan altijd in overleg met de GGD. Als je nu twijfelt of je
in quarantaine moet en je bent niet gebeld door de GGD,
dan kun je altijd contact opnemen met de GGD om na te
gaan of dit wel of niet nodig is.”

Hoe lang moet iemand in isolatie of quarantaine?

“Hoeveel dagen je in isolatie of quarantaine moet, is soms
een ingewikkelde inschatting. Normaal gesproken is het
7 dagen isolatie vanaf het moment dat je klachten krijgt. Of
10 dagen in quarantaine. Maar er zijn veel uitzonderingen.
Daarom geeft de GGD aan iedereen een persoonlijk advies
en bellen we vaak nog een of twee keer na om te kijken hoe
het gaat en eventuele vragen te beantwoorden. De periode
van quarantaine kan dus voor iedereen verschillen.
We proberen daarbij de periode zo kort mogelijk te houden

Rectiﬁcatie

Samen met betrokkenen organiseert gemeente Montfoort
op 16 september een tweede en laatste bewonersavond
rondom het project ‘de cultuurhistorische waardenkaart
gemeente Montfoort’. Tijdens deze avond wordt u
geïnformeerd over de bevindingen van de projectgroep
en bureau SB4. U wordt de mogelijkheid geboden om de
laatste puntjes op de i te zetten voordat de kaart het
bestuurlijk traject in gaat. (De kaart wordt in oktober
aangeboden aan het college en in december ter
vaststelling aangeboden aan de raad).
In ons vorige bericht hebben wij helaas een
verkeerde locatie vermeld.
De bewonersavond vindt plaats in ‘t Kruispunt.

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

Plastic, metaal
en drankenkartons

Wanneer moet je je laten testen?

Bewonersavond 16 september

Wie kent Montfoort en Linschoten beter dan de eigen
inwoners? In februari is er tijdens de eerste bewonersavond de nodige input opgehaald en verwerkt in de
kaart. Was u er in februari niet bij dan zien wij u
woensdag 16 september op de tweede en laatste
bewonersavond. De avond staat in het teken van actief
meedenken en praten over de bevindingen van de
projectgroep en bureau SB4.
Woensdagavond 16 september 2020
‘t Kruispunt Linschoten
Nieuwe Zandweg 16, 3461 AH Linschoten
Inloop: 19.00 uur
Einde: 21.30 uur

Vaccineren

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

Restafval

dinsdag 8 september 2020

Arts Bas Boogmans van GGD regio Utrecht:
“Overleg bij twijfel altijd met de GGD”

Afvalkalender SEPTEMBER 2020

Oud papier
en karton

8 SEPTEMBER 2020

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Binnenkort start de GGDrU met vaccinatiesessie
baarmoederhalskanker voor meisjes geboren in 2007
en sessies meningokokken ACWY voor jongeren die
deze vaccinatie hebben gemist. De vaccinatiesessies
vinden plaats in de maand september (van 7 t/m
25 september) op elke werkdag. Anders dan
voorgaande jaren vinden de vaccinatiesessies niet
alleen in de middag plaats, maar ook in de ochtend.
De GGDrU beseft dat dit voor de scholen en voor
jongeren en diens ouders/verzorgers lastiger kan zijn.
Echter vanwege de maatregel van 1,5 meter afstand
houden (tussen GGD-medewerkers/ jongeren en ouders/
verzorgers die meekomen) en het aantal jongeren dat
opgeroepen wordt voor een vaccinatie, zien zij zich
genoodzaakt om de organisatie van het vaccineren
momenteel anders in te richten. Zij hebben de scholen
voor voortgezet onderwijs hierover geïnformeerd.

Maandag 14 september in Sporthal de Vaart

Meisjes worden voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker uitgenodigd om de vaccinatie te halen in de
sporthal in Linschoten. Voor het inhalen van de vaccinatie
tegen meningokokken ACWY wordt de jongere gevraagd
zelf een afspraak te maken bij GGDrU.
Gemeenten Montfoort / Oudewater / Lopik
Sporthal de Vaart
Jacob Barneveldstraat 24
3461 GA Linschoten
10.00u-17.00u

vervolg op pagina 2
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Commissie Ruimte 14 september 2020
en Commissie Samenleving 15 september 2020
Op maandag 14 september vergadert de commissie
Ruimte en op dinsdag 15 september vergadert de
commissie Samenleving. Beide commissies
beginnen om 20.00 uur in het Huis van Montfoort.

Agenda commissie Ruimte 14 september 2020

20.35 uur Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan
Energietuin Mastwijkerdijk
Op 7 april 2020 is de raad geïnformeerd over
het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie
van een energietuin op de voormalige
startlocatie aan de Mastwijkerdijk. NV Afvalzorg
als eigenaar is in samenwerking met de Natuur
en Milieufederatie Utrecht (NMU) voornemens
om op de voormalige stortlocatie aan de
Mastwijkerdijk een zonneveld in combinatie
met natuur en recreatie te realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft de
benodigde procedure doorlopen en is nu gereed
voor vaststelling. Met dit bestemmingsplan
wordt realisatie van een zogenaamde
energietuin mogelijk. In deze energietuin zal
12 ha aan zonnepanelen gerealiseerd worden
in combinatie met een natuurlijke, recreatieve
en educatieve functie. Na vaststelling van het
bestemmingsplan kunnen de initiatiefnemers
(NV Afvalzorg en NMU) een aanvraag
omgevingsvergunning voor realisatie indienen.
21.15 uur Raadsvoorstel Ontwerp Regionale
Energiestrategie en concept bod voor
elektriciteit in het Klimaatakkoord
Dit raadsvoorstel is in de raad van 25 mei van
de agenda afgevoerd. Tegelijkertijd is toen een
motie aangenomen met het volgende dictum:
geeft het college de opdracht om vóór oktober
de mening van de kiesgerechtigde inwoners
van Montfoort te peilen over het concept-bod
door middel van een volksraadpleging: deze
volksraadpleging uit te voeren in de vorm van
een enquête met de ondertekenaars van de
motie de vraagstelling in de enquête af te
stemmen; voorafgaand aan de enquête de
inwoners zo feitelijk mogelijk te informeren
over de inhoud van het concept-bod. Nu ligt
het ongewijzigde raadsvoorstel weer voor
waarin de raad wordt voorgesteld om in te
stemmen met het regionale concept bod om
als regio (UI 6) 1,8 Terawattuur (TWh) aan
duurzame elektriciteit op te wekken,
met daarbij horende randvoorwaarde en
disclaimer; in te stemmen met het uitgangspunt

‘iedereen doet mee en levert een bijdrage’;
in te stemmen met de verzending van de
ontwerp RES met het concept bod naar het
Rijk (Nationaal Programma RES).
21.45 uur Raadsvoorstel Openbaarmaking voetpad
De Hervormde Gemeente Linschoten heeft
plannen voor de toekomst met het gebied
rondom de kerk en hun eigendommen aan de
Dorpsstraat en Nieuwe Zandweg. Eén van de
onderdelen van dit plan is het sluiten van de
huidige openbare doorgang tussen de kerk en
kerkelijk centrum de Wingerd en het openstellen
van het nieuw aangelegde voetpad ten zuiden
van de kerk. Door middel van voorgesteld
raadsbesluit wordt het mogelijk gemaakt de
openbare voetgangersverbinding tussen de
Hoge Werf en het Kerkplein in Linschoten te
verplaatsen naar de tuin ten zuiden van de kerk.
22.00 uur Bestemmingsplanwijzigingen
De fractie Inwonersbelangen Montfoort
Linschoten heeft de volgende twee informatiebrieven geagendeerd voor bespreking:
• Informatiebrief Bouw extra woning
op het perceel J. de Ridderlaan 1
• Informatiebrief Principebesluit
omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning
IJsselveld 9 Montfoort
In beide gevallen acht de fractie het van belang
dat de juiste procedure wordt doorlopen en de
fractie hoort graag van het college dat er geen
onomkeerbare besluiten zijn genomen zonder
dat de raad daar een uitspraak over heeft
gedaan. De fractie vindt bij voorbaat het
omzetten van een bedrijfswoning naar een
burgerwoning problematisch en is daar in
principe geen voorstander van. De fractie hoort
graag van het college waarom het
principebesluit is genomen en hoort tevens
graag van andere fracties hoe zij tegen de
omzetting van de woning aankijken.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering bij de griffie aanmelden
als inspreker, e-mail griffie@montfoort.nl.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren.

Agenda commissie Samenleving 15 september 2020

20.35 uur Raadsvoorstel Nota Armoedebeleid
gemeente Montfoort 2020 - 2024
Met de vaststelling van de Nota Armoedebeleid
Montfoort wordt de raad voorgesteld werk
maken van de ambitie om duurzaam armoede
te verminderen, gevolgen van armoede te
beperken en eigen regie en zelfredzaamheid
van inwoners te vergroten. Deze doelstellingen
zijn vertaald in acties en instrumenten die
reeds in gang zijn gezet en deels nog
uitgewerkt worden. Deze nota is in die zin
bedoeld als werkdocument. Samen met de in
voorbereiding zijnde actualisering van het
beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening
is de nota Armoedebeleid onderdeel van het
Integraal Beleid Sociaal Domein.
21.15 uur Raadsvoorstel Huurafspraken i.v.m. corona
De horeca is een van de zwaarst getroffen
bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis.
De gemeente Montfoort verhuurt drie panden
aan twee horecaondernemers. Met deze
ondernemers zijn voor de coronaperiode
afspraken gemaakt over een flexibelere
huurprijs die afhankelijk is van de omzet.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met
deze afspraken en de financiële consequenties
te verwerken in de najaarsrapportage.
21.45 uur Actieprogramma LHBTI
De fracties VVD en Progressief Akkoord
hebben verzocht om agendering van de
raadsinformatiebrief Actieprogramma LHBTI
gemeente Montfoort.
De volledige agenda’s zijn te lezen op www.montfoort.nl
> College en Raad > Meer informatie over de raad & fora
> Agenda forum Ruimte / Agenda forum Samenleving
NB: Met ingang van 1 september 2020 is de nieuwe
verordening voor vergaderingen en werkzaamheden van
de raad van de gemeente Montfoort in werking getreden.
De benaming forum is met ingang van deze datum
gewijzigd in commissie.
Binnenkort zal er een eigen website-omgeving voor de
gemeenteraad beschikbaar zijn, waarop een en ander
aangepast zal zijn. Tot die tijd zal op de huidige website
nog het woord forum gebruikt worden.

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

BOUWEN
Welstand
Tot nader orde 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
16 september 2020.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
23 september 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 19-8-2020
Z/20/168466
Molenstraat 4 in Montfoort
Verdieping aanbrengen op de
bestaande bebouwing.
• 19-8-2020
Z/20/168471
F H van Kempenstraat 28
in Montfoort

Het aanbrengen van dakkapellen
aan de achterzijde van de woning.
• 19-8-2020
Z/20/168472
Oeverweg 3 in Montfoort
Verbouw kantoorruimte.
• 31-8-2020
Z/20/169018
Maarschalklaan 3 in Montfoort
Aanbrengen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
“Verleende omgevingsvergunning”.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een

bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verlengen beslistermijn
• 26-08-2020
Z/20/165956
Cattenbroekerdijk 44 in Linschoten
Het plaatsen van een steiger.
Verleende omgevingsvergunning.
• 17-08-2020
Z/20/165545
Godfried van Rhenenlaan 12
in Montfoort
Het plaatsen van een erker aan de
voorgevel van de woning.
• 3-9-2020
Z/20/165583
Maarschalklaan 57 in Montfoort
Het plaatsen van twee dakkapellen
aan voor- en achterzijde van de
woning.

Verordeningen
Verordening vergaderingen en
andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Montfoort
Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad
van Montfoort de verordening voor
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de
gemeente Montfoort vastgesteld.
De verordening is elektronisch
bekend gemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.
Erfgoedverordening
gemeente Montfoort 2020
Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad
van Montfoort de ‘Erfgoedverordening
gemeente Montfoort 2020’ vastgesteld.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
rechten alleen kunnen worden

ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 8 september 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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
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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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door Sjoukje Dijkstra

vervolg van de voorpagina
ineens te krap geworden. Dan kun je vijf
jaar je duimstok kwijt zijn, maar dat is
een lange tijd. Nu zegt u, u wil op de plek
van de oude Hoflandschool appartementen
neerzetten in samenwerking met Obliek,
maar dat kan niet, vanwege de geluids- en
lichtnormen. De sportvelden maken het
onmogelijk daar woningen te bouwen.
Mijn punt: zoek de verbinding met het
college en de raad.”
Van den Pol reageerde: “Die verbinding
hebben we zelf tot stand moeten
brengen. Tijdens de sessie anderhalve
maand geleden hebben we dat gedaan.”
Hij gaf daarbij ook aan dat er in principe
ruimte genoeg is in Montfoort, maar dat
alleen de juiste plek gezocht moet
worden. “Onze plannen voor een
scholengebouw om de sporthal zijn geen
dogma.” Ofwel, er kan van afgeweken
worden. “Als er maar iets gebeurt.
De huidige scholen zijn versleten.
Er moet iets nieuws komen.”
Of er dan wel rekening gehouden wordt
met wet- en regelgeving werd er
gevraagd. “Ja zeker”, gaven de
ondernemers aan. “Waar anderen
obstakels zien, zien wij kansen.”
Nogmaals benadrukten de mannen van
Made in Montfoort dat er in plannen en
visies niet gewoond kon worden. “We
willen Montfoort beter achterlaten dan
toen we er kwamen”, aldus Van den Pol.

Diamant

Betrokken inwoner Pim de Jong liet in
een statement richting politiek en raad in
Montfoort duidelijk zijn ongenoegen
blijken over dat er al deze jaren niets
gebeurd is. Hij vergeleek verkiezingsprogramma’s met het Midterm Review van
maart 2020, en constateerde dat de
plannen nog precies dezelfde waren,
maar dat er weinig mee was gebeurd,
op de bouw van de twee scholen na…
Opvallend vond hij verder dat 95 procent

van de verkiezingsprogramma’s
overeen kwam.
“Ga dan ook praten over wat je in de
politiek verbindt, in plaats van te
discussiëren over die vijf procent,
waar je het toevallig niet over eens bent.”
Hij verwees daarbij naar de gemeentevlag
van gemeente Montfoort, waar een
diamantje symbool staat voor Montfoort.
“Als je een diamant wilt laten schitteren,
dan moet je schuren en polijsten.
Gemeente en college moeten de grenzen
opzoeken en buiten de rode lijnen kijken,
en zorgen dat dit voor elkaar komt.
Afsluitend weet ik zeker dat inspanningen
die raad en college gaan leveren, dat we
de uitkomst terug zien in 2022.
Dan kunnen de mensen gaan stemmen
op de partijen die zich het meest
hiervoor hebben ingespannen.”
Zijn statement werd ontvangen met luid
applaus, door de aanwezigen die netjes
op anderhalve meter afstand op hun
stoelen zaten. “Helaas, kunnen we geen
polonaise houden”, lachte Van de Pol,
die het kon waarderen dat iedereen zich
netjes aan de regels hield.
Een enkeling had nog wel zijn
vraagtekens bij of de ondernemers de
juiste weg bewandelden. Zo merkte John
van Echtelt, voormalig voorzitter
Stichting Betaalbaar wonen in Montfoort,
op dat hij hoopte dat de ondernemers de
verwachtingen waar maken. Van de Pol
liet weten dat dit ook echt de bedoeling
was, en dat hij en collega ondernemers
overtuigd waren dat het best gaat lukken.
“We willen toch dat onze kinderen,
jongeren, ouderen hier kunnen wonen.
Er zijn natuurlijk ook meer plannen.
Mooi die samenwerking. Wat een
geweldige energie komt er dan vrij.”
Hij vertelde verder dat de raad - en één
wethouder - al aan boord was.
Dus, dat het college dan ook hopelijk zou
volgen.

700 jaar stadsrechten

Opgemerkt werd dat het goed is om
realistisch te blijven. “Het primaat moet
liggen bij gemeente”, vond een
toehoorder. “Overal zijn bezwaarmakers.
Die komen anders bij de gemeente
aankloppen.” “Er is een hoop werk te
doen”, beaamden de ondernemers, die
zich daardoor niet laten afschrikken,
want zij hebben een duidelijk stip op de
horizon. “Wat zou het mooi zijn als in
2029 die Willeskopperpoort er staat.
Dan heeft Montfoort al 700 jaar
stadsrechten. Hoe mooi is het dan dat je
hieronder door de stad binnen gaat om
dit heugelijke feit te vieren”,
aldus Van den Pol. “Je kunt merken dat
hij en de andere ondernemers echt een
groot hart hebben. Er zat emotie in.
Dat ze dan ook nog eens niet de gemakkelijkste weg bewandelen,
en ervoor kiezen om op moeilijkste
plekken aan de gang te gaan, laat zien
hoe vastberaden ze zijn. Het ligt voor
deze locaties al tien jaar stil. Tijd dat er
wat gebeurt”, vond een toehoorder die
via internet mee had geluisterd.
Een woordvoerder van de gemeente laat
weten dat gemeente Montfoort open
staat voor samenwerking om de plannen
waar te maken: “Direct na de informatieavond van 16 juli is er op initiatief van de
gemeente een afspraak gemaakt met de
drie ondernemers om hun plannen door
te nemen. Het eerste gesprek heeft
plaats-gevonden op 27 juli, het tweede
gesprek op 31 juli. We hebben de
plannen doorgenomen, aangegeven
welke wel en welke niet mogelijk zijn en
goede afspraken gemaakt over de
vervolgacties. De ondernemers weten
dus dat niet alle plannen mogelijk zijn,
maar we zijn in goed overleg en trekken
samen op.”
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Appels en peren voor
Montfoortse Dorenda Snieder

Even terug uit Krakau…
“Werken om de verbouwing te financieren”
De Montfoortse Dorenda Snieder woont al tien jaar in Polen.
Deze zomer was ze samen met haar Poolse vriend Maciek Siudmak terug in
het Montfoortse om appels en peren te plukken. “We wonen net anderhalf
jaar in Krakau, en zitten midden in een verbouwing”, vertelt ze.

De Montfoortse Dorenda Snieder maakte zondag met haar vriend
Maciek Siudmak een vlog voor hun ruim 5.000 volgers op Youtube.
Het stel houdt erg van reizen en vlogt
daarover geregeld op Youtube vertelt ze.
“Following our noses heet het in het
Engels”, lacht Dorenda. Ze doen dat
inmiddels voor ruim 5.000 abonnees.
In vloeiend Pools vertelt Dorenda even
aan de volgers hoe de Nederlandse
polder werkt. “Veel tijd om de video’s te
monteren hebben we niet. Daarom duurt
het soms even voor de video’s online
komen. We zetten er ook meestal
ondertiteling onder.” Afgelopen zondag
maakte het stel een vlog over de
Nederlandse polder bij de voormalige
Hoekse molen. Het is vooral een leuke
vrijetijdsbesteding, want zondag is voor
hen momenteel de enige vrije dag.

“Meestal gaan we er dan even op uit,
maar soms ook niet, want dan willen we
gewoon even uitrusten.”
Tussen de bedrijven door werken ze.
Natuurlijk om te leven en hun budget te
spekken. Nu dus bij een fruitteler in
Montfoort. Dorenda kwam haar vriend
tegen op een van haar reizen.
Een fietstocht van Polen naar CentraalAzië. Dat ze in Polen zou gaan wonen,
had ze ook niet zo uitgestippeld, maar
het kwam net zo uit. Zo deed ze
vrijwilligerswerk, maar momenteel met
de verbouwing ligt de focus op het huis.
Ze verwacht tot oktober in Montfoort te
blijven, tot de oogst erop zit. Dan gaan
ze weer terug naar Krakau…

IJsselveld-over-de-Vaart
wordt verbeterd
Bijna honderd mensen woonden de bijeenkomst bij van Made in Montfoort. Nog eens ruim 700 mensen keken online mee.

Open Erfgoedroute ...
maar dan wel als het droog is
Op initiatief van de bewoners op het Landgoed Linschoten wordt op
zaterdag 12 en zondag 13 september een Open Erfgoedroute georganiseerd.
In 2018 werd door hen de eerste Erfgoedroute geïntroduceerd.
Het bleek een daverend succes.
De Erfgoedroute is min of meer spontaan
ontstaan tijdens een buurtavond.
Door iets te organiseren ontmoet je de
buren en leer je elkaar op een actieve
manier kennen” legt Karin Peperkamp
van de Louisehoeve uit.
“Door deze wandelroute bieden we aan
de wandelaars die bijna dagelijks ‘een
rondje bos’ doen een mogelijkheid om nu
eens achterom het erf op te gaan.

Maar voor sommige deelnemers heeft
het ook een pragmatische reden want in
diverse huizen en schuren staan spullen
opgeslagen die in aanmerking komen
voor een rommelmarkt. Door nu een
soort van ‘garagesale’ te organiseren
hoeven we niet met spullen te gaan
slepen.”
De Erfgoedroute biedt: brocante, planten
en bloemen, pesto, jam en boeken,

servies en meubeltjes, thee en taartjes,
muziek, fotografie en kunstige allerlei.
Betreffende locaties zijn herkenbaar aan
de uitnodigingen vooraan de weg bij
Engherzandweg 45, aan de Haardijk,
Noord-Linschoterdijk en Schapenlaan.
Een informatiepunt is te vinden op
Noord-Linschoterdijk 1.
Landgoed Linschoten is niet toegankelijk
voor gemotoriseerd verkeer.
Bij de Graafbrug is parkeergelegenheid.
Niet alle locaties zijn geopend op zondag.
Bij regenachtige weers-omstandigheden
wordt de activiteit verplaatst naar een
zonniger datum.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil maatregelen nemen om
het watersysteem in IJsselveld-over-de-Vaart nabij Montfoort te verbeteren.
De waterbeheersing in het gebied is niet op orde. De maatregelen staan
beschreven in het ontwerp-projectplan ‘IJsselveld over de Vaart’. Dat plan
ligt ter inzage van 7 september tot en met 19 oktober 2020. Tijdens deze
periode kunt u inspreken op het plan en een zienswijze indienen.
Alle grondeigenaren in het gebied zijn persoonlijk geïnformeerd.

Maatregelen

De maatregelen maken deel uit van het watergebiedsplan Linschoterwaard. In dit plan
is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren.
In IJsselveld over de Vaart kunnen de vereiste peilen niet goed worden ingesteld en
bijgestuurd. Veel stuwen en dammen vertonen gebreken, waardoor er sprake is van
wateroverlast en watertekorten. Om dit op te lossen wordt een groot aantal stuwen en
dammen vervangen door betonnen peilscheidingen en stuwen. Verder wordt een
duiker vergroot en worden watergangen in de oorspronkelijke staat hersteld door
struiken, takken, begroeiing en bagger te verwijderen.

Betere wateraanvoer en -afvoer

Met de nieuwe peilscheidingen en stuwen kan het water tijdens droge omstandigheden beter worden aangevoerd en vastgehouden. Gedurende een natte periode kan
overtollig water sneller worden afgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden
wordt het peilbeheer voor het waterschap veel efficiënter. Ook kan het gebiedseigen
water beter worden benut, want er hoeft minder water te worden aangevoerd om de
peilen te handhaven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op hdsr.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectbeheerder van het
waterschap Arjan Koerhuis, tel. 030-6345837 of per mail arjan.koerhuis@hdsr.nl.

Introductieweek
Wellantcollege Montfoort

Anita, Natascha en Ellen, slechts drie afgevaardigden van negen deelnemers aan de Open Erfgoedroute.

De scholen zijn weer begonnen.
Voor leerlingen is het leuk om hun
vrienden weer te zien. Voor de leerlingen
in de brugklas is het niet alleen leuk,
maar zelfs spannend. Zij gaan nieuwe
mensen leren kennen. School is toch ook
de plek waar je vrienden voor het leven
leert kennen.
Afgelopen week is de introductieweek
voor de brugklassers gestart bij het
Wellantcollege. In die week vinden
allerlei activiteiten plaats.
Hiermee leren ze de school, de docenten,
hun medeleerlingen, de (praktijk)vakken,
maar ook de omgeving kennen.
Afgelopen vrijdag 4 en maandag 7
september was er een vossenjacht door
Montfoort heen. Ze konden bij de
vossenjacht een muzikant, sporter,
schilder, prinses, boer, shopaholic,
zwerver, agent en een zwarte kat vinden.
In dit samenspel leren de leerlingen hun
weg te vinden. Want tijdens de
prestatietijd moeten ze er regelmatig op
uit om een boodschapje te doen, zoals
producten halen om te koken of hout
voor een opdracht.
Het waren geslaagde dagen.

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com
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Wedstrijden maken eind
aan frustrerende zomer

MONTFOORT

LEGO-wedstrijd van de Knoperij
Jeugd interesseren voor de historie van Montfoort

door Siem van der Burg

De etalage van ‘De Knoperij’ van de Stichting Oud Montfoort (SOM)
stond al weken vol met LEGO-bouwwerken. Het Oude Stadhuis, de molen,
de steenovenschuur en het kasteel werden nagebouwd door de jeugd van
Montfoort. Op vrijdag 4 september reikte voorzitter Lex van Wijk van de
SOM de prijzen aan de winnaars uit.
Hij had er hard voor moeten fietsen
vanuit zijn school in Gouda, maar
Julian van der Wind was precies op tijd
om zijn prijs op te halen. Hij was de
winnaar in de categorie ‘ouder dan
10 jaar’. Lennart Hassink kreeg de prijs
in de categorie tot en met 7 jaar en
Robin Visser in de categorie er tussenin.
Ze kregen de prijs door loting
toegewezen. De bouwwerken die ze
hadden gemaakt hadden trouwens ook
bij een beoordeling door een jury
waarschijnlijk hoge ogen gegooid.
Maar de jury vond het ondoenlijk om een
keuze te maken uit de inzendingen van
de LEGO Challenge en koos daarom
voor loting.
De drie winnaars die op vrijdag in het
zonnetje werden gezet mochten naast het
bijzondere LEGO-boek ‘De riddercode’
en een LEGO-magazine met exclusief
LEGO-figuur dat alle deelnemers als prijs
krijgen, ook nog de naastgelegen winkel
in om een LEGO-pakket uit te kiezen.
De LEGO-challenge, mede georganiseerd

Lennart Hassink met zijn versie van het
Oude Stadhuis.

Het inline-skaten beleefde dit voorjaar hoogtijdagen. In de periode dat het
sporten in teamverband niet mogelijk was in verband met de coronamaatregelen boden de skates een heerlijk alternatief om ontspannen te
kunnen bewegen. Het was dan ook vol op sommige polderwegen.
Voor de wedstrijdskaters was het echter
een frustrerende zomerperiode. Daar
waar er in een normaal seizoen bijna
wekelijks wedstrijden op het programma
staan was het nu alleen mogelijk om te
trainen. ‘De motivatie verdwijnt dan wel,’
vertelt Joyce van Vliet, coördinator van
het wedstrijdskaten bij SVO.
Desondanks gingen er toch nog negen
SVO’ers van start bij de eerste en
voorlaatste wedstrijd van de Dave van
Dam Inline Cup, die zaterdag op de piste
van Almere werd gehouden.
Een week eerder werd het NK-marathon
georganiseerd op het natte circuit van
Zandvoort.

Almere
Robin Visser met zijn versie van het
Oude Stadhuis.
door inspirator en LEGO-fan Pedro
Jooren, was een groter succes dan van
tevoren gedacht. De SOM wilde
liefhebbers van LEGO en vooral de jeugd
bij Oud Montfoort betrekken door ze een
historisch gebouw na te laten maken.
Binnen de kortste keren stond de hele
etalage van ‘De Knoperij’ vol. Lex van
Wijk meldde: “De SOM zal volgend jaar
zeker opnieuw een soortgelijke actie
organiseren. We zijn blij met alle
aandacht voor deze wedstrijd en voor
‘De Knoperij’ in het algemeen. Geweldig
hoe het in onze nieuwe vestiging loopt
en hoe enthousiast inwoners en
recreanten zijn over wat we doen en
laten zien.”

Van links vaar rechts de winnaars:
Lennart Hassink, Julian van der Wind
en Robin Visser.

Julian van der Wind met de
Kasteelpoort.

De bouwwerken blijven nog enkele weken in de etalage van ‘De Knoperij’
in de Keizerstraat staan. Jong en oud kunnen er dus nog wel even van
genieten. Binnen kijken kan op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over de
Stichting Oud Montfoort is te vinden op www.oudmontfoort.nl

Per deelnemer kreeg slechts een
begeleider toegang tot het terrein van
ASV Almere. Het was dan ook niet echt
sfeervol op de piste, die tot de mooiste
van Nederland behoort. Ook het weer
werkte niet echt mee. Er stond een harde
wind, maar gelukkig bleef het op een
paar druppels na droog. Bij de jongens
waren Roan de Vos en Onne van
Miltenburg de enige SVO-deelnemers.
Roan debuteerde bij de pupillen 1 en
moest erg wennen aan de oplopende
bochten van de piste. Op de sprint deed
hij het voortreffelijk, maar met de langere
afstanden had hij meer moeite. Om deze
goed te kunnen rijden heeft hij meer
trainingskilometers nodig. Onne deed
voor het eerst mee bij de kadetten en
kwam nog wat kracht en ritme tekort om
zich in de strijd om de podiumplaatsen te
mengen. De andere mannen, allemaal
toppers in hun categorie, ontbraken
i.v.m. een trainingsstage met het
talententeam van de SchaatsAcademie
Utrecht.

LED’s Tennis Day bij officiële start

Niet langer wachten

Plannen om de baanverlichting naar een
hoger level te tillen bestonden al wel
maar werden enigszins vertraagd door de
mogelijke ontwikkeling op het gebied van
de ruimtelijke ordening vanuit de
gemeente Montfoort-Linschoten. In de
buurt van de banen verschenen weliswaar
de nodige nieuwbouwhuizen, maar tot
een nieuwe visie van de verdere
omgeving is de gemeente nog niet
gekomen. Niels van Amstel, die zich
nadrukkelijk met de opstallen bezighoudt:
“De rode contouren zijn een belangrijk
aandachtspunt. Wij zitten hier al vanaf
1973 en willen graag een rol blijven
vervullen als Groen Hart tegen het
nieuwe centrum aan. Mocht het anders
lopen, dan nemen we de verlichting mee
naar de eventuele nieuwe
accommodatie.”

door Gerard van Hooff

Kiest u maar

In de achterliggende periode zijn spijkers
met koppen geslagen.
Op alle banen van TVL zijn de nieuwe
LED-lampen geïnstalleerd. Dat betekent
ander licht, andere schakelaars,
verbinding via Wifi, programmeerbare
tijden en vooral ook: lagere kosten.
Willeke van Dijk, van de sponsorcommissie, laat trots de afstandsbediening
zien waarmee met een druk op de knop
de lampen hun werk doen. Indien
gewenst gedimd, maar ook op de volle
100% bij wedstrijden. De keuze op 70%
van de sterkte te verlichten is eveneens
een mogelijkheid. Volgens secretaris
Frank van Hoorn zijn er naast de
voordelen voor de tennissers ook
positieve gevolgen voor de buurt. Die zijn

al door een geluidscherm buiten de
tennisgeluiden gehouden en krijgen nu
met een vermindering van strooilicht te
maken. “Het licht kan ongelooflijk goed
op de baan gericht worden. Dakkapellen
en slaapkamerramen in de nabije
omgeving varen daar wel bij”.

LED’s Tennis Day

Op woensdag 9 september houdt TVL
een ‘LED’s Tennis Day’. ‘s Morgens zijn
de senioren welkom, in de middag is het
de beurt aan de jeugd. Wie niet tot een
van deze groepen behoort, kan ‘s avonds
terecht; bij LED-licht!
Van 09.30 tot 13.30 uur: sportieve
dubbelspel PLUS-ochtendcompetitie voor
senioren Tennis Plussers met koffieontvangst, beschuitbol en mini-lunch
(deelname 5 euro)
Van 15.30 tot 17.30 uur:
Leuke Kids-tennisspelletjes namiddag
door Groene Hart Tennisschool met
frietje en ijs als afsluiter. (deelname 2
euro)
Van 19.00 tot 23.00 uur:
Gezellige dubbelspel avondcompetitie
met bruisende nazomertoast, drankje en
de onvergetelijke TVL’tjes snacks.
(deelname 5 euro)
TVL hanteert een strikt Corona beleid.
Natuurlijk begint dit bij ieders
persoonlijke bewustzijn en het nemen
van voorzorgsmaatregelen.

puntenkoers. De eindoverwinning was
dan ook voor haar. Vita van Deuren
werd derde. Bij de meisjes kadetten deed
Meike van Straalen het voortreffelijk.
Ze werd derde in het klassement en kon
de toppers prima partij bieden. Céline
van Straalen moet die stap nog maken,
maar heeft zeker zoveel potentie als haar
tweelingzus.

Zandvoort

Geen Formule 1 vorige week op het
circuit van Zandvoort, maar wel de
Nederlandse Kampioenschappen
Marathon. De skaters hadden geen
enkele moeite met de Tarzanbocht en de
Hugenholtzbocht. Wel werden zij
gehinderd door de natte omstandigheden. Zo had Tom van Vliet, dit zich dit
jaar helemaal focust op het marathonschaatsen, de verkeerde wielen ondergeschroefd en kon dit euvel niet in de, bij
het inline-skaten ontbrekende, pitstraat
herstellen. Op de natte baan kon hij
slecht uit de voeten op zijn droogweerwielen en hij maakte van de wedstrijd
een veredelde schaatstraining. Hij kwam
als 51ste over de finish in de
seniorenwedstrijd.
Bij de masters gingen maar liefst 86
mannen van start en hen wachtte een
loodzware race, met wind, meerdere
stortbuien en flinke klimmetjes en soms
spekgladde afdalingen. Al in de eerste
ronde verbrokkelde het peloton op het
flink golvende parcours en Johan Boef
wist al vroeg in de koers met een
kopgroep van vijftien man weg te
komen. Toen dit groepje een ronde later
brak, zat hij aan de verkeerde kant van
de breuk, maar in de sprint van de
achtervolgers wist hij nog wel de tiende
plek te bemachtigen.

Druiven zijn zuur

TV Linschoten optimaliseert tennisbanen
Op een helverlichte baan spelen deelneemsters aan het opentoernooi van
Tennis Vereniging Linschoten hun partij. Het is donderdagavond en bij
flarden is de regen er oorzaak van dat de partij even onderbroken moet
worden. De baan kan wel een stootje hebben. De all-weatherbanen van TVL
laten zich niets gelegen liggen aan de weersomstandigheden. In principe zijn
ze het hele jaar door bespeelbaar en alleen bij sneeuw en dooi moet de
‘groundswoman’ een speelverbod uitvaardigen en gaat desnoods het hek op
slot. TVL noemt zich dan ook -in tegenstelling tot het verleden- ‘een
vereniging die het hele jaar open is’. De laatste renovatie was van 2007 en
in het seizoen 2010/2011 is er nogmaals een opknapbeurt gepasseerd.
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Roan de Vos.
Bij de gecombineerde categorie van de
dames en meisjes junioren heerste het
SVO-drietal Marieke de Kruijff, Rianne
Coljé en Fleur Visser. De Nieuwegeinse
De Kruijff won de series over 500 meter
al zat Rianne Coljé haar dicht op de
hielen. Met wat meer durf zou de
Snelrewaardse een geduchte concurrent
zijn voor haar ploeggenoot. Marieke de
Kruijff behaalde ook de meeste punten
op de puntenkoers en de eindoverwinning was dan ook voor haar.
Daphne van Kooten skatete haar eerste
wedstrijd bij de pupillen 1.
Het megatalent uit Montfoort was de
snelste op de flying lap, een rondje op
volle snelheid, won de 500 meter en
behaalde ook de meeste punten op de

Roosmarijn van der
Vaart, Demi
Benschop en A-junior
Marieke de Kruijff
startten alle drie bij de
dames senioren en
reden onder betere
omstandigheden.
Nog tijdens de
wedstrijd droogde het
wegdek op, wat een
aanzienlijk snellere
wedstrijd dan bij de
masters opleverde.
Voor Roosmarijn
waren de druiven
zuur, want na twee
ronden moest ze de wedstrijd verlaten.
Een wiel van een geleend 125-mm-frame
liep aan tegen haar schoen, waardoor het
onmogelijk was fatsoenlijk te skeeleren.
Marieke de Kruijff had als doel zo lang
mogelijk met het eerste peloton mee te
rijden, maar kwam al snel tussen twee
groepen in te zitten, waardoor ze lang
alleen reed op het zware en winderige
parcours.
Demi Benschop deed bij de damessenioren de beste zaken. Lang kon ze
met het peloton mee, maar toen dat brak
zat ook zij net aan de verkeerde kant.
In de achtervolgende groep hield de
tweedejaars senior prima stand en
finishte op een keurige 33ste plek.
Huldiging dames senioren en junioren.

DUIVEN
Wat voor de duiven een gemakkelijk
weekend moest zijn, bleek toch
zwaarder dan gedacht. Alleen de
duiven die in topvorm waren
sloegen genadeloos toe. De jonge
duiven kregen weer een vlucht van
ongeveer 335 km voor hun kiezen
(Pt. St. Maxence) en de duiven van
de natoer werden gelost in
Quievrain ongeveer 200 km.

Combinatie Wouters geeft duivenles
Quievrain

De eerste duiven vlogen 86 kilometer
per uur. Hoe goed de duiven van
combinatie Wouters in vorm waren
bleek wel uit de uitslag: 1 t/m 12.
Zij hadden 33 van de 39 duiven in de
prijzen. Cor van der Laar was tweede
liefhebber met plaats 13, Paul Houdijk
derde liefhebber en Combinatie
Overbeek-Rijsbergen was vierde
liefhebber. Chris Busscher was de vijfde
liefhebber op plaats 30.

Pont Saint Maxence
Willeke van Dijk, Frank van Hoorn en Niels van Amstel ‘in het licht’.

Ook de jonge duivenvlucht was een
kolfje naar de hand van combinatie

Wouters. 1, 2, 3, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19 enz. Zij hadden
ook hier meer dan de helft
van de duiven in de prijzen
(47 van de 85).
Tweede liefhebber was combinatie
Overbeek-Rijsbergen met plaats 4, 13
en 24. Derde liefhebber was boer Spelt
met plaats 8 en 9
(bij alle voorgaande jonge duivenvluchten ging de overwinning naar hem)
De vierde liefhebber was
Leon den Houdijker en zoon Stef met
plaats 14 en vijfde liefhebber was
Paul Houdijk met plaats 22.

Ladies League competitie

Uitslag: 1 Myranda Oorschot 2.
Anne Den Houdijker en 3 en 4
Sacha Wouters. Ook hier weer bijna
allemaal hok Wouters wat de klok sloeg.
Erg ontmoedigend voor de andere
duivenmelkers.
Volgende week de laatste twee vluchten.
Jonge Duiven weer vanuit Pont St Max
(voor de duiven die de weg nog niet
weten; voor de derde keer achter
elkaar) en met de na-vlucht: de ‘potten
en pannen’-vlucht vanuit Peronne
(iedereen brengt dan een presentje mee
en via de volgorde van de uitslag mag er
dan uitgekozen worden).
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DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

BEKERVOETBAL
FC Oudewater - Zevenhoven 4 - 2
Met de zeer jeugdige Bart Meuleman onder de lat begonnen de Oudewaternaren aan de klus tegen Zevenhoven. Met het geboortejaar 2002 achter zijn
naam stond Meuleman op het digitale wedstrijdformulier en hij deed het
zeker niet slecht. Het begin was, zoals bijna iedere wedstrijd, voor de
thuisploeg. Kansjes voor Bart Griffioen en Sven Rietveld werden echter om
zeep geholpen door de alerte Zevenhovense doelman Aartman. Ook een
schot van Nick van den IJssel werd door de doelman gestopt. Echter tegen de kopbal van
Niek Sluijs, na een goed genomen corner, had hij geen verweer; 1-0 (12e min.). Een paar
minuten later promoveerde Bart Griffioen een uiterst strakke voorzet van Van den IJssel met
het hoofd tot doelpunt; 2-0 (19e min.). Pogingen van Zevenhoven om hun spitsen te
bereiken liepen constant op niets uit. Na twee gemiste penalty’s, voor FCO’s Simon La Lau
en voor Zevenhovenaar Maurits Splinter, viel toch onverwacht de 2-1. Het buiten(spel)kansje
werd uiteindelijk benut door Nick Mooren (40ste min.). Pogingen tot scoren van Rietveld en
van den IJssel werden verhinderd door “sta-in-de-weg” Jordy Aartman.
Begin tweede helft gaf hetzelfde beeld; een aanvallend Oudewater. De opzet van de
aanvallen zag er best goed uit, alleen het laatste ‘tikkie’ ontbrak. Na een beetje vreemde
situatie, met wat blessures op het veld (Joost Miltenburg vervangen door Bjorn Stalvord))
waarbij al dan niet vrijwillig werd gestopt, viel toch ook de gelijkmaker vrij snel (2-2).
Dit geheel tegen de verhouding in. Rond het uur spelen stelde de Oudewaternaren orde op
zaken. Een voorzet van Tim Goes werd keurig binnen gewerkt door Sven Rietveld; 3-2.
Na weer een strakke voorzet van de prima spelende Nick van den IJssel waren er geen
collega’s meegelopen om de zaak af te ronden. Dat gebeurde wel kort voor tijd. Een lange
rush van Griffioen werd echter niet door een medespeler afgerond maar Sjoerd Zuijderveld
zorgde daarvoor (o.g. 4-2)

SJC - SPV 0-4

Helemaal naar Noordwijk om de zaterdagafdeling van Sint Jeroens Club te
bestrijden. De Polsbroekers hadden zich voorgenomen elf tegen elf te
spelen, maar daar had een van de Noordwijkers geen behoefte aan.
Hij zocht al na 8 minuten de douche op. Niet vrijwillig maar op aanraden
van de scheidsrechter die een rode kaart uit zijn zak haalde. SPV wist van
deze situatie vooralsnog geen gebruik te maken. Dubbelblank bleef de stand
tot aan de thee.
Trainer Rene Eyra instrueerde zijn mannen hoe met deze situatie om te gaan. Zijn advies was
‘de vrije man te zoeken’ en daarin met geduld te volharden. Gewapend met deze wijsheid
trok SPV gedurende het tweede bedrijf ten strijde. Met succes, want bij het eindsignaal stond
er 0-4 op de borden. De doelpunten kwamen op naam van Niek de Wit, Twan Koorevaar en
Aris de Wit. Koorevaar was zelfs tweemaal doeltreffend.
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Montfoort wint van sterk Benschop
Montfoort S.V. - Benschop 3-0

door Joop Kurver

Door de coronamaatregelen van het bestuur van Montfoort S.V.’19 werd de
eerste bekerwedstrijd tegen De Merino’s afgelopen dinsdag niet gespeeld.
Afgelopen zaterdag mocht de eerste officiële wedstrijd van het seizoen van
de eersteklasser tegen Benschop wel doorgaan.
Beide ploegen hadden er zin in en
vooral de eerste helft ging de strijd
aardig gelijk op. De jonge ploeg van
Benschop verraste en speelde met een
compact middenveld een prima pot
voetbal. Van Loen wist een penalty te
forceren en bracht Montfoort nog voor
de rust op een 1-0 voorsprong.
Na de theepauze kreeg Montfoort meer
grip op het duel en kwamen er meer
kansen. In de 62e en 65e minuut
schoten Perrier en Bakker hun ploeg
naar een 3-0 overwinning.
Onder zonnige weersomstandigheden
floot scheidsrechter Sven van Lagen
rond 14.30 uur voor aanvang van deze
bekerwedstrijd in Groep 1, poule 17.
Er was een redelijk aantal bezoekers
naar het Sportpark Hofland gekomen,
en die zagen een leuke en attractieve
wedstrijd.

aanvallers Verweij en Van den Berg die
net iets te kort kwamen om te scoren.
Een kopdoelpunt van Verweij werd in de
9e minuut door Van Lagen afgekeurd.
De ploeg van trainer Theo de Boon
kreeg een tweetal goede kansen via
Van Loen en Perrier, maar doelman
Hoogendijk acteerde goed en wist
voorlopig zijn doel schoon te houden.
In de 38e minuut trok Denny van Loen
vanaf links naar binnen en in plaats van
de bal in de doelmond te plaatsen,
dribbelde hij binnen de zestien slim door
naar de achterlijn en forceerde een
onreglementaire ingreep van verdediger
Patrick Maton. Arbiter Van Lagen kon
niet anders dan de bal op de stip te
leggen. Penalty-killer Van Loen ging zelf
achter de bal staan en scoorde feilloos de
openingstreffer, 1-0.

Weinig kansen

Benschop ging na de thee fel van start
om de gelijkmaker te scoren, hetgeen in
de 57e minuut leek te lukken.
Met een goede pass stuurde Vergouw
spits Koense weg die zich langs de
verdediging werkte en de vrije Mazouz
bereikte. De middenvelder treuzelde
echter te lang en verprutste de geboden

De strijd speelde zich vooral af op het
middenveld en er werden in het eerste
bedrijf relatief weinig kansen gecreëerd.
De jonge Benschop formatie van coach
Marten Boverhof oogde zeker in de
beginfase sterker, en de defensie van
Montfoort had zijn handen vol aan de

Christiaan Perrier

kans. Daarna werden de ruimtes groter
en kreeg Montfoort steeds meer grip op
het duel en drong steeds verder aan.
Een kleine misstap van de uitstekend
spelende aanvoerder De With brak het
verzet van Benschop. De zeer goed
acterende spits Christiaan Perrier
maakte dankbaar gebruik van de
vrijgekomen ruimte en tikte met de
buitenkant voet de bal langs doelman
Hoogendijk, 2-0.

Timo Bakker

De altijd zeer gedreven Timo Bakker
maakte in de 65e minuut definitief een
einde aan de snode aanvalsplannen van
de Benschoppers. Een korte pass vanuit
het midden werd door Perrier bekeken
en onverwachts overgelaten aan Bakker,
die daardoor de bal langs keeper
Hoogendijk in de rechterhoek kon
schieten, 3-0. Benschop kreeg in de
82e minuut nog een grote kans om de
score wat draaglijker te maken. David
Verwij had de eretreffer op zijn schoen,
maar volkomen vrij voor doelman
Vianen schoot hij snoeihard over.
Over de gehele wedstrijd speelde beide
ploegen een prima wedstrijd, maar werd
de meer ervaren ploeg Montfoort de
terechte winnaar.
Aanstaande dinsdag speelt Montfoort
S.V.’19 in Veenendaal de volgende
bekerwedstrijd tegen De Merino’s.
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Nederlands Kampioenschap
Polsstok springend Holland maakt zich op voor de confrontatie met de Friese
fierljeppers tijdens het Nederlands kampioenschap dat in het Friese Burgum
wordt versprongen op zaterdag 19 september.
De Friezen leverden tijdens hun kampioenschap de volgende kampioenen af:
Senioren: 20.01 Rutger Piersma*, It Heidenskip
Dames:
15.15 Tessa Kramer, It Heidenskip
Junioren: 18.30 Rutger Haanstra, It Heidenskip
Jongens: 18.28 Wisse Broekstra, Tzummarum
Meisjes:
14.57 Pytrix Westra, Burgum
* Piersma kwam uit in de overgangsklasse die drie finalisten leverde.
Donderdag 3 september

Polsstokverspringen te Jaarsveld
Wijnan van Ingen sprong niet alleen
een persoonlijk record met 19,11, hij
behaalde er bovendien een podiumplaats
mee. Een onverwachte prestatie die mede
een gevolg was van de vele natsprongen
die de favorieten voor het Hollands
Kampioenschap ten beste gaven.
De gebroeders de Groot en ook Rian Baas
bezondigden zich hieraan. Zij kwamen niet
in de uitslag voor. Een slechte generale
dus voor de favorieten op de titel. In de
overige categorieën deden zich geen
opzienbarende ontwikkelingen voor.
Senioren Topklasse
20.84 Erwin Timmerarends, Bodegraven
19.11 PR - Wijnan van Ingen, Zegveld
18.66 Jos van der Vlist, Benschop
Dames Topklasse
15.23 Fabiënne Overbeek, Benschop
14.74 Wendy Helmes, IJsselstein
13.66 Joriene Baas, Oudewater
Junioren Topklasse
19.71 Reinier Overbeek, Benschop
17.86 Lucas van Eijk, Haastrecht
17.30 Guus Hoogland, Montfoort
Jongens Topklasse
18.22 Mark van der Horst, Schoonhoven
17.47 Hidde van Dam, Montfoort
16.74 Harmen Timmerarends, Montfoort
Meisjes Topklasse
14.10 Lieke Stolwijk, Bodegraven
12.80 Moniek van Vliet, Nieuwkoop
12.63 Suzanne Mulder, Vlist

Zaterdag 5 september

Hollands Kampioenschap
te Jaarsveld
Senioren
20.62 Thomas van Midden, Vlist
19.88 Wouter van Midden, Vlist
19.60 Erwin Timmerarends, Bodegraven
18.79 Daniel Cluistra, Haastrecht
18.74 Rian Baas, Utrecht
18.03 Jaco de Groot, Kamerik
17.98 Richard van Bemmel, Utrecht
17.85 Wijnan van Ingen, Zegveld
17.42 Ricardo Faaij, Haastrecht
Dames
14.97 Fabiënne Overbeek, Benschop
14.74 Wendy Helmes, IJsselstein
14.27 Kimberly Slootjes, Haastrecht
14.03 Demi Groothedde, Jaarsveld
12.85 Julia van Eijk, Haastrecht
Junioren
19.28 Reinier Overbeek, Benschop
17.85 Guus Hoogland, Montfoort
17.64 Lucas van Eijk, Haastrecht
17.05 Bas van Leeuwen, Woerden
16.96 Chris Anker, Vlist
Jongens
17.91 Mark v.d. Schoonhoven
17.38 Hidde van Dam, Montfoort
17.14 Roy Velis, Benschop
16.78 Harm Timmerarends, Montfoort
16.03 Roef Eijzenga, Jaarsveld
Meisjes
13.60 Suzanne Mulder, Vlist
13.17 Thalina v.d. Wind, Snelrewaard
13.13 Laura Maaijen, Haastrecht
12.51 PR - Lisanne Cazant, Kockengen
12.48 Moniek van Vliet, Nieuwkoop

Doelman Tim Hoogendijk grijpt hier op tijd in voordat Denny van Loen al in de 7e minuut de bal kan binnen koppen.

Winst op de valreep
WDS - GSC ESDO 3-2

Nadat de administratie op orde was gebracht, startte WDS tegen
een veredeld veteranenteam dat onder leiding stond van oud-prof
Ali Boussaboun. Veel spelers waren de dertig ruimschoots gepasseerd
en dat bood een aangenaam vooruitzicht.
Bij de thuisploeg ontbrak verdediger Lodder en was middenvelder Omta
gepasseerd. Drie jeugdspelers bezetten de bank en leeftijdgenoot
Mitchell de Koning vormde met Rick van Vliet het hart van de defensie.
door Gerard van Hooff

Snel aan de leiding

Binnen 8 minuten was het eerste
doelpunt een feit. Van der Stigchel kon
uithalen en de ‘enorme’ doelman Sharif
Jacobs had het nakijken; 1-0. WDS
beantwoordde het fysieke spel van de
gasten met meer beweeglijkheid en net
na een kwartier spelen leverde dat een
tweede doelpunt op. Hans Simon stond
aan de basis hiervan en Thomas Hagoort
zorgde voor de afronding; 2-0. Gezegd
moet dat WDS-doelman Schonewille niet
werkeloos had kunnen toekijken in deze
fase en zich moeite moest getroosten om
een foutieve terugspeelbal met twee
slidings op rij te neutraliseren. Zowel de
Hagenaars Amheye als Khouakhi was hij
de baas. De toeschouwers maakten zich
op voor een walk-over. Die vlieger ging
echter niet op. De gasten herpakten zich,
terwijl de thuisspelenden zich steeds
meer in het nauw lieten brengen.
Dat werd nog erger, nadat Rick van Vliet
de bal op zijn hand had voelen tikken en
bestraft werd met een penalty. Amheye
benutte dit cadeau; 2-1 (27e minuut).
De kansen keerden zichtbaar en de
balans verdween totaal uit de thuisploeg
toen Ivo Lemkes geblesseerd moest
afhaken. Lucas Voskuil was zijn
vervanger. Wat WDS tot aan de thee op
de mat legde was fantasieloos en
daardoor een kolfje naar de hand van de
gasten die steeds brutaler werden en de
WDS’ers op eigen helft wisten te
houden.

Rommelpotten
Elwin van der Stigchel passeert doelman Sharif Jacobs na aangeven van Mike van der Steen (re).

Drie wissels bracht coach Boussaboun in
na de rust. WDS slaagde er niet in het

initiatief terug te pakken, verloor steeds
meer duels en voetbalde ‘als los zand’.
Een strijdplan leek niet voorradig en al
snel kopte Amheye maar rakelings
naast. De bezoekers zagen hun jacht op
de gelijkmaker precies op het uur
bekroond. Samir Oulhani bekroonde
een aanval over de rechterflank met een
eenvoudig intikkertje. Het vlagsignaal
voor buitenspel werd door arbiter
Hoogerbrugge genegeerd; 2-2 (60e
min). De scheidsrechter had tot aan dat
moment veelvuldig zijn fluit moeten
gebruiken, omdat er al te veel
overtredingen werden gemaakt. Na de
2-2 stand moest hij ook de nodige keren
de gele kaart uit zijn zak halen.
Met name de Hagenaars solliciteerden
er naar. En kregen ze dan ook. Nadat
rechtsachter Van der Steen doelman
Jacobs tot een schitterende redding had
gedwongen en coach Willem Lok de
jeugdige Mika Tuithof en Max van der
Laan had ingebracht, gingen beide
ploegen in de eindfase voor de volle
winst. De beide goalies weigerden te
capituleren. Jacobs (ESDO) stopte een
kopbal van Elwin van der Stigchel (75e
min) en aan de overzijde had
Schonewille het juiste antwoord op een
keihard schot (81e min).

Toch winst

De strijd verdiende geen winnaar, maar
daar dacht Jouher Mhandi in blessuretijd
anders over. Hij had eerder zijn
teamgenoot Tuithof een pegel zien
afleveren die via de vingertoppen van de
keeper een hoekschop opleverde (85e
min) en in de 89e minuut gaf een
ziedend schot eenzelfde resultaat.
De klok stond al drie minuten stil toen
Mhandi zijn kunstje flikte. Hij scoorde
met een geplaatst schot nadat hij de
verdediging zijn hielen had laten zien;
3-2. Een onverwacht en misschien ook
wel onverdiend resultaat.
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Clubkampioenschappen De Heksenmeppers
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door Gerard van Hooff

Sam van der Wiel nieuwe clubkampioen senioren
Op de finaledag van tennisvereniging De Heksenmeppers moesten
liefst negentien finalepartijen worden gespeeld.
Sommige toeschouwers moesten hun aandacht verdelen over twee
banen, omdat op de ene baan de zoon des Huizes
probeerde voor de 23e maal clubkampioen te
worden, terwijl naast het centercourt haar zeventienjarige kleinzoon zijn eerste deelname probeerde te
verzilveren door een dertig jaar oudere tegenstander
het tennisleven zuur te maken.
De zoon, Paul van den IJssel, behaalde zijn eerste triomf al in
de vorige eeuw. Tweemaal was hij daarna niet in staat om
zijn titel te prolongeren, maar 21 keer slaagde hij daar wel
degelijk in. Dit jaar trof hij de achtienjarige Sam van der Wiel
op zijn pad.
Zowel in de voorronde als in de finalepartij trok de routinier aan
het kortste eind. In een spannende eindstrijd werd het 7-5, 6-4
en moet er een jaar gewacht worden op een revanche.

Organisatie hele klus

Sam van der Wiel, winnaar enkelspel
HE3 en dus clubkampioen.

Normaal gesproken is er bij de Heksenmeppers sprake van twee
clubkampioenschappen, maar in dit bijzondere jaar waren alle
speelsoorten gelijktijdig aan de beurt. Dat vroeg wel het een en
ander van de negenkoppige wedstrijdleiding die uiteindelijk
twaalf dagen in touw was.
Tijdens de avonden werden veel wedstrijden gespeeld en waren
de weersomstandigheden van dien aard dat er bijna geen beroep
hoefde te worden gedaan op de hal.

Uitslagen:
HE3
HE6
HE7
HE8
DE6
DE7
DE8
DD3
DD6
DD7
DD8
HD3
HD6
HD7
GD3
GD5
GD6
GD7
GD8

Sam van der Wiel wint van Paul van den IJssel 7-5,6-6
Finn van den IJssel wint van Harold van der Weide 7-5,7-6
Finn van den IJssel wint van Harold van der Weide 5-7,7-5,7-5
Joeri Rietveld wint van Peter de Wit 6-1,6-0
Lisanne Boere wint van Annemieke de Wit 6-2, 6-2
Judith van Schaik wint van Roswitha Schoonderwoerd 6-3,6-4
Renée Voorhout wint van Francine Lameris 6-0,7-5
Daphne Dolleman/Marloes Oosterwegel winnen van Anisse de Korte/Yvette Vianen 6-3,6-2
Natasja Boreel/Linda Overbeek winnen van Monique Hoogenboom/Valerie Janssen 6-4,6-2
R. Schoonderwoerd/A. Wigboldus winnen van Babet van Bentum/Kim Rijsbergen walkover
Ke Hendrix/Cindy van Vliet winnen van Linde te Kronnie 2-6, 6-1, 6-4
Dennis Oorschot/Tijs Schoenmaker winnen van. Matisse Boreel/Tom Oosterwegel 6-1, 6-4
Sander de Goeij/Tom de Goeij winnen van Joan Boere/Arno Karsten 6-1, 6-2
Marcel Oorschot/Martijn Voorbach winnen van Roy Venhof/Wesley van Vliet 7-5, 6-3
Dennis Engels/Yvette Vianen winnen van Paul van den IJssel/Daphne Dolleman 6-3, 6-4
René Baas/Marloes Oosterwegel winnen van Jesper Luijcx/Laura van Schaik 6-0, 6-1
Tom Oosterwegel/Simone van Zuilen winnen van Peter van Heemskerk/Leone Verbree 6-1, bless
Martijn Voorbach/Marjan Boere winnen van Wesley van Vliet/Myrthe Koops 6-0, 6-3
Mark van Bentum/Babet van Bentum winnen van Wesley van Vliet/Linde te Kronnie 7-6, 7-5

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959
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Vervoersbedrijf
A. J. van den Hoogen & Zn

Zoekt met spoed een:

- Distributiechauffeur CE nacht
- Distributiechauffeur CE dag

Zondag was het sluitstuk, nadat de vrijdag
een afrondende halve-finale-dag was
geweest en de zaterdag een rustdag.
Het applaus dat tijdens de prijsuitreiking
weerklonk als dank voor de geleverde
prestatie klonk welgemeend. Overigens
betrok voorzitter Lameris ook Ada en
Martin in zijn dankwoordje. Ook zij konden
terugzien op een geslaagd ‘optreden’.
Voor de winnaars waren er flessen wijn
beschikbaar gesteld en kregen de zeventienjarigen te verstaan de fles nog maar even te
laten rijpen. Als sponsor hadden de
Heksenmeppers Nieuwenhuizen Fietsplezier
weten te strikken. Zijn waren -fraaie
rijwielen- stonden opgesteld in de kantine
waar pijlen de looproutes aangaven, zoals
ook de tafels en de tribunes een coronawaarschuwing te zien gaven.

De Woningraat is een
woningcorporatie in het
Groene Hart met een
kleine 2.000 woningen.
Onze missie
De Woningraat werkt
met grote betrokkenheid
aan wonen in kernen van
de gemeenten Lopik en
Oudewater.
We werken aan een goede,
duurzame en betaalbare
woningvoorraad die
passend is bij de vraag.
De klant staat centraal in
onze dienstverlening met
persoonlijke aanpak.

Wij zoeken voor onze organisatie een
klantgerichte en enthousiaste:

Wijkbeheerder V/M
(voor 32 of 36 uur)
en een

Financieel Administratief
Medewerker V/M
(voor 32 of 36 uur)
MEER INFORMATIE

Onze primaire doelgroepen
zijn huurders en woningzoekenden met een
lager inkomen en
kwetsbare groepen
in de samenleving.

Op onze website www.dewoningraat.nl is per
vacature een omschrijving van de werkzaamheden,
het profiel en de sollicitatieprocedure opgenomen.

We hebben een team van
ca. 24 medewerkers.

JE REACTIE
Spreekt één van de functies je aan? Dan zien wij
graag uiterlijk maandag 21 september 2020 je
reactie tegemoet. Je krijgt van ons binnen een
werkdag een ontvangst-bevestiging.

Je kunt rekenen op een
brede baan in een
organisatie die volop in
ontwikkeling is. Daarnaast
hebben we een compact
team met korte lijnen.
En ten slotte werk je in een
organisatie die werk doet
wat ertoe doet!

voor fulltime of parttime dienstverband

Neem contact op via 0348-561314
of kijk voor meer informatie op www.hoogen.nl

Dennis Engels/Yvette Vianen winnaars Gemengd Dubbel.

Acquisitie: nee,
we werven écht zelf.

Je kunt je sollicitatie richten aan Guido Dekker,
extern personeelsadviseur.
Wil je meer informatie?
Bel dan met hem op 06-48279607.
Je kunt je reactie mailen naar:
g.dekker@mensenwerk-advies.nl.

Kom jij ons team versterken?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

• Trekkerchauffeur

• Rupskraanmachinist
• Mobiele kraanmachinist
Ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden.

Wij doen alle voorkomende grond-, graaf- en rioolwerkzaamheden;
verhuur van mobiele/rupskranen, trekkers en dumpers;
het snipperen van hout;
frezen van boomstronken en diepladertransport.
Wij bieden een goed salaris en een bedrijfsauto.
Interesse? Neem dan contact op met Gerard Coljé,06-51596410

LOONBEDRIJF
EN KRAANVERHUUR

Gerard Coljé
Zuid-Linschoterzandweg 63,
3425 EN Snelrewaard
T 0348-564710 of 06-51596410
E gerardcolje@gmail.com
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