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Bisschoppelijke 'bouwinspectie'

Derde fase restauratie 
Sint Franciscuskerk 
halverwege
Bisschop Van den Hende maakte 
woensdag een onverwachte entree in 
de Sint Franciscuskerk. Niet dat zijn 
komst onaangekondigd was -het 
ontvangstcomité stond opgesteld bij 
de glazen voordeur- maar schuilend 
voor de onweersbui was de hoogste 
baas van het bisdom Rotterdam via 
de zijdeur binnengetreden.
"Via de artiesteningang", sprak hij 
schertsend, om aansluitend, na een 
reuze klap onweer, de aanwezige 
functionarissen de hand te schudden. 
Onder hen vertegenwoordigers van de 
locatieraad en het kerkbestuur van Pax 
Christi, een vertegenwoordiging van de 
bouwers, pastor Huub Spaan en het 
duo Sluijs-Van Dijk dat vanuit de 
Franciscusgemeenschap de restauratie 
begeleidt. Gezeten aan de lange tafel 
heette Hans Sluijs de monseigneur en 
de inmiddels aangeschoven 
burgemeester Verhoeve welkom. 
Hij deelde ondermeer mee, dat de 
restauratiewerkzaamheden van de 
tweede fase inmiddels halverwege zijn 
en nodigde het gezelschap uit om 
gewapend met een bouwhelm de stand 

van zaken in ogenschouw te komen 
nemen.

Eigen kerkgebouw
Onder leiding van Chiel van Dijk 
-volgens zeggen kind aan huis in het 
kerkgebouw sinds hij in dienst trad bij 
'huisaannemer' Vermeij- werd via een 
vijftal trappen en evenzovele tussen-
stations de werkplek van de restaurateurs 
bereikt. Met de 'dierenriem' als centraal 
punt bevindt dit zich over de gehele 
breedte van het transept en konden tal 
van details omtrent de restauratie-
werkzaamheden uit de doeken worden 
gedaan. Zoals de wijze waarop de 
glas-in-lood-ramen op een slimme 
manier worden beschermd tegen de 
invloeden van weer en wind door er aan 
de buitenzijde een glaswandje voor te 
plaatsen en de originele beeltenissen iets 
naar binnen te plaatsen.
Een kostenbesparende operatie, 
omdat veel van het oude lood kan 
worden gehandhaafd en er niet 
opnieuw 'belood' hoeft te worden! 

Monumentencommissie 
waarschijnlijk opgeheven
Stichting Beheer Monumenten
heeft een brief aan alle raadsleden 
gestuurd om hen in te lichten over de 
mogelijke opheffi ng van de 
monumentencommissie.
Wat is er aan de hand?
Het college van Montfoort is 
voornemens de werkzaamheden van 
de monumentencommissie over te 
hevelen naar Mooi Sticht. Hierover 
wordt dinsdag een besluit genomen 
in het college.
De monumentencommissie beoordeelt 
plannen van burgers om een monument 
te verbouwen of een gebouw op de 

commissie. Eerst was er sprake van 
600 euro per maand, later bleek dit 
280 euro te zijn. En ook dat vindt Peter 
Versloot, burgerlid van de monumenten-
commissie nog heel hoog, gezien het 
aantal uren dat er zijns inziens in wordt 
gestoken. Begin dit jaar kwamen al de 
eerste signalen dat het college de zaken 
anders wilde inrichten en die waren 
aanleiding voor de voorzitter 
A. van 't Zelfde om zich onlangs terug 
te trekken en zijn voorzitterschap neer 
te leggen. Ook is Peter Versloot van 
mening dat een commissie, die bestaat 
uit inwoners van een plaats, een veel 
beter oordeel kan vellen over de schatten 
van een stadje dan een ambtenaar die er 
niet woont, maar een bepaald aantal 
uren beschikbaar heeft en ook minder 
benaderbaar is voor de burgers omdat zij 
hem/haar niet kennen.
De kwestie staat niet op de agenda van 
het forum Ruimte maandagavond, maar 
zal door de brief aan de raadsleden 
ongetwijfeld ter sprake komen.
Wie geïnteresseerd is kan de vergadering 
meeluisteren op de gemeente site.

Deelnemers Haastrechtloop laaiend 
enthousiast over locatie 
Concordiaplein

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 4

B I J L A G E

Als losse bijlage deze week de

32e woonkrant van Meesters Makelaardij

meesterlijk
wonen

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

Afgelopen vrijdag 21 juni vond alweer de zevende editie van de 
Haastrechtloop plaats. Voor start en fi nish van het evenement was ditmaal 
gekozen voor het Concordiaplein in Haastrecht.

door Gerard van Hooff

door Elly van der Neut

gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. 
Plannen voor het verbouwen van 
monumenten worden nu al beoordeeld 
door Mooi Sticht, een architectenbureau 
in stichtingsvorm, dat zijn goedkeuring 
moet geven. In de twintig jaar van haar 
bestaan heeft de monumentencommissie 
heel veel expertise opgebouwd en zij zijn 
bang dat, wanneer zij worden opgeheven, 
deze kennis verloren gaat. En dat zou 
heel jammer zijn. Aanleiding voor de 
handelwijze van het college zijn naar 
verluidt klachten van burgers over de 
commissie en de kosten die de ODRU 
berekent voor de ondersteuning van de 

ging naar de Stichting 'Sport is Baas'. 
Een stichting die bestaat om kansen te 
bieden het bewegingsonderwijs in het 
basisonderwijs te verbeteren en te 
vermeerderen. Sport is Baas steunt 
basisscholen en hun leerlingen met het 
fi nancieren en faciliteren van deskundig 
bewegingsonderwijs.
De Haastrechtloop werd al in de 
middaguren gestart met de Kidsrun. 
Om 16.00 uur verschenen er maar liefst 
101 kinderen aan de start. 
Een verdubbeling ten opzichte van vorig 
jaar. Meester Dennis was hier de grote 
animator.

5 km
De strijd bij de 5 km om de beste loper 
uit Haastrecht was spannend. Jongeling 
Luc van der Vlist won in een tijd van 
19:36. Hij bleef Jacob Van Schaik 
(19:45) en Bram den Outer (19:46) maar 
net voor. Algeheel winnaar van de 5 km 
werd Tobias van Roon uit Nieuwkuijk in 
een tijd van 17:19. Bij de Dames 5 km 
ging de winst naar Steffi e Broere uit 
Lekkerkerk in 19:33. Iris Mulder uit Vlist 
werd tweede in een tijd van 21:52. 

door Herman van Heusden

Organisator Erwin van der Ham toonde 
zich zeer tevreden met de nieuwe locatie. 
"Het is natuurlijk een mooie locatie, 
compacter en dichter bij de mensen. 
De deelnemers waren dan ook laaiend 
enthousiast. De 8e editie, die volgend 
jaar op 19 juni op de kalender staat, zal 
dan ook weer op en rond het 
Concordiaplein plaatsvinden."

Kidsrun
Elk jaar wordt er een deel van de 
opbrengst van de Haastrechtloop 
geschonken aan een goed doel of 
vereniging. De opbrengst van deze editie vervolg op pagina 13

(foto’s Wil van der Heiden)
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

sPoedZorG
Midden-Holland:
0182-322488

www.hapmh.nl
bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HaP, leidsche rijn 088-1309620
soestwetering 1, 3543 aZ utrecht
(st. antonius Ziekenhuis)

ApoTHEEk
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

sPoedZorG
Midden-Holland:
0182-698820

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

TANdARTSEN
spoed tandarts utrecht: tel. 0900-8602

dIERENARTSEN
oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

Gemeente Lopik
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop kurver, 06-53298133

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

Gemeente oUDeWAter
Algemeen - Cultuur
otto Beaujon, 0348-561332
Aad kuiper, 06-51468312
ellen van Leeuwen, 06-20559355
Politiek & Bestuur
trudie Scherpenzeel, 06-28915344
Sport - Algemeen
Gerard van Hooff, 0348-563560

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

Uitgave van drukkerij Heno b.v.
Noorder-kerkstraat 4
3421 AX  oUdEWATER
0348-561478

stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Juli

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

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
 Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
 Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl

Iedere woensdag en zaterdag -  Openstelling Sint Franciscuskerk, Kapellestraat 13. 
Iedere woensdag en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
uur. De rooms-katholieke Sint Franciscuskerk in 
Oudewater is te herkennen aan de spitse toren en 
's nachts aan het groen verlichte kruis op de top van 
de kerk. Deze prachtige driebeukige neogotische 
kruiskerk is in 1881 ontworpen door Evert Margry,  
die een leerling was van de beroemde architect Pierre 
Cuypers. Margry ontwierp ook de naastgelegen 
pastorie. Kruiswegstatie, communiebanken en 
zijkapellen zijn ook afkomstig uit het atelier van 
Margry. De kerk is in de derde fase van de restauratie, 
maar blijft ook tijdens die restauratie te bezichtigen. OUDEWATER

Iedere woensdag t/m zaterdag -  Zomeropenstelling Grote- of St. Michaëlskerk 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
heten bezoekers welkom en vertellen allerlei 
wetenswaardigheden over o.a. de ramen, de graven 
en grafzerken, de preekstoel, de orgels, de klokken 
en de kerkdiensten. Er is een minibibliotheek met 
boeken over Oudewater, bordjes met info over 
klokken, orgels en grafmonument. Ook staan er 
consoles met een oude plattegrond van de 
grafzerken, alsmede een plattegrond van de 
bouwfasen door de eeuwen heen. Voor kinderen is 
er een speurtocht door het kerkgebouw om zo actief 
wat te weten te komen over het kerkgebouw. 
Achterin het gebouw staan twee vitrinekasten. 
Dit jaar heeft één kast het thema 'koororgel', de 
andere kast toont de laatste restauratie van het 
kerkgebouw van 1959 tot 1968. Tijdens de 
zomeropenstelling is er elke zaterdagmiddag om 
15.00 uur een concert of een muzikaal intermezzo. OUDEWATER

maandag

1 Jumbo buitenconcert Muziekgroep Oudewater. 
Vanaf 19.30 uur in Speeltuin Pinkeltje. Tijdens de 
concerten hoort u een afwisselend programma met 
vrolijke, herkenbare muziek (denk aan Abba, Elton 
John en Elvis). De concerten gaan alleen door bij 
droog weer. Toegang is gratis. OUDEWATER

dInsdag

2 t/m vrijdag 5 - OZV Zwem4daagse. 
Info: www.sbzo.nl OUDEWATER

 -  t/m zondag 7 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

woensdag

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

 -  en vrijdag 5 t/m zondag 7 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard,  
duur van het 'rondje Oudewater' is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.  
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

donderdag

4 Repair Café in Grand Café Concordia.
Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 
16.00 uur met kapotte spullen of vragen te komen, 
om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs 
weer in orde te maken. HAASTRECHT

zaterdag

6 Pret in het Park. Zomer zeskamp vanaf 10.00 uur in 
het Park met o.a. aquaballs, sweeper en mega glider. 
Op buitenpodium draaien diverse DJ'S en is er het 
stadspark BBQ. Gratis toegang. Inschrijven teams 
zeskamp via www.pretinhetpark.nl MONTFOORT

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

 -  Grachtenvaert in combinatie met een 
torenbeklimming o.l.v. een gids. Afvaart vanaf 12.00 
uur tegenover het Tip-kantoor. In het combiticket is 
een kopje koffie of thee met een stukje appeltaart bij 
Hotel Restaurant Abrona inbegrepen.  
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 -  Duo zomerconcert OBK. Muziekvereniging Oefening 
Baart Kunst geeft een pleinconcert met de bevriende 
muziekvereniging Prinses Marijke uit Geldermalsen 
vanaf 13.00 uur op de parkeerplaats van de 
Lindenlaan. Na het concert volgt de trekking van de 
traditionele verloting. www.obkdriebruggen.com

DRIEBRUGGEN

 -  Zaterdagmiddag improvisatieconcert door 
Kees van Eersel en Gerben Mourik op beide orgels. 
Van 15.00 tot 15.45 uur tijdens de zomeropenstelling 
van de Grote- of St. Michaëlskerk. Toegang: gratis. OUDEWATER

 -  en zondag 7 - Stadsmuseum open
met o.a. de tentoonstelling 'Oudewater in roerige 
tijden'. Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, 
Visbrug 1. Gratis toegang. OUDEWATER

 -  Pleinfestijn. Van 13.30 tot 21.30 uur bij Muziekhuis 
Oudewater Kapellestraat 39.  
U kunt genieten van een heel gevarieerd programma 
met optredens van Muziekhuis leerlingen OUDEWATER

zondag

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

KERKDIENSTEN

HekenDorp
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo 30: 10.00 uur ds. j.j. van den end
 18.30 uur ds. C.j. overeem

LinSCHoten
HeRVoRMde geMeenTe
Zo 30: 09.30 uur ds. b.M. van den bosch
 18.30 uur ds. b.M. van den bosch
’T KRuispunT
Za 29: 19.00 uur woord en Communie

montfoort
eVangeliegeMeenTe sion
Zo 30: 10.00 uur Marian verbeek
HeRVoRMde geMeenTe
Zo 30: 09.00 uur ds. a. simons
 16.00 uur ds. j. lohuis
pRoTesTanTse geMeenTe
Zo 30: 10.00 uur ds. r.j. blokland
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
gebooRTe joH. de dopeR
Zo 30: 10.00 uur pastor bernard Höfte

oUDeWAter
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo 30: 09.30 uur ds. j. de wit
 18.30 uur ds. a. simons
pRoTesTanTse geMeenTe 
Zo 30: 09.30 uur Mw. n. rijneveld
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
sT. FRanCisCus Van assisië
Zo 30: 10.00 uur woord en Communie
bijbelgeMeenTe dabaR
Zo 30: 10.00 uur n. j. van egdom

poLSBroek
HeRVoMde geMeenTe 
Zo 30: 09.30 uur ds. j.j. verhaar
 18.30 uur ds. C. boele

tien jaar zomer- 
openstelling Grote-  
of St. michaëlskerk
op woensdag 26 juni opent de grote 
Kerk voor het elfde jaar haar deuren 
voor belangstellenden. gastvrouwen 
en -heren heten bezoekers welkom en 
zijn beschikbaar voor een praatje en 
informatie over o.a. de historie en de 
architectuur van de kerk.  
Voor kinderen is er een speurtocht.

Het gebouw nodigt ook uit om in de 
hectiek van de dag even rust te zoeken. 
de noorderkapel is ingericht als ruimte 
voor stilte en gebed. loop daar gerust 
eens binnen om zomaar een poosje te 
gaan zitten.
Het kerkgebouw is open van 26 mei  
t/m 14 september, op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. iedere zaterdag is 
er  in de koorruimte van het kerkgebouw 
van 15.00 tot 15.45 uur een concert of 
muzikaal intermezzo.
Zaterdag 29 juni verzorgen leerlingen 
van Zangstudio 'Gera van Heezik douw' 
een muzikaal intermezzo.

afgelopen woensdag organiseerden sWos, Vluchtelingen Werk en 
Krimpenerwaard intercultureel de tweede 'Wereld Vluchtelingen'-dag 
Krimpenerwaard. in meer dan honderd landen wordt deze dag gevierd 
om aandacht te vragen voor mensen die noodgedwongen op zoek moesten  
naar een nieuwe woonplaats.
na de opening door wethouder lavinja 
sleeuwenhoek kon men luisteren naar 
het verhaal van Helen belay uit eritrea, 
hoe ze moest vluchten en via ethiopië in 
soedan terecht kwam en daar werkte in 
het unicef vluchtelingenkamp. Hoe ze in 
schoonhoven integreerde en nu samen 
met haar man en kindje in lekkerkerk 
gelukkig is.
daarna vertelde Fadia khlief hoe ze in 
Haastrecht is geholpen door haar 
taalmaatje van krimpenerwaard 
intercultureel, annemieke bosman. 
Ze werden vriendinnen en zo kon het 
inburgeringsproces bijgestuurd worden. 

Hoe ze via taalonderwijs en veel extra 
ondersteuning nu in een tandartspraktijk 
mag werken. succesvol integreren heeft 
alles te maken met nieuwe contacten en 
nieuwe vriendinnen maken die je de weg 
wijzen en verder helpen.
op het buitenterrein stond inmiddels het 
stormvrouwen koor te zingen en daarna 
was er een fantastisch optreden van het 
oegandese kinderdjembé koor uP4s.
swingend, dansend en zingend gingen de 
bezoekers langs het wereldbuffet en werd 
het evenement afgesloten in een stralend 
zonnetje.

Wereld Vluchtelingen-dag

Windkracht 6 Slagwerk les  
bij De Wegwijzer
Maandag 17 juni heeft Muziekvereniging oefening baart Kunst haar tweede 
Windkracht 6 les gegeven bij basisschool de Wegwijzer in driebruggen. 
na eerder al wat theorielessen over welke verschillende soorten slagwerkinstrumenten 
er zijn, mochten de leerlingen deze les zelf de instrumenten uitproberen o.l.v. van 
slagwerkdocent Gerda tuinstra die een ritme voorspeelde. de leerlingen speelden 
vervolgens het ritme met veel enthousiaste na.
Met dit project verzorgt de muziekvereniging met haar docenten een aantal 
muzieklessen om de belangstelling voor muziek van leerlingen aan te wakkeren.  

als de vonk overslaat kunnen de 
jongeren een blaas- of slagwerk-
instrument leren bespelen bij obk 
en later deel uit gaan maken van het 
fanfare orkest.
Mocht je interesse hebben om een 
instrument te spelen stuur dan een mail 
naar: obk-driebruggen@live.nl 
of kijk op www.obkdriebruggen.com
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

& India-meubelen
 B r o c A n t e

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

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

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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

De praktijk blijft open 
in de zomermaanden!

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

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

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

www.phhaastrecht.nl

ZATERDAG 6 JULI

13.30 - 21.30 UUR

HET MUZIEKHUIS
ORGANISEERT

pleiNpleiNpleiN
FESTijnFESTijnFESTijn

MET OPTREDENS VAN:

13.30  Instrument en zangleerlingen

15.00 Musical Class 

15.15  Musical Kids

16.05  Vocal Kids

16.15  Vocal Class

16.35  Music House Band

17.00  DJ en Music producer leerlingen

18.00 Popkoor

BBQ 17.00 UUR
GRATIS TOEGANG

DJ STEVIE 19.00 UUR

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

Airco Service Station

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd 
in Mazda• Reparatie

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

10 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Wij doen alles voor uw auto

Voor zowel auto’s van voor 2015  
met het koudemiddel R123A als de 
nieuwe auto’s met het R1234YF.
De airco service bestaat uit:
• Legen van het systeem
• Vacumeren • Lek- en druktest
• Diagnose stellen
• Bijvullen koudemiddel

ruitenwissers, blenders, koelkasten, 
wasmachines, stofzuigers, 
accuschroefboormachines, 
hogedrukreinigers  
en nog veel meer.
Meedoen is dus heel eenvoudig: 
maak dus nu een online afspraak 
bij Bosch Car Service Van Dam.

U kunt bij ons 24/7 online een afspraak maken!
Plan een online afspraak en u maakt daarmee kans  
op één van de vele fantastische Bosch-prijzen, zoals:

In gezellIge en ongedwongen 
sfeer je laten Informeren over 
natuurlIjke huIdverzorgIng en 

ondertussen de voeten 
behandelen met een dode zeezout 
bad, scrub en balsem. met frIsse 

voeten genIeten van de zomer.
bel me voor verschIllende data.

voeten verwen 
ochtend, mIddag of avond

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209 
schoonheidssalonlapauw.com

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Open huis zaterdag 29 juni
11.00 - 14.00 uur

Hospice Oudewater
Hekendorperweg 2B-4
3421 VK Oudewater

Hou je van vissen?
Kom dan zaterdag 29 juni

naar de jeugdviswedstrijd

VISWEDSTRIJD
•	Er	wordt	gevist	in	twee	groepen,	
één	groep	van	5	t/m	9	en	
één	groep	van	10	t/m	14	jaar.

•	Meedoen	is	gratis	en	er		
is	voor	iedereen	een	prijs.

•	 Tijd:	14.00-16.00	uur.
•	Aanmelden	vanaf	13.30	uur	
aan	de	Grote	Gracht	
bij	de	fietsenstalling.	 								Iedereen	kan	meedoen.

Montfoortse Hengelsport vereniging

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Van Rooijen

Donderdag 27 juni Vrijdag 28 juni Zaterdag 29 juni

Supervolkoren van 3,10 voor 2,60
Appeltaart van 5,50 voor 4,95

Gevulde koek van 1,80 voor 1,30
Bij besteding vanaf 9,90 krijgt u een lekkere traktatie cadeau!

WIJ ZIEN U GRAAG IN ONZE FEESTELIJKE WINKEL,
HOOGSTRAAT 32 IN MONTFOORT

VOOR ALLES GELDT
OP = OP

1929 2019

90  j aa r
Ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan

hebben wij voor u, drie dagen lang, heerlijke feestaanbiedingen!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Vanaf mijn kamertje in ons ouderlijk huis kon ik twee cokesfabrieken 
zien: de cokesfabriek Emma (Beek, één km van ons huis)
en de cokesfabriek Maurits (Geleen, ongeveer 2,5 km).
Op elk van beide locaties werd elke twintig minuten een portie van 
100 ton cokes ‘gedrukt’: de 12 meter hoge ovendeur aan de voorkant 
van de batterij ging dan open, en de roodgloeiende massa (1,100°C) 
viel dan in een met ovensteen beklede spoorwagon die zo snel 
mogelijk onder een koeltoren gereden werd om de brandende cokes te 
blussen. Een bijzonder spectaculair gezicht, maar je wende er aan en 
je wist niet beter. Het ging dag en nacht door.
Bovenop de batterij cokesovens reed, op rails, een op afstand 
bediende vulmachine die de lege oven weer vol moest storten met 
verse kolen. Door de achtergebleven hitte in de oven vlogen die 
kolen spontaan in brand.

En achter de vulmachine aan liep 
de ovenafdekker, een man met 
asbesten klompen en een grote 
natte oude vilthoed op, natte 
handdoek om de hals, die met 
een lange ijzeren staaf de deksel 
weer op de oven moest schuiven.
Als je het veld in liep tot aan de 
spoorlijn, kon je de man aan het 
werk zien.
(meer beeld op www.demijnen.nl)

De temperatuur bovenop de batterij liep ‘s zomers op tot boven 
de 50°, maar ook ‘s winters hield de ‘vloerverwarming’ het warm, 
zeg maar heet. Als het regende, zag je de stoom in wolken van de 
batterij af slaan, terwijl de ovenafdekker onverstoorbaar zijn werk 
deed. De mijnen verstrekten gratis melk, maar van eerder met 
pensioen gaan na jaren zware arbeid had niemand nog gehoord, 
behalve bij het leger en de politie.
Ik wil maar zeggen: een hittegolf overleef je wel, als je je verstandig 
kleedt, genoeg drinkt en geen zware inspanningen gaat doen wanneer 
je dat niet gewend bent.
Hou je haaks, vandaag en morgen!
Otto Beaujon

ColumnHitte

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Delfts Blauw in 
Galerie Sille
Een werkelijk groot aantal kunstenaars 
met zeer uiteenlopende stijlen en 
technieken neemt aan de tentoonstelling 
deel; de voorlezing van de namen leek 
wel wat op de puntentelling van het 
songfestival. Maar het groot 
kunstminnend publiek dat voor de 
opening gekomen was, liet de warmte, 
het optreden van shantykoor 
De Kaapstander en het openingsritueel 
welwillend over zich heen komen, 
met een glaasje erbij en een hapje. 

En sommigen lulden gewoon overal 
doorheen.
De werken varieerden van origineel tot 
grappig, vaak toch met hoogwaardig 
vakmanschap, van monumentaal tot 
microscopisch, kortom alleen al om te 
zien zeker de moeite waard, inspirerend 
en bewondering afdwingend, nog t/m 
31 augustus.

door Otto Beaujon

door Gerard van Hooff

OUDEWATER

Tamara spreekt haar gasten toe.

Bisschop van den Hende, burgemeester Verhoeve, Chiel van Dijk en pastor Huub Spaan gefocust.

vervolg van de voorpagina

In de gewelven waren ook de gevolgen 
van de inmiddels opgeheven verzakkingen 
-door ruim 200 nieuwe boorpalen aan te 
brengen- nog zichtbaar en werd uitgebreid 
ingegaan op de wijze waarop een en 
ander met veel constructieve slimheid 
was opgevangen en verstevigd.
Al deze in het transept zichtbare sporen 

worden bij deze reconstructie 
weggewerkt. Wat niet zal verdwijnen is 
de ‘Spoetnik’ die een plaats heeft 
gekregen te midden van de sterren die 
deel uitmaken van de dierenriem. Zoals 
bouwvakkers er in het verleden een sport 
van maakten hun naam achter te laten 
op niet zichtbare plaatsen in de hoop 
later ooit genoemd te worden. Zo heeft 
de artiest, die de laatste renovatie van 

deze schildering voor zijn rekening nam, 
deze ludieke grap aangebracht.

Ook voor leken
Overigens is dit niet het enige historische 
feit dat tijdens de werkzaamheden aan 
het licht is gekomen. Er is in de periode 
van de stichting anno 1880 en het jaar 
1920 het nodige toegevoegd aan het 
gebouw, vaak om de uitstraling nog 
groter te maken dan die al was. Voor de 
‘leken’ op bouwkundig gebied was met 
name het verhaal over het versterken van 
de constructie van de gewelven aan de 
zuidzijde van het transept bijzonder 
verhelderend en ‘ongeloofl ijk’.
Wie immers bedenkt dat er boven de 
stenen ribben een houten constructie 
aanwezig is die met ijzeren stangen de 
zaak op zijn plaats houdt en op zijn 
beurt weer verbintenis heeft met de 
dakconstructie. Deze op zijn beurt 
ondervindt bij harde wind zoveel 
invloeden dat de zaak in beweging komt. 
Duidelijk werd wel dat voortdurend 
toezicht wel wenselijk is. Na een kleine 
drie kwartier nam het gezelschap 
afscheid van de bijzondere werkruimte 
die zich pal onder de gewelven bevindt 
en waar ook de schilders steen voor 
steen van de juiste kleur voorzien; 
historisch verantwoord.
Voor de verjaardag van pastor 
Huub Spaan moet de klus geklaard zijn. 
Voor 28 november dus.

Als 'ventje' van een jaar of 
18 droomde Dennis de Groot ervan 
een rol te mogen spelen in de toen 
net gestarte musical Mama Mia. 
Uiteindelijk kwam het daar niet van. 
Maar nu -een leven later- is zijn wens 
dan toch vervuld. Dat hij niet de rol 
van een van de jongelingen in het 
gezelschap kan of mag spelen, neemt 
Dennis maar voor lief. Op basis van 
zijn leeftijd (37) wordt hij de vervanger 
van twee van de vaders die in deze 
musical, waarin Antje Monteiro al 
meer dan een jaar schittert. 
Op bijgaande foto poseert Dennis 
voor het affi che waarmee het Beatrix-
gebouw in Utrecht de blikken van de 
voorbijgangers vangt.
Vorig jaar kwamen de acteur en het 
management van Mama Mia er, zoals dat 
in musicaljargon heet, niet uit. Zes 
avonden spelen zou niet passen in het 
gezinsleven van Dennis en om die reden 
liet hij verstek gaan. Nu heeft hij besloten 
zijn kans te pakken. Terugblikkend op de 
route die uiteindelijk tot het podium van 
het Beatrix-theater leidde, memoreert 

Dennis dat hij bij zijn eerste theateram-
bitie gespeend was van ieder vorm van 
ervaring. "Ik was 19 en had me alleen 
beziggehouden met een productie van 
Treatief. Ik wilde wel in dat vak verder 
gaan en een opleiding volgen waarin ik 
mijn artistieke mogelijkheden wilde 
ontwikkelen."

Treatief
Uiteindelijk belandde Dennis -niet tegen 
wil en dank- voor de klas en was hij 
tussen zijn 21e en 27e levensjaar 
leerkracht op Klavertje Vier. Via de 
televisie-uitzendingen van het programma 
'Op zoek naar 'Zorro' kwam hij tot zijn 
eigen verbazing terug in de wereld die 
hem het liefst was. Tijdens de Musical 
Night zong hij samen met Antje Monteiro 
(geen toeval) en nu zit hij al jaren in het 
circuit. "Daarin is het hollen of stilstaan. 
Nu eens is het rustig, dan weer ben je 
iedere dag, soms zeven dagen in de week 
in touw".
Het eigen bedrijf De Grote Haay, dat hij 

samen met zijn partner draait, vraagt veel 
aandacht en daarnaast was Dennis actief 
in een reeks van producties die soms 
door elkaar heen lopen. "Zo laat je zware 
paarden bewegen en werk je je fysiek in 
het zweet, dan weer vertolkt je songs op 
een Marktplein in Soest".
Zijn laatste klus was die van regisseur bij 
de Oudewaterse uitvoering van Ciske de 
Rat. "Een bijzondere ervaring. Hoe je 
met 130 vrijwilligers kunt groeien tot een 
eenheid en dat hetgeen ik in mijn hoofd 
had kon worden vertaald in een mise en 
scene die zijn weerga niet kende. Kortom 
een memorabele ervaring die nooit uit 
mijn geheugen gewist zal worden!"
De theaterschool Mirakel heeft inmiddels 
vaste grond onder de voeten gekregen in 
Oudewater, een voorstelling -Allaladin-
in de Goudse schouwburg staat nog t/m 
30 juni op de rol en nu is daar de rol in 
Mama Mia. "Altijd wordt alles opgelost", 
is Dennis' uitgangspunt. Binnenkort in 
het theater met veel collega's die hij al 
jaren kent. Dennis kan niet wachten!

Dennis de Groot in Mama Mia

Zaterdag opende Galerie Sille een prachtige tentoonstelling van hedendaagse 
kunst (object, sieraad, foto, schilderij) met als thema Delfts blauw.

(foto: ®DeMijnen)

Jongensdroom vervuld
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Schildersbedrij f 
A. Oosterwijk

voor alle 
voorkomende 
schilders- 
werkzaamheden
zowel binnen 
als buiten!

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

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

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

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

Vermey  

uitvaartzorg

T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Wij zijn als familie ontroerd door de enorme steun 
die wij hebben gekregen na het overlijden van

Willem Snel
Wegens de enorme belangstelling bij 

de condoleance en bij het afscheid is het
 voor ons niet mogelijk om jullie allemaal 

persoonlijk te bedanken.

Het is ons duidelijk geworden dat Willem 
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen

veel heeft betekend.

Hilda Snel - Meerveld
Nick en Inge
Tess

Oudewater, juni 2019

Na alle fijne jaren die wij samen met haar mochten 
beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Toke Hilhorst
Catharina Jacoba

Soest, 16 september 1927   Oudewater, 23 juni 2019

Monique Jager † 
Cees Hofman 
Thom en Manon, 
Niels en Daphne, 
Sjoerd en Iris

Angelique Jager 
Mark Bruijns Robin

Woonzorgcentrum De Wulverhorst
Correspondentieadres: 
Nieuwe Singel 8, 3421 TA Oudewater

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag  
28 juni om 11.30 uur in de Tuinzaal van Woonzorg-
centrum De Wulvenhorst, Prins Bernardstraat 2 te 
Oudewater. Aansluitend begeleiden wij haar naar 
haar laatste rustplaats op de r.-k. begraafplaats  
Oudewater, Waardsedijk 7 te Oudewater. 
Na afloop hopen wij u te ontmoeten in de Tuinzaal 
van de Wulvenhorst. 

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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 Dinsdag 18 juni 2019

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

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

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

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

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

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

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

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.
Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Burg.	Zielhuisstraat	14 

in Oudewater 
het uitbouwen aan de zijkant  
en de achterkant van het huis 
en het nieuwbouwen van  
een veranda,

 ingediend op: 12-06-2019, 
dossiernummer: OLO4080433

APV / Bijzondere wetten
•	 Kapellestraat	39	in	Oudewater 

het organiseren van Muziekhuis 
Plein Festijn op 6 juli 2019,

 ingediend op: 12-06-2019, 
dossiernummer: 1922031

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Noord-Linschoterzandweg	6 

in Snelrewaard
 het legaliseren van bestaande 

paardenbak en schapenafdak,
 besluit: verleend op 15-06-2019, 

dossiernummer: OLO3818981
•	 Hekendorpse	Buurt	99 

in Hekendorp
 het verbouwen van een 

voormalig agrarisch gebouw 
tot 16 zorgwoningen en het 
nieuwbouwen van een 
opslagloods,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4189051

•	 Kapellestraat	28	in	Oudewater
 het plaatsen van drie dakramen 

in de zijgevel van de woning,
 besluit: verleend op 12-06-2019, 

dossiernummer: OLO4375707
•	 Lange	Burchwal	5 

in Oudewater
 het demonteren van een  

later gemetselde muur en het 
monteren van twee kleine 
garagedeuren,

 besluit: verleend op 15-06-2019, 
dossiernummer: OLO4431631

•	 Laan	van	Snelrewaard	59 
in Snelrewaard

 het verbouwen van een 
bedrijfsgebouw,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: OLO4333969

•	 Hoenkoopse	Buurtweg	39 
in Oudewater

 het plaatsen van een kleine 
windmolen,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: OLO4305025

•	 Dijkgraaflaan	47	in	Oudewater
 het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning,
 besluit: beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4382449
•	 Papenhoeflaan	114 

in Oudewater
 het plaatsen van een dakkapel,
 besluit: verleend op 13-06-2019, 

dossiernummer: OLO4378481
•	 Schoutdreef,	Oudewater
 het vervangen van een 

fietsstalling,
 besluit: verleend op 12-06-2019, 

dossiernummer: OLO4324477

APV / Bijzondere wetten
•	 Nieuwstraat	9	in	Oudewater
 het organiseren van het 

jaarfeest van de Mariaschool 
op 18 juli 2019,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: 1921957

•	 Nieuwstraat,	Oudewater
 het afsluiten van de weg 

 tijdens het jaarfeest van de 
Mariaschool op 18 juli 2019,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: 1921958

•	 Nieuwstraat	9	in	Oudewater
 het organiseren van een loterij 

tijdens het jaarfeest van de 
Mariaschool op 18 juli 2019,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: 1921959

•	 binnenstad,	Oudewater
 het organiseren van het 

Heksenfestijn 15 juni 2019,
 besluit: verleend op 12-06-2019, 

dossiernummer: 1921450

•	 binnenstad,	Oudewater
 het schenken van zwakalcohol-

houdende dranken tijdens het 
Heksenfestijn 15 juni 2019,

 besluit: verleend op 12-06-2019, 
dossiernummer: 1921379

•	 Nieuwstraat	9	in	Oudewater
 het schenken van zwakalcohol-

houdende dranken tijdens het 
jaarfeest van de Mariaschool 
op 18 juli 2019,

 besluit: verleend op 17-06-2019, 
dossiernummer: 1921960

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van  
de gemeente Oudewater maken, 
gelet op het bepaalde in de  
Wet milieubeheer (Wm) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat zij een verzoek tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften 
hebben ontvangen:
•	 ontvangstdatum	verzoek:	

12 juni 2019
•	 inrichting:	AGF	Oudewater
•	 adres:	Leeuweringerstraat	21 

in Oudewater
•	 betreft:	het	verzoek	voor	een	

maatwerkvoorschrift voor het 
lozen op het gemeentelijk 
rioolstelsel zonder vetafscheider 
en slibvangput

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich 
wenden tot de afdeling Juridische 
zaken en Vergunningverlening van 
de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
telefoonnummer: 088 - 0225000.
Het verzoek tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften ligt niet ter 
inzage en hier is geen bezwaar of 
beroep tegen mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan 
Landelijk gebied Hekendorp en 
Papekop 1e herziening (artikel 
3.8 Wro)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerp-bestemmingsplan  
‘Landelijk gebied Hekendorp en 
Papekop 1e herziening’  
voor een ieder ter inzage ligt van 
26 juni tot en met 6 augustus 2019.

Plangebied en doel
Het plangebied beslaat het gehele 
gebied van het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Hekendorp en 
Papekop vastgesteld op 18 oktober 
2018. Op 5 maart 2019 hebben GS 
besloten een proactieve aanwijzing 
te geven om het bestemmingsplan in 
overeenstemming te brengen met 
artikel 1.10 ‘Veengebied kwetsbaar 
voor oxidatie’, zoals weergegeven in 
de PRV.
Tevens zijn twee onvolkomenheden 
voor wat betreft de enkelbestemming 
‘water’ en dubbelbestemming 
‘archeologie’ aangepast.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief 
bijlagen kan worden ingezien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planidn NL.IMRO.0589.
lghenp1eherz-ON01.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
tevens tijdens de genoemde termijn 
inzien op het stadskantoor van 
Oudewater, Waardsedijk 219 te 
Oudewater.
Zienswijzen	bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde 
termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk zienswijzen 
indienen bij de Gemeenteraad van 
Oudewater, postbus 100,  
3420 DC Oudewater. De zienswijze 
dient de volgende informatie te 
bevatten: naam en adres van 
indiener, datum, redenen van de 
zienswijze en het plan waarop de 
zienswijze betrekking heeft.
Voor meer informatie of vragen  
kunt u contact opnemen met  
M.S.M.	van	Kats,	beleidsadviseur	
ruimtelijke ontwikkeling via het 
telefoonnummer 0348-428563.

Ouderen wonen langer thuis. 
Wat is ervoor nodig om mensen met 
een goede kwaliteit van leven 
langer thuis kunnen laten wonen? 
Waar zijn we trots op in Oudewater? 
En wat zijn mogelijkheden tot verbe-
tering in de zorg en ondersteuning 
aan oudere inwoners?

Afgelopen 20 juni gingen de 
gemeente en maatschappelijke 
partners met elkaar aan tafel 
om deze vraagstukken te 
bespreken. Dit resulteerde in 
een enthousiast gesprek met 
veel ideeën hoe dit op te 
pakken.

Wethouder	Walther	Kok	opende	de	
bijeenkomst in De Wulverhorst waar 
45 vertegenwoordigers van organi-
saties aanwezig waren om deze 
opgave te bespreken.
Het is een opgave waarbij we alle 
zeilen moeten bij zetten. Want het 
percentage ouderen neemt immers 
in de toekomst toe en het gaat ons 
allemaal aan.

Geslaagde avond over ouderen langer thuis

Aan de slag
Op basis van de verzamelde infor-
matie en ideeën gaan het Stadsteam, 
huisarts, wijkverpleging, Wulverhorst 
en de gemeente gezamenlijk aan 
de slag. Hierin wordt ook de infor-
matie van ouderen zelf meegenomen. 
Dit is in 2018 door vrijwilligers 
opgehaald tijdens 154 preventieve 
huisbezoeken. Vanzelfsprekend is 

deze informatie van het grootste 
belang. Alle verzamelde informatie 
is de basis voor een gezamenlijk 
plan voor de toekomst. Hierin komt 
ook het aanbod van zorggeschikte 
woningen en verpleeghuisplekken 
terug.	 Zodra	 er	 meer	 duidelijk	 is	
over dit onderwerp, leest u dit onder 
andere op deze gemeentepagina.

Van 24 juni t/m 6 juli a.s. 
gebruikt de brandweer het 
voormalige woon-zorgcentrum 
de Schuylenburcht voor een 
uniek praktijkonderzoek naar 
rookverspreiding bij brand.

Als gemeente werken wij graag 
mee aan het onderzoek vanwege 
het grote maatschappelijke belang. 
Het onderzoek zal nationaal en 
internationaal bijdragen aan een 
veiliger woonomgeving en ervoor 
zorgen dat er minder slachtoffers 
zijn bij brand.
De brandweer doet dit onderzoek, 
omdat rook tegenwoordig het 
grootste probleem is bij brand. 
Dat geldt ook voor branden in 
seniorencomplexen. Ouderen lopen 

Samenwerking
De brandweer voert de praktijk-
experimenten uit in nauwe samen-
werking met de gemeente Oudewater, 
Brandweer Oudewater, Veiligheids-
regio Utrecht (VRU) en woning-
corporatie De Woningraat, eigenaar 
van de Schuylenburcht.
Bezoekersprogramma
Omwonenden die meer willen 
weten over het onderzoek kunnen 
een test ‘live’ meemaken.
Tijdens een aantal testdagen is er 
een twee uur durend bezoekers-
programma.
Heeft u hiervoor belangstelling, 
neem dan contact op met Yvonne 
Stassen van de Brandweeracademie, 
e-mail yvonne.stassen@ifv.nl

Follow Your Dream Festival
Op 29 juni vindt de lancering van de campagne 
plaats tijdens het Follow Your Dream Festival in 
Oudewater.
Wethouder Duindam informeert bezoekers over het 
belang van de campagne en roept op om te checken 
waar jijzelf recht op hebt. Het festival is bedoeld om 
jongeren op een laagdrempelige manier mee te laten 
doen met sociale cultuur- en sportactiviteiten in Oudewater. 
Op deze dag is ook Ferm Werk aanwezig om hulp te 
bieden aan inwoners die lastig dit soort contributies 
kunnen betalen.

Open Tafel Oudewater
Onze stad kent een rijk sociaal leven. Veertig 
procent van de volwassenen en maar liefst vijfen-
veertig procent van de vijfenzestigplussers zet zich 
daar als vrijwilliger voor in. Dit is hoger dan het 
regionale en landelijke gemiddelde.
Dankzij vrijwilligers worden mensen bezocht, 
vinden waardevolle activiteiten plaats en houden 
we de stad levendig. Alleen samen met hen kunnen 
we er als gemeente ook de komende jaren in 
slagen Oudewater de geweldige stad te laten zijn 
die ze nu is. Kortom: samen maken we de stad! 
Om daarover met elkaar van gedachten te 
wisselen organiseren wij ‘De Open Tafel’ 
op donderdag 4 juli 2019 vanaf 19.30 uur in 
het Stadhuis Visbrug 1 te Oudewater
Tijdens deze eerste Open Tafel lichten we dit 
platform voor vrijwilligers die actief zijn in zorg en 
welzijn toe en gaan we samen na welke vorm het 
beste past. Een belangrijk onderdeel is in ieder 
geval het kennis maken en informatie delen met 
andere vrijwilligersorganisaties.

Uniek onderzoek naar rookverspreiding
hierdoor gevaar en moeten worden 
geëvacueerd. In mei gebeurde dit 
nog bij een brand in een ouderen-
complex in Hilversum en in januari bij 
een	brand	in	een	serviceflat	in	Soest.
Bank in brand
De brandweer doet per werkdag 
twee testen die één uur duren. 
Voor iedere test steekt zij in een 
appartement op de eerste verdieping 
een bank in brand. Onderzocht 
wordt hoe de rook zich verspreidt 
binnen het gebouw. Na ongeveer 
20 minuten wordt de brand geblust. 
Tijdens de testen kunt u in de buurt 
van de Hekendorperweg misschien 
aan wat rook en, afhankelijk van de 
wind, de reuk merken dat er 
onderzoek aan de gang is.
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We-Energy-game levert 
wel discussie op
Leden van Energie Oudewater en 
Duurzaam Hekendorp stonden 
broederlijk naast elkaar voor de start 
van het spel We-Energy. Dat spel 
heeft als doel de discussie over de 
energietransitie op gang te brengen 
en bewustwording bij de spelers te 
creëeren over de opgave van die 
energietransitie. Met andere woorden: 
we moeten van het gas af en het 
gebruik van kolen en olie moet ook 
minder, maar we willen wel allemaal 
prettig wonen, goed eten en ook nog 
leuke dingen blijven doen. Hoe gaan 
we dat dan met alle betrokken 
partijen in goed overleg voor elkaar 
krijgen zonder dat er weer andere 
problemen ontstaan; een lastige 
opgave.
Wellicht helpt dit spel een beetje meer 
begrip te kweken. Bedrijven in 
Oudewater blijken inmiddels al zo'n 
1500 zonnepanelen te hebben, vertelde 
Fred van Schaik, één van de initiatief-
nemers, in zijn inleiding, en de 'Actie 
Zonnepanelen' wist ook een zeventigtal 
individuele huishoudens er toe te zetten 
in die vorm van energievoorziening te 
investeren. Wethouder Bas Lont was blij 
met de opkomst, ondanks de hevige 
regen. Hij benoemde het verschil tussen 
enerzijds het wereldprobleem van de 
energievoorziening en anderzijds wat 
ieder daar thuis aan zou kunnen doen. 
"Dit", zo zei hij, en hij doelde op het 
spel, "zit daar heel mooi tussenin." 
Wellicht liggen er volgend jaar al 
concrete plannen over wat er in deze 
omgeving gaat gebeuren op dat vlak. 
Aad van de Sande, van Duurzaam 
Hekendorp, wilde met wat subsidie in 
zijn woonomgeving graag 280 huizen 
gasvrij zien te maken, maar daar bleken 
toch meer haken en ogen aan te zitten 
dan hij in eerste instantie had gedacht. 
Nu is een van de speerpunten van 
Duurzaam Hekendorp 'isoleren' en daar 
horen we binnenkort ongetwijfeld meer 
over.
Frank Pierie, bedenker van het spel, en 
Mathieu Przybyla, de spelleider, waren 
als buitenstaanders en organisatoren van 
ver weg aanwezig om het spel uit te 
leggen en erbij te helpen. 
Het We-Energy-spel is, zo staat 
omschreven op de website, een 'serieus 
spel'. Beide doelen - de discussie over de 
energietransitie op gang brengen en 
bewustwording bij de spelers creëeren 
over de opgave van die energietransitie - 
worden, als het goed is, met dit spel 
bereikt door het plaatsen van duurzame 

energiebronnen op een kaart van, in 
deze situatie Oudewater. De spelers 
vertegenwoordigen de volgende 'rollen': 
Mensen, Planeet, Winst, Balans, 
Wetgeving en Productie, want er blijken 
heel wat factoren in het spel die hun 
invloed hebben op het eindresultaat. 
Door samen te werken moet er een 
totaal hoeveelheid punten worden 
behaald.
Hoe kan de huidige situatie in Oudewater 
zo veranderd worden dat hier een 
duurzaam leefklimaat ontstaat, maar dan 
wel met instemming van alle betrokken 
partijen. Aan een viertal tafels wordt al 
snel enthousiast gespeeld en het is 
duidelijk iets anders dan ganzenborden 
of mens-erger-je-nieten. In de eerste 
ronde liepen de punten bij de 
verschillende deelnemers uiteen van 
meer dan 15 tot min 5. Zo gemakkelijk 
was het spel niet: want de ene speler 
een leuke score oplevert, kost de andere 
strafpunten. Dat blijkt heel bewust 
gedaan te zijn omdat het in het echt ook 
een kwestie van geven en nemen is, als 
een gemeente duurzamer wil worden. 
In de praktijk is dit spel inmiddels al in 
een achttal provincies met ruim 5000 
deelnemers al zo'n 360 keer gespeeld. 
Ook elders wordt gelukkig dus goed 
nagedacht over hoe de lokale omgeving 
duurzamer kan worden. In het stadhuis 
werd aan alle tafels getracht om tot 
mooie oplossingen te komen die voor 
alle partijen aanvaardbaar waren. 
Na een half uurtje bleek er steeds beter 
samengewerkt te worden en waren er al 
aardig wat compromissen gesloten. 
Terwijl een van de deelnemers na afl oop 
verklaarde dat hij het wel grappig vond, 
maar hem niet zo zinvol leek, omdat er 
naar zijn idee te weinig geld voor 
oplossingen was, toonde Henk Brouwer, 
die ook aan het spel meedeed zich 
enthousiaster: "Hoe verder de avond 
vorderde, hoe meer men zich er bewust 
van was dat men zich op een gemeen-
schappelijk doel moest richten. 
Er speelden zich leuke processen af en 
met zoveel verschillende mensen met 
verschillende ideeën was het leuk 
werken; daar wordt zo'n spel rijker van. 
We hopen op veel publiciteit en mensen 
hoeven 'nog niet van hun stoel te 
komen, maar ze moeten wel even 
rechtop gaan zitten'."Het komt vast wel 
goed met de duurzame energievoor-
ziening in Oudewater en Hekendorp.

Grafmonument 
Herman de Man gerestaureerd
Op donderdag 11 juli -  
zijn geboortedag - wordt het 
gerestaureerde grafmonument van 
Herman de Man (1898 - 1946) op de 
Rooms-Katholieke begraafplaats in 
Oudewater onthuld. Een restauratie 
die tot stand is gekomen door een 
samenwerking tussen Gerdine van de 
Ven en Ruben van Impelen.
Wanneer Gerdine historicus Maarten 
van Rossem in 2016 rondleidt over de 
begraafplaats, wijst hij haar op het 
vervallen grafmonument van de 
beroemde schrijver. Gerdine: 
“Al mopperend, zoals we hem kennen, 
zei hij dat het graf er niet uit zag. En dat 
was ook zo. Toen dacht ik: laat ik eens 
kijken of ik geld bij elkaar kan 
verzamelen om het grafmonument te 
restaureren.”

Lange termijn
Gerdine schakelt verschillende partijen 
in om de restauratie mogelijk te maken. 

plaats vanwege de opbouw van de 
grafsteen. Gerdine en Ruben komen tot 
de ontdekking dat het grafmonument is 
opgebouwd op een manier die voor de 
jaren ‘40 niet gebruikelijk was. Ruben: 
“Leon Bok, de funeraire adviseur 
ingehuurd door het fonds Perzik van 
Onsterfelijkheid, heeft heel veel data 
over grafmonumenten in Nederland. 
Hij kon ons vertellen hoe het 
grafmonument technisch was 
opgebouwd. Daar heb ik veel van 
geleerd.” En alhoewel Ruben het 
grafmonument wil restaureren als 
gebaar naar de kerkhofcommissie, duikt 
hij voor de restauratie in het leven van 
Herman de Man. Het lezen van de 
biografi e, geschreven door Gé Vaartjes, 
brengt hem in vertwijfeling. “Gé schetst 
in zijn boek een heel realistisch beeld 
van een man die je eigenlijk helemaal 
niet wilt zien. Ik kan niet onder woorden 
brengen wat het precies met je doet. Je 
kan van hem houden en hem haten 
tegelijk. Ik vond het heftig om te 
ontdekken wie Herman de Man was. 
Maar zijn extreme karakter en zijn 
gedrevenheid brachten hem ook tot het 
werk dat hij heeft gedaan,” aldus Ruben.

Geschiedenisles
Ruben en Gerdine hopen dat met de 
restauratie het verhaal van Herman de 
Man weer opleeft in Oudewater en dat 
zijn geschiedenis behouden blijft. Ruben: 
“Deze man heeft echt een stukje van 
onze regio omschreven zoals het nog 
niet omschreven was.” Gerdine vult aan: 
“Vroeger kreeg je in Oudewater geschie-
denisles over Herman de Man. Het zou 
mooi zijn als dit weer nieuw leven wordt 
in geblazen.”
Op 11 juli vanaf 15.30 uur wordt het 
gerestaureerde grafmonument onthuld. 
Rondom de onthulling zullen wethouder 
Bas Lont, Gé Vaartjes, Ari Doeser van 
het fonds Perzik van Onsterfelijkheid en 
stadsdichter Nelleke den Boer spreken. 
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar 
gerdinevandeven@gmail.com

Het fonds Perzik van Onsterfelijkheid 
(op naam van het Prins Bernhard Cultuur 
Fonds); voor onder andere het behoud, 
herstel en instandhouding van graven 
van Nederlandse schrijvers, doet een 
schenking. De kerkhofcommissie verleent 
het eeuwig durend grafrecht en Ruben 
van Impelen van Van Dam Natuursteen 
uit Woerden zegt toe het graf te 
restaureren, waarbij zijn bijdrage deels in 
natura is. Gerdine en Ruben willen het 
grafmonument dusdanig herstellen dat 
het voor lange termijn behouden blijft. 
Ruben: “Gerdine en ik waren het er over 
eens dat we het maximale moesten doen 
om het grafmonument zo lang mogelijk 
te behouden. Ook met het oog op de 
toekomst waarin er steeds minder 
vrijwilligers voor de kerkhofcommissie 
zullen zijn.”

Vertwijfeling
Het restaureren van het grafmonument 
blijkt een (leer)proces te zijn. In de eerste 

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Nadat Cor Boon zijn eerste zaai-actie 
verrichtte met steun van Peter de 
Groot van Biodivers - die actie voert 
op het terrein van het voormalige 
ziekenhuis in Oudewater - ging hij op 
zoek naar andere plekken waar hij 
Oudewater en omgeving bloemrijker 
zou kunnen maken en op zo'n manier 
insecten zou kunnen verblijden.
Na een leuke locatie te hebben gevonden 
bleek dat terrein van de provincie te zijn. 
"Nu kwam dat van de week niet eens zo 
slecht uit", vertelde Cor, " omdat ik mee 
kon lopen met de kennisnetgroep 
'Bloemrijk Lopikerwaard'. We kwamen 
op twee terreinen, waarvan het eerste vijf 
jaar geleden ingezaaid was en het tweede 
een jaar geleden. Wat een diversiteit aan 
bloemen trof je op beide locaties aan. 
Op die veldjes en op bermen tussen 
Oudewater en Montfoort zagen we 
bijvoorbeeld veel hommels vliegen op 
bloemen zoals vogelwikke en 
knoopkruid. Door het koude voorjaar 
zagen we nog maar weinig vlinders. 
Maar misschien kwam dat ook nog door 

Insecten en bloemen 
in de IJsselstreek

het droge 2018." Klaas-Hemke van 
Meekeren, de 'polderprof', vult aan: 
"Waar het gras dik staat, is het tijd om te 
maaien; dat gras moet afgevoerd worden, 
zodat voedingsstoffen verdwijnen en de 
bodem schraler wordt. Dan krijgen 
kruiden de kans om te kiemen. Waar veel 
bloemen zijn laten we die nog in juli 
zaaien. Waar het veld of de berm open is 
en het gras ijl staat, groeien meer 
bloeiende kruiden. De provincie Utrecht 
heeft als proef tussen Schoonhoven en 
Lopik in de zuidberm een slinger gemaaid 
en het gras afgevoerd: verschralen en 
toch voor insecten, amfi bieën of vogels 
iets overlaten, ook in de slootkant. Dat is 
nu hard nodig, want in de omgeving is 
veel gemaaid, dan is er weinig voedsel 
voor dieren. En als het gras blijft liggen 
of geklepeld wordt komen er niet gauw 
bloemen, dan blijft de bodem te rijk. 
In IJsselstein bloeien de rotondes nog 
volop. We spreken in het Hemeltje over 
het creëren van veel gewone bloemrijke 
natuur, dan zijn er ook veel insecten, veel 
kikkers, veel vogels of muizen en dat 

zorgt dan weer voor roofdieren. 
De ratelaar mogen we deze weken - als 
het zaad rijp is - plukken in een natuur-
gebiedje en vervolgens elders uitzaaien. 
De ratelaar parasiteert op gras, haalt 
vocht en voedsel uit haar wortels. 
Daardoor verdwijnt gras en kunnen er 
kruiden gaan kiemen."
In de Lopikerwaard blijkt het netwerk 
'bloeiende bermen' actief, waar 
particulieren en overheden ervaringen 
delen met bloemrijk en insectenrijk 
beheer. Het netwerk kijkt naar 
wegbermen, slootkanten, vlinderidylles 
en hooilandjes. Het doel is dat mensen, 
insecten en andere dieren meer genieten 
van nabije natuur. Cor Boon vertelt nog 
dat er een werkgroep in Oudewater 
gestart gaat worden om ook daar de 
natuur meer kansen te bieden. Je ziet al 
lopend of fi etsend door de omgeving 
steeds uitbundiger natuur verschijnen. 
Dat doet best prettig aan.

door Aad Kuiper

Rijbewijskeuringen in Oudewater
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
11 juli, 21 augustus en 4 september 
in zorgcentrum De Wulverhorst, 
Prins Bernhardstraat 2, 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan
via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088-2323300.
Zelf een datum plannen kan ook: 
www.regelzorg.nl.
Automobilisten en houders van rijbewijs 
C/D/E van 75 jaar en ouder betalen 
e 40,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs 
in de gaten en start vijf maanden vóór 
deze datum.
Voordat u de afspraak maakt, moet u 
eerst een Gezondheidsverklaring kopen. 
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen 
op mijn.cbr.nl. Daarbij hebt u uw DigiD, 
inlogcode en mobiele telefoon nodig: 
behalve uw inlogcode hebt u nog een 
extra code nodig die u per SMS krijgt.
Een gezondheidsverklaring op papier is 
verkrijgbaar bij de gemeente, het CBR of 
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst 
invullen en opsturen naar het CBR. 
Het kan een paar weken duren alvorens 
u de papieren die de arts moet invullen 
thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te 
maken bij een arts die uw formulier 
op de computer (digitaal) kan invullen, 
omdat dat sneller (lees: minder langzaam) 
gaat.

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

 
KijkOp App
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Heksen in touw,  voor en door Oudewaternaren

Verenigingen
dit jaar is er extra aandacht voor de 
verenigingen van oudewater die zich 
breed presenteren in de kapellestraat. 
ook wordt de tool 'rondkomen in 
oudewater' middels het Follow your 
dream festival onder de aandacht 
gebracht. deze tool is o.a. bedoeld voor 
gezinnen in oudewater die hun kinderen 
ook graag betaalde hobby's zouden 
willen laten beoefenen. soms zijn de 
financiën ontoereikend en met deze tool 
kunnen gezinnen zien of ze in 
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Kassabonnenactie voor Vaderdag
Ook de kassabonnenactie voor 
Vaderdag georganiseerd door de 
NOVO heeft erg goed uitgepakt!
Uit de grote hoeveelheid ingeleverde 
enveloppen zijn zaterdag 15 juni 
de prijswinnaars gekozen.
Door de NOVO winkeliers zijn 
drie goodiebags, gevuld met 
leuke cadeautjes, afgeleverd bij 
de blij verraste vaders.
De gelukkige winnaars van 
de Vaderdagactie zijn: 
De heer Martin Hoogenboom 
De heer Kramer
De heer Niek Snaak

Is dit allemaal voor mij vraagt 
Martin Hoogenboom zichzelf af!

Vader en zoon Snaak zijn beide oprecht 
blij verrast met de goed gevulde tassen!

Since ‘04 en Bolero
op braderie Heksen in Touw
Gaat u zaterdag struinen over de braderie tijdens Heksen in Touw in Oudewater? 
Ga dan zeker ook kijken bij de kramen van Since’04 en De Bolero!
Zoals u van de kledingwinkels gewend bent verkopen ze kinderkleding en 
schoenen tegen fi kse korting tijdens de braderie.

Z8 baby- en kinderkleding
Op de kraam in de Peperstraat (voor De Outlet)
koopt u baby- en kinderkleding van het merk Z8
tegen een korting van 50%!

Schoenen
Héél véél schoenen - met kortingen vanaf 50%! - worden verkocht op de kraam op de Markt-
Westzijde. Schoenen voor dames en heren in veel verschillende maten.
In Since’04 wordt zaterdag ook een deel van de zomercollectie verkocht tegen mooie kortingen.
Joost Middelman kijkt uit naar zaterdag. Joost: “We hopen op een mooie eerste editie van Heksen 
in Touw! We zijn nu druk met de voorbereidingen. Vooral voor de schoenenkraam moeten we 
veel uitzoeken. Alle paren controleren we op maat en worden opnieuw geprijsd. Dan worden alle 
schoenen op de kar naar de overkant gebracht en daar weer uitgepakt. Het is elk jaar weer een 
heel circus.”
Vanaf aanstaande vrijdag begint de zomer bij Since’04. Elke week is er een zomers 
event met leuke (korting)acties. Houdt de Facebookpagina in de gaten!

since'04
jeans, fashion, shoes and more
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aanmerking komen voor subsidie.
de tool wordt gepresenteerd in de 
verenigingenstraat door wethouder bob 
duindam.
de jaarmarkt wordt georganiseerd met 
behulp van vrijwilligers. team Heksen in 
touw, rope City events, Follow your 
dream, Muziekhuis oudewater en de 
oudewaterse brandweer zijn actief in 
voorbereiding en uitvoering. sponsoring 
vindt plaats door de plaatselijke horeca 
en krokos evenementen.

Eendjesrace
omdat de jaarmarkt voor en door 
oudewatenaren is georganiseerd, hopen 
wij dat u ook uw steentje in sponsoring 
wilt bijdragen. dat doen we op een leuke 

Zoals gebruikelijk wordt in het laatste weekend van juni in oudewater een 
jaarmarkt georganiseerd. Voorheen hoorde deze bij het Heksenfestijn,  
dit jaar werd dit festijn georganiseerd op een andere datum zonder jaarmarkt. 
de jaarmarkt is een mooi en druk bezocht evenement voor en door 
oudewaternaren, vandaar dat Heksen in touw de jaarmarkt heeft voortgezet.

manier! Met een echte eendjesrace!
wilt u deze jaarmarkt ook in stand 
houden? koop dan op de jaarmarkt een 
eendje en wie weet wint u een van de 
mooie oudewaterse prijzen tijdens de 

eendjesrace om 15.30 u in de gracht op 
de markt.

Tot op de jaarmarkt!



	 DE IJSSELBODE	–	NIEUWS-	EN	ADVERTENTIEWEEKBLAD	VOOR	DE	IJSSELSTREEK	 PAGINA 9

9

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

www.bellebalance.nl

Annabelle Rijntjes
Kinesioloog

Last van stress of vermoeidheid? 
Met Kinesiologie zit je snel weer lekker in je vel.

Cursussen en behandelingen  

Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater

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

Openingsvoordeel Spaar voor een gratis WelkomstPakket

Geldig van maandag 24 t/m zondag 30 juni 2019 bij Coop Heijmans

15.49

16.999.99

20.9713.98

2.05 1.25

1.95 0.99

2.79 1.49

 Blonde d’Aquitaine 
biefstuk 
per 100 gram

 Coop koelverse 
sappen of 

smoothies 
 2 fl essen à 500 ml 

combineren mogelijk 

 Fairtrade 
Alvita bananen
per kilo

Grolsch bier
krat 16/24 fl esjes à 300/450 ml

Bavaria  
3 kratten à 12 fl esjes 
à 300 ml

 4.10

 2.05
4.90

2.45

 2.49

 1.24
7.99

3.99

Alle Seasons 
Flowers planten

per pot

50% KORTING*

Authentieke gegrilde 
rosbief naturel 
vers verpakt 100 gram

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

3 HALEN =

2 BETALEN 

1+1 GRATIS*

summer*

Wijdstraat 4

*uitgezonderd de nieuwe collectie

summer*

Wijdstraat 4 
3421 AK Oudewater
T 0348 - 56 00 46
www.pardoesoudewater.nl

Start 19 juni 

korting t/m 
-70 %

Zaterdag 29 juni tijdens Heksen in touw

OUTLET
DE ALLERLAATSTE  STUKS VAN 

ONZE ZOMER EN WINTER DAMESCOLLECT IE

KORTE HAVENSTRAAT 22

Korting t/m
 70%

Onze shop wordt vernieuwd...
Daarom is deze gesloten van

woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni
Let op!

Tijdens deze dagen kunt u wel 
24/7 tanken bij pomp 3+4 middels betaalautomaat 
LPG en mix tanken is tijdens deze dagen helaas niet mogelijk

Zaterdag 29 juni is onze vernieuwde shop weer geopend
Esso van Schaik, Goudsestraatweg 10, Oudewater

HEKSEN IN TOUW ACTIE

VIQO
SCHOENEN & ACCESSOIRES

ALLES OP DE KRAAM VOOR
5,-  10,-  20,-  25,-  30,-  en 35,- 

ONTVANG IN DE WINKEL -20 OF -30% KORTING OP DE GEHELE SCHOENEN COLLECTIE!

EIND VAN DE ZOMER GAAN WIJ VERHUIZEN!!

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE

VOOR ZITTEN!
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GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina ??

Lezing over ‘breed 
opleiden en ontwikkeling 
van sporters’
Op dinsdagavond 2 juli kunt een lezing bijwonen 
van René Wormhoudt over ‘breed opleiden en 
ontwikkeling van sporters’. De presentatie vindt 
plaats om 19:00 uur in Sporthal Hofl and. 
Aansluitend kunt u vanaf 20:30 uur deelnemen aan 
een praktijkles. De toegang is gratis.
René Wormhoudt is conditie- en hersteltrainer van het 
Nederlands elftal. Hij is een van de grondleggers van 
het ASM en van de innovatieve beweegaccommodaties 
als de Athletic Skills Track en de Skills Garden.
Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd en het eerste 
team van de AFC Ajax. Daarnaast heeft hij ervaring in 
diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, 
zwemmen en American Football.
René is ook fysiotherapeut en sinds 2012 onder 
diverse bondscoaches, de strength- & conditioning 
coach van het Nederlands elftal (KNVB).
Kijk voor meer informatie over de lezing op 
www.debuurtsportcoach.nl

Tot 2030 willen B&W van de gemeente Montfoort 
verspreid over de kernen Montfoort en Linschoten 
250 woningen bouwen. Daarbij gaat het vooral om 
woningen om aan de lokale vraag te voldoen.
Een beperkt aantal woningen moet voorzien in de 
bovenlokale vraag en wordt afhankelijk van de 
ruimtelijke mogelijkheden direct aangrenzend aan de 
kernen gebouwd. Het oprekken van de rode 
contouren (= groengebied) kan daarvoor beperkt 
wenselijk zijn. Dat blijkt uit de ‘Woonvisie gemeente 
Montfoort 2019-2030’ die het college op 24 juni ter 
bespreking zal voorleggen aan Forum ruimte en op 
8 juli voor besluitvorming aan de raad.
Wethouder Jocko Rensen: “De Woonvisie voorziet in een 
belangrijk instrument om weloverwogen in te spelen op 
ontwikkelingen op de woningmarkt. Als de gemeenteraad 
met de Woonvisie instemt, kunnen we aan de slag met 
concrete locaties en projecten om de benodigde 
woningen ook te bouwen. Voor de gemeenteraad is de 
Woonvisie dan dé toetssteen om die projecten te 
beoordelen.”

Voorzien in lokale behoefte
In beide kernen is de groei in eerste instantie bedoeld om 
de eigen bevolking passend te kunnen huisvesten. In de 
kern Montfoort is daarnaast een aanvulling gewenst voor 
gezinnen met kinderen en in Linschoten voor forensen.

Overige ambities
Behalve de ambitie om de kernen Montfoort en 
Linschoten tot 2030 beperkt te laten groeien, kent het 
toekomstscenario nog vier andere ambities.
Zo wil het college er rekening mee houden dat de 
leefstijlen in beide kernen van elkaar verschillen, 
voorkomen dat kwetsbare groepen op de woningmarkt 
elkaar verdringen, toekomstbestendig bouwen en ruimte 
bieden voor eigen initiatief en innovatie. Om verdringing 
van kwetsbare groepen te voorkomen wil het college tot 

Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030:
Bouwen voor eigen behoefte
en een stukje extra groei

2030 onder meer het aandeel sociale huur in het 
nieuwbouwprogramma laten groeien van de 16% nu naar 
30% en voorrang geven aan toegankelijke woningen op 
locaties nabij centrum- en zorgvoorzieningen.

Totstandkoming van de Woonvisie
Om de opgaven voor het woonbeleid in kaart te brengen, 
is voorafgaande aan de Woonvisie een woningmarkt-
analyse uitgevoerd. Daarna zijn in overleg met 
belanghebbenden binnen de gemeente aandachtspunten 
voor het woonbeleid geformuleerd.
Ook zijn met belanghebbende partijen twee woonlabs 
georganiseerd om zowel de ruimtelijke als de sociale 
opgaven voor het woonbeleid op het gebied van wonen, 
zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid te verkennen.
Ook is in Linschoten en Montfoort een avond 
georganiseerd om bewoners in de gelegenheid te stellen 
relevante aandachtspunten voor het woonbeleid onder 
de aandacht te brengen en is de gemeenteraad 
geconsulteerd.

Rita en haar partner wilden hun vloer laten isoleren: 
“Hiervoor heb ik de handige folder met aandachtspunten 
voor het aanvragen van offertes op www.
jouwhuisslimmer.nl/dienst/offertes ontvangen.
We hebben uiteindelijk drie offertes opgevraagd.
Er zat nog best groot verschil in de prijs. Uiteindelijk 
hebben we een bedrijf laten langskomen voor advies. 
Dat bedrijf adviseerde om te kiezen voor vloerisolatie op 
de bodem van de kruipruimte. Dat was een goed advies. 
De vloer voelt sinds de isolatie niet meer koud aan.”
U weet wat u wilt doen in huis, maar met welke 
materialen? En met welk bedrijf? Heel veel mensen 
haken af, want het is best technisch allemaal. 
Ook spreken bedrijven elkaar wel eens tegen.
Op de website van Jouw Huis Slimmer vindt u handige 
folders met aandachtspunten voor bij het gesprek met 
bedrijven en bij het aanvragen van offertes.
Voor elke maatregel is een aparte folder. Wat moet je niet 
vergeten te bespreken met de installateur van 
zonnepanelen? Welke vragen over materialen stel je aan 
een isolatiebedrijf? Lees welke vragen handig zijn om te 
stellen en welke onderdelen terug moeten komen in de 
offerte. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek aan met 
een uitvoerder. Niemand wil tenslotte een kat in de zak!

Hoe kies ik een 
goede aanbieder?
Gratis handige folders van Jouw Huis Slimmer 
voor tal van maatregelen in uw huis

wk ma di wo do vr za zo

22 24 25 26 27 28 29 30

23 1 2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

25 22 23 24 25 26 27 28

26 29 30 31 1 2 3 4

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

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

'Kerk in het Park' wil mensen 
betrekken vanuit een open tent
'Durf te ont-moeten', dat is het thema van Kerk in het Park. Deze kerkdienst in 
de open lucht is al jaren de wens van mensen binnen de kerken De Rank en 
Johannes de Doper. Die wens gaat nu op zondag 7 juli in vervulling in het 
Stadspark van Montfoort. Mede mogelijk gemaakt door STAM.

in het Park ligt, wordt dit ook zo'n 
jaarlijks terugkerend echt Montfoorts 
gebeuren.
"Als het aanslaat, zullen we het niet 
nalaten om volgend jaar weer aan te 
haken", zegt Evert Versloot van De Rank. 
"We hebben het er al langer over: 

'Wat zou het leuk zijn om samen te 
komen in de open lucht.' Het wachten 
was op het moment. Dat kwam nu we 
konden aanhaken bij Zomerpret in het 
Park. De tent wordt zondagmorgen niet 
gebruikt. Dus, was het een ABC'tje."
Het idee ontstond vorig jaar al na Pret in 
het Park. 

Het is niet voor het eerst dat de 
protestanten en katholieken de handen 
in een slaan. Dat gebeurt minstens twee 
keer per jaar tijden een oecumenische 
dienst, maar ook tijdens de Herdertjes-
tocht, inmiddels een begrip in Montfoort. 
Als het aan de initiatiefnemers van Kerk 

door Sjoukje Dijkstra

vervolg op pagina 10
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 3 juli 
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 8 juli 2019 in het 
stadhuis van Montfoort.

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

Verleende omgevingsvergunning
•	 18-06-2019	 Z/19/137650
 Dorpstraat 24, Linschoten 

het wijzigen van de voorgevel.
•	 25-06-2019	 Z/19/140518
 Hofstraat 11, Montfoort 

het vernieuwen van kozijnen in de 
voorgevel.

•	 19-06-2019	 Z/19/140018
 Wetering 23, Linschoten 

plaatsen dakkapellen voor- en 
achterzijde.

Overig
Nul-optie beleid coffeeshops
Op 3 juni 2019 heeft de burgemeester 
van Montfoort de beleidsregel 
nul-optie beleid voor coffeeshops 
vastgesteld. Dat betekent dat er geen 
coffeeshops worden toegestaan op 
het grondgebied van gemeente 
Montfoort.

Concept subsidieoverzicht 2020  
ter inzage
Actueel
Het College heeft het concept 
subsidieoverzicht 2020 vastgesteld. 
Daarin staat welk subsidiebedrag het 
College in 2020 aan de 
subsidieaanvragers wil toekennen.
Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2020 

ligt	van	26	juni	t/m	7	augustus	2019	
ter inzage. Gedurende die tijd kunt u 
een zienswijze indienen. Aan de hand 
van de zienswijzen kan het college 
besluiten om het overzicht te 
veranderen. Het concept 
subsidieoverzicht 2020 kunt u inzien 
via	www.montfoort.nl/subsidie	en	bij	
de receptie van het stadhuis.
Zienswijze
Mocht u het niet met het voorlopig 
besluit op uw aanvraag eens zijn, dan 
kunt u in de periode waarop het 
concept subsidieoverzicht 2020 ter 
inzage ligt een zienswijze indienen. 
Deze kan gericht worden aan 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort,	Postbus	41,	3417	ZG	
Montfoort. Uw zienswijze moet zijn 
ondertekend en tenminste bevatten:
•	Uw	naam	en	adres
•	De	dagtekening
•	Het	onderwerp	waar	u	een	

zienswijze op indient
•	De	onderbouwing	van	de	zienswijze
U kunt de ondertekende stukken ook 
mailen naar info@montfoort.nl.
Aan de hand van de zienswijze(n) kan 
het college het voorlopig besluit op de 
aanvraag herzien.
Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze 
website ingediend? Dan kunt u uw 

zienswijze digitaal indienen. U heeft 
bij het indienen van uw aanvraag een 
email met het zaaknummer en een 
pincode van ons ontvangen. Hiermee 
kunt u inloggen in uw aanvraagzaak 
en uw zienswijze uploaden.
Heeft u uw subsidieaanvraag op een 
andere manier ingediend? Dan kunt u 
de ondertekende zienswijze mailen 
naar info@Montfoort.nl, onder 
vermelding van ‘zienswijze 
subsidieaanvraag 2020’.

Definitief subsidieoverzicht 2020
Het concept subsidieoverzicht wordt 
in november 2019 vastgesteld, als de 
gemeenteraad de begroting voor 
2020 vaststelt. De subsidieaanvragers 
ontvangen in december 2019 de 
beschikking met de 
subsidietoekenning voor 2020.

OPENBARE ORDE 
De	burgemeester	en/of	burgemeester	
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen	of	ontheffingen	hebben	
verleend voor:

Kennisgeving incidentele festiviteit
•	 Vriendschappelijke	wedstrijd,	 

VV Linschoten op 28 juni 2019, 
verzonden 17 juni 2019

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 

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

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

Montfoort, 25 juni 2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

PARTICIPATIERAAD 
MONTFOORT
Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:  
Participatieraad Montfoort

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

“toen we het idee opperden bij staM, 
reageerden ze gelijk positief. we zetten 
ook echt iets Montfoorts neer samen. 
dat is iets dat zij zeker waarderen. Het is 
mooi dat we zo met elkaar onze krachten 
bundelen om dit neer te zetten. 
Zij hebben de know-how en delen die 
met ons. de wc blijft staan en ook het 
aggregaat mogen we gebruiken.”

Picknick
Hoewel het een Montfoorts gebeuren 
wordt, hebben initiatiefnemers expres 
gekozen voor een voorganger van 
buitenaf. ZZP-dominee en media-
theoloog jan willem van der straten 
komt spreken. “we hebben daarmee 
gepoogd om niet een katholieke of 
protestantse voorganger te kiezen, want 
we willen juist over de kerkmuren heen 
verbinding zoeken”, vertelt gerard 
vendrig van de johannes de doper kerk. 
“Het idee achter kerk in het Park is dat 
we mensen betrekken, niet vanuit 
gesloten gemeenschappen, maar vanuit 
een open tent.” vendrig geeft aan er 
enorm veel zin in te hebben: “we gaan 
er met z’n allen een mooi feest van 
maken met daarna een picknick.”
kerk in het Park begint om 10.00 uur en 
zal volgens initiatiefnemers een uur 
duren. na de viering is er gelegenheid tot 
koffiedrinken, wat zal overgaan in een 
picknick. “dat is ook een ontmoetings-
moment. Het staat los van elkaar. 
Mensen mogen ook alleen komen om te 
picknicken. dat begint rond 12.00 uur. 
bij de picknick is het de bedoeling dat je 
zelf je eigen eten meebrengt. natuurlijk 
mag je ook eten meenemen om te delen, 
maar het uitgangspunt is dat je voor 
jezelf meebrengt.”

Laagdrempelig
naast de vaste kern van beide kerken, 

hopen de initiatiefnemers juist mensen 
aan te spreken die niet zo gauw over de 
drempel van de kerk stappen. “Het kan 
ook een trigger zijn”, vindt joke de 
ruiter van de rank. “als ik daarheen 
zou gaan, dat ik juist anderen uitnodig 
die normaal niet zo snel daarheen 
zouden gaan.” tijdens kerk in het Park 
blijven de rank en de johannes de 
doper kerk gesloten.
“Het moet laagdrempelig zijn, maar wel 
met een boodschap”, zegt de ruiter. 
“over de kerkmuren heen. dat hebben 
we ook in de voorbereidingsgroep zo 
uitgesproken: wat verwacht je? wat is 
het geloof voor je? wat vind je belangrijk? 
Zo zetten we iets neer wat past. Het is 
sowieso vrijblijvend. kinderen zijn meer 
dan welkom. er is ook een activiteit voor 
kinderen tijdens de dienst. dan kunnen 
ze in de tent blijven, aan de activiteit 
deelnemen of bij hun ouders en 
grootouders. ook de echte kleintjes zijn 
welkom. gaat je kind huilen, kun je altijd 
een rondje park doen. Zo kun je toch 
nog de muziek horen en het meebeleven.”
in deze tijd van social media, vindt ze, is 
het juist goed om elkaar te ontmoeten. 
“laten we van de natuur en elkaar 
genieten. we luisteren naar dezelfde 
woorden, laat die tot je doordringen. 
iedereen doet daar wat anders mee. 
iedereen denkt anders, redeneert anders. 
dan is het juist mooi om te vragen aan 
elkaar: ‘wat bedoel jij dan? waarom 
raakt het jou? Zo ontstaan zeker mooie 
gesprekken.” koor en combo Hatikwa 
uit nieuwegein zal de muziek en 
samenzang verzorgen en zelf ook een 
aantal liederen zingen.

Posters
de posters voor kerk in het Park zijn 
inmiddels helemaal klaar om opgehangen 
te worden in de stad en op scholen. 
“scholen krijgen ook liederen toegestuurd 
om voor te bereiden met de kinderen. 
Het is natuurlijk extra leuk als kinderen 

vervolg van pagina 10

Vier van de zes mensen uit de voorbereidingsgroep poseren in het Stadspark, waar het straks gaat gebeuren.  
Van links naar rechts - Gerard Vendrig, Joke de Ruiter, Marja van den Pol, Evert Versloot.

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

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

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

liedjes kennen die gezongen worden en 
als ze hun vader en moeder ook willen 
meenemen”, aldus versloot. “we hopen 
dat achteraf iedereen zegt: ‘daar had ik 

ook bij moeten zijn!’” “of beter”, lachen 
de anderen. “dat iedereen er gewoon nu 
al bij is.”

Voor meer informatie over Kerk  
in het Park, kun je mailen naar  
Kerkinhetpark@outlook.com
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Wie vangt de meeste vis 
tijdens Montfoortse 
jeugdviswedstrijd?
Aanstaande zaterdag vindt in 
Montfoort weer de jaarlijks 
terugkerende Jeugdviswedstrijd 
plaats. Jeugdige vissers kunnen hun 
hart ophalen aan het vissen op 
vorentjes, bliek of soms zelfs brasem 
in de Montfoortse wateren.
De Montfoortse Hengelsport Vereniging 
organiseert elk jaar een jeugdviswed-
strijd. Doel is de jeugd bekend te maken 
met vissen en op een verantwoordelijke 
manier te laten kennis maken met hoe 
je vissen vangt en hoe je met de vissen 
en de natuur omgaat. Frank van Rooijen 
van de organisatie vertelt: "Ook geven 
we uitleg over de verschillende vissen die 
ze kunnen vangen. Meestal zijn dit 
vorentjes en af en toe een bliek of een 
grote brasem."

Iedereen een prijs
Iedereen mag meedoen. "We vissen in 
twee leeftijdscategorieën, van vijf tot 
negen en van tien tot veertien jaar. 
Jongens en meisjes vissen door elkaar 
onder toezicht van ervaren vissers en 
natuurlijk de ouders en of grootouders."
Natuurlijk valt er ook wat te winnen, zo 
geeft Van Rooijen aan. "Iedereen krijgt 
een prijs. Dat varieert van een hengel 
tot een dobbertje en kinderen kunnen 
zelfs een voetbal winnen. De eerste 
prijswinnaar mag het eerste kiezen." 
Hierin verrassen de jonge winnaars hem 
elke keer weer. "Je denkt dan dat ze een 
hengel kiezen of het grootste cadeau, 
maar dat ze met hun kinderlogica dan 
een doosje loodjes kiezen bijvoorbeeld." 

Naast de mooie prijzen krijgen de 
kinderen ook een drankje en een 
versnapering.
"De nummers een, twee en drie 
ontvangen per groep daarnaast een 
gouden, zilveren of bronzen medaille. 
Ook krijgt de winnaar van de oudste 
groep van tien tot veertien jaar een 
Wisselbeker. Deze is vernoemd 
Cees Wijman, iemand die altijd veel 
voor de vereniging heeft gedaan. 
Zo eren we zijn inzet en betrokkenheid."

Lekker buiten
Van Rooijen hoopt op circa 30 kinderen 
die meedoen. "Het blijft altijd een 
verrassing", zegt hij. "Je hoeft in ieder 
geval geen visvergunning te hebben. Je 
kan dus altijd meedoen als je binnen de 
leeftijdscategorie valt." Het mooiste aan 
vissen is volgens hem wel dat je "lekker 
buiten kunt zijn langs de waterkant".
"Bovendien is dit een spannende 
competitie, want wie vangt de meeste 
vis? We vissen op de totale lengte van 
de gevangen vis, wie het grootste aantal 
centimeter aan vis heeft gevangen per 
groep wordt de winnaar." Uiteraard 
wordt de gevangen vis, na meting 
voorzichtig weer terug gedaan in het 
water. Van Rooijen raadt aan: "Het is 
wel verstandig om een emmer bij je te 
hebben, waar de vis tijdelijk even in 
kan."
Aanmelden kan vanaf 13:30 uur bij de 
fi etsenstalling van de Grote Gracht.

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Winnaar nummer een mag altijd als eerste een cadeau uitkiezen tijdens de 
Jeugdviswedstrijd. Vaak kiezen ze dan niet het grootste cadeau.

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

 
KijkOp App

door Sjoukje Dijkstra

Graaf Jan haalt bijna 4000 euro op 
voor Football Makes It Happen

Aanloop van 'Oud Montfoort' 
naar Open Monumenten Dag

Vermiste dieren
MONTFOORT
Willeskop - Lobbes; Teef (Jack Russell). 
Zwart met bruin, bruine buik en poten, 
rug en bovenkant kop zwart, bruine snuit 
met zwarte streep vanaf neus tot 
voorhoofd. Halsband: rood, met 
wegloopkastje
Willeskop - Tinka; Teef (Boerenfox). 
Zwart/wit, witte borst, buik en poten, 
kop en oren zwart, witte snuit. 
Halsband: zwart
OUDEWATER
Gerrit jan van der Veenstraat - Skipper; 
Poes, 02-07-2017. Wit, grijs/bruin 
cyperse tekening op rug en kopje

Gevonden dieren
DRIEBRUGGEN
Laageind - Reptiel/Amfi bie, Vrouw. 
Roodwang schildpad
LINSCHOTEN
Engherzandweg - Kat. Zwart
Lagekade - Konijn (tam), ram. 
Wit met zwart
OUDEWATER
Papekopperdijk - Kater. Rood/wit, wit 
onder nek doorlopend naar buik en linker 
voorpoot, andere poten witte sokken

Lijst van gevonden en vermiste 
dieren van de Stichting Dierenhulp-
verlening Woerden e.o. Bereikbaar 
van 8.00 tot 19.00 uur. Bel voor 

allerlei vragen /informatie e.d. en 
vanaf 19.00 tot 8.00 staat er een 

bandje op met een 06 nummer voor 
alleen spoedgevallen. Bezoek voor 

meer informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Initiatiefnemers van Football Makes It Happen met de kinderen die de meeste stroopwafels verkochten, 
en drijvende kracht Esther Bergwerff. 

3.965,11 euro. Zoveel hebben de 
kinderen van de Graaf Jan School in 
Montfoort opgehaald voor Football 
Makes It Happen. Dat werd afgelopen 
donderdag bekend gemaakt, waarbij 
de kinderen die het meeste binnen 
hadden gehaald nog in het zonnetje 
werden gezet.
Zij kregen een verrassing uitgereikt van 
Football Makes It Happen. Het was een 
lawaai van jewelste, alle kinderen waren 
natuurlijk vol spanning. Maar op het 
moment dat Esther Bergwerff van de 
organisatie het bedrag op het bord 
scheef, werd het even muisstil. 
De spanning liep op bij elk cijfer voor de 
komma, waarop enthousiast applaus 
volgde.
Bergwerff die zich namens het goede 
doelen project van de Graaf Jan inzette 
voor zowel de stroopwafelverkoopactie 
als de boekenmarkt, hield het spannend. 
De cijfers achter de komma kwamen 
eerst… Cijfer voor cijfer, werd zo duidelijk 
hoeveel geld er was opgehaald. Bijna 
4000 euro, waarvan 175 euro 
binnengehaald was met de boekenmarkt 
op 7 juni.
"Kippenvel", aldus Henk Schieveen van 
Football Makes It Happen in een eerste 
reactie. Enigszins geëmotioneerd, zei hij: 
"Echt bizar dit. We zijn er echt heel blij 
mee. Dit hadden we absoluut never nooit 
niet verwacht. Ik zei nog: het zal toch 
geen 1000 euro zijn. Dat ze gewoon 

bijna 4000 euro hebben opgehaald voor 
ons is fantastisch. We hopen dat er nog 
veel scholen in Montfoort dit voorbeeld 
zullen volgen. Wat we allemaal met dit 
geld kunnen doen!"

Schouderklopje
"Geef jezelf maar een schouderklopje", 
zo sprak Tienke Bouwmeester van de 
Graaf Jan, die ook bij de organisatie 
betrokken was. 204 dozen stroopwafels 
werden er verkocht. De meeste 
stroopwafels (10 dozen in totaal) werden 
verkocht door Justin Tukker. Familie Den 
Boer mocht prijzen in ontvangst nemen 
voor de meest verkochte dozen per gezin.
Tess en Nathan den Boer kwamen trots 
naar voren om hun prijs te krijgen, onder 
andere een voetbal aan een touw. "We 
hebben gewonnen, mama", zei Nathan 
(5) later heel trots tegen zijn moeder, 
Patricia den Boer, die daarna lachend 
opmerkte: "Tess heeft eigenlijk het 
meeste verkocht, maar ach…" Tess 
vertelde hoe ze dat heeft gedaan: "We 
gingen veel in de buurt verkopen en bij 
de familie."
Justin verklapte ook zijn geheim. 
Hij heeft ze echt niet zelf op gegeten, 
lachte hij, maar hij ging wel goed 
voorbereid te werk: "Ik had een hele lijst 
met aan wie ik het allemaal zou verkopen. 
We hadden ook familiedag. Daar kon ik 
het verkopen aan iedereen. En mijn 
vader en moeder hebben het ook 

verkocht bij hun hobby's, badminton en 
slagwerk."
Esther Bergwerff blikte terug: "Toen de 
eerste telling binnen kwam dacht ik: 'Dit 
gaat heel hard'. Dan ga je rekenen. 
Als iedereen één doos had verkocht, 
waren we ook tevreden geweest." 
Schieveen: "Ik hoorde al 204 dozen. 
Ik dacht 204 Euro. Zonder mensen als 
jullie redden we het niet hoor. Ik ben je 
echt heel dankbaar", zei hij tegen Esther. 
Zij vervolgde: "Ja, ik kwam op een 
gegeven moment na een eerste telling 
met het geld op kantoor bij Eric van der 
Wal (directeur Graaf Jan). Ik zei: 'Je moet 
even wat geld storten.' 'Hoeveel is het 
dan?', zei hij. '2200 euro'. Hij draaide 
zich echt zo om en zei: 'Sorry?'" Super 
leuk!" Juffen zeiden ook: 'Kun je het even 
weghalen? Er ligt anders zoveel geld.' 
Dat vonden ze geen prettig idee."
"We hopen dat we hier anderen mee 
kietelen om ook zoiets te doen. Toen we 
het gingen bespreken hadden we ook 
SWOM, maar voetbal spreekt kinderen 
net iets meer aan." Schieveen: "Negen 
van de tien kinderen houden van voetbal. 
Dat motiveert ook. Over een tijdje zullen 
we terugkoppeling geven over wat we 
ermee gedaan hebben." Dat is ook wat 
hij aan de kinderen beloofde. "Ze hebben 
het zo goed gedaan!"

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der BurgZe zitten niet stil bij de stichting 'Oud Montfoort'. Het nieuwste initiatief is 
ontstaan met het oog op de komende Open Monumenten Dag van 14 september 
2019. Het thema van die dag is 'feesten'. Combineer dat met de wens van 
Montfoort om als 'trouwstad' door het leven te gaan en voilà, het idee voor de 
aandacht aan 'huwelijken in het verleden' is geboren.

we doen door mensen die toentertijd in 
Montfoort zijn getrouwd vooral smeuïge, 
hilarische en ongebruikelijke verhalen te 
laten vertellen of schrijven", zegt Kees 
Bazuine. En door spullen en foto's uit die 
tijd (in bruikleen) te verzamelen. 
Een aantal dingen hebben ze al binnen 
eigen gelederen op de kop getikt. 
Een trouwjurk van bedrukt satijn, een 
trouwpak (dat Peter Gruters voor de foto 
even aantrok), een fl esje met bruidstranen 
en trouwfoto's uit de zestiger jaren.
We hebben het plan om op Open 
Monumenten Dag een tentoonstelling te 
verzorgen van de verzamelde stukken en 
rond die datum een artikel in 
De IJsselbode te plaatsen met de leukste 
en bijzonderste verhalen en anekdotes. 
Voor het leukste verhaal heeft de 
Winkeliersvereniging Montfoort 150 
euro winkeltegoed beschikbaar gesteld. 
Voor het op een na beste 100 euro en 
het op twee na beste (u raadt het al) 
50 euro.
Dus bent u vóór 1970 in Montfoort of 
nabije omgeving getrouwd en wilt u kans 
maken op een tegoedbon van de 
Winkeliersvereniging schrijf of mail dan 
uw verhaal naar pjcgruters@hotmail.com 
of bel Peter 06-11907746 om een 

afspraak te maken voor het vertellen van 
uw verhaal.
Heeft u spullen, die u in bruikleen wilt 
geven (zoals bijvoorbeeld trouwkleding, 
trouwfoto's, trouwalbum, bruidsuikers,   
trouw- en of mooi versierde menukaarten) 
meld dit dan ook alstublieft aan 
Peter Gruters.

De drie mannen in de Oudheidkamer van 
de stichting (Peter Gruters, Kees Bazuine 
en Bernhard Weber) hebben er allemaal 
zin in. Niet in de laatste plaats omdat 
Kees binnenkort zelf vijftig jaar getrouwd 
is. De mores rond 'trouwen' is over de 
jaren heen fors veranderd. 
Montfoortenaren die tussen 1960 en 
1970 in het huwelijk traden en nu dus 
50 tot 60 jaar getrouwd zijn deden dat in 
een heel andere tijdsgeest. De stichting 
doet een oproep aan de Montfoortenaren 
om daar leuke en bijzondere 
herinneringen van op te halen.
In die tijd was seks voor het huwelijk 
ongebruikelijk, huwden mensen van 
dezelfde sekse niet met elkaar en waren 
huwelijken tussen mensen met een 
verschillende geloofsovertuiging nog niet 
'gewoon'. Mannen huwden gemiddeld op 
hun 24,7e jaar en vrouwen op hun 
22,7e jaar. Ongeveer zeventig procent 
van de vijfendertigjarige vrouwen was 
getrouwd en zestig procent van de 
mannen.
Ook de rituelen rond het huwelijk waren 
anders. De huwelijkstradities veranderden 
aanzienlijk. Des te leuker om 
herinneringen aan oude tradities weer 
eens boven water te halen. "Dat willen 
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Haastrechtse Hotspots op informatieborden
Sinds kort worden de toeristen via 
informatieborden verwezen naar de 
negen Haastrechtse Hotspots die 
absoluut het bezichtigen waard zijn. 

Het lelijke aanplakbord op het 
Havenplein was een doorn in haar oog 
en sinds 12 april is dit nu vervangen 
door het huidige bord.
Prachtige foto´s met een luchtige tekst 
vertelt iets over een Hotspot. 
De toeristen worden onder andere 
geïnformeerd over de geschiedenis van 
het Raadhuis, Museum Paulina Bisdom 
van Vliet en de Overtuin, Museum 
Gemaal de Hooge Boezem en meer 
bezienswaardigheden. Ook voor de 
Haastrechtenaren interessant om dit tot 
zich te nemen.
Op 27 mei is op het Jaagpad het tweede 
bord geplaatst. Het bord is tweezijdig dus 
ook de bootjes op het water kunnen 
zien dat Haastrecht meer dan de moeite 
waard is om aan te leggen. De OVH 
vindt dat deze borden bijdragen aan de 
leefbaarheid van Haastrecht en dit komt 
het ondernemersklimaat ook ten goede.
De OVH wil Dotter Design danken 
voor het ontwerp, de gemeente 
Krimpenerwaard voor de bemiddeling, 
Stichting van den Akkerfonds voor de 
fi nanciële bijdrage en Streetfurniture 
voor het leveren en plaatsen van het 
vitrinebord.

vervolg van de voorpagina

door Cees Reichard

Dansklub Promenade organiseert 
dansactiviteiten en danslessen
Dansklub Promenade is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft om het dansen 
in de regio Montfoort, Linschoten en Oudewater levend te houden.
Dit doen zij middels het organiseren van dansactiviteiten en danslessen voor volwassenen, 
bijvoorbeeld stijldanscursussen voor beginners en gevorderden, Zumba Gold dansfitness voor de 
actieve oudere generatie en Zumba Fitness voor 20+’ers. Alle dansactiviteiten vinden vanaf 
september op maandagavond en donderdagavond plaats in zalencentrum St. Joseph in Montfoort.
Het Promenade instructieteam bestaat uit 
vrijwilligers, dansliefhebbers met jarenlange 
wedstrijd- en leservaring.
Voorafgaand aan de danslessen organiseren 
zij op zaterdag 29 juni aanstaande een 
inloopavond, waarbij geïnteresseerden 
welkom zijn om kennis te maken met alle 
danscursussen. Er zijn GRATIS proeflessen 
waar iedereen aan kan deelnemen.
Aansluitend aan de inloopavond is er een 
openbare dansavond met veel stijldansen.
Kijk voor meer dansinformatie op: 
www.dansklubpromenade.nl

Sunpro zonwering is verhuisd
Een grote showroom op een geweldige zichtlocatie
Aan het begin van het industrieterrein in Haastrecht aan de Provincialeweg is zaterdag 
15 juni de nieuwe showroom van Sunpro zonwering op Hoogstraat 2b open gegaan. 
Vrijdag 14 juni was de opening voor familie, vrienden en andere genodigden.

Het begin
In 2001 zijn de collega’s Edwin 
Haagen en Romano Phillip 
gestart met Sunpro. Vanuit het 
huis van Edwin in Haastrecht 
verkochten en monteerden zij 
zonwering. Edwin: “Dit werkte 
goed, maar al snel merkten we 
aan de klanten dat zij de 
zonwering wilden voelen en 
zien en we kregen het ook 
steeds drukker. Daarom besloten 
wij te starten met een showroom 
en wel aan de Hoogstraat 87.”
Kort daarna besloot Romano uit het bedrijf te gaan. De vrouw van Edwin, Marjolein, stapte er bij 
in en samen gingen zij door met het bedrijf. Marjolein was en is voornamelijk in de showroom te 
vinden en doet de administratie terwijl Edwin de montage voor zijn rekening neemt. Marjolein: 
“Een aantal jaren na de opening werden het magere jaren. Het moment van 2010 /2011 werd 
het echt minder en moesten we een beslissing nemen. Doorgaan of was het moment van sluiten 
daar? We wilden niet opgeven en maakten een refresh in de zaak. Daarna ging het bedrijf in de 
lift en werden de jaren gelukkig stukken beter. Het pand aan de Hoogstraat 87 was uiteindelijk 
echt te klein geworden, de zonwering paste niet meer in het magazijn.”

Nieuwe stap
Vorig jaar kwam voor Edwin en Marjolein de kans om naar Hoogstraat 2b te gaan. Een pand dat 
5 keer zo groot is. “Een geweldige zichtlocatie aan de Provincialeweg voor onze showroom waar 
we onze producten nog beter tentoon kunnen stellen en onze klanten nog beter kunnen 
informeren. Naast de showroom hebben we nu ook een veel groter magazijn. Na een drukke tijd 
van verbouwen en verhuizen zijn we klaar om u te ontvangen op onze nieuwe locatie. We zijn erg 
blij met alle hulp die we gekregen hebben van vrienden en familie”, aldus Edwin.

Nieuwsgierig? 
U bent welkom in de showroom op
Donderdag 10.00 -16.00
Vrijdag 10.00-16.00
Zaterdag 10.00-15.00
Vanaf 20 juli t/m 17 augustus 
is Sunpro gesloten 
vanwege vakantie.
0182-502678 (ook whatsapp)

Vernieuwde shop bij Esso van Schaik
Van woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni is de shop van Esso Tankstation van 
Schaik aan de Goudsestraatweg in Oudewater gesloten. Na ongeveer 30 jaar 
wordt de shop volledig vernieuwd.
Irma van Schaik: “Het interieur van de shop krijgt een hele nieuwe frisse uitstraling en 
daarnaast wordt ons assortiment uitgebreid. Er komt een zeer uitgebreide verse 
koffiebonenmachine, met allerlei soorten koffie. Op een gegeven moment kunt u ook 
een keuze maken uit verse koeken.”
Tegenwoordig sluiten regelmatig shops. 
Zij gaan over naar het onbemand 
tanken, maar van Schaik wil zich juist 
onderscheiden door deze persoonlijke 
manier van tanken wel aan te bieden! 
Daarnaast is het mogelijk om tijdens de 
uren dat de shop gesloten is te tanken 
bij pomp 3 en 4 middels betaalautomaat. 
Zo ook op de dagen woensdag 26 t/m 
vrijdag 28 juni.
Vanaf zaterdag 29 juni kunt u de vernieuwde shop onder het genot van een 
verse kop koffie komen bekijken.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Beste Haastrechtse dame werd 
Lisa Hoogendoorn (25:24), op de voet 
gevolgd door Mirthe Aantjes (26:14) en 
Maaike Arts-Zieleman (26:21).

10 km
De 10 km bij de Heren werd een prooi 
voor Wouter de Bruin uit Goudriaan in 
een tijd van 35:29. De ijzersterk lopende 
Flo van der Vlist kwam bijna een minuut 
later binnen (36:24), werd algeheel derde 
maar wist zich wel tot de snelste man uit 

door Cees Reichard

Haastrecht te laten kronen. Roel Sluis 
(38:35) werd tweede man uit Haastrecht 
terwijl Tijn Jansen (39:41) derde werd.
De 10 km bij de Dames werd makkelijk 
gewonnen door Daphne Lamboo uit 
Gouda. Haar tijd, 43:22, was bijna drie 
minuten sneller dan nummer twee 
Annemarie Meijers (46:35). De strijd om 
de snelste dame uit Haastrecht ging 
tussen Marleen van den Berg, Yvonne 
Raateland en Corina Mannetje. Het was 
uiteindelijk Van den Berg die met een tijd 
van 53:01 met de winst aan de haal ging.

Midzomernachtzwemmen 
een � jne belevenis
Met Midzomernachtzwemmen werd 
afgelopen vrijdagavond de zomer 
ingeluid. Velen waren op deze langste 
dag van het jaar naar zwembad 
De Loete in Haastrecht getogen om 
vanaf 10.00 uur bij kaarslicht en 
feestelijke verlichting te gaan 
zwemmen. Men had gehoopt op 
maneschijn, maar die liet het afweten 
en verscheen pas om half één in de 
nacht. Zwemmen in het (half)donker 
en al kletsend baantjes trekken was 
een heerlijke belevenis.
Badjuffrouw Nancy Versteeg vertelde dat 
er zeventig deelnemers waren. Wat haar 
opvalt, is dat er buiten de vaste bezoekers 
om, veel anderen zijn. Van de vaste 
bezoekers zegt Nelly Brandsen uit 
Polsbroek dat zij het altijd een hartstikke 
leuk evenement vindt. " Ik doe elk jaar 
mee. Er is hier een sfeertje van we 
kennen elkaar allemaal." "Ons kent ons", 
voegt haar man Nico er aan toe. Wel 
mist Nico de ochtendploeg. Dat vindt hij 
jammer. Gert van den Berg vindt dat het 
zwemmen iets speciaals heeft als het 

donker wordt. Hij vindt het elk jaar leuk 
om dit te doen en dat allemaal in je eigen 
dorp. Adri Kok vond het water lekker en 
ze vindt het geweldig om zo in het 
donker te zwemmen. " Ik kom elke dag 
op de fi ets vanuit Polsbroek om hier mijn 
baantjes te trekken. Het is een prachtig 
zwembad, zo mooi in de natuur met een 
uitzicht op de molen. Waar heb je dat?"
Na afl oop werden alle zwemmers nog 
getrakteerd op een drankje en een hapje. 
Elly van der Kuilen van ´Bij De Sluis´ had 
voor de wijnliefhebbers een heerlijke 
lichte mousserende wijn ´Frizzante´ 
gesponsord. En zo bleef het nog lang 
gezellig op het terras van het zwembad. 
Het zwembadpersoneel kan terugkijken 
op een geslaagd zwemfestijn.
Het eerstvolgende evenement in het 
zwembad is de informatieavond over de 
toekomstplannen om De Loete om te 
bouwen naar een natuurgezuiverd 
zwembad. Dit is op donderdag 27 juni 
om 20.15 uur in het zwembad zelf.

Verkiezing nieuwe Polderdichter van de Krimpenerwaard

Dankzij de inzet van Ondernemers-
vereniging Haastrecht (OVH) is het 
gelukt om Haastrecht letterlijk beter 
op de kaart te zetten.

Op donderdag 3 oktober vindt in de oude Hollandialoods in Krimpen aan den 
IJssel de verkiezing voor een nieuwe polderdichter plaats.
Voor de zevende keer kunnen regionale dichters strijden om deze eervolle titel. 
Dichters uit Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, ervaren en in de dop, 
jong en oud, stil en opvallend, vernieuwend of traditioneel, kunnen aan deze 
verkiezing deelnemen. De winnaar zal dan de komende twee jaar de nieuwe 
polderdichter zijn.

"Het is een feestje. Ik schrijf voor zoveel 
verschillende gelegenheden, en heb al op 
heel bijzondere plekken in de polder 
gedichten voorgelezen!" Van de nieuwe 
polderdichter voor 2020 - 2021 wordt 
gevraagd dat hij op een eigen manier 
schrijft over alles wat er leeft in de 
Krimpenerwaard. Dat hij bezingt wat 
hem raakt in het landschap, in het 
dagelijkse reilen en zeilen of in de 
politiek. Dat hij daarvoor minimaal vijf 
keer per jaar een nieuw gedicht schrijft, 
voordraagt bij een publieke bijeenkomst 
of publiceert. En tot slot dat hij zijn 
poëzie op een aansprekende manier 
voor het voetlicht kan brengen. 
De dichters zullen hun gedichten 

voordragen voor een deskundige vakjury. 
Iedereen die voor de titel ‘Polderdichter’ 
in aanmerking wil komen kan daarvoor 
voor 25 september drie gedichten sturen 
naar het e-mail- adres: polderdichter- 
krimpenerwaard@kpnmail.nl.
De verkiezing van de Polderdichter
wordt georganiseerd door de 
vereniging Krimpener Kunstwaard.De huidige polderdichter, Julia van 

Ipenburg, sluit op 3 oktober een 
vruchtbare en inspirerende periode af. 



Vriendschappelijk voetbal

Burgemeesterselftal (NBE) - KNDSB 1-6

Aanstichters sportieve confronatie, Burgemeester Verhoeve en Freek van Zandwijk.

Burgemeestersteam en Nederlands Doven en slechthorende team samen op de foto.
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DuivEN

PolSStoKvErSPriNgEN

door Gerard van Hooff

door Siem van der Burg

(advertentie)

Beachvolleybal-
toernooi DVC 2019
Zaterdag 15 juni organiseerde 
volleybalvereniging DVC 
uit Driebruggen voor de 24ste 

keer het beachvolleybaltoernooi.
Beachcrew DVC wil alle 

sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage aan deze dag.

Aannemingsbedrijf De Kramer BV
Afdichtings- & Tegelwerken Driebruggen

AKN Afwerkvloeren BV
Arie Hoogendoorn

Autobedrijf Verkaik BV
Autorijschool Op Weg

Autoservice Driebruggen
AV bouw-& Timmerwerken

Ballorig Gouda
Berkel Infra

Boer BV
Boer VD Hoeven
Boska Holland
Coen van Eijk
Café Custwijc

DAAN grafisch ontwerp
De Hypotheekshop Utrecht

De IJsselbode
De Roadrunner

Dirk van Dam Machineservice
DJ Walter Vooys

ERA de Koning Makelaardij
Excodo BV

Freesbedrijf Van der Steen
Floran BV

Gebr. Olieman BV
Gelderblom Slagerij & Partyservice 

Driebruggen
GTstuc

GJ Bode Bouwkostenadvies
Goudriaan Jongerius bouwbedrijf

HAKA schilderwerken VOF
Hans Postma BV

Hielkema Interieurs BV
Homemade4u

Imar Verdouw Timmerwerk
Installatie Bedrijf Zuidam

Jenny’s Ballonnen en Feestdecoraties
Kapsalon de Zaak
Koos de Groot

Loonbedrijf W. Verburg V.O.F
Massagepraktijk Karin Delfos

Metselbedrijf De Groot
Miranda uw kapster thuis

Multituin BV
Oefentherapie Bodegraven

Olieman Timmer- en 
rietdekkersbedrijf
Opmaat Boerefijn

Patrick en Peter’s Dagwinkel
Piet van Eijk Tuinservice Driebruggen

Plus Hoogendoorn supermarkt
Schoonmaakbedrijf Superclean

Snackbar De Koning
Snel Fit

Stichting Custwijc
Stichting Durate

Van Bijsterveld Installaties
Van Valkenburg Hoveniers

Van Valkenburg Metaal & Techniek b.v.
Verburg Tuin en Infra

Verlaan en Simon
Vipa Bestratingsbedrijf

Waarborginstallateur Van Vliet VOF
Wijnand van Dam

Wikkelbedrijf Rijswijk BV
Wildo Beton Kanaalplaatvloeren

Zuivelboederij Conny Vroege
Verder bedanken wij alle 

vrijwilligers die hun handen uit de 
mouwen hebben gestoken 
om dit mogelijk te maken! 

En natuurlijk Koos de Groot voor 
het leuke praatje de gehele dag.

Op naar volgend jaar.
Bedankt allemaal!

BeachCrew DVC 2019
Anne van Hoorn, Aline Koomans, 
Chantal Postma, Denise Becquet, 
Dirk Jan Buitenlaar, Ilona Hagoor t, 
Ir is van den Heuvel, Johan van Dijk 

en Jacky de Graaf

Woerden
een bezoekje aan de gemeente woerden, 
die niet alleen burgemeester Molkenboer 
maar ook wethouder becht had 
afgevaardigd, maakte deel uit van de 
voorbereidingen op het duel. Misschien 
iets te vermoeiend voor de gemeentelijke 
functionarissen, want na de officiële 
opening keken zij binnen de kortste 
keren tegen een 0-1 achterstand. 
doelman lamers (schiedam) ging hierbij 
vrij-uit. de gastheren wisten nog tot een 
gelijkmaker te komen, maar uiteindelijk 
stond er een 1-6 eindstand op de 
borden. burgemeester verhoeve startte 
als linksbuiten, maar nadat de 
samenwerking met Molkenboer 
aanvankelijk niet echt uit de verf kwam 
en het burgemeestersteam zich ietwat 
vleugellam toonde, kwam daar met 
enkele wissels verbetering in. tot 
doelpunten leidde dit echter niet. 
scheidsrechter Piet brouwer wist ‘met 
vlag en fluit’ de orde op het kunstgras te 
bewaren. de zestig toeschouwers 
moesten het zonder ordeverstoringen 
stellen.

Al 25 jaar
Het nederlands burgemeesters elftal 
vierde op 9 juni met een jubileum-

toernooi in de rotterdamse kuip zijn 
25-jarig bestaan en overhandigde toen 
de symbolische cheque van 500.000 
euro aan de leprastichting. tevens werd 

het eerste jubileumboek overhandigd aan 
burgemeester aboutaleb van rotterdam. 
Het nederlands burgemeesters elftal was 
onder de indruk van het werk van de 
leprastichting en besloot de komende 
jaren door te gaan met het spelen van 
8 à 10 wedstrijden per jaar voor de 
leprastichting.
jos Heijmans: "we hebben opnieuw zelf 
kunnen constateren dat het goede doel 
waarvoor we al 25 jaar spelen, namelijk 
de leprastichting, ontzettend goed werk 
verricht. we willen de komende jaren 
blijven spelen voor onze noodzakelijke 
sportbeweging, het opbouwen en 
onderhouden van ons netwerk ten 
behoeve van onze gemeenten en 
natuurlijk voor de leprastichting."

Het aantal gemeenten is de laatste jaren drastisch verminderd. dat heeft allerlei 
positieve en ook negatieve gevolgen. een ervan is schromelijk onderschat. 
Het selecteren van spelers voor het burgemeestersteam is een moeilijke aange-
legenheid geworden. immers, er zijn nog maar 355 kandidaten. om die reden 
hebben de keuzeheren zich gericht tot sportieve loco-burgemeesters en in geval 
van nood zijn zelfs wethouders welkom om de kleuren van de burgervaders te 
verdedigen. op het veld van de FC oudewater traden de heren zaterdag aan 
tegen het team van de doven en slechthorenden, een heus nederlands elftal.
in dit elftal speelt ook Freek van Zandwijk, een geboren en getogen 
oudewaternaar. Zijn ontmoeting met de oudewaterse burgervader Verhoeve 
leidde tot deze sportieve tweestrijd. Het lepra-fonds is het doel waarvoor de 
gemeentelijke sportievelingen zich laten verleiden tot grote dadendrang.
Voor het doventeam geldt het vergroten van de naamsbekendheid, Zij hebben 
op hun verlanglijstje de deelname aan de deaflympische spelen in 2021.
enige sponsoring is daarbij welkom.

De Zwaluw; 
ladies league
Het was een druk en warm weekend 
voor de duivencoaches en duiven. en dan 
ook nog eens vier vluchten te beginnen 
met duffel 106 km tot oudewater voor 
de oude en jonge duiven. dan issoudun, 
600 km en bordeaux, 890 km tot 
oudewater. en bovendien de start van de 
ladies league, een competitie dus voor 
dames, een initiatief van esther bultman.
deze mevrouw is zelf ook duivencoach, 
bestuurster, en ook nog duivenkoerier. 
er zijn meer dan 10.000 roze ringen 
verkocht die deze jonge duiven 
omgeschoven krijgen. Het is dus enorm 
goed aangeslagen.
duffel jong werd een mooie overwinning 
voor de combinatie overbeek-rijsbergen 
en Chris busscher won het bij de oude 
duiven.
issoudun werd wederom een glansrijke 
overwinning voor leon en stef met de 
‘165’. deze crack wint nu voor de vijfde 
keer de eerste prijs.
de zware bordeaux werd gewonnen 
door de nestor van de vereniging; 
Hans van Zuijlen uit Haarzuilens.

uitslag duffel jong
overbeek-rijsbergen 1, 3, 4, 15, 21
Comb. wouters 2, 8, 12, 32, 42
Chris busscher 5, 7, 10, 17, 18
Herman van kats 6, 44, 63, 64, 94
C. spelt 9, 11, 13, 14, 19
duffel oud
Chris busscher 1, 17, 20, 34, 41
Gebr.van der laar 2, 9, 24, 43, 44
overbeek-rijsbergen 3, 4, 5, 6, 7
Houdijker&Zn 8, 11, 12, 21, 26
C. spelt 10, 18, 33, 36, 
46
issoudun
Houdijker & Zn 1, 4, 5, 16, 17
overbeek-rijsbergen 2, 21, 23, 25, 38
Gijsbert broekhuizen 3, 6, 8, 12, 26
arno borst 7, 11, 14, 31, 32
C. spelt 9, 10, 20, 22, 24
bordeaux
Hans van Zuijlen 1, 4, 5
Henk slagt 2, 10
Herman van kats 3, 11
kees Cluistra 6, 7, 8
arno borst 12, 14

Uitslag Ladies Leaque:
Carla overbeek 1 en 6 
linda de koning 2
diane boele 3
Yvonne Maria rijsbergen 4, 7
ingeborg Houdijk 5
sascha Groen 8

July verhoef 
kampioen 
district utrecht
afgelopen weekend waren de district 
kampioenschappen van utrecht in 
amersfoort. ondanks een fel 
schijnende zon hield july haar hoofd 
koel in de klasse b. Zowel met Fenna 
als met supercaprisun werd ze terecht 
kampioen. Het waren haar eerste 
wedstijden op deze pony’s.  Haar 
trainster eline was dan ook zeer trots. 
Het waren echt kampioenschap-
waardige proeven die zij als 12-jarige 
toch maar mooi afleverde. nu mag ze 
mee gaan doen met het nederlands 
kampioenschap als afgevaardigde van 
het district utrecht.

DrESSuur

Team ‘el Rusty’ en ‘el dusty’ zijn er bijna klaar voor. Van 13 tot 21 juli doen ze 
mee aan de ‘budapest Rally’. de zevenkoppige vriendengroep wilde een 
‘gewone’ vakantie regelen. Maar dat wordt het zeker niet. Ze kochten twee auto’s 
met meer dan 300.000 kilometer op de teller. prepareerden hun bolides op een 
eigenzinnige wijze en gaan vol voor de winst van de hoofdprijs en voor een 
bijzonder leuke vakantie. nu maar hopen dat ze de eindstreep halen.

dat is nog niet zo voor de hand liggend. 
we gaan met twee oude bMw’s 316 
omdat we met z’n zevenen gaan. dubbel 
werk en dubbel risico dat er iets mis gaat 
voor het team. toen ze de auto’s in 

februari van dit jaar kochten, kon er een 
naar huis gereden worden en moest de 
ander verplaatst worden door middel van 
een aanhanger.
Maar het is allemaal goed gekomen. 

Motorisch zijn ze nu in orde en ze zijn 
volledig opgetuigd. dat ging niet zonder 
slag of stoot. de auto’s zijn helemaal 
kaalgeschuurd (deels met het handje 
omdat rubbers door de slijptol opgegeten 
werden), met natuurazijn roestig 
gemaakt, in de transparante lak gezet en 
voorzien van bijzondere accessoires zoals 
kleurige koplampen, imperial en 
zwaailichten op het dak.
“van beroep ben ik automonteur en de 
rest is ook wel handig” zegt Henri van 
der wind die het initiatief nam voor 
deelname aan de rally.” en ja er gaat ook 
weleens wat mis. bij het ‘met een poepie 
gas’ verplaatsen van een van de auto’s 
werd vergeten dat de de stalen dakbox 
nog niet goed afgemonteerd was. 
die ging dwars door de achterruit. 
“Moesten we langs de sloop om een 
nieuwe op de kop te tikken”.
Met het optuigen van de auto’s verdienen 
ze punten. door te voldoen aan allerlei 
ludieke opdrachten, voorafgaand aan en 
tijdens de rally, worden bonuspunten 
verdiend. die punten kregen ze 
bijvoorbeeld al voor het maken van hun 
facebookpagina www.facebook.com/
el-rusty-el-dusty-br19 en voor dit 
artikel in de ijsselbode.
binnenkort moeten ze de ‘car-wash-
challenge’ uitvoeren en de verfilming 
ervan naar de organisatie opsturen. 

Budapest rally door team oudewater
dat gaan ze doen door de auto’s te 
besproeien met een trekker voorzien van 
een bemestingsinstallatie. van teams die 
eerder meededen met de rally hebben ze 
gehoord dat de opdrachten tijdens de trip 
ook wel bijzonder zijn.
de budapest rally is er een van de velen 
in zijn soort. volgens de organisatie 
‘2000 kilometer puur rijplezier.
op de site https://budapestrally.org valt 
te lezen dat er twaalf landen worden 
aangedaan in zeven etappes. dat er 
langs enkele van europa’s mooiste 
wegen wordt ‘gecruiset’. dat de finishlijn 
van elke etappe steeds wordt getrokken 
op een unieke locatie waar de teams de 
mogelijkheid hebben om te kamperen. 
en natuurlijk héél belangrijk, dat de 
deelnemers ook elke avond kunnen 
rekenen op een dik feest op bijzondere 
plekken.
de deelnemers komen uit nederland, 
belgië en Frankrijk. vanuit nederland 
doen er ruim honderd mee.
team ‘el rusty’ en ‘el dusty’ hebben zin 
in hun bijzondere vakantie. als de rally 
wordt wat ze denken dat het wordt, dan 
zal het zeker de laatste niet zijn.
Mochten ze winnen dan doen ze de 
eerstvolgende rally (misschien wel de 
‘Garbage Challenge) mee in de 
hoofdprijs; een gifgroene trabant!

Centimeterwerk in vlist
Wie bij de senioren na de eerste groep aan de leiding gaat moet meestal lijdzaam 
toezien hoe de ene na de andere springer uit de topklasse zich meester maakt 
van een finaleplaats. de 19,39 van erwin Timmerarends hield uiteindelijk stand 
en gaf recht op twee extra sprongen.

rian baas had als eerste een plaats 
binnengehaald voor de finale. Hij landde 
na 20,08 in het zandbed. nadat hij zich 
bij de eerste poging had verbeterd tot 
20,20 deden zijn belagers nog verwoede 
pogingen hem uit het zadel te lichten. 
wouter van Midden bleef steken op 
20,03 en wilco van amerongen 
benaderde de man uit utrecht tot op één 
centimeter; 20,19. Maar goed dat er 
professionele meetapparatuur aan de 

kant van het zandbed is geïnstalleerd.
te midden van dit spektakel kwam Maik 
backx tot een beste seizoenprestatie op 
zijn thuisschans; 18,46. in de marge 
deed jaco de Groot het zaterdag ietsje 
minder. Hij plaatste zich ternauwernood 
voor de eindronde (19,67) en wist zich 
niet te verbeteren. een vijfde plaats was 
zijn deel. de meetapparatuur gaf bij de 
dames aan dat dymphie baas weer 
3 centimeter dichter bij het nederlands 

record van 17,58 kroop. na de 16,68 
van vorige week, liet zij deze keer 16,71 
noteren. daarmee was ze enkele maten 
te groot voor haar tegenstanders die 
rond de 14 meter finishten. demi 
Groothedde werd tweede met 14,26.

PR’s
op de juniorenschans was lucas van eijk 
goed op dreef. Zijn openingszet van 
18,83 kon in eerste instantie niet worden 
gepareerd door leider reinier overbeek. 
diens antwoord kwam bij de tweede 
poging waarbij hij na 19,56 neerkwam. 
tijdens de finale kroop van eijk nog 
ietsje dichterbij, maar hij kwam 43 cm 
tekort; 19,13.
Het niveau bij de jongens topklasse 
benadert steeds meer dat van de 
junioren. ook zaterdag vielen er weer 
persoonlijke records te noteren in deze 

klasse. roef eijzenga uit jaarsveld was de 
eerste met 16,19, Hidde van dam 
volgde met 16,42 en Guus Hoogland 
sloot deze rij met 17,88. die laatste 
afstand was goed voor de winst, want 
belager Mark van der Horst bleef steken 
op 17,13. bij de meisjes zette thalina 
van der wind de zaak recht bij haar 
eerste finalesprong nadat ze met een 
derde plek de finale was binnen 
getreden. Met 14,22 overtrof zij haar 
concurrenten en deze afstand was goed 
voor een persoonlijk record.
ook in de middagwedstrijd werden door 
de gunstige omstandigheden prachtige 
sprongen gemaakt. Met vele persoonlijke 
records tot gevolg.

de komende week zijn de wedstrijden 
in jaarsveld/salmsteke.
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN
HOVENIER OF IEMAND MET KENNIS  

IN DE GROENVOORZIENING
Jij kan zelfstandig op pad voor het groen onderhoud en de bijkomende 

werkzaamheden in de particuliere en de bedrijfstuinen.
Je bent in het bezit van rijbewijs B en eventueel BE en hebt een goede 

beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden:
Werken voor een familiaire en flexibele werkgever.

Veel vrijheid in je functie; maak zelf je werkschema en voer eventueel de 
besprekingen met onze opdrachtgevers uit.

Geen lange rijtijden; wij werken circa 20 km rond de regio Bergambacht.
Uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsauto bespreekbaar.

Spreekt deze vacature jou aan? neem dan contact met ons op.

TEVENS ZOEKEN WIJ EEN
LEERLING HOVENIER

Jij kan bij ons je praktijkopleiding volgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden.

KOM jIj ONS TEAM VERSTERKEN?

A. Berkouwer
HOVENIERS- EN LOONBEDRIJF

BERGAMBACHT  -  0182 384491

A. Berkouwer Hoveniers- en Loonbedrijf
Bovenberg 91a, 2861 BC  Bergambacht
info@berkouwerhoveniers.nl
www.berkouwerhoveniers.nl

Switch naar het 
echte werk!

Ruim baan voor nieuwe collega’s!

• Senior Technisch Specialist 
• Ervaren Service Monteur

• Leerling (Service) Monteur 
• Operationeel Medewerker 

Bel met Denise 06-53780664 voor een afspraak en informatie  
of kijk op switchnaarhetechtewerk.com

Klimarent, voor onze klanten zijn wij de rots in de branding. Is het te warm, leveren 
wij binnen circa 4 uur een airco; Te koud: in no time staat er een heater; Te nat: al 
snel staat er een droger; Te droog: na een belletje is een bevochtiger onderweg. 
Oftewel: service en snelheid is ons motto! Wij maken dagelijks onze klanten 
blij door het plaatsen van klimaatoplossingen op maat. In Oudewater is een 
gemoedelijk kantoor met erachter een grote werkplaats. Met circa 25 collega’s 

beleef je bij Klimarent never a dull moment.

switchnaarhetechtewerk.com
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De naam Van Vliet Buitenprojecten BV is al meer dan 80 jaar een bekende in de buitenruimte op 
het gebied van tuinaanleg en onderhoud, daktuinen, speelvoorzieningen en valondergronden.
Vanwege uitbreiding van onze acti viteiten zijn wij op zoek naar:

• Hoveniers en Leerling hoveniers
• Stratenmaker en Leerling stratenmaker
• (Leerling) Monteurs/installateurs speeltoestellen & kunstgras
• Projectleider

Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande functi es? Reageer dan snel via info@vanvlietbv.nl
Wil je meer informati e check dan onze website vanvlietbv.nl of op facebook.com/teamvanvliet, 
je kunt hier ook een bericht via Messenger sturen.
Heb je geen ervaring met bovengenoemde werkzaamheden, maar ben je wel handig en lijkt het je leuk
om met een team van gemoti veerde mensen prachti ge projecten in de buitenruimte te realiseren?
Reageer dan ook, we kunnen je een opleiding aanbieden!

Van Vliet Buitenprojecten B.V. - Energieweg 4 - 3481 MC Harmelen - 0348-688222
info@vanvlietbv.nl - www.vanvlietbv.nl - facebook/teamvanvliet - Instagram: beleef_het_buiten

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn 
wij op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken als:

Maai- baggerboot Machinist
Machinist Mobiele en/of 

rupsgraafMachine
(leerling) Monteur

Tevens zijn wij op zoek naar 

enthousiaste schoolverlaters
Zaterdaghulp

die ons vak graag willen leren.
Als erkend leerbedrijf kunnen wij jou goed ondersteunen bij je BBL opleiding.

Er zijn volop doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf.

Wij vragen:
•	Certificaat	VCA-B	of	de	bereidheid	om	deze	te	behalen
•	Trekkerrijbewijs	of	de	bereidheid	om	deze	te	behalen
•	Ervaring	en	eigen	inzicht	is	een	pre
•	Een	flexibele	instelling	en	bereidheid	tot	het	uitvoeren	van	alternatieve	

relevante	werkzaamheden
•	Rijbewijs	B	gewenst

De juiste kandidaat bieden wij:
•	Een	interessante	en	veelzijdige	baan	binnen	een	prettige	werksfeer
•	Een	passend	salaris	op	basis	van	werkervaring	en	opleidingsniveau
•	De	mogelijkheid	om	jezelf	verder	te	ontwikkelen	door	middel	van	

doelgerichte	opleidingen/cursussen

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie en CV naar:
A.	den	Hartog	&	Zn	BV,	t.a.v.	dhr.	B.	den	Hartog
Hoenkoopse	Buurtweg	11a,	3421	GA		Oudewater
of	per	e-mail	naar:	info@denhartog-oudewater.nl
of	bel	06-53745825

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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PROGRAMMA
•	Rondleidingen

•	Markt	met		bijzonder	originele	en	met	liefde		

	 gemaakte	producten

•	IJskraam

•	Hapjes	en	drankjes	

•	Activiteiten	voor	kinderen

•	Én...	geitjes,	konijntjes,	kippen,	koeien	en	paarden

Zaterdag 6 juli
11.00 - 16.30 uur

U bent van harte welkom op de Open Dag van Zorgboerderij  

Vlist (Stichting AZOV). We zijn een zorgboerderij waar vijftien 

cliënten met een verstandelijke beperking wonen en werken.  

Op deze dag kunt u kennismaken met de boerderij, de bewoners  

en natuurlijk de dieren en wordt er uitleg gegeven over onze 

dagbestedingsactiviteiten. Daarnaast is er een zomermarkt met 

producten die tijdens de dagbesteding zijn gemaakt. U kunt 

informatie krijgen over de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist 

en de mogelijkheden voor alléén dagbesteding op de boerderij. 

LOCATIE

West Vlisterdijk 41

2855 AJ Vlist

INFORMATIE

0182-501723

info@sazov.nl

www.zorgboerderij-vlist.nl

Open dag Zorgboerderij Vlist

VRIJWILLIGER WORDEN?
Dat kan! We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die met 

onze cliënten verschillende activiteiten ondernemen.

PARKEREN?
Kom met de fiets! U kunt uw fiets parkeren naast de boerderij. 

Komt u toch met de auto: dan kunt u uw auto parkeren aan de 

Oost Vlisterdijk 28 of 32, bij de Vlisterstee aan de West Vlisterdijk of 

op het Julianaplein in de wijk nabij de West Vlisterdijk. Er rijdt vanaf 

de bushalte bij de Vlisterstee een huifkar als pendeldienst.

ZORGBOERDERIJ 
VLIST
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