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Jayden (5) wint jungle droomslaapkamer.
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OUDEWATER
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door Aad Kuiper

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra
0348-475093

Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl
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Advocaten
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specialist in
agrarisch recht

Tips voor de gezellige 
winteravonden bij Beauty 
& Brains Krimpenerwaard
In het verenigingsgebouw De Grote 
Haven presenteerden de vrouwelijke 
ondernemers van Beauty & Brains 
Krimpenerwaard afgelopen zaterdag 
een winterevent met allerlei tips 
voor de gezellige winteravonden.
In 25 stands waren diverse 
workshops en kon met actief bezig 
zijn met allerlei leuke en interessante 
onderwerpen. Er waren tips over 
allerlei onderwerpen als decoraties, 
woonaccessoires, fotografi e, 
gezondheid, voeding en wijnen.
Om 10.00 uur was voor het verenigings- 
gebouw in de buitenlucht een feestelijke 
opening met als afsluiting wat vuurwerk. 
Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek zei 
dat ze heel trots is op deze groep van 
vrouwelijke ondernemers. 
"Met hun vele activiteiten hebben zij 
een grote bekendheid. Ze zijn steeds 
zichtbaar. Vorig jaar hebben we nog het 
tienjarig bestaan gevierd en nu zijn we 
weer bij elkaar voor dit zevende event. 

Begroting Montfoort
De oppositiepartijen in de Montfoortse gemeenteraad laten via een gezamenlijk 
persbericht weten dat zij het oneens zijn met de begroting voor 2020 die een 
tekort van 200.000 euro laat zien. Zij achten de ontwikkeling zorgelijk, omdat 
dat tekort structureel lijkt.
Montfoort wil de bibliotheek - wegbezuinigd in 2015 - op twee locaties nieuw leven 
inblazen, en een deel van het daarvoor benodigde geld weghalen uit andere potjes 
binnen het sociaal domein, waar de nood al hoog was (en het tekort naar verwachting 
alleen maar groter zal worden). De lasten zullen per huishouden gemiddeld met 
46 euro per jaar stijgen, en de komende jaren opnieuw.
De oppositie meent, dat de kwetsbaarheid van de gemeente vergroot wordt door de 
fi nanciële druk op het sociaal domein welbewust te vergroten met een jaarlijks 
weerkerende post van 200.000 euro voor twee bibliotheekvoorzieningen.

Druk weekend Touwmuseum

"Ik zie een GroenWest auto mama! 
Snel naar mijn kamer", aldus Jayden 
Sprenkels. De jonge Montfoortenaar 
won een ontwerpwedstrijd 'Win je 
Droomslaapkamer' van GroenWest.
De woningcorporatie had de wedstrijd 
uitgeschreven in het kader van hun 
100-jarig jubileum, als een van de 
feestelijke activiteiten dit jaar. Tijdens het 
Open Huis op zaterdag 21 september 
2019 maakte de jury (bestaande uit 
wethouder De Weger, directeur-
bestuurder Karin Verdooren en Aad 
Kruys namens Huurdersvereniging 
Weidelanden) Jayden (5) uit Montfoort 
blij met de hoofdprijs.
Aiso en Weijman, partners van 
GroenWest, toverden vorige week 
woensdag de slaapkamer van Jayden om 
tot een jungle slaapkamer. "Het is 
ontzettend leuk om een jonge bewoner 
blij te maken met zijn jungle droomslaap-
kamer", aldus Geberta Epskamp van 
GroenWest. Het jubileumjaar van 
GroenWest staat in het teken van 
ontmoeting en verbinding. Zo trok de 
woningcorporatie met de Babbelbus het 
Groene Hart in voor een babbeltje en 

ging ze eerder met een aantal huurders 
naar de dierentuin. Het jubileumjaar 
duurt nog tot 15 maart 2020. 
De komende maanden zullen er nog een 
aantal activiteiten georganiseerd worden. 
Huurders van GroenWest kunnen deze 
activiteiten terugvinden in het 
eerstvolgende bewonersblad en op 
www.groenwest.nl.

Vrouwelijke ondernemers presenteren 
zich tijdens het Winterevent

Dit inspireert en nodigt uit om elkaar te 
helpen en te ondersteunen. 
Kortom zij hebben zich in de afgelopen 
jaren in de Krimpenerwaard en 
daarbuiten op de kaart gezet."
Na de opening ging men over de roze 
loper naar binnen. Hier kon je kennis 
maken met een groot aantal uitnodigende 
stands. Velen werden actief.

Diverse workshops
In de workshop bij Ingrid Aerts van 
'Stukje voor stukje' kon je met porselein-
verf en stokjes keitjes stippen. Een leuke, 
maar tevens een priegelige bezigheid. 
Ingrid heeft diverse workshops van 
stempels maken en beeldende vormen 
boetseren.
Bij Annette Bos van Atelier Natuur-
schatten kwam je al in de kerstsferen. 
Bij haar kon je met takjes kerststerren 
maken. Heel eenvoudig, maar wel leuk. 
Bij Mieke Floor kon je op houten 
hangers zeefdrukken.

Boekselen
Loes Vork en Emmy van Harskamp zijn 
aanwezig voor 'boekselen'. 
Van Loes is het boek 'Uitgelezen - 

Boekselen: verander een boek in je 
eigen creatieve speeltuin'. Je neemt een 
oud boek dat je niet meer wilt lezen. 
Je gaat woorden zoeken en die ga je 
verbinden tot een eigen verhaal. 
Emmy heeft het boek van Loes over dit 
onderwerp vorm gegeven. Daarnaast 
heeft Emmy de kerstboekjes van Loes 
ontworpen. De bezoekers werden 
uitgenodigd om te gaan boekselen. 
Men vond dit uitdagend en leuk.
Lia Steeman vroeg aandacht voor 
De Oude Apotheek in Schoonhoven. 
Hier werken ondernemers samen en 
verbinding staat centraal. Je kunt er 
voor je onderneming ruimtes huren. 
Er zijn nu o.a. yogalessen, workshops 
schilderen, vergaderingen met High Tea 
en in de komende maanden zijn er wat 
winteractiviteiten.

Stichting Charis
Bij alle activiteiten kregen de bezoekers 
een fi che. 

Terwijl op donderdagnamiddag het 
hoogseizoen min of meer werd 
afgesloten met bestuursleden, veel 
genodigden en wethouder Bas Lont - 
deze werd op de valreep nog even 
ingewijd in de tentoonstelling 'staal 
versus touw' - en er zowel oud als 
'hot' nieuws naar voren kwam, 
kregen bij een zelfde soort afsluiting, 
maar dan met de vrijwilligers op de 
daaropvolgende vrijdagnamiddag 
maar liefst twee van hen een 
stadspenning uitgereikt. De directeur 
van het Touwmuseum, Averien Knol, 
had het er maar druk mee.
Stuk voor stuk, soms met z'n tweeën, 
druppelden ze binnen: heren van de 
Touwfabriek, wethouder Bas Lont, 
bestuursleden van het Touwmuseum, 
van STRO, en van de Geschiedkundige 
Vereniging, sponsoren en 'Vrienden van 
het Touwmuseum'. Piet Smits, penning-
meester, let op het laatste deel van dat 
woord, verviel in een oude gewoonte en 
klapte in zijn handen om aandacht te 
krijgen. Hij dankte de aanwezigen niet 
alleen voor hun komst, maar ook voor 
de bijdragen die ze op verschillende 
wijzen aan het Touwmuseum geleverd 
hadden en gelukkig blijven doen. Hij 
herinnerde nog even aan de lezing over 
HENNEP op 7 november aanstaande 
die in het museum plaats zal vinden.

Stadspenning
Vervolgens zette wethouder Bas Lont de 
twee mensen die een stadspenning 
uitgereikt kregen in de schijnwerpers: 
Jan Sieben - voor het museum, maar 
ook voor nog veel meer vrijwilligers-
werk, waaronder bijvoorbeeld het 
bezorgen van maaltijden van ‘Tafeltje 
Dekje - én Nely den Toom - ook niet 
alleen voor het museum, maar ze was/is 
ook actief bij o.a. de bridgeclub, als 
taalmaatje en op de Geelbuik. 
Jan Sieben nam de stadspenning met 
enige schroom in ontvangst en bedankte 
vervolgens zijn vrouw, die hem toch 
regelmatig moest missen en zijn collega-
vrijwilligers. Nely den Toom kon dit 
werk i.v.m. gezondheidsklachten niet 
langer volhouden, maar blijft zich nog 
wel bezighouden met veel ander 
vrijwilligerswerk. Ook zij was blij met de 
stadspenning en liet weten dat ze door 
al haar activiteiten heel veel mensen had 
leren kennen. Tenslotte bedankt ook 
Sigrid Hooftman, voorzitter van het 
bestuur van het Touwmuseum alle 
sponsoren en vrijwilligers: “Want zonder 
die twee kunnen we niet draaien; 
we hebben beide groepen nodig!”
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Jonge Montfoortenaar (5) wint 
jungle droomslaapkamer



PLUSdienst ‘FEEST!’
Op zondag 10 november om 
10.00 uur is er in kerkgebouw De Rank, 
Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort 
een bijzondere plusdienst. De bevrijding 
van het volk Israël uit Egypte staat 
symbool voor veel andere bevrijdingen. 
Bevrijding van onderdrukkingen is zeker 
reden voor feest. 
En is er eigenlijk niet altijd iets te vieren 
om dankbaar voor te zijn?
Een PLUSdienst is een kerkdienst nieuwe 
stijl die de Protestantse Gemeente 
Montfoort vier keer per jaar organiseert. 
Voorganger is dominee Baardmans, een 
media theoloog en veelgevraagd spreker. 
De kerkdienst is heel geschikt als je niet 
of maar heel af te toe in een kerk komt. 
Voorafgaande aan de dienst is er al wat 
te drinken. Muziek wordt verzorgd door 
de band ‘Heart of Unity’.
Iedereen is van harte welkom.
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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
November

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

VRIJDAG

8 Klaverjassen bij De Geelbuik.
In het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

ZATERDAG

9 Klaverjassen. Klaverjasvereniging HABO organiseert 
een 7-ronden-toernooi vanaf 10.00 uur in sportcafé 
Overtime. Zaal open om 09.30 uur. Ook is er een 
tombola. Aanmelden kan bij T. Schuurman, 
tel. 06-28315270 of Y. Scheurwater, tel. 06-18033418. OUDEWATER

 - Wie wordt de Stadsprins van Jubilerend Knopengein? 
Vanaf 13.30 uur in het Antoniushof. 
Naast de bekendmaking van de nieuwe Stadsprins zal 
er een gastoptreden zijn van Ronny van Bemmel en 
het geheel zal uiteraard verder muzikaal worden 
omlijst door Hofkapel ZWUP. Om 13.00 uur worden 
de kandidaat Prinsen onder begeleiding van het 
fanfare orkest van muziekvereniging Ons Genoegen 
opgehaald bij restaurant Het Oude Stadhuis, waarna 
zij in een mooie koets zullen stappen om een 
rondgang door Montfoort te maken. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom om met deze parade mee 
te lopen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. MONTFOORT

 - en zondag 10
Calendar Girls door De Schijnwerper. 
Zaterdag vanaf 20.15 uur en zondag vanaf 14.30 uur 
in Theater Concordia. Kaarten verkrijgbaar via 
www.deschijnwerper.nl of bel naar 0182-502652. HAASTRECHT

 - en zondag 10 - DROMEN door projectkoor 
Cessibon (met twee koren) en Musical Souvenir. 
Concert op zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag 
vanaf 14.30 uur in de Goudse Schouwburg. 
Kaarten verkrijgbaar via www.cessibon.nl 
of www.goudseschouwburg.nl OUDEWATER

WOENSDAG

13 vrijdag 15 en zaterdag 16
De Dotters spelen Femtopia. Een mythisch sprookje 
in vijf bedrijven. Woensdag om 14.00 uur en vrijdag 
en zaterdag vanaf 20.00 uur in de Vlisterstee. VLIST

VRIJDAG

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

 - Rik   ken. Rikavond vanaf 20.00 uur in 
verenigingsgebouw 'De Grote Haven'. HAASTRECHT

 - en zaterdag 16
Calendar Girls door De Schijnwerper. Vanaf 20.15 uur 
in Theater Concordia. Kaarten verkrijgbaar via 
www.deschijnwerper.nl of bel naar 0182-502652. HAASTRECHT

ZATERDAG

16 Concert Wim Egz ensemble. Vanaf 20.30 uur in de 
Wilde Weg. Het twintigkoppig koor geeft een uniek 
concert onder de titel 'The Sounding Sea'. 
Met een repertoire uit alle windstreken gedreven 
door 'Een liefde voor het lied die er vanaf spat'. 
Meer info op www.dewildeweg.net LINSCHOTEN

ZONDAG

17 Hollandse Artiestenmiddag. Vanaf 14.00 uur de 
voetjes van de vloer in het St. Joseph gebouw. 
Dit jaar met: Charlène, Ideaal XL met Melissa Smilda, 
Maria Louise, Marco de Hollander en Stef Ekkel. 
Kaarten en info: www.radiostadmontfoort.nl 
of bel met 06-27566659 of 06-18707298 MONTFOORT

 - Live op zondag: The Oldtimers. Vanaf 15.00 uur in 
Grand Café Concordia. Het wordt weer genieten van 
deze Oudewaterse formatie die de sound van de 
swinging sixties en seventies laat herleven. 
Liefhebbers kunnen weer genieten van hun 
vertolkingen van topsongs van o.a. The Beatles, 
The Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival. HAASTRECHT

WOENSDAG

20 Aanschuifdiner in De Grote Haven.
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. 
Opgeven voor maandag 18 augustus bij Han van Diemen, 
tel. 0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

DONDERDAG

21 Sinterklaasfeest bij Vrouwen van Nu. 
Gratis voor leden en belangstellenden vanaf 20.00 
uur in het Zalencentrum, Westsingel 2, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Ook dit jaar wordt het feest rond de 
Goedheiligman niet vergeten. 
Wat zich allemaal zal afspelen rond de verjaardag van 
Sint Nicolaas blijft nog even een verrassing. OUDEWATER

VRIJDAG

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

ZATERDAG

23 Sinterklaasintocht. Om 13.30 uur zetten de Sint en 
zijn Pieten eindelijk weer voet aan wal in Oudewater. 
Maar let op: Sinterklaas vaart dit jaar een nieuwe 
route. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt de 
Sint niet aan op het Gasplein maar op de Markt.
En naast de nieuwe locatie staan er nog veel meer 
leuke, nieuwe dingen op het programma. 
Wat die zijn wordt nog niet verklapt, maar het 
belooft in elk geval één groot feest te worden voor 
jong en oud. Tot dan! OUDEWATER

 - 'One After 909', The Beatles tributeband. 
Lustrumavond van Cultureel Montfoort 
vanaf 21.00 uur in Zalencentrum St. Joseph, waaraan 
ook The Vinylboys hun bijdrage zullen leveren. 
Deze Beatles tributeband heeft al vele succesvolle 
optredens verzorgd, zelfs in The Cavern Club 
Liverpool en de Indra in Hamburg, waar The Beatles 
zelf stonden. Beleef deze avond, doe je ogen dicht 
en hoor The Beatles.
Info en kaarten via: www.cultureelmontfoort.nl
en voor aanvang van de voorstelling. MONTFOORT

ZONDAG

24 Country Café met Change of Key. Vanaf 15.00 uur in 
Grand Café Concordia. Gratis toegang. HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Wo 6: 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 10: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Kand. T. Overbeeke

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 6: 15.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 10: 09.30 uur Ds. J.W. Verboom
 17.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Za   9: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 10: 10.00 uur Pien van der Hoff
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 6: 14.00 uur Ds. A. Simons
 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 10: 09.30 uur Dhr. T.R. Rietveld
 16.00 uur Ds. C. J. Overeem
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 10: 10.00 uur Ds. Jochem Stuiver
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 10: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Wo 6: 14.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 19.30 uur Ds. J.J. van den End
Zo 10: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.A.W. Verhoeven
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 10: 10.00 uur Ds. A. van Alphen-Keijzer
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za   9: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 10: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 10: 10.00 uur Piet Stolk

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Wo  6: 10.00 uur Ds. C. Boele
 19.30 uur Ds. C. Boele
Zo 10: 09.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
 18.30 uur Ds. C. Boele

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 23 oktober 2019
JULIAN Jonah
zoon van 
Arjan en Lisanne Raaphorst
broertje van Myrthe en Esmée
G.R. van Kinschotstraat 26
3421 TR Oudewater
Op zondag 27 oktober 2019
VALENTIJN Valentin Anna
zoon van Hans en Olga van der Horst
broertje van Hugo
Helena Rietbergstraat 15
3421 CK Oudewater
Op vrijdag 1 november 2019
ROSA Marry Ann Elizabeth
dochter van 
Rick en Pauline Methorst-de Bruijn
Maarschalklaan 42
3417 SE Montfoort
Op vrijdag 1 november 2019
FILOU
dochter van Wesley van den Heuvel 
en Jacquelien Streng
zusje van Nout
De Groendijck 21
3465 JB Driebruggen

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN

Maximiddag
(voorheen Zorg en Welzijn)

in de Huiskamer 
van Waarder
Op woensdagmiddag 13 november 
is weer de jaarlijkse verkoopmiddag 
van 14.30 tot 16.00 uur in de 
‘Huiskamer van Waarder’.
Komt u ook kijken en misschien wat 
kopen. Er zijn prachtige geborduurde 
tafellakens, schorten en geborduurde 
slabben.
Ook sokken in alle maten en kleuren. 
Alles kan op maat besteld worden. 
Het belooft een gezellig samenzijn te 
worden met koffi e en thee.

Voorlichtings-bijeenkomst
niet-aangeboren hersenletsel
Op dinsdag 12 november is er in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda een 
informatiebijeenkomst over het omgaan met gevolgen van een herseninfarct, 
hersenbloeding, TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. 
Deze is van 16.15 tot 17.15 uur in het Green Restaurant op de 
begane grond van het Groene Hart Ziekenhuis,  Bleulandweg 10 te Gouda 
Het thema is deze keer: ‘Verandering in stemming/karakter na een CVA/NAH’. 
Lisanne van Stratum (psycholoog) gaat in op dit onderwerp en zal uw vragen 
beantwoorden. Tevens is er gelegenheid tot lotgenotencontact en het stellen van 
vragen. Het is voor mensen die een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met 
hoofdletsel of hersenoperatie hebben gehad. 
Recent of langer geleden. Ook familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom. 
De bijeenkomst is gratis. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan via
info@transmuraalnetwerk.nl of 0182-505534.

Parkinson Café 
Woerden
Het Parkinson Café Woerden 
nodigt u uit op zaterdag 9 november 
voor Parkinson met ‘Zet ‘m Op’
in Ontmoetingscentrum Boogh, 
Hendriklaan 7, 3481 VR Harmelen.
Als afsluiting van dit jaar, geen moeilijk 
onderwerp, maar een lekkere ontspannen 
ochtend. Mevrouw Wil Gorter van 
Hoedenmuseum ‘Zet ‘m op’ uit Andijk 
komt het Café bezoeken. Neem uw 
favoriete hoed, pet en alles wat ermee te 
maken heeft mee en laat u vandaag 
verrassen. U bent welkom vanaf 
09.45 uur, om 10.00 uur begint het 
programma. De koffi e en thee staat klaar 
en de toegang is gratis

Dag van de 
Mantelzorg
Dit jaar haalt het SWOK-midden 
speciaal voor u rond etenstijd een 
Oudhollandse poffertjeskraam naar 
Haastrecht.
Er is hiermee ook aan werkende 
mantelzorgers gedacht! 
Kom onbeperkt poffertjes eten op 
donderdag 7 november in het 
Hof van Stein te Haastrecht van 
17.00 tot 19.00 uur.
Het festijn wordt muzikaal omlijst 
door live accordeonmuziek!
Er kunnen ongeveer 40 tot 50 
mantelzorgers per gelegenheid 
deelnemen en het is gratis. Graag 
aanmelden via tel: 0182-350012 of 
e-mail: info@swok-midden.nl

Dementie in Haastrecht
Op vrijdagochtend 8 november zal een 
korte presentatie worden verzorgd over 
dementie bij SWOK-midden van 10.00 
tot 11.30 uur op de locatie 
Amaliahofcomplex Haastrecht.
Een medewerker van Welthuis vertelt de 
aanwezigen wat het is, hoe je ermee kunt 
omgaan, welke hulp er is.
Iedereen heeft alle gelegenheid om met 
een kopje koffi e ook individueel met 
Welthuis te praten en vragen te stellen.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 6 november
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Weteringen koor Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 7 november
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO \ PCOB Tuinzaal
19.30 Thema avond 
 over eenzaamheid Tuinzaal
Vrijdag 8 november
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 9 november
10.00 Van de Klooster modeshow 
14.00 Van de Klooster modeverkoop 
Zondag 10 november
10.00 Koffie drinken Tuinzaal
Maandag 11 november
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 12 november
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

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

Teamuitbreiding bij 
’Le Salon’ Oudewater

Openingstijden
Dinsdag 09.00 tot 18.00 uur
Woensdag 09.00 tot 18.00 uur

Brenda, Michelle, Astrid, Shannen, Fenna en Pip

Graag stellen we onze nieuwe collega Pip aan 
u voor. Vanaf woensdag staat Pip op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag voor u klaar in 
de salon. We zijn heel blij met haar komst!
Pip heeft 9 jaar in Gouda gewerkt.
Met Pip haar passie voor het vak wil ze iedere 
klant gelukkig en mooi maken.

U kunt al uw afspraak bij haar boeken,
online of telefonisch

www.lesalonoudewater.nl
0348-448277

Donderdag 09.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 08.00 tot 14.00 uur

Een goed mens
een gewoon mens

bijzonder
krachtig

… zo dierbaar

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd.
Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen 

van onze vader, schoonvader, opa en opi

Kees Wolswijk
weduwnaar van Riet Wolswijk - Burger

* 21 november 1932 † 26 oktober 2019

De afscheidsbijeenkomst voor Kees heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 1 november 

in crematorium IJsselhof te Gouda.

Correspondentieadres: Toos den Hoed - Wolswijk, 
Kallameer 182, 3446 JG Woerden.

Toos en Kees
Robert en Stefanie

Amelie Lieve
Dustin
Jannik

Sabine en Rodney
Jaeda
Alyrha

Cees en 
Janneke

Olaf
Thomas

Elles en 
Cristian

Jill

Café Saartje
wordt

Zaterdag 9 november 
vanaf 20.00 uur

Feestelijke opening
met zanger André Schuurmans 

en een DJ!
Kom gezellig langs voor een borreltje!

Korte Havenstraat 2, Oudewater.

DEUR OPEN: 20.30 UUR
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 15,00

KAARTVERKOOP: 
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

In samenwerking met:
MÉT BIERPROEVERIJ

MUZIEKHUIS LIVE

BLUES, ROCK EN NEW ORLÉANS

23/11/2019 

WORLD
KING OF THE

De foto’s, de herinneringen
De gelijkenis met andere mensen
De liefde in je hart
Ze zullen blijven
Je draagt ze altijd met je mee

“Mam, je bent de liefste moeder
van de hele wereld”

In de strijd die half september begon, kwam ze in 
twee rondes als glorieuze winnares uit de strijd.
Maar helaas overwon ze de laatste ronde niet.

Verdrietig nemen wij afscheid van onze lieve, mooie, 
humorvolle en eigenwijze moeder en oma

Quirina Johanna Dubbelaar - Zandvliet
Rien

weduwe van Dick Dubbelaar

* Leiden,  † Oudewater,
 3 januari 1926 1 november 2019

Carla
Jaap en Yvonne

Quinty, Kylian

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 
7 november om 11.00 uur in de aula van crematorium 
Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en 
om elkaar te ontmoeten in de koffi ekamer van het 
crematorium.

Onze moeder hield van rode rozen.
~

Graag willen wij alle medewerkers van
woon- en zorgcentrum De Wulverhorst 

bedanken voor hun persoonlijke en zeer liefdevolle 
verzorging van onze moeder.

~
Correspondentieadres:

Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Dubbelaar, 
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard
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Een loonwerker heeft vijf jaar achterstallig onderhoud aan de braak 
liggende Westerwal uitgevoerd en er een stuk geëgaliseerd bij wijze 
van tijdelijke parkeerplaats, met een bouwhek eromheen. Er wordt al 
twintig jaar niet gebouwd, en dat is ook logisch omdat de eigenaar 
van de grond dat moet willen: wijziging bestemmingsplan aanvragen, 
beeldkwaliteitsplanprocedure doorworstelen, bouwvergunning 
aanvragen. Maar de vorige projectontwikkelaar heeft nooit een 
bouwvergunning aangevraagd, en verkocht de grond door aan de 
huidige, en het lijkt er niet op dat deze projectontwikkelaar wel van 
plan is er te gaan bouwen, anders gezegd: liever doorverkopen.
Onze woningbouwvereniging heeft het geld, maar stelt bouwen altijd 
zo lang mogelijk uit. Misschien dat de nieuwe directeur doortastender 
is. De burgemeester verzekerde mij onlangs dat de gemeente 
Oudewater wat kredietwaardigheid betreft triple-A is, en bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten moeiteloos de kooppenningen voor zo’n stuk 
grond zou kunnen lenen. Gevoegd bij het feit dat we een wethouder 
hebben die niets liever doet dan spijkers met koppen slaan, lijkt dat 
het ideale scenario om eens wat aan die Westerwal en de woningnood 
te doen. Het laatste bericht is, dat een gerenommeerd 
ingenieursbureau is ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken.
Maar hoe zit het dan met die omineuze struikelsteen waar het bouwen 
aan de Westerwal al twintig jaar op afgeketst heet te zijn: er mogen 
binnen 75 meter vanaf de rooilijn van een fabriek geen woningen 
gebouwd worden, toch?
En waarom gaat nu dáár niet eens iemand aan morrelen? De regel 
stamt uit de tijd dat ‘industrie’ gelijk stond met rokende schoorstenen, 
oorverdovende klinkhamers, smederijen, hitte, adembenemende 
dampen, stoomketels en -fl uiten en nachtelijk licht en lawaai. In 1925 
schreef Herman de Man, dat de zware bonsstoten van de olieslagerij 
die op de Westerwal stond in Polsbroek te horen waren; de huidige 
machinefabriek is geruislozer dan de eerste de beste geluidsinstallatie 
van de buren aan de overkant. De geurcirkel heeft tegenwoordig een 
aparte norm, maar de las- en snijrobots van een machinefabriek doen 
keurig geurloos hun werk, een varkens- of wietkwekerij veroorzaakt 
meer stankoverlast. Een machinefabriek heeft weinig met bedenkelijke 
chemie te maken. Bedenk maar eens dat Oudewater enkele jaren 
geleden wèl onder de roetcirkel 
van de chemiebrand in Moerdijk 
lag, hier niet 75 meter maar 75 
kilometer vandaan). Ik heb de 
foto van het roet op het ijs langs 
de Papekopperdijk er nog maar 
eens bij opgezocht. Vergeleken 
met een tankstation is onze 
machine- fabriek een veilige 
haven. Kortom: de 75-meterregel 
is een volstrekt achterhaalde 
19e eeuwse norm. Als een 
welbespraakte burgemeester of wethouder dààr nu eens aan gaat 
knabbelen, dan is de bouw van een rijtje vriendelijke kadewoningen al 
een stuk dichterbij...
Otto Beaujon

ColumnRoet op het ijs

OUDEWATER

Vliegeniers-
verrukking
Oudewater is veel meer dan de 
beeldschone binnenstad. 
Het ommeland biedt veel 
verrassingen. De vliegsimulator van 
Ron van Ingen bijvoorbeeld.
Ron is een echte native. Van oudsher 
is de familie Van Ingen betrokken bij 
de kwekerij aan de Hekendorpse 
Buurt, even buiten de stadsgrens. 
Net naast de manege bouwde hij een 
kleinschalige heftruckfabriek op. 
Inmiddels is Ron pensioengerechtigd.
In een gedeelte van de loods zit zijn 
droom. Een complete cockpit van 
een Boeing 737. Origineel. 1:1. 
Een passender omgeving voor een 
fl ightsimulator is nauwelijks denkbaar. 
‘Ik wilde niet alles wat ik heb 
gespaard zo maar even bij de heer 
Rutte brengen.’
‘In de jaren zeventig heb ik de 
gehele beroepsopleiding tot 
verkeersvlieger gedaan. Ik heb 
wereldwijd gevlogen. Er was destijds 
weinig werk. Toch bleef ik passie 
houden voor de luchtvaart.’
En zo kreeg het college recent 
vliegles. CO2-vriendelijk en 
realistisch. ‘Ik zet het actuele weer 
van dit moment er in’ zegt Ron.
Een vlucht van Rotterdam naar 
London. Inclusief instructies vanuit 
de verkeerstoren, tankauto’s en 
taxiën. Wethouder Duindam, die als 
jongen er van droomde straaljager-
piloot te worden, is volledig 
geconcentreerd wanneer hij de kist 
digitaal op de grond zet.
Conclusie: Oudewater heeft er een 
attractie van formaat bij.

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

Uit de fora
Forum Samenleving
Voor de tweede keer stond de stedenbouwkundige visie voor de locatie van de 
Schuylenburcht op de agenda, opnieuw onder grote publieke belangstelling.
Naar aanleiding van de vorige behandeling was met de bouwblokken geschoven en 
zijn na overleg met de belanghebbenden andere aanpassingen gedaan. Nog niet alle 
bezwaren van omwonenden zijn opgelost, maar het stuk gaat toch naar de raad ter 
besluitvorming. O.a. moet nog het één en ander worden uitgewerkt over de 'zorg' 
woningen, maar dat heeft verder niet echt te maken met de stedenbouwkundige visie.

Model van Montfoort
Het stadsteam van Oudewater wordt per 1 januari ondergebracht bij de stichting 
Thuisbasis sociaal werk in Woerden. Dit is een gevolg van de situatie die was ontstaan 
nadat de administratieve ondersteuning van het team was weggevallen. 
Adri van Montfoort, de directeur van die stichting, kwam een toelichting geven op het 
'Montfoorts model'. Dat is niet naar hem genoemd, maar naar het feit dat met dit 
model is gewerkt in de gemeente Montfoort. Het Montfoorts model kenmerkt zich 
door het verleggen van de focus naar de professionals van het team.
Van Montfoort is van mening, dat er te veel 'beleid' is dat zich met de uitvoering van 
het werk bemoeit en te weinig aandacht voor het maatwerk dat het team moet 
leveren. Een buitengewoon heldere toelichting ontmoette bij de leden van het forum 
veel waardering. Dit punt komt verder niet terug in de raad.

Programmabegroting/najaarsrapportage
Afgezien van enkele vragen hield het forum het kruit droog voor de behandeling van 
de begroting deze week in de begrotingsraad.

Forum Ruimte
Lange Burchwal/Wijngaardstraat
Ook hier grote publieke belangstelling en ook hier is in overleg met de bewoners en 
andere belanghebbenden het plan aangepast. Parkeren blijft een probleem en een 
aantal bewoners is niet blij met het opofferen van een deel van het groen achter de 
katholieke kerk om hieraan althans deels tegemoet te komen. Ook de bevoorrading 
van winkels via de Wijngaardstraat dreigt hier en daar in de knel te komen.
Na uitvoerige bespreking gaat echter ook dit plan ter besluitvorming naar de raad.

Beeldkwaliteitsplan Tappersheul III
Een aantal insprekers was niet blij met het opnemen van een brede sloot en 
groenstrook in het plan, dat ten koste gaat (althans volgens de insprekers) van de 
uitgifte van grond. In het plan zijn ook allerlei duurzaamheidseisen opgenomen 
(gasloos, groene daken) die voor kleine ondernemers te duur zijn en hen daardoor 
uitsluiten van een kans op vestiging. Ook de ligging van het nieuwe deel, dat lang en 
smal is en zich uitstrekt tot voorbij Hoveniersbedrijf Brand kon op enige kritiek 
rekenen. Het plan is door de provincie goedgekeurd en gaat door naar de raad.

Het is geen baan, maar een bestaan
Zeven jaar geleden kwam hij als 
jongste burgemeester in Nederland 
naar Oudewater. Deze week neemt hij 
afscheid om de volgende stap in zijn 
loopbaan te zetten. Pieter Verhoeve 
wordt burgemeester in Gouda. In een 
net nog niet helemaal ontmantelde 
werkkamer voert hij dezer dagen naar 
eigen zeggen 'exit-gesprekken'. 
De IJsselbode voegt zich daar ook bij.

Wat trok hem aan in het 
burgemeesterschap?
De publieke zaak is hem met de paplepel 
ingegoten. Vader was raadslid in de 
gemeente Graafstroom en als 15-jarige 
zat Pieter al op de publieke tribune bij de 
algemene beschouwingen. De publieke 
pap smaakte naar meer. Hij was zes jaar 
actief als burgerraadslid in Dordrecht en 
viel op in het publieke landschap. En na 
uitstapjes in het onderwijs en de 
advocatuur trok hij de stoute schoenen 
aan en solliciteerde. Het burgemeester-
schap was een jongensdroom. En tot zijn 
eigen verbazing (erg jong, van een partij 
die niet veel burgemeesters heeft) werd 
hij nog voorgedragen ook. Hij is de 
vertrouwenscommissie die dat aandurfde 
dankbaar. En hij kwam als 'junior' meteen 
op een seniorpositie.

Wat Is het leukst aan het 
burgemeesterschap?
Wat er het leukst aan is, is tegelijkertijd 
het moeilijkst. Burgemeester ben je altijd! 
Op het voetbalveld met voetbalvaders, in 
de supermarkt bij het boodschappen 
doen. Pieter is voor een 'aanklampbaar' 
bestuur en, hoewel hij zich natuurlijk niet 

door Trudie Scherpenzeel

Naar school
Heel wat ouders brengen hun kinderen 
naar school, met de fi ets, of met de auto. 
En het overkomt iedereen wel eens dat 
hij of zij aan de late kant is. In de drukte - 
want er moeten binnen pak weg een 
kwartier zo'n honderd kinderen gebracht 
worden of zelf komen - wordt de auto 
dan wel eens op een stoep, op een hoek 
of zelfs pal voor het hek van de school 
geparkeerd, en dat levert soms gevaarlijke 
situaties op. Haastig rijgedrag wordt 
slordig, iemand anders die nòg ietsje later 
komt ziet een fi etser nog net op tijd, 
snijdt de bocht naar het parkeerterreintje 
af waar andere ouders weer willen 
vertrekken, parkeert dubbel, enzovoort.
De voorbije week heeft de politie samen 
met de Boa de situatie bij enkele scholen 
in Oudewater staan bekijken, en natuurlijk 
doet elke automobilist dan haar of zijn 

best om volgens de regels te rijden, te 
stoppen waar dat kan en mag, of te 
parkeren op een parkeerplaats. 
De politie kwam dat doen naar aanleiding 
van klachten, en heeft ditmaal wanneer 
nodig alleen mensen op hun rijgedrag 
aangesproken, maar zal in de toekomst 
zeker, zoals zij zelf zegt, ook verbaliseren 
wanneer daar aanleiding toe is. Want een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, maar 
zelfs de beste 'goede voornemens' slijten 
altijd weer af.

door Trudie Scherpenzeel

met zijn opvolging mag bemoeien, hoopt 
hij dat Oudewater opnieuw een door de 
Kroon benoemde burgemeester krijgt en 
de vrees van velen voor herindeling niet 
bewaarheid wordt. Oudewater verdient 
het zelfstandig te blijven. Verhoeve is 
geen voorstander van schaalvergroting 
en wijst naar andere sectoren waar dat 
niet per se tot verbetering heeft geleid. 
Een grote gemeente is, ondanks 
hardnekkige verhalen, lang niet altijd 
goedkoper en effi ciënter. Zo hebben de 
regels voor Europese aanbesteding er toe 
geleid dat in Oudewater koffi e moet 
worden gedronken uit bekertjes van ver, 
terwijl er prima bekertjes worden 
gemaakt in ons eigen stadje.

Het waren roerige jaren?
Ja, zowel persoonlijk als bestuurlijk. 
Het gezin is gegroeid en ik ben tegen 
mezelf aangelopen en er sterker weer 
uitgekomen. Oudewater 750 heeft me 
geleerd wat een kracht er in de 
samenleving zit. De gemeente heeft daar 
alleen in gefaciliteerd en een kleine 
fi nanciële bijdrage geleverd. Dat feest 
was van de Oudewaterse samenleving, 
door en voor. Maar Oudewater is tegelij-
kertijd ook niet alleen maar een oase van 
rust. Hennepkwekerijen kwamen een 
paar keer voorbij. Dan was er de 
vogelgriep, twee bezoeken van de 
Koning en allerlei bestuurlijke perikelen, 
vooral in de vorige raadsperiode. 
Alle aspecten van het burgemeesterschap 
zijn in die zeven jaar wel 
voorbijgekomen.

Tijd voor een volgende stap dus?
Ja, hoewel ik nog wel even in Oudewater 
blijf wonen als dat mag van Gouda. 
Verhuizen levert altijd spanning op en in 
december komt er als alles goed gaat nog 
een kindje bij. Daarna gaan we wel eens 
kijken.
Verhoeve kijkt met dankbaarheid terug 
op zijn Oudewaterse periode en staat 
tegelijkertijd al helemaal in de 
startblokken voor de nieuwe uitdaging.
Vrijdag 8 november neemt hij afscheid in 
De Klepper, na de laatste marathon 
zitting van de begrotingsraad op 
donderdag. Iedereen is welkom, zowel in 
de raadszaal als in de Klepper.

Karl Lissendorp, Woningraat, 
krijgt stadspenning en 'plantsoen'

overhandigd. Van de complimenten 
die Lissendorp daarbij in ontvangst 
mocht nemen, was deze duidelijk 
verbouwereerd.
Offi cieel nam Lissendorp al op 1 juli 
afscheid, maar om gezondheidsredenen 
wilde hij liever geen grote receptie. 
Daarom had men zijn afscheid afgelopen 
woensdag vrij kleinschalig gehouden en, 
hoewel zijn opvolger, Marieke Teitink, 
heel bescheiden aanwezig was, waren 
wel alle medewerkers er en was het door 
de prettige sfeer toch een vrij feestelijk 
maar gelukkig heel rustig geheel. 
Ook was er een drietal leden van de raad 
van commissarissen en locoburgemeester 
Bob Duindam. Die laatste herinnerde 
zich een van de eerste gesprekken met 
Lissendorp dat over de Wijngaardstraat 
had moeten gaan, maar uiteindelijk 
handelde over het nieuw te bouwen 
project aan het Kardeel. "Toentertijd was 
er nogal wat te doen over woningcorpo-
raties, maar Karl kwam niet in een 
Maserati", grapte Duindam, "maar 
gewoon lopend."
"En wat dat complex aan het Kardeel 
betreft, dat is een mooi complex 
geworden en dat hebben we voor een 
groot deel aan jou te danken", compli-
menteerde de locoburgemeester.

Stadspenning
En vervolgens las Duindam uit de 
oorkonde die bij de stadspenning hoort 
o.a. de volgende lovenswaardige 
volzinnen: 'Hij heeft zich met verve, veel 
deskundigheid en op een innemende 
wijze ingezet voor de stad Oudewater. … 
Altijd gericht op de potentiële huurder." 
Vervolgens veel complimenten over de 
manier waarop Lissendorp de fusie met 
de evenknieën in Benschop en Lopik tot 
stand had weten te brengen. 
Om aansluitend Karl Lissendorp en zijn 
werkwijze in trefwoorden te typeren: 
wijs, betrouwbaar, iedereen kan op hem 
rekenen, een mensenmens, staat voor 
iedereen klaar en zal nooit iemand 
afvallen, blijft kalm, geduldig en rustig, is 
ambitieus en klantgericht, met een 
enorme daadkracht en veel doorzettings-
vermogen, professioneel, deskundig, 
vriendelijk en open. " Karl Lissendorp 
nam het voorafgaande stil en bescheiden 
in ontvangst, maar zei toen dat ook hij 
terugkeek op een goede samenwerking 

Meer dan twintig jaar was Karl 
Lissendorp het boegbeeld van de 
Woningbouwvereniging Oudewater en 
later, door een fusie, van de 
Woningraat. Nu, bij zijn offi ciële 
afscheid kreeg hij door locoburge-
meester Bob Duindam de 
stadspenning van Oudewater 

met de loco in zijn functie als wethouder.

Nog meer complimenten
Na een uitgebrachte toost vervolgde de 
voorzitter van de raad van commissa-
rissen, Dirk Dekker, door ook de 
loftrompet over Karl Lissendorp te 
steken. Hij sloot zich aan bij de woorden 
van Duindam en noemde drie highlights 
uit de afgelopen 22 jaar: er was heel veel 
gebeurd op woningwetgebied en 
Lissendorp had de organisatie door al die 
veranderingen bijzonder goed heen 
weten te loodsen; wat betreft de fusie 
had hij soepel en professioneel 
gehandeld en 'last but not least': "eigenlijk 
hadden de medewerkers gewild dat hij 
nog even bleef en dat is omdat ze heel 
veel om je geven."
"Je laat een mooie organisatie achter die 
stevig genoeg is om door te gaan."

De Wildemanshoek, méér dan 
een plantsoen
Van de personeelsleden kreeg Lissendorp 
iets heel bijzonders. Niet een persoonlijk 
geschenk, maar iets voor de 
maatschappij, voor Oudewater. Gerda 
Zuiver zei namens de medewerkers: 
"Begin volgend jaar wordt er ter ere van 
jouw afscheid een plantsoentje geopend: 
de Wildemanshoek, een 'BIJdrage' aan 
de Oudewaterse gemeenschap in 
verband met het afscheid van Karl 
Lissendorp." Dat plantsoentje komt aan 
de Utrechtsestraatweg tegenover de 
IJsselvere. Het gaat, zoals het plan er nu 
naar uitziet, om een vogelbosje, diverse 
bomen en struiken die door veel soorten 
dieren als aantrekkelijk worden ervaren, 
veelsoortige bloemen in grasland, een 
bijzondere begroeide oever en 
verschillende plekken die speciaal voor 
insecten zijn ingericht. En ja, er komt 
ook een bankje waar mensen van dat 
alles kunnen genieten. Dit plannetje blijkt 
te komen door samenwerking van 
verschillende partijen, maar daar gaan 
we vast nog meer van horen. Door de 
stadspenning blijft Karl Lissendorp nog 
aan Oudewater verbonden, maar 
andersom blijft de naam van Karl 
Lissendorp door dit plantsoentje nog 
steeds aan Oudewater verbonden.

door Aad Kuiper
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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.

Verdriet zo goed verborgen,
het lijkt soms verdwenen.

Maar echt verdwijnen doet het niet ...

Ko Vlasman
06-11-2015  06-11-2019

Didy
Conny & Gert
Marian & Gaston
De kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken van 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man

Flip van den Hadelkamp

heeft mij goed gedaan.
Ik ben u dankbaar voor de steun en troost welke dit mij 
heeft gegeven.

 Riet van den Hadelkamp-van Schaik

Beilen, november 2019

Graag willen wij u, langs deze weg, bedanken 
voor de kaarten, de prachtige bloemen en vooral 

uw medeleven en steun na het overlijden van 
onze geliefde

George Dickerson
Het heeft ons zeker door deze moeilijke periode 

heen geholpen.

Onze speciale dank gaat uit naar:
Het ambulanceteam
De mensen van de Brandweer en Politie
De eerste hulp, verleend door buren
De Immanuëlschool
De kerken in Oudewater
Velegro
Andante Uitvaartbegeleiding

Rosemary
Ria
Gwyneth

Jan en Ria
Sandy
Mirella
Birgit

Oudewater, november 2019

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

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

06 22 97 16 92

Partner van...

Alleen bij geen gehoor

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Geboren en getogen aan rivier de Vlist
Samen gewerkt aan een mooi boerenbedrijf
Trots op vrouw, kinderen en kleinkinderen

Alles met Gods Zegen

Er zijn zoveel dingen 
waarin we hem zullen missen.

Er zijn ook zoveel dingen 
waarin we aan hem blijven denken.

Dag lieve man, vader, schoonvader en opa

Cornelis Johannes Leonardus 
van Eijk

* Vlist, † Haastrecht,
 27 november 1932 2 november 2019

Dora van Eijk - Kemp
Adrie en Henriëtte

Julia
Lucas
Ruben

John en Diana
Nina
Elian

Hans en Lieke
Milan
Ymke
Iris

Annelise en Henk
Elanor

Alexander

De Eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 
9 november om 11.00 uur in de St. Barnabaskerk, 
Grote Haven 10 te Haastrecht.
Aansluitend brengen we Cor naar zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats achter de kerk.
Na afloop is er tot 13.30 uur gelegenheid tot 
condoleren in verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’, 
Grote Haven 40 te Haastrecht.

Correspondentieadres: 
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Van Eijk, 

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Na een gelukkig leven, vol belangstelling, liefde 
en zorg voor haar gezin en naasten, is geheel 
onverwacht van ons heengegaan onze lieve (schoon)
moeder, altijd betrokken oma en super trotse omi

Helena Wilhelmina Strien-van Kats
Leny

sinds 2004 weduwe van Jan Strien

* Lopik, † Oudewater,
 20 november 1934 2 november 2019

Tia en Joop
Jonathan en Chantal, Gijs
Patrick en Jeanet  
Joshua en Nathalie

Tim (in liefdevolle herinnering) en Ria
Jolanda en Wesley, Kàya
John en Marleen, Liselot

Irma en Wim
Marscha en Richard
Lizanne
Franke en Jelle

Johnny (in liefdevolle herinnering)

Monique

Correspondentie:
Kerklaan 1, 3411 EM Lopik

Leny is thuis opgebaard in haar appartement nr. 215 van 
‘De Wulverhorst’, Prins Bernhardstraat 2 in Oudewater.
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om 
afscheid van haar te nemen.
Wij gedenken Leny in een avondwake op donderdag 
7  november om 19.30 uur in de H. Jacobuskerk, 
Cabauwsekade 53 in Cabauw, waarna er in de kerk 
gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 8 november 
om 10.30 uur in genoemde kerk. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op het naast de kerk gelegen kerkhof.
Na afloop bent u allen van harte welkom in ‘In ‘t Witte 
Paard’, Cabauwsekade 42 in Cabauw.

Wij zijn alle medewerkers van ‘De Wulverhorst’ 
dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

†

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed. 

Na een snelle achteruitgang van haar gezondheid 
komt haar overlijden voor ons toch nog onverwacht. 
Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden 

bespaard is gebleven hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Jeanne 
Sleeuwenhoek - Kroes
Oudewater,  Montfoort, 
4 november 1948  3 november 2019

Louis Sleeuwenhoek

Annemarie en Léon

Manfred en Carolien
    Rebecca, Britt

Correspondentie:
Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. familie Sleeuwenhoek
Heiliglevenstraat 2
3417 HL  Montfoort

Er is gelegenheid om afscheid van Jeanne te nemen 
en ons te condoleren op donderdag 7 november 
tussen 19.00 en 20.00 uur in het Zalencentrum  
St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 te Montfoort.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 
8 november om 12.00 uur in de aula van Crematorium 
Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht. Hierna is er 
gelegenheid voor een samenzijn in het restaurant 
van het crematorium.
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Belofte maakt schuld
We waren eruit! Buurtbewoners, De Woningraat en Gemeente zijn 14 december 
2017 tot een gezamenlijk gedragen beeldkwaliteitsplan gekomen voor de bouw 
van 19-21 sociale huurwoningen aan Sint Janstraat en Wijngaardstraat.

Nadat we al jaren leven bij een bouwput (pand is al sinds 2016 gesloopt) zou de 
omgeving opgeknapt worden en voor woningzoekenden eindelijk weer wat hoop 
dat er misschien nu echt iets gebouwd zou kunnen worden. 
We mochten samen met De Woningraat praten over de inrichting van het huidige 
nog overgebleven stukje speeltuin en groen achter de kerk wat ook gewoon hard 
nodig is voor een fijne leefomgeving. Top, fijn dat het voor elkaar is en door!

Bij het komen tot zo'n plan mogen we als burgers van het gemeentebestuur 
verwachten dat vooraf de algemene beginselen van een goede ruimtelijke ordening 
bekeken zijn. Niets blijkt minder waar. Afgelopen dinsdag in het forum Ruimte 
kwam het parkeerprobleem van de binnenstad waar al jaren sprake van is en waar 
de gemeente zelf voor een groot deel debet aan is weer aan de orde. 
Wel doordrukken van bouwplannen maar geen oog voor de al bestaande 
omgeving.

Boodschap in het forum Ruimte was gemaakte afspraken zijn van de baan en er 
komen allemaal parkeerplaatsen. Wat een gesol met de buurtbewoners, 
Oudewaterse politiek én De Woningraat ga jullie schamen. Afspraak is afspraak!

Wij willen niet meer praten, zullen in bezwaar gaan tot we erbij neervallen. 
Bewoners rondom Schuylenburcht en Westerwal wees gewaarschuwd, woningzoe-
kenden ons welgemeende excuus. Dit is niet zoals wij het hadden gewild.

Omwonenden Wijngaardstraat

 Dinsdag 5 november 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 en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum 
Oudewater iedere donderdag 
Inloopspreekuur en Formulierenhulp 
van 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Raadsvergadering over de gemeentebegroting 2020 e.v. 
donderdag 7 november om 16.00 uur

• Openbare afscheidsreceptie burgemeester Pieter Verhoeve 
vrijdag 8 november van 17.00 tot 18.30 uur in De Klepper

• Mantelzorgwaardering - Ontmoetingskerk, Westsingel 
donderdag 14 november van 12.00 tot 14.00 uur. 
info@stadsteamoudewater.nl of bel telefoon 0348-561893

• Gemeenteraadsvergadering 
donderdag 14 november om 20.00 uur

De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 89 

in Hekendorp 
het herbouwen van  
bestaande schuren,

 ingediend op: 24-10-2019, 
dossiernummer: OLO4734385

De scherven van lege glazen  
flessen en potten worden gebruikt 
voor de productie van nieuw glazen 
verpakkingsmateriaal.
Glas is 100% recyclebaar zonder 
verlies van kwaliteit.
Wel of niet in de glasbak?
Ja: verpakkingsglas, inclusief 

restjes, doppen en deksels.
Nee: glas van ruiten (Milieustraat).
Nee: spiegels (restafval).
Nee: te groot kapot glas  

(Milieustraat).
Zeker weten?
Download de AfvalWijzer app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Glas = 100% recyclebaar VERKEERSBESLUITEN
Stopverbod
Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben 
besloten om stopverboden in Oudewater in te voeren op de volgende 
lokaties:
• Rodezand op het kruispunt met de Noorder-Kerkstraat
• Noordwestelijke bocht van het kruispunt van de Zuider-Kerkstraat met 

de Wijdstraat
• Kapellestraat ter hoogte van huisnummer 1-3
• Westsingel ten noorden van de parkeervakken gelegen tegenover de 

brandweerkazerne
• Romeijnstraat op het kruispunt met de Havenstraat en de Romeijnsbrug
Bushalte
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben 
besloten om een bushalte in te stellen in de gemeente Oudewater ter 
hoogte van Populierenweg 27.
Wilt u de besluiten inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. 
Het besluit ligt van 07-11-2019 tot 19-12-2019 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een 
bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken 
vindt u in het verkeersbesluit.

APV / Bijzondere wetten
• Kapellestraat 15 in Oudewater
 het organiseren van  

een kerstmarkt  
op 13 december 2019,

 ingediend op: 28-10-2019, 
dossiernummer: 1922727

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 93 in Snelrewaard 
 het bouwen van een woning,
 beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4509087

APV / Bijzondere wetten
• Broeckerpark en deel 

Iepenweg, Oudewater
 het organiseren van de  

8e veldrit van Oudewater op 
30 november 2019,

 besluit: verleend op 28-10-2019, 
dossiernummer: 1922562

• Toleind, Oudewater
 het afsluiten van de weg tijdens 

de 8e veldrit van Oudewater  
op 30 november 2019,

 besluit: verleend op 28-10-2019, 
dossiernummer: 1922563

De Cliëntenraad zoekt op dit 
moment Oudewaternaren die 
op willen komen voor het 
belang van alle cliënten. 
Het gaat om vrijwilligerswerk 
waar een kleine vergoeding 
tegenover staat. 
Wethouder Bob Duindam: 
,,Sommige cliënten van Ferm Werk 
ervaren bepaalde omstandigheden 
als ingewikkeld. Zij kunnen best een 
steuntje in de rug gebruiken. 

Ferm Werk (gevestigd in Woerden) helpt werkgevers bij het vinden van 
goede medewerkers. Ook proberen ze werkzoekenden aan een baan te 
helpen. Daarnaast begeleidt Ferm Werk mensen die op een uitkering zijn 
aangewezen. De belangen van deze mensen worden door de Cliëntenraad 
van Ferm Werk behartigd. Die houdt scherp in de gaten hoe Ferm Werk zijn 
werk uitvoert.

Cliëntenraad Ferm Werk zoekt jou!
Daarom zoeken wij betrokken 
Oudewaternaren die deel uit willen 
maken van de Cliëntenraad’’.

Meer informatie over de Cliën-
ten-raad staat op www.crfw.nl. 
Voorzitter Wim Agterof (0348-
417901) en secretaris Manette 
Maas (0348-443183) verstrekken 
graag nadere informatie.
Wie belangstelling heeft, kan dit 
kenbaar maken via info@crfw.nl.

Houd rekening met elkaar en gebruik 
de glasbakken in woonwijken alleen 
tussen 07.00 en 22.00 uur.

Bas Vliegenthart door Aad Kuiper

Na een altijd weer boeiende en 
louterende preek, deze keer van  
ds. De Bruin, werd de kerkgangers 
van de Protestantse Gemeente 
Oudewater in de Ontmoetingskerk 
gevraagd nog heel even te blijven 
zitten. Er werd iemand naar voren 
geroepen die daar oprecht verbaasd 
van opkeek: Bas Vliegenthart.
Ad de Regt, in zijn functie als voorzitter 
van de kerkenraad, wist iedereen nog 
even in spanning te houden door, na 
eerst het jaartal 1979 genoemd te 
hebben en vervolgens aan velerlei 
uiteenlopende historische gebeurtenissen 
die zich dat jaar afspeelden te refereren. 
"Maar het belangrijkste", ging hij verder, 
"gebeurde hier in deze kerk in Oudewater. 
Toen, waarschijnlijk op 7 oktober, heeft 
Bas hier voor het eerst als organist een 
kerkdienst begeleid. Bij elkaar moet je 
dat ondertussen zo'n duizend keer gedaan 
hebben, hier en elders. Je moest", 
herinnerde De Regt de gemeente eraan, 
"eerst op audiëntie bij Maartje Knol." 
Even later kwam ook zij naar voren.  
"De ene keer gaat het beter dan de 
andere," reageerde Vliegenthart, "maar 
wat je erg graag wilt is dat mensen zich 
bij de dienst begeesterd voelen."
De Regt voegde er nog aan toe, dat 
Vliegenthart niet alleen op het orgel 
speelde, maar dat hij ook o.a. de 
planning regelde en het orgel onderhield: 
"Hij staat voor kwaliteit. Hij kan toveren 
op dat orgel. En vanwege die verdienste 
word je onderscheiden door het 

hoofdbestuur van de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 
Protestantse Kerk in Nederland met het 
Draaginsigne in Goud wegens het 
vervullen van de functie van organist 
gedurende veertig jaren."
Vliegenthart kreeg de oorkonde 
overhandigd en De Regt trachtte het 
insigne op te speldden, maar toen dat 
niet echt goed wilde lukken, kreeg hij 
hem zo mee. De ontvangst was er niet 

minder om. Bas Vliegenthart bedankte 
ook nog even 'zijn' Miranda: "Al die jaren 
heeft Miranda mij moeten missen, want 
terwijl jullie hier naast elkaar zitten, 
konden wij dat nooit." Als Vliegenthart 
het net zo lang volhoudt als Maartje Knol 
(60 jaar), zal Miranda nog wel even 
alleen blijven zitten. "Ik hoop het nog wel 
een tijdje vol te houden", had de 
72-jarige organist eerder al gemeld.
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Leerlingen Jozefschool 
krijgen Anglia-certificaat
'En dan zeggen ze nog dat onderwijs 
stilstaat'. Wat een prachtig initiatief!' 
Wethouder Bob Duindam, zelf ooit 
werkzaam in Canada en Engeland, 
was duidelijk enthousiast over de 
initiatieven die op basisschool 
St. Jozef worden ondernomen op het 
gebied van internationalisering. 'An 
international career cannot start 
early enough,' tweette hij al tijdens 
het bezoek, dat hij vorige woensdag 
aan de school bracht.

Anglia en High Tea
Bob Duindam was op de Jozefschool te 
gast om de Anglia-certificaten uit te 
reiken aan de leerlingen van groep 7. 
De 28 leerlingen maakten kort voor de 
Zomervakantie het officiële Anglia-
examen, een Engelse taaltoets. 
Deze examens werden in Engeland 
gecorrigeerd en het duurde geruime tijd 

voordat de resultaten bekend werden. 
Speciaal voor deze diploma-uitreiking 
was het speellokaal van de school 'op z'n 
Engels' ingericht, compleet met de Union 
Jack, en voor de kinderen, hun ouders 
en opa's en oma's was er een high tea. 
De kok van restaurant Abrona had 
gezorgd voor heerlijke hapjes en uiteraard 
stond de thee klaar. Slechts het wolkje 
melk in de thee ontbrak.
De Anglia-examens werden op het eigen 
niveau van de leerlingen afgenomen. 
Dit niveau was vooraf ingeschat middels 
de zgn. Placement Test, die de leerlingen 
op hun chromebook maakten. 
De certificaten waren voorzien van het 
bijpassende young learners level. Hoogst 
scorende leerling was Lotte Dolleman, 
die het examen op het niveau Preliminary 
maakte, maar iedereen was minstens zo 
trots op Magy, die pas sinds april op de 
Jozefschool zit en het niveau First Steps 

door Ellen van Leeuwen

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 04 november t/m 10 november 2019. Week 45. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

3.59 1.79
Kanzi appelen 
 per kilo los 

1.05

2.15 0.99
     Pickwick thee 
  doosje 15/20 zakjes 

   Shoarma-
reepjes 
  per 100 gram 

0.67

0.76

0.60

 Mandarijnen 
 net 1 kilo 

2.99 1.99
2

den Eelder vla, yoghurt, 
karnemelk 

of karnedrank
2 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

 2.38

 1.19

_

_
 3.38

1.69

1+1 GRATIS*

16.799.99
     Heineken pils
  krat 24 fl esjes à 300 ml 

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Beemster 
gesneden kaas 

 2 pakjes à 150 gram 
 combineren mogelijk 

4.38

5.50 3.99
2 STUKS 

  Coop witte of 
bruine bollen

 zak 12 stuks 

1.99 1.49

Coop Heijmans
Joostenplein 35

ACTIE
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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

Jeugdwerk Oudewater 
stopt met activiteiten
Het spijt Corry Vlooswijk duidelijk 
enorm, maar ze voelt zich met de rug 
tegen de muur staan. En daarom stopt 
ze met ingang van heden met haar 
activiteiten van Jeugdwerk Oudewater; 
er zullen van die organisatie geen 
voor- en najaarsprojecten meer 
plaatsvinden.
"Met een tiental vrijwilligers verzorgden 
we op de woensdagmiddagen in maart 
en november in Tjonkie altijd leuke 
activiteiten waaraan veel kinderen uit 
Oudewater meededen. Ik heb dit altijd 
met veel plezier gedaan, maar het wordt 
me nu te veel." Corry vertelt dat er meer 
partijen in Tjonkie zijn gekomen en zij 
vindt dat soms heel lastig werken. 
Ze geeft aan daar met verschillende 
betrokkenen over te hebben gesproken, 
maar ze merkt niet echt dat dat geholpen 
heeft. En daarom stopt zij ermee. 
Ze heeft haar best gedaan een opvolger 
voor de coördinatie te vinden, maar dat 
is haar niet gelukt. Maar Corry Vlooswijk 
roept er gelijk achteraan: "Mochten er 
alsnog mensen zijn die denken: dat is 
jammer; dan wil ik zeker helpen om een 
doorstart voor Jeugdwerk Oudewater 
mogelijk te maken. Graag zelfs."
En dan wil Corry Vlooswijk na 15 jaar 

hierin actief te zijn geweest natuurlijk 
iedereen op de hoogte stellen van haar 
besluit en de gevolgen: "Ik wil alle 
kinderen uit Oudewater, die met grote 
regelmaat naar onze middagen kwamen 
en dan enthousiast leuke knutselwerkjes 
of lekkere hapjes maakten enorm 
bedanken. En ook alle vrijwilligers, die 
steeds weer kwamen opdraven om 
allerlei leuks te bedenken en de kinderen 
te helpen, dank ik voor hun inzet en de 
fijne samenwerking!" Maar stiekem 
hoopt ze dat er toch nog iemand roept: 
o, dat jeugdwerk, dat wil ik wel van je 
overnemen.

door Aad Kuiper

behaalde. Tijdens de diploma-uitreiking 
door wethouder Duindam bleven de 
flitslichten oplichten en de ouders en 
grootouders waren minstens zo trots op 
het resultaat van hun (klein)kind als de 
kinderen zelf. Als onderbreking speelde 
Debbie Egging, leerkracht van de 
gediplomeerden, tezamen met haar 
leerlingen en de andere aanwezigen het 
Engels spel Simon Says. Het leidde tot 
veel hilariteit.

Internationale uitwisseling
Basisschool St. Jozef, die dit voorjaar als 
Goed werd beoordeeld na een uitgebreid 
onderzoek van de onderwijsinspectie, 
heeft in 2017 de stap gemaakt om 
naast de reguliere Engelse lessen het 
Engels ook toe te passen op andere 
lesmomenten. Dit van groep 1 tot en 
met groep 8. Zo is er minimaal een keer 
per week een dagopening in het Engels 
en gedurende de week worden er allerlei 
leerzame en leuke Engelse lessen 
gegeven. Kinderen leren hierdoor het 
Engels spontaan toe te passen. Ideeën 
voor dit 'Content and Language 
Integrated Learning' deed het team in 
2018 op tijdens de studiereis naar het 
Engelse Canterbury, maar ook dit school- 
jaar wordt er weer een verdiepende 
cursus gevolgd.
Nieuw is dat de school met een Engelse 
methode werkt, die overal ter wereld 
wordt ingezet om kinderen Engels te 
leren. Daarnaast wordt binnenkort de 
stap gezet om de leerlingen van groep 
7 via eTwinning met kinderen in een 
ander Europees land online te laten 
communiceren. Uiteindelijk is het doel 
dat de school met een van de groepen 
een buitenland-trip onderneemt, zodat 
de leerlingen het Engels daadwerkelijk 
kunnen gebruiken in de communicatie 
met kinderen elders in Europa.
Of de internationale initiatieven van 
Basisschool St. Jozef in de toekomst 
zullen leiden tot 'an international career' 
voor de leerlingen  zal de tijd uitwijzen, 
maar dat ze een stukje internationale 
bagage meekrijgen tijdens hun schooltijd 
op 'de Jozef' leidt geen twijfel!

Kruimelregeling
Voor de bouw van een aantal (kleinere) 
bedrijfshallen met daar bovenop een 
(grote) zelfstandige kantoorruimte 
(aan de Populierenweg 45 in 
Oudewater) heeft een Oudewaterse 
vastgoedonderneming een bouwver-
gunning aangevraagd. Twee onderne- 
mers uit de onmiddellijke omgeving 
van het bouwplan hebben bezwaar 
tegen de vergunning aangetekend, 
onder meer vanwege het feit dat het 
plan niet in voldoende ruimte voor 
extra parkeerplaatsen voorziet, terwijl 
de verwachting is dat er straks zo'n 
vijftig mensen werkzaam zullen zijn.

De bezwaarmakers vreesden dat de 
bereikbaarheid voor hun klanten 
bemoeilijkt wordt. (Eén van de bezwaar- 
den heeft inmiddels zoals dat heet 'in 
goed overleg' met de bouwheer zijn 
bezwaar ingetrokken. In de gemeenteraad 
heeft de fractie van de Wakkere Geelbuik 
voor de zomer al ernstig bezwaar gemaakt 
tegen die 'afkoop', waar de ambtenaar 
weet van had).
De bestuursrechter heeft inmiddels 
uitspraak gedaan, en de gemeente heeft 
daar een zeer kort, maar in essentie 
onjuist persbericht over doen uitgaan. 
Met de uitspraak van de rechter erbij 
gehaald heeft de gemeente, aldus de 
rechter, de omgevingsvergunning verleend 
met toepassing van de zogeheten 

'kruimelgevallenregeling', maar hij  
vindt met name dit onderdeel van de 
vergunning door de gemeente 
onvoldoende gemotiveerd. Daarom 
wordt het besluit van de gemeente 
vernietigd, terwijl, letterlijk citaat uit het 
vonnis, "de rechtsgevolgen van het te 
vernietigen besluit in stand kunnen 
blijven, verweerder heeft terecht het 
bouwplan vergund met toepassing van de 
kruimelgevallenregeling". Dat betekent 
dat de bouwheer toch onverwijld mag 
gaan bouwen. Als u de logica van de 
rechter niet begrijpt, dan 
bent u de enige niet; ook de 
bezwaarde niet en die is 
inmiddels in beroep 
gegaan. Wordt vervolgd.

vervolg van de voorpagina

Averien Knol deelde mee dat de 
dvd-ruimte tijdens de winterperiode 
heringericht wordt en, omdat door een 
misverstand wethouder Lont niet 
aanwezig was bij de opening van de 
tijdelijke minitentoonstelling ‘Touw versus 
staal’, deze een herkansing kreeg. Erik 
van Broekhuizen van de Touwfabriek liet 
daarom weten dat staal in de afgelopen 
jaren steeds belangrijker was geworden 
en dat dat bij de moedermaatschappij, de 
Hendrik Veder Groep, volop in productie 
was, maar dat touw inmiddels wel weer 
aan een opmars bezig is. “Bovendien 
heeft de Hendrik Veder Groep een groot 
netwerk en hebben we een goede naam 
in de markt. Dus hoeven ons geen 
zorgen te maken over de Touwfabriek.” 
Tenslotte werd door Averien Knol de  
e 1000,-, Rabo Community Award, als 
bijzonder behulpzame bijdrage genoemd 
en de uitslag van de naamgevingswed-
strijd van de ‘boot op zolder’ 
bekendgemaakt. Er waren heel veel 
bijzonder aardige inzendingen, maar hij 

gaat heten: De Vertrouwen. De winnaar 
is in kennis gesteld.
Ook op de vrijdagnamiddag was het 
druk: veel vrijwilligers en familieleden van 
het tweetal vrijwilligers die afscheid 
namen. En opnieuw Bas Lont - maar nu 
in de functie van locoburgemeester, met 
ketting! - die had het er net zo goed druk 
mee. Averien Knol deelde mee dat mede 
dankzij de vrijwilligers het wederom een 
goed seizoen was geweest. 
Ze memoreerde daarbij een aantal 
hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de 
Open Monumentendag, waarover ze, 
vooral ook uit de museumwereld, veel 
complimenten voor de tentoonstelling 
‘50 knots of rope’ had gekregen. 
Wellicht komt deze nog een keer in de 
herhaling.
Bas Lont vond het niet erg om weer een 
keer naar het Touwmuseum te komen, 
liet hij duidelijk blijken: “Ik kom er graag. 
Ik vind het bijzonder dat dit zo goed 
draait met al die actieve groep 
vrijwilligers, die inzet én saamhorigheid 
tonen. Er hangt hier ook een fijne sfeer 
en het museum wordt steeds beter.” 



PAGINA 8 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 5 NOVEMBER 2019

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl

Wim Knol

Bedankt voor uw bijdrage!
Eureka, het dreigende gat in de 
gemeentebegroting voor 2020 is 
gedicht. De manier waarop het 
college van B&W het theoretische 
tekort van 6 ton wil wegwerken is 
veelzeggend voor de taakopvatting 
en de dienstbaarheid van de coalitie 
van VVD&D66, De Onafhankelijken 
en CU&SCP.
Zo bezuinigt het college allereerst 
op sociale voorzieningen voor 
Oudewaternaren die ondersteuning 
nodig hebben, zoals trapliften, 
invalideparkeerplaatsen en de 
jeugdzorg.

Zelf de broekriem aanhalen, zoals 
voorgesteld door De Wakkere 
Geelbuik, kan volgens het college 
alleen door minder taken af te 
nemen van Woerden. En daar heeft 
het college geen trek in.
Liever het stadskantoor in de verkoop. 
Dan is die achterdeur naar echte 
zelfstandigheid ook maar dicht. 
Voor het serieuze metselwerk klopt 
het college bij u aan, in de vorm 
van een exorbitante verhoging van 
de OZB met maar liefst 10%!

Intussen werken de dagelijks 
bestuurders noest verder aan 
geldverslindende projecten als een 
overdekt zwembad, het masterplan 
binnenstad en de nieuwe voetgan-
gersbrug te Hekendorp (9,5 ton), 
die met een goeie opknapbeurt nog 
jaren mee kan. Geld genoeg!

Judith de Vor

Plunderbegroting
Slecht nieuws voor de inwoners en 
bedrijven van Oudewater. 
Zij worden met de programma-be-
groting 2020 zwaar getroffen. 
Omdat de coalitie geen keuzes 
maakt en vast blijft houden aan te 
grote ambities wordt de OZB in 
2020 met 15% verhoogd.
Ook gaan de rioolheffi ng en de 
afvalstoffenheffi ng omhoog. 
Een gemiddeld gezin betaalt daar-
door volgend jaar bijna 150 euro 
extra aan belastingen.

Financiële reserves worden gebruikt 
om de begroting sluitend te krijgen. 
En wat krijgt u er voor terug? 
Helemaal niets! Waarom wordt er 
niets gebouwd? Waarom wéér 
vertraging bij het opknappen van 
de Lange Linschoten?
Het verbeteren en veilig maken van 
fi etspaden wordt ook maar vooruit 
geschoven. Zo kan het CDA nog 
wel even doorgaan. Toch worden 
belastingen verhoogd én wordt er 
fl ink bezuinigd, zoals op de WMO 
en regelingen voor inwoners die 
minder te besteden hebben.

Al met al vindt het CDA de 
programmabegroting 2020 een 
‘plunderbegroting’ die een zelfstandig 
Oudewater op het spel zet.

Elly van Wijk

Sluitende begroting
Het was, zo begrijpen wij van 
Wethouder Lont, een lastige klus om 
de begroting 2020 sluitend te 
krijgen. Voor het opknappen van de 
binnenstad, de Hoenkoopse brug, 
bouwen van starterswoningen, een 
gezonde jeugd en een goede 
ambtelijke ondersteuning is geld 
nodig. Veel geld.

VVDenD66 wil dat de gemeente 
actief kijkt hoe opbrengsten 
verhoogd kunnen worden en lasten 
verlaagd. Bijvoorbeeld door verkoop 
onroerend goed zoals het Stads-
kantoor, het Cultuurhuis. 
Hierdoor dalen de onderhouds- en 
afschrijvingslasten en wordt er een 
(eenmalige) opbrengst gerealiseerd. 
Of een gebouw ‘overdragen’ aan 
de gebruikers?

Ook in het Sociaal Domein wil 
VVDenD66 een vereenvoudiging 
doorvoeren: het Stadsteam als 
toegang waarbij minder geld aan 
overhead en meer geld aan zorg 
besteed wordt. De lasten voor de 
burger moeten zo beperkt mogelijk 
blijven. Hiertoe zullen wij in de 
begrotingsraad voorstellen doen.

Het is ook de laatste raadsverga-
dering waar burgemeester Verhoeve 
de voorzittershamer hanteert. 
Wij wensen de burgemeester het 
allerbeste in Gouda, maar denken 
dat hij vaak met weemoed terugkijkt 
naar zijn bevlogen tijd in ons 
Oudewater!

René van den Hoogen

Keuzes
Door de overheveling van taken 
naar de gemeenten is de fi nanciële 
ruimte aanzienlijk kleiner geworden. 
De kosten voor jeugdzorg leggen 
ook in Oudewater een onevenredig 
beslag op het beschikbare geld. 
We moeten daarom keuzes maken 
en de Onafhankelijken zijn blij dat 
het College heeft voorgesteld om deze 
tegenvallers niet te op te vangen 
door te korten op maatschappelijke 
voorzieningen. 
Voorzieningen zoals sportfaciliteiten, 
bibliotheek en, in brede zin, het 
verenigingsleven. Wij vinden het in 
stand houden hiervan essentieel 
voor het behoud van onze 
Oudewaterse identiteit en de 
leefbaarheid.

Wel zullen we onze ambities uit het 
coalitie-akkoord moeten bijstellen. 
Dat doet vooral pijn op het gebied 
van duurzaamheid, waar minder 
geld voor beschikbaar is, dan we 
eigenlijk zouden willen.

De OZB-verhoging zien wij als een 
noodzakelijk kwaad. Zodra er 
landelijk een oplossing komt voor 
de tekorten in de jeugdzorg zou 
wat ons betreft een verlaging van 
de OZB weer prioriteit hebben.

Vincent Bos

Voorzieningen in stand
De gemeente Oudewater staat voor 
een bezuiniging.
Terwijl het geld in Den Haag tegen 
de plinten klotst, krijgen gemeenten 
minder te besteden dan gedacht. 

Tegelijkertijd nemen de kosten in 
bijvoorbeeld de jeugdzorg toe. 
De gemeente krijgt steeds meer 
taken, zonder voldoende geld om 
die uit te voeren.
Om deze kosten te bestrijden had 
het college kunnen kiezen om 
belangrijke voorzieningen, zoals 
de bibliotheek, het zwembad of 
subsidies voor (sport-)verenigingen 
te kunnen schrappen.
Gelukkig gebeurt dat niet! 
De gemeente kijkt naar haar eigen 
organisatie: zo wordt de jeugdzorg 
beter en goedkoper uitgevoerd. 
Diverse kleine regelingen worden 
slimmer aanbesteed.
Het eerlijke verhaal is ook dat de 
lasten voor inwoners zullen stijgen. 
De ChristenUnie-SGP wil de basis-
voorzieningen in stand houden. 

Tegelijkertijd blijft het onuitlegbaar 
dat in een tijd van economische 
groei en welvaart gemeenten forse 
bezuinigingen moeten doorvoeren. 
Het college moet dat blijven 
aankaarten bij het Rijk!

Dinsdag 5 november 2019

Programmabegroting 2020 - 2023
Donderdag bespreekt de gemeenteraad de ‘Programmabegroting 2020 - 2023’.
Hierin staan alle plannen die het college van B&W voor de komende jaren heeft en hoe deze plannen betaald worden. 
De gemeenteraad heeft hierbij het hoogste woord. Zij moet akkoord geven voor de plannen van het college van B&W.
Hieronder leest u wat de fractievoorzitters van de vijf partijen van de begroting vinden.

6 november 2019 staat er een landelijke onderwijsstaking gepland, om aandacht te 
vragen voor het inmiddels exorbitant hoge tekort aan leraren. Dit is een nieuwe 
kreet om hulp bij de overheid, die niets doet om de basis van onze maatschappij te 
waarborgen.

Wijnactie voor Keniaproject
Na de eerste succesvolle actie in het 
najaar van 2017 houden wij in 
november dit jaar opnieuw een 
wijnactie ten behoeve van het 
kindertehuis in Eldoret dat door onze 
stichting fi nancieel wordt 
ondersteund. We zijn ook weer 
verzekerd van de enthousiaste 
sponsormedewerking van Grandi Vini 
in Oudewater. Daardoor zijn wij in 
staat u enkele goede wijnen aan te 
bieden tegen een aantrekkelijke prijs. 
Sommige kent u nog van de vorige 
actie. Dankzij de sponsor "verdient" 
onze stichting op elke fl es wijn die 
wordt verkocht een bepaald bedrag.
Op onze website www.kenia-project.nl 
vindt u meer informatie over de actie, 
waaronder ook de proefnotities en 
beschrijvingen van de wijnen die worden 
aangeboden. Er is ook een prosecco 
("wijn met een bubbeltje") in het lijstje 
opgenomen: een uitstekende keuze voor 

de komende feestdagen! U vindt daar 
ook de prijzen van de wijnen.

Hoe kunt u bestellen?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- op zaterdag 9 november houden we 

een wijnproeverij in de Hoeksteen 
(naast de Grote of St.Michaëlskerk); 
een medewerker van Grandi Vini is 
daarbij aanwezig; tussen 14.00 en 
16.30 kunt u even langskomen, 
proeven en daarna uw bestelling 
opgeven;

- u kunt ook rechtstreeks bestellen 
door een mailtje te zenden aan info@
kenia-project.nl; daarin geeft u aan, 
wat u bestelt en wat uw adres en 
telefoonnumer is; ook is het mogelijk 
op onze website het bestelformulier 
te downloaden, dat in te vullen en 
aan ons per e-mail terug te sturen.

De actie loopt vanaf van af de laatste 
week van oktober tot 21ste november. 

In de week van 23 november t/m 
30 november wordt de bestelde wijn bij u 
thuis gebracht, mits u in Oudewater of de 
directe omgeving woont. Woont u verder 
weg, dan wordt tegen geringe kosten een 
besteldienst ingeschakeld.
Wij hopen weer op een mooie opbrengst 
voor het kindertehuis. De kinderen zijn 
het zeker waard. En U kunt genieten van 
mooie wijnen.

Ludieke actie op stakingsdag
OBS De Schakels - UnIQ Athena in 
Oudewater is een school waar 
iedereen zich thuis voelt. Zij geven 
zowel NT2-les, als voltijds les aan 
hoogbegaafde kinderen. Zij kiezen er 
die dag voor om op een ludieke en 
positieve manier waardering te 
vragen voor hun mooie vak, het 
enorme lerarentekort en de 
werkdruk!

Waardering voor ons mooie 
beroep
"Het is ons idee om deze dag als team 
wel aanwezig te zijn, maar onze onder-
wijstaken neer te leggen en tóch onze 
school open te houden voor lessen voor 
onze kinderen! Wij hebben hiertoe de 
ouders van OBS De Schakels-UnIQ 

Athena, onze bestuurder én de 
wethouder van Oudewater gevraagd om 
deze dag gastlessen te verzorgen op 
onze mooie school! Zij krijgen op deze 
manier de kans om ons mooie beroep 
voor één dag zelf te ervaren! En wie 
weet vinden zij dit wel zo leuk, dat zij 
ook leerkracht willen worden… 
Uiteraard bieden wij ondersteuning, daar 
waar dat nodig is. Allen hebben zich 
aangemeld om enthousiast te vertellen 
over hun hobby's, passies, talenten en 
andere kennis! Wij zijn enorm blij met 
hun waardering en willen hen graag op 
deze manier in het zonnetje zetten! We 
hopen van harte dat de overheid inziet 
dat het zo niet langer kan en vragen 
middels dit bericht nogmaals aandacht 
voor het mooiste vak van de wereld!
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Marcel Heijmans dertig jaar in 
Oudewater
De slingers van de heropening zijn net opgeborgen of het is alweer feest bij Coop 
Heijmans. Eigenaar Marcel Heijmans is dertig jaar supermarktmanager in Oudewater!
We schrijven 1989 als Marcel Heijmans vanuit Utrecht naar Oudewater komt om in supermarkt 
Golff aan de Leeuweringerstraat te werken. Een supermarkt in de binnenstad, dat is vragen  
om parkeerproblemen. Marcel: “Mannen reden rondjes met de auto, terwijl de vrouwen 
boodschappen deden.”
Van de Leeuweringerstraat naar het Joostenplein. Van bedrijfsleider naar eigen ondernemer. 
Golff, Emté en nu Coop. Er is veel gebeurd en veranderd in de dertig jaar dat Marcel aan het  
roer staat van de supermarkt. Zo koestert hij mooie herinneringen aan de snoepafdeling waar je 
snoep per stuk kocht. Geamuseerd vertelt Marcel hoe de kassa’s eruitzagen voor dat de scankassa’s 
werden geïntroduceerd: een ingewikkeld verhaal over een kassa, een draaitableau en 
winkelwagentjes...
“Ik weet ook nog goed dat de pinautomaat kwam. Met de actie ‘Pinnen is winnen’ motiveerden 
we onze kanten om te betalen met PIN.” De afgelopen jaren merkt Marcel dat zijn klanten 
kritischer worden. “De keuze is reuze en we kunnen tegenwoordig heel gemakkelijk vergelijken. 
Dat maakt ons als consument veeleisender.”
Klantvriendelijkheid heeft voor Marcel in alle dertig jaar de hoogste prioriteit gehad, en nog 
steeds. Hij zegt iedereen gedag en kent veel van zijn klanten bij naam. “En juist in deze tijd van 
internet en grote - minder persoonlijke - filiaalbedrijven, wordt persoonlijke aandacht gewaardeerd. 
Ik wil geen anonieme manager zijn. Ik sta midden in de Oudewaterse samenleving”.
In de eerste week van november is het feest bij Coop Heijmans.
Bij besteding vanaf 25 euro ontvangt u een leuke attentie!

Yellowbellies laat peuters meer 
bewegen met beweegvloer
Kinderopvangorganisatie Yellowbellies laat de jongste kinderen nog meer 
bewegen. Sinds dit schooljaar is er in het lokaal van de Peutergroep in 
Oudewater een heuse beweegvloer. Ik mocht even om het hoekje kijken.
Locatieverantwoordelijke 
Femke Burger: 
“Uit onderzoek blijkt dat veel 
jonge kinderen te weinig 
bewegen. Wanneer kinderen 
een uurtje op de beweegvloer 
staan, hebben ze al veertig 
procent van de dagelijkste 
beweegnorm gehaald.”
De mat wordt uitgerold, het 
licht gaat uit en de projector 
aan. De kinderen beginnen 
enthousiast te springen om het 
spel - dat zojuist op de grond 
is geprojecteerd - te spelen.
De jongens en meiden 
springen op ballen en rennen 
vrolijk door de ruimte.
Femke: “De beweegvloer 
combineert bewegend spelen 
en bewegend leren. 
De kinderen bewegen en 
ontdekken samen en er is veel 
sociale interactie. Ze moeten 
samenwerken om het spel tot 
een goed einde te brengen.”

Het is te zien dat de beweegvloer bij de peuters in goede aarde valt. “De kinderen 
vinden het iedere keer helemaal fantastisch. Ze vragen ons al om 09.00 uur wanneer de 
mat op de grond gaat. Ook omdat Puk van de leermethode Uk & Puk in het spel 
voorkomt, dat is heel herkenbaar voor de kinderen”, aldus Femke.
Voor meer informatie over de Yellowbellies Peutergroep kunt u kijken op 
www.yellowbellies.nl

bellies
Yellow Voor meer informatie kun je bellen met 

Mark van Bentum M 06 - 22 304 221 of 
Danny Muijs (06 - 51 111 679)

Kom bij GroenRijk Montfoort in 
kleurrijke Herfstsferen
Vind jij de herfst ook een prachtig seizoen? 
Met de kleuren in de tuin, gezelligheid thuis en 
die mooie lichtjes als het donker is.
Bij GroenRijk Montfoort creëer je nu extra sfeer! 
Volg op zaterdag 9 november een workshop en je 
kan creatief aan de gang met natuurproducten. 
Kom jij ook?
Beginnende en ervaren creatievelingen zijn die dag 
welkom 11.00 tot 16.00 uur in het tuincentrum. Tijdens 
de workshop en demonstratie van het merk HBX gaan 
de deelnemers een grote dennenappel opmaken met 
lichtjes erin. Neem hem na afloop mee en plaats hem 
bijvoorbeeld op de vensterbank! Dus kom langs en laat 
je verrassen hoe creatief je kunt zijn.
Kerstsferen
Ook het tuincentrum zelf is in gezellige sferen, zo in 
aanloop naar de decembermaand. Dus mocht je de 
smaak te pakken hebben, kan je gelijk kijken voor groene 
kerstkransen, najaarsplanten en sfeervolle verlichting.

Creatievelingen zijn welkom op zaterdag 9 november 11.00 tot 16.00 uur in het 
tuincentrum. Je kan de demonstratie gratis bijwonen, deelnemers aan de workshop 
betalen voor de gebruikte materialen.

Tentoonstelling Habitus bij Galerie Sille
Wat is habitus? Letterlijk betekent het: verschijningsvorm. 
Van dier, mens en plant. Kikkervisje en kikker: twee 
verschillende verschijningsvormen van één dier. 
Socioloog Pierre Bourdieu beschrijft ‘habitus’ als een van 
jongs af meegekregen manier waarop individuen de 
wereld om hen heen waarnemen, en dat dat beeld onze 
culturele inzichten bepaalt. Bourdieu, ten overvloede: 
het eigen beeld wordt meestal gedeeld met mensen met 
vergelijkbare achtergronden.

Die ‘Habitus van Bourdieu’ is de onderliggende gedachte 
bij de nieuwste tentoonstelling van Galerie Sille,
waar sculpturen te zien zullen zijn van Fons Uyterhage, Saskia Hoeboer, Rogier Ruys en 
Lilian Wessels, schilderkunst van Daniel Martin, Suus Suiker en Eelco Maan, fotografi e van 
Hans Withoos, Anouk van Tetering en Jenny Boot, en textielkunst van Irene van Vliet.

Scheidend burgemeester Pieter Verhoeve zal de tentoonstelling openen op 
donderdagavond 8 november, rond 20.00 uur. Wijnhuis Kastelen verzorgt de wijnen 
en proeverij, en Johnny T. speelt saxofoon.

Verder kunt u deze tentoonstelling elke donderdag en vrijdag 
tot einde jaar vanaf 10.00 uur, en op de zondagen 10 en 15 
december vanaf 12.00 uur bezichtigen.
Goudse straatweg 8, 3421 GJ Oudewater - www.sillekunst.nl

KUNST
* Zomerexpositie
* Culinair terras
* Live Muziek 
* 12:00 - 22:00 
* Toegang gratis7 juli

culinair 

Goudestraatweg 8
Oudewater

RITME 
&

Thema:

Originele Vaderdag Tip!

Geef je vader een lunch tijdens het Kunst & Culinair event op 7 juli!
Mail voor informatie naar tamara@sillekunst.nl of 0348 748 115

Concert over heksen, magiërs en gekken
Wilt u in november eens iets anders horen? Iets 
dat even goed past bij het najaar en Halloween? 
En bij Oudewater als voormalige heksen-
hoofdstad van Europa? Kom dan op zondag 10 
november naar het concert van Jitske Kuiper 
en Théophane Zins vanaf 14.00 uur in de 
Oud-Katholieke kerk Oudewater, 
Leeuweringerstraat 12.
Heksen en magie komen veel voor bij Shakespeare 
en dus ook in de Engelse muziek uit de zeventiende 
eeuw. Een belangrijk deel van het programma 
bestaat dan ook uit muziek van Henry Purcell. 
Maar niet de stukken die je altijd van hem hoort. 
Ik zal twee zogenaamde mad songs zingen, over 
een vrouw die gek is en van het ene waanbeeld 
naar het andere schiet. Heftige kost dus! Ook de 
cantate Circé van de Franse barokcomponist F. 
Colin de Blamont over de heks Circé die, nadat 
haar geliefde Odysseus is ontkomen, de goden 
aanroept om de aarde te laten beven, is geen lichte 

kost. Deze stukken worden afgewisseld met kortere 
stukken die ingetogener of humoristischer zijn.
Jitske heeft lessen barokgestiek (gebaren die het 
betoog van zangers in de 17e en 18e eeuw 
ondersteunden) genomen voor dit programma. Zij 
voeren het programma tweemaal uit: eenmaal in 
Amsterdam en eenmaal in Oudewater. Want wat is 
een geschiktere plaats voor een heksenconcert dan 
Oudewater? En de Oud-Katholieke kerk in 
Oudewater staat praktisch naast de heksenwaag.
De toegang bedraagt 15 euro. Meer info?  
www.zangdocentamsterdam.nl/concerten_heksen
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Verkiezing nieuwe Polderdichter in 
de Krimpenerwaard
De Verkiezing van de nieuwe 
polderdichter in de Krimpenerwaard 
belooft weer een mooie avond en een 
spannende strijd te worden. 
De gemeentes Krimpenerwaard en 
Krimpen aan de IJssel kiezen voor de 
komende twee jaar hun nieuwe 
polderdichter. Dit gaat op donderdag 
14 november in het Grand Café van 
theater Concordia in Haastrecht 
plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur. 
De organisatie is in handen van 
kunstenaars vereniging Krimpener 
Kunstwaard.
De verkiezing vindt voor de 7e keer 
plaats. Bestuurslid Corie Grootendorst 
vindt het heel bijzonder dat het nu in 
Haastrecht is. Voorheen was het 
wisselend in Schoonhoven, Bergambacht 
en Krimpen aan de Lek. Er wordt nu 
gestreefd om dit evenement zo veel 
mogelijk over de hele Krimpenerwaard 
te spreiden.

Drie stevige dichters
Corie vertelt dat drie stevige dichters om 
deze eervolle titel gaan strijden. 
De drie dichters zijn: Frank Jan Kat 
(Krimpen aan den IJssel), Teus Stouthart 
(Bergambacht) en Daniel van Strij de 
Regt (Berkenwoude). Zij zullen ieder drie 
gedichten ten gehore brengen. De jury 
zal er bij hun voordrachten op letten dat 
de nieuwe polderdichter op een eigen 
dichterlijke manier beschrijft wat hem 
raakt in het landschap, in het dagelijks 
reilen en zeilen of in de politiek in de 
polder. Ook vindt men het belangrijk dat 
hij zijn poëzie op een aansprekende 
manier over het voetlicht kan brengen. 
De jury wordt gevormd door: 
Ella van Vliet (eerste polderdichter 
Krimpenerwaard), Hanneke Leroux (oud 
stadsdichter Gouda), Roel Cazemier 
(burgemeester gemeente Krimpener-
waard) en Kirsten Jaarsma (wethouder 

cultuur gemeente Krimpen aan den 
IJssel). 

Ambtsketen
De nieuwe polderdichter zal minimaal 
vijf keer per jaar een nieuw gedicht 
schrijven en voordragen bij een publieke 
bijeenkomst. De gedichten worden 
gepubliceerd op de Facebook-pagina 
Polderdichter Krimpenerwaard. De 
nieuwe dichter krijgt een ambtsketen, 
gemaakt door Nienke Drexhage.
Voorafgaand aan de verkiezing zal er 
afscheid worden genomen van 
polderdichter Julia van Ipenburg. 
Julia komt uit Schoonhoven en schreef 
in haar ambtsperiode maar liefst 57 
gedichten en heeft zich daarmee een 
plek veroverd in de harten van poëzie 
liefhebbers in de Krimpenerwaard. 
Op een bijzondere wijze wordt zij 
uitgeluid. Ingrid Vliegenthart uit 
Lekkerkerk zal namelijk enkele teksten 
van Julia zingen.
Iedereen is welkom om te luisteren wie 
de nieuwe polderdichter wordt. 
Toegang is vrij. 

Hallo-Ween omarmt 
Aller-Heiligen in Haastrecht

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

Dit jaar werd Halloween in 
Haastrecht samen gevierd met 
Allerheiligen. Allerheiligen is een dag 
waarop alle Heiligen herdacht 
worden. Een opmerkelijke combinatie! 
Zou Halloween de nieuwe Heilige 
worden? Haastrecht staat garant 
voor verfrissende en spannende 
combinaties.
Of dit allemaal gaat lukken is afwachten. 
Het was op deze avond van Allerheiligen 
in ieder geval erg spannend. Haastrecht 
was weer een spookstad. Veel huizen en 

winkels waren extra eng en spookachtig 
aangekleed met pompoenen, 
spinnenwebben en lichtjes. Veel kinderen 
en ook hun ouders hadden weer hun 
griezeloutfi t aangedaan. Zo kon je weer 
veel spoken, heksen, tovenaars, vampiers 
en ander gespuis tegenkomen. Bij de 
deelnemende particulieren, horecabe-
drijven en winkels mochten deze engerds 
aanbellen voor iets lekkers. Dit was veelal 
koek en snoep.
Het was voor iedereen weer griezelen. 
Vooral de allerjongsten kregen door de 

Een grote verscheidenheid aan 
schilderijen op expositie
De leerlingen van Josefi en Versteeg 
exposeren in de recreatieruimte 
Amaliahof in Haastrecht. Op vrijdag 
1 november presenteerden zij een 
selectie van hun mooiste schilderijen. 
Helma Dekker, Cocky van Foeken, 
Conny Raateland, Lia Versteeg, 
Jeanne van der Voet, Mieke de Vos, 
Paulien Zwijnenburg, en Cees 
Reichard laten een grote verschei-
denheid aan schilderstukken zien.
Zij schilderen op de woensdagmorgen in 
Atelier Pand 81 aan de Wagenmakers-
straat. Cursusleider Josefi en Versteeg 
vertelt dat zij in 2010 zeer primitief 
begonnen zijn in het boshuis aan de rand 
van de Overtuin. Daarna in Studio 
Sekieta achter het voormalig Koetshuis 
van Museum Paulina Bisdom van Vliet 
en sinds 2013 in Pand 81. Josefi en: 
"De ruimte wordt steeds meer een echt 
Atelier en de cursisten werden steeds 
meer echte schilders. Er kwam eens 
iemand bij, er ging eens iemand weg, 
maar een harde kern van dappere 
doorzetters is altijd gebleven, ondanks 
dat ze steeds weer nieuwe uitdagingen 
kregen en saaie stillevens moesten 
schilderen. Een paar jaar geleden wilden 
ze van exposeren niets weten. En kijk nu 
eens wat hier hangt. Een expositie om 
trots op te zijn."

Impressie van de Hoogstraat
Men kan onder andere genieten van 
landschappen, dorpsgezichten, portretten 
en vogels. Jeanne heeft een werk van 

twee vogels hangen dat met paletmes 
gemaakt is. Lia laat in haar schilderij een 
prachtige impressie van de Hoogstraat 
tegen de kerst zien. Van Cees Reichard 
hangt een mooi winterlandschap. Helma 
vertelt dat zij graag portretten en dieren 
schildert, liever dan landschappen. 
Van haar een schitterende kleurrijke 
clown. Heel mooi en knap is het portret 
dat Mieke van haar kleinzoon Lucas 
gemaakt heeft. Zij is hier weken zowel 
tijdens de cursus als thuis mee bezig 
geweest.

Voorts is het gezamenlijke kunstwerk 
'Vreemde vogels langs de Vlist' te zien. 
Dit is speciaal voor Kunststroming 2018 
door Cocky, Conny, Jeanne, Josefi en. 
Lia, Mieke en Pauline geschilderd.
De cursisten waren lovend over de cursus. 
Iedereen ervaart het als ontspanning en 
gezellig. "Je bent lekker bezig en het 
resultaat mag er zijn", aldus één van hen.
De expositie is nog twee maanden te 
zien op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 
11.30 uur.

Veel suggesties om geluidoverlast 
motoren aan te pakken

Problematiek geluidoverlast op TV
In de afgelopen weken heeft Teun van de Keuken van het programma De Monitor 
(KRO-NCRV) opnamen gemaakt van de geluidoverlast in de Krimpenerwaard. 
Hij sprak met motorrijders, landelijke politie en bewoners.
Deze uitzending is een vervolg op een eerdere uitzending over omgevingslawaai op 
22 september, waarin ook de invloed van geluid op de gezondheid ter sprake komt.
Van de Keuken schrok van de overlast die door bewoners langs de Vlist ervaren 
wordt. Het is midden in een stiltegebied, waar bootjes alleen mogen varen met een 
elektrische motor om geen overlast te veroorzaken. De bewoners lieten fi lmpjes zien 
van de overlast voor hun huis. De motoren geven daar ook extra gas om op die 
smalle weg in te halen.
De uitzending is te zien op zondag 10 november om 22.40 uur op NPO 2.

Duidelijk komt naar voren dat men om 
meer controles vraagt en handhaving. 
Men vindt het wenselijk dat er door het 
bevoegd gezag gecontroleerd wordt op 
decibellen. Ook worden er suggesties 
gedaan om akoestische fl itspalen te 
plaatsen en betere bebording stiltegebied.
Wat opvalt, is dat bewoners die iets 
verder van de 'motorroutes' wonen, de 
motorrijders best een pleziertje gunnen 
en niet begrijpen dat andere bewoners 
daar last van kunnen hebben. Daar staat 
tegenover dat sommige bewoners die 
direct aan de motorroutes wonen, 
duizenden euro's besteden aan geluido-
verlast beperkende maatregelen. 
Zij blijven op mooie dagen binnen of 
ontvluchten hun woning naar elders. 
Ze worden letterlijk ziek van het geluid en 
overwegen te verhuizen om van de 
overlast verlost te zijn.
De Actiegroep gaat op vrijdag 
8 november met de gemeente 
Krimpenerwaard, de politie en MAG 
(Belangenvereniging voor motorrijders) 
de campagne 'Welkom maar mag het iets 

zachter' evalueren. Tony Hardenberg van 
de Actiegroep zegt dat de gegevens van 
deze enquête hierbij zeker betrokken 
zullen worden.

De Actiegroep Geluidoverlast Motorfi etsen in de Krimpenerwaard heeft de 
bewoners gevraagd deel te nemen aan een enquête. Hier werd onder andere 
gevraagd of men suggesties en voorstellen heeft om geluidoverlast van motoren 
terug te dringen. Eind oktober is het resultaat bekend gemaakt. De enquête is 
door 83 bewoners van de gemeente Krimpenerwaard ingevuld.

door Cees Reichard

spanning zo af en toe toch een 
bibberatie. Maar het krijgen van zo veel 
lekkers maakte alles weer goed.
Men kon zich melden bij de locatie 
Van der Voet. Hier werd de plattegrond 
van het zoekgebied uitgereikt waar 
activiteiten waren en waar de kinderen 
mochten aanbellen voor wat lekkers. 
Om de spanning wat weg te drinken 
kreeg men hier lekkere warme 
chocolademelk. Met het vochtige koude 
weer was dit een aangename verrassing.
Het was voor iedereen weer spannend 
en zo werd het een griezelig leuk 
Halloweenfeest.

Nieuwe invulling voor watertoren te Lopik

door Cees Reichard

De oplettende voorbijganger heeft in de 
afgelopen maanden kunnen zien dat de 
watertoren in Lopik te koop werd 
aangeboden. Drinkwaterbedrijf Vitens 
maakt sinds enkele jaren geen gebruik 
meer van de watertoren als drinkwater-
voorziening. Het werd dus tijd voor een 
nieuwe invulling! In opdracht van Vitens 
is de watertoren door makelaar Cushman 
& Wakefi eld te koop aangeboden. 
Als lokaal betrokken onderneming is 
Verstoep bouwadvies en architectuur 
gevraagd om een goed doordacht plan 
uit te werken. Met de uitwerking van het 
plan is ingezet op behoud en 
verduurzaming van de watertoren.
Tijdens een bezichtigingsmoment werd al 
snel duidelijk dat het pand in een goede 
bouwkundige staat verkeert. Gelet op de 
bouwkundige staat en de bijzondere 
ligging midden in de polder betreft het 
een pand met potentie! Om in 
aanmerking te komen voor toekenning 
van het pand moest er aan verschillende 
voorwaarden worden voldaan. Een goed 
doordacht plan zou doorslaggevend zijn!
Na een voorselectie uit achttien geïnte-
resseerde kandidaten en aangeleverde 
biedingen bleven er nog vijf partijen over. 
Het door Verstoep uitgewerkte plan 
bleek dus kansrijk te zijn! Afgelopen 
donderdag kregen de overgebleven 
partijen de gelegenheid de plannen 
inhoudelijk te presenteren. Nog dezelfde 
middag volgde het bericht dat op basis 

van kwaliteit en haalbaarheid het door 
Verstoep gepresenteerde plan als beste 
uit de bus kwam. Dit betekende snel 
schakelen want een dag later kreeg deze 
toekenning een formeel karakter met de 
ondertekening van een koopcontract.
Het door initiatiefnemers beoogde plan 
bestaat uit een combinatie van functies 
waarin ingespeeld wordt op wonen, 
recreatie en educatie. Voor de defi nitieve 
invulling zal er een bestemmingsplanpro-
cedure doorlopen moeten worden 
waarvoor verdere afstemming met de 

gemeente Lopik nodig is. Corné van 
Roest van Verstoep bouwadvies en 
architectuur: "Met enthousiasme gaan we 
aan de slag met de verdere uitwerking 
van deze opdracht. Uiteraard houden we 
u op de hoogte van de voortgang. 
We zijn er trots op dat we aan de slag 
kunnen gaan met de nieuwe invulling van 
de watertoren en hopen er aan bij te 
dragen dat het gebouw naar de toekomst 
toe voor een brede doelgroep van 
blijvende waarde kan zijn".
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De Vlister Dotters spelen een 
mythisch sprookje
De dames van de Vlister Dotters 
spelen in de Vlisterstee 'Femtopia'. 
Het is een tragikomisch mythisch 
sprookje in vijf bedrijven.
In deze avondvullende voorstelling 
schitteren de negen spelers in 
komische dubbelrollen.
Vijf liederen zorgen voor een extra 
vrolijke noot waarbij Ad van der Laan 
op zijn accordeon voor de muzikale 
ondersteuning zorgt. Het stuk is 
geschreven door Lieneke Molag en ze 
heeft ook de regie in handen.
Lieneke vertelt dat de mooie Helena van 
Troje onder de neus van haar man 
geschaakt is door Prins Paris. Hij nam 

haar mee naar zijn land. Hier kwam 
hommeles van. Alle mannen gingen 
scheep om verhaal te halen. De strijd 
duurde tien jaar. Intussen stonden de 
vrouwen er alleen voor. Bij terugkomst 
uit de oorlog hadden de mannen last 
van oorlogsstress, maar wilden wel het 
roer weer overnemen. Maar daar staken 
de vrouwen een stokje voor.
Via een list kwamen de vrouwen op 
democratische wijze aan de macht en 
werd het utopische vrouwenrijk 
'Femtopia' gesticht. De mannen werden 
naar een eiland verbannen. Echter in 
het land ontstond malaise en in een 
droom bij volle bloedmaan werd Helena 

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES
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www.kidscentral.nl

Per 1 november zijn wij verhuisd naar:
Pompmolenlaan 19 B 

3447 GK Woerden
Ons telefoonnummer blijft: 

0348-433025KidsCentral
flexibele kinderopvang

K

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

Pedicure ook in de avonduren

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

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

Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de schoonheidsspecialist!

Erkend gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater

Winterdip? 
Lichttherapie helpt! 

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

vervolg van de voorpagina

Hiermee kon je een leuke prijs krijgen of 
het goede doel ‘Charis’ steunen. 
Ineke van Lagemaat van de Stichting 
Charis vertelt dat zij gestart zijn met het 
opvangen van straatkinderen in de 
sloppenwijk in Floresti in Roemenië. 
Dit is nu uitgebreid met een medische 
post, een vrouwenprogramma, een 
schooltje, een kerkje en huizenbouw. 
Zij hoopt dat er veel fi ches voor dit goede 
doel binnenkomen. Ook de opbrengst 
van de koffi e, thee, fris en zelfgebakken 
taart komt Charis ten goede.

Concert/Instuif muziekvereniging Concordia
Zaterdag 9 november organiseert muziekvereniging Concordia een 'Instuif' in verenigings-
gebouw De Grote Haven in Haastrecht.
Het Harmonieorkest, het Leerlingenorkest en het Startersorkest zullen uiteenlopende muziekstukken 
uitvoeren. Tussen de optredens van de orkesten door krijgen leden van de vereniging de gelegenheid 
een ingestudeerd muziekstuk te laten horen.
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur. Entree is gratis!

Fantastische voorbereiding
Voorzitter Mariëlle Azim maakte van 
iedereen bij binnenkomst een foto. 
Zij was erg blij met de grote belang-
stelling. Zij vindt het belangrijk dat de 
bezoekers kennis maken met de 
vrouwelijke ondernemers en de 
mogelijkheden die zij bieden. Daarom is 
het belangrijk dat men aan allerlei 
activiteiten kon deelnemen.
De voorzitter is lovend over de
 voorbereidingen van dit evenement. 

De organisatie was in handen van 
Annette Bos, Mieke Floor, Terry 
Heikamp en Elly de Hoop. Zij hebben 
het fantastisch gedaan, daar ben ik 
supertrots op. Het mag er allemaal zijn. 
De verlichting en vuurwerk bij de 
opening van Klaproos, de mooie roze 
paraplu’s van Mieke Floor, de grote 
verscheidenheid aan workshops. 
Iedereen draagt aan het succes van 
vandaag op zijn eigen manier wat bij. 
Geweldig allemaal. We kijken terug op 
een zeer geslaagde dag.”

een orakel geopenbaard. In plaats van 
scheiding met de mannen moest er weer 
een hereniging komen. Het stuk laat zien 
of dit ook werkelijk gebeurt.
Het decor wordt verzorgd door 
Harrie van Krieken en Nico Schoneveld 
staat borg voor licht en geluid.
Speeldata: vrijdag 15 en zaterdag 16 
november om 20.00 uur. Matinee op 
woensdag 13 november om 14.00 uur, 
dit in samenwerking met De Zonnebloem.
Kaarten à 8,50 euro te reserveren bij 
Gerda van Krieken, tel. 0182 501832 of 
vlisterdotters@outlook.com
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Afvalkalender november 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

“In 2018 liet de GGD regio Utrecht ons weten dat de 
vaccinatiegraad van kinderen geboren in onze 
gemeente was gedaald naar 87%. Dat baarde ons 
zorgen. De wereld gezondheidsorganisatie heeft 
namelijk als advies uitgebracht dat 95% 
dekkingsgraad als veilig beschouwd kan worden. 
Met deze cijfers in de hand heb ik gesproken met een 
groot aantal maatschappelijke organisaties en 
gevraagd hoe zij tegen inenten aankijken en of zij 
beleid hebben dat inenten moet stimuleren.

Wethouder volksgezondheid 
Jocko Rensen: inenten is belangrijk

Waarom inenten?
Inentingen zorgen ervoor dat kinderen niet ziek worden 
door een aantal gevaarlijke ziekten zoals mazelen, 
bof en polio. Deze ziekten zijn gevaarlijk omdat je er 
bijvoorbeeld verlamd, doof of blind van kunt worden. 
Soms gaan kinderen er dood aan.
Door als ouder uw kind te laten inenten, zorgt u ervoor 
dat het deze ziekten niet krijgt. Ook kan het andere 
kinderen dan niet besmetten. Daarom is inenten 
belangrijk.

Wanneer inenten?
In het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ staat wanneer 
uw kind de inentingen krijgt.
Info hierover via www.rivm.nl/vaccinaties.
De inentingen zijn gratis. In Nederland vinden we het 
belangrijk dat alle kinderen gezond opgroeien.
Meer informatie vindt u ook op de website www.ggdru.nl.

Meer informatie?
Heeft u een vraag over de inentingen, of wilt u een 
persoonlijk gesprek met een verpleegkundige of arts? 
Dit kan bij GGD regio Utrecht. U kunt telefonisch een 
afspraak maken: 033 460 00 46. Of u kunt mailen naar 
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.
Via de website van GGD regio Utrecht kunt u op 
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (donderdagavond 
tot 20.30 uur) chatten met een jeugdverpleegkundige. 
Hier kunt u al uw vragen over inentingen stellen.

Het is de bedoeling dat de bibliotheekfunctie als 
plaats om elkaar te ontmoeten terug komt in 
Montfoort en Linschoten. Om voorzieningen 
betaalbaar te houden, willen we deze zo veel mogelijk 
combineren met andere functies.
De nieuwe bibliotheek moet als inloophuis aantrekkelijk 
zijn om elkaar te ontmoeten, er te studeren en 

Nationale Duurzame 
Huizen Route
Meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het 
verduurzamen van uw woning? Op zaterdag 
9 november openen honderden huiseigenaren in heel 
Nederland hun deuren.
Zij laten graag zien hoe zij hun huis duurzamer hebben 
gemaakt. Van aardgasvrij wonen tot dak- en gevelisolatie 
en van monumentaal wonen tot slimme nieuwe woningen 
uit 2019. Laat u inspireren door duurzame woonverhalen 
van gastvrije huiseigenaren. Inschrijven voor een bezoek: 
www.duurzamehuizenroute.nl.

Adviesraad Sociaal 
Domein Montfoort 
zoekt versterking
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de gemeente op het terrein van Jeugd & Gezin, 
Werk & Inkomen en Zorg & Welzijn.
● Vind je het belangrijk dat iedereen in onze 

gemeente mee kan doen?
● Wil je meedenken in een betrokken netwerk waar 

beleid en uitvoering beter op elkaar afgestemd 
kunnen worden?

● Woon je in de gemeente Montfoort en wil je hiervoor 
een paar uurtjes per week vrijmaken?

Spreekt dit je aan?
Kom dan de Adviesraad Sociaal Domein versterken! 
Het gaat om een functie op vrijwillige basis tegen 
onkostenvergoeding.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kun je contact opnemen met Judy Alkema
via 06 - 54 207 207, of stuur een e-mail naar 
secretariaat@participatieraadmontfoort.nl

Aanleg E- fi ber 
glasvezel in 
centrumgebied 
Montfoort
BAM telecom is volop aan het werk om het E-fi ber 
glasvezelnetwerk in de gemeente Montfoort te 
realiseren. Vanaf half november wordt gestart met de 
realisatie van het glasvezelnetwerk in de binnenstad 
van Montfoort.
Vanwege de smalle straten in de binnenstad en het vele 
verkeer, gaat dit gepaard met meer verkeersmaatregelen 
dan tijdens de aanleg van glasvezel in de buitenwijken. 
Daarom helpt de gemeente Montfoort met het opstellen 
en communiceren van de planning van deze 
werkzaamheden.

Planning
Er is een planning beschikbaar waarin u kunt zien in 
welke week er gewerkt wordt bij u in de straat. Deze kunt 
u raadplegen op www.montfoort.nl/glasvezel. Op deze 
pagina is altijd de laatste planning te vinden. 
Deze planning wordt bij wijzigingen bijgewerkt.

Meer informatie
Voor vragen en informatie over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met BAM telecom via 0348-479871 of 
via email: mijnglasaansluiting@bam.com.

De bibliotheek van morgen: geef uw 
mening via www.montfoortvraagt.nl

bijvoorbeeld koffi e te drinken. De nieuwe bibliotheek 
ondersteunt ook in gemeentelijk verband onze aanpak 
van laaggeletterdheid bij volwassenen, het ontwikkelen 
van digivaardigheden voor ouderen en jongeren en 
taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.

Digitale enquête
Dat de bibliotheekfunctie terugkomt, is opgenomen in het 
zogenaamde hoofdlijnenakkoord. Hoe en wanneer; 
daarvoor ontwikkelen we momenteel een visie en 
actieplan. Om de visie te maken, vragen we inwoners 
met ons mee te denken en hun ervaringen te delen. 
Dat doen wij via een digitale vragenlijst op www.
montfoortvraagt.nl. Laat ons bijvoorbeeld weten of u 
behoefte heeft aan een nieuwe bibliotheek en of u 
momenteel gebruik maakt van de faciliteiten.

Vervolg
Alle uitkomsten vormen input voor de visie die we gaan 
ontwikkelen. Later dit jaar maken we aan de hand van de 
visie en in samenspraak met partners een actieplan.
U kunt de vragenlijst tot en met 30 maart invullen.

Een aantal direct betrokken organisaties heeft extra 
ingezet op gesprekken met ouders over dit onderwerp. 
Gelukkig hoorden we onlangs dat de dekkingsgraad in 
2019 is gestegen naar 92%.
Als wethouder Volksgezondheid wil ik graag dat kinderen 
in de gemeente Montfoort gezond en veilig opgroeien. 
Daarom vind ik het belangrijk om kinderen te laten 
inenten tegen gevaarlijke ziekten.”
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Montfoortenaren massaal 
naar het circus

door Sjoukje Dijkstra"Een paard met een slab, dat zie 
je niet elke dag"
Al vanaf een half uur voor aanvang, 
stonden mensen in de rij om hun 
kaartje te bemachtigen voor de circus-
voorstelling van Circus Bolalou. 
Gedurende het hele weekend konden 
Montfoortenaren hun hart ophalen bij 
ruim twee uur durende voorstellingen 
in het Stadspark.
Wat werd er gelachen om de clowns, de 
papegaaien op een stepje en kamelen. 
Ook het grappige duo met paard en 
hond, konden op lachsalvo's rekenen. 
"Een paard met een slab. Dat zie je niet 
elke dag." Bewondering was er voor de 
acrobatische stunts, de negen witte 
wolven, de prachtige paarden en de 
dansacts.

De adem werd in gehouden en de 
ooooh's en aaaaah's waren niet van de 
lucht, toen de acrobate wist te balanceren 
op een tonnetje en diverse verdiepingen 
met glazen ertussen. "Graag willen we na 
elke act een uitgebreid applaus voor onze 
artiesten", benadrukte de circus directeur 
in het begin. Daaraan werd met liefde 
gehoor gegeven.
De naam van Circus Bolalou is afkomstig 
van de namen van drie border collies, die 
samen een van de acts vormen. 
De namen van de drie zijn Boris, Lady 
en Loulou. De trouwe viervoeters lieten 
zien dat zij goed getraind zijn, en 
wisselden elkaar rap af in sprongen door 
hoepels, over hordes en de trainster.
Jong en oud was enthousiast. Geregeld 
stonden kinderen in hun enthousiasme 
voor en bijna op hun stoel. In de pauze 
was er gelegenheid om even een rondje 
te rijden op paard of pony. "Dat kost 
twee euro, en komt allemaal ten goede 
van onze dieren", aldus de organisatie. 
Genoeg kinderen die daar even gebruik 
van wilden maken.
Dat het fl ink regende, zorgde in het 
Stadspark van Montfoort voor fl inke 
glibber partijen. "Een plankje hier en 
daar, had wel gemogen", aldus een 
bezoekster. "Maar het gaat best…", 
terwijl ze na de pauze weer naar binnen 
liep. Het laatste en tweede deel van de 
voorstelling was beduidend korter dan 
het eerste deel. Een van de laatste acts 
was een mooie muzikale intermezzo van 
de clown op trompet, waarna de show 

Dorcas 
voedselactie 
Montfoort
'Deel klein geluk!' Ken je dat? Dat je op 
het juiste moment iets van een ander 
krijgt, waar je blij van wordt?
Dat is ook de insteek van de jaarlijkse 
voedselactie van Dorcas en Jumbo 
Montfoort van maandag 4 november tot 
en met zaterdag 9 november.
Je koopt één of meer producten extra, 
uit het Dorcas-schap bij Jumbo 
Aarnoudse, Julianalaan 2 en tovert een 
glimlach op de gezichten van mensen in 
minder bedeelde landen. Rijkdom delen, 
maakt rijker!

Orgelbespeling in Montfoort

ten einde kwam. De artiesten - met name 
de jongsten - ontvingen een uitgebreid 
applaus, waarop gevraagd werd om ook 

voor het publiek te klappen: "U was een 
geweldig publiek! Bedankt!"

Peter de Jong hoopt op zaterdag- 
avond 9 november vanaf 20.00 uur 
weer een orgelbespeling in de Grote 
of St. Janskerk in Montfoort te 
verzorgen.
Zowel het hoofdorgel als het koororgel 
wordt ten gehore gebracht. Op het 
programma staan naast samenzang een 
paar bijzondere werken, zoals de 
virtuoze 'Toccata' van Callaerts en de 
'Chaconne' van Bach. Dit laatste, 
aangrijpende stuk schreef de componist 
naar aanleiding van het overlijden van 
zijn vrouw. Afsluitend improviseert de 
organist over een door het publiek 

opgegeven Psalm. De toegang is gratis. 
Wel is er een collecte voor het 
orgelfonds.

Zangers gezocht
Cultureel Montfoort is momenteel 
bezig om een projectkoor samen te 
stellen voor een Passie/Voorjaars-
concert op zaterdag 4 april 2020. 
Inmiddels zijn er veel aanmeldingen 
binnen, echter voor een juiste 
stemverhouding zou het fi jn zijn als er 
zich nog enkele heren melden.
Het koor staat onder leiding van de 
'bekende Montfoortenaar' Michiel 
Rozendaal. Op het programma staan 
werken van; Händel, Bach, Chicott, 
Franck, Jenkins, Durufl é en Rutter. 
Volledige informatie en aanmeldings-
formulier is te vinden op 
www.cultureelmontfoort.nl
De koorrepetities zijn op de maandag-
avonden 17 februari, 2-9-16-23 en 
30 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
de RK kerk. Kosten e 50.00 (inclusief 
koffi e en thee) Veel zangervaring hoeft u 
niet te hebben, kennis van het 
notenschrift is wel prettig. Dit concert is 
in samenwerking met de Stichting 
Vrienden van Johannes de Doper.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op  
6 november 2019 in het stadhuis  
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 11 november 
2019 in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 29-10-2019 Z/19/153739
 M A Reinaldaweg 55 in Linschoten 

Het plaatsen van een infozuil.
Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348 - 476 400.

Verleende omgevingsvergunning
• 28-10-2019 Z/19/151568
 Heulestein 9 Montfoort voor het 

plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel van de woning.

Overig
Vaststelling bestemmingsplan 
‘Waardsedijk-Oost 14’
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken ingevolge de Wet 
ruimtelijke ordening het volgende 
bekend:
De gemeenteraad van Montfoort heeft 
bij besluit van 30 september 2019 het 
bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 
14’ vastgesteld.
OMSCHRIJVING 
BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan ‘Waardsedijk-
Oost 14’ voorziet in een nieuwe 
planologische regeling voor het 
perceel aan de Waardsedijk-Oost 14 
te Montfoort. Initiatiefnemer is 
voornemens op het perceel een 
bedrijfspand te realiseren.
Dit betekent dat, na doorloop van de 
procedure voor het bestemmingsplan, 
er een vergunning aangevraagd kan 
worden voor de realisatie van dit 
bedrijfspand.
Het bestemmingsplan voorziet in een 
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Voor deze ontwikkeling is echter een 

anterieure overeenkomst gesloten. 
Het kostenverhaal is derhalve 
anderszins verzekerd. Het is daarom 
niet nodig om een exploitatieplan 
conform artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen.
TER INZAGELEGGING
Met ingang van 6 november 2019  
ligt het bestemmingsplan inclusief 
bijbehorende stukken gedurende zes 
weken (tot en met 17 december 2019) 
ter inzage bij de publieksbalie van het 
stadskantoor Kasteelplein 5 te 
Montfoort (geopend op werkdagen 
van 08.30 tot 12.30 uur en van  
13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 
18.00 tot 20.00 uur).  
Tevens is het plan digitaal 
raadpleegbaar via de nationale 
website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IDN: NL.IMRO.0335.
BPWaardsedijkOost-VG01).
BEROEP
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden 
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen met ingang van 7 november 
2019 tot en met 18 december 2019 
beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststellen van het bestemmingsplan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.
Het beroep dient te worden gericht aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten: de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
gronden waarop het beroep rust. 
Zo mogelijk dient een kopie van het 
bestreden besluit bijgevoegd te 
worden. Er wordt een griffierecht 
geheven voor het in behandeling 
nemen van het beroepschrift.
VOORLOPIGE VOORZIENING
Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een voorlopige 
voorziening kan door de voorzitter 
worden getroffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Er wordt een 
griffierecht geheven.
INWERKINGTREDING
Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze 
termijn naast een beroepsschrift 
eveneens een verzoek om een 
voorlopige voorziening is aangevraagd.

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

Evenementenvergunning
• Plaatsen dorpskerstboom 

Linschoten, 13 december 2019, 
Burgemeester de Geusplein, 
verzonden 31 oktober

• Sinterklaasintocht, 16 november 
2019, binnenstad Montfoort, 
verzonden 31 oktober

Melding ingebruikname 
gemeenteterrein
• Plaatsen steiger,  

01-01-2020 t/m 28-02-2020, 
Dorpsstraat Linschoten,  
verzonden 30 oktober 2019

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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, 5 november 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 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort

Algemene informatie

Openbare bekendmakingen



PAGINA 14 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 5 NOVEMBER 2019

Het is weer bijna zover! Nog even en Montfoort staat weer geheel in het 
teken van de Nederlandstalige muziek. Na het grote succes van de 
afgelopen jaren presenteert Radio Stad Montfoort ook dit jaar weer een 
grote Hollandse Artiestenmiddag. De voorbereidingen zijn in volle gang, 
om er ook dit jaar weer een spetterend feest van te maken.

Hollandse 
Artiestenmiddag bij 
RSM in Montfoort
Op zondag 17 november komt er een 
groot scala aan Hollandse artiesten 
optreden in het St. Joseph gebouw. 
Op deze middag zullen vanaf 14.00 
uur de voetjes van de vloer gaan.
Dit jaar met o.a.: Charlène, 
Ideaal XL met Melissa Smilda,
Maria Louise, Marco de Hollander 
en Stef Ekkel.
Wilt u dit spektakel niet missen, er zijn 
nog enkele kaarten te verkrijgen via 
www.radiostadmontfoort.nl

of bel naar 06-27566659 
of 06-18707298.
De kaarten worden dan gratis 
thuisbezorgd.
Dit jaar zijn de kaarten
ook te verkrijgen bij:
• Edwin Tollenaar –

Ambachtsdreef 17 in Oudewater
• Dennis Boele – 

Wilhelminaplein 16 in Montfoort
• Familie Vlooswijk – 

Heilig Levenstraat 19 in Montfoort 

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Scootmobielclub bedankt 
de gastadressen

Wie wordt de nieuwe prinses van 
Les Femmes des Coeurs?
Het is tijd om de nieuwe Prinses van Les Femmes des Coeurs te verwelkomen! 
Op zaterdag 9 november is de onthulling van de kersverse prinses. En daar maken 
de Femmes een groot feest van! Vanaf 20.30 uur ben je welkom in café Bolle 
Harry in Montfoort. Om 21.00 uur start de onthulling!
Het zou super tof zijn als je dit feestje mee komt vieren! Want feesten doen we 
samen!

"Zonder hen was het niet 
mogelijk!"
Wie is ze nog niet tegen gekomen: 
Iedere woensdagmiddag van mei tot 
en met september rijdt de 
Scootmobielclub weer door de regio. 
De groep telt zeventien leden en 
negen SWOM vrijwilligers begeleiden 
de groep.

Dat zij deze tochtjes kunnen maken, 
komt ook omdat zij onderweg terecht 
kunnen bij gastadressen. Vaak ontvangen 
particulieren de scootmobielers keer op 
keer met een warm welkom. Aan het 
einde van het seizoen gekomen, wil de 
Scootmobielclub daarom al die 
gastadressen bedanken, en ook de 
betrokken vrijwilligers en deelnemers.
Al vele jaren is de Scootmobielclub bij 
particulieren te gast, en ontvangt de club 
keer op keer een warm welkom. 
Van kaas-, zorg-, geiten- of melkveeboer-
derijen, paardenfokkerij en alle fruit-
boomgaarden tot de theetuin. Daarnaast 
zijn er particulieren die hun mooie 
bloemen-, groenten- en/of kruidentuin 
openstellen.
Ook bij het Wellant College in Montfoort 
is de club al vele jaren van harte welkom! 
"Daar kregen we eerst een rondleiding 
door de praktijklokalen. Techniek, koken, 
bloemschikken en houtbewerking, ja we 
kregen een helder beeld van wat de jeugd 
hier in Montfoort allemaal kan leren."
Aan alle gastadressen uit de scootmo-
bielclub een bedankje uit het hart: "Lieve 
gastadressen, hartelijk dank dat wij altijd 
zo vriendelijk ontvangen worden. Wij zijn 
intens dankbaar! Niks is teveel. Geweldig 
toch? Dit kan alleen in Montfoort!"

De verre 
geschiedenis van 
Sinterklaas
Op zaterdag 9 november zijn Adri en 
Mariëlla Paap, experts over de verre 
geschiedenis van het Sinterklaasfeest, te 
gast tijdens de Themaochtend bij 
Vereniging Oud-Linschoten. Zij vertellen 
en beantwoorden vragen over Sint 
Nicolaas en tonen wat materiaal uit hun 
verzameling. Locatie: Scholencomplex 
De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36a, 
Linschoten. Toegang vanaf 10.00 uur. 
Aanvang 10.30 uur. De toegang is vrij.

Bakkerij van Rooijen stopt na 90 jaar
Afgelopen zomer vierde ze nog het 
90-jarig bestaan van haar bakkerij, 
maar de koek is op. Christine van 
Rooijen houdt het voor gezien.
De opa van Christine nam de bakkerij in 
1929 over van zijn werkgever. Sindsdien 
staat er een Van Rooijen aan het roer 
in de bakkerij in de Hoogstraat in 
Montfoort. Naast gebak, hartige broodjes 
en soezen worden er wekelijks zo’n 600 
broden door Van Rooijen en haar 
personeel gebakken.
Van alle kanten ontving Van Rooijen 
afgelopen zomer felicitaties met het 
jubileum: “Christine, op naar de 100 
jaar”, maar 100 jaar zal het niet 
worden, nu ze op 31 december 
aanstaande de deuren om 16.00 uur 
voorgoed sluit. Zelf geeft ze aan de 
deuren te sluiten, omdat ze anders in 
2020 investeringen moet doen, die ze 
niet meer kan opbrengen.
Bovendien, er is geen opvolger in het 
vizier. Dus laat de bakker haar eigen 
bakkerij liever los, om elders haar geluk 
te beproeven. Of er na Van Rooijen een 

nieuwe bakker in het pand komt, is nog 
even afwachten voor Montfoort. 
Voorlopig zullen Montfoortenaren het 
met één bakker moeten doen in de stad.

door Sjoukje Dijkstra

WWW.GSGLEOVROMAN.NL

MAANDAG 11 EN DINSDAG 12 
NOVEMBER 2019

van 19.30 tot 21.30 uur
Willem de Zwijgersingel 5
Gouda 

INFORMATIE AVOND VOOR OUDERS
EN PROEFLESSEN VOOR LEERLINGEN
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Eremetaal voor judoka’s 
‘Opvoeden in Beweging’
Op zaterdag 2 november hebben tien judoka’s van Judo-Instituut ‘Opvoeden in 
Beweging’ deelgenomen aan een jeugd-judo toernooi in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Met zo’n 130 deelnemers was het een hele goede bezetting om judoka’s uit de regio 
zich aan elkaar te laten meten. Alle tien deelnemende judoka’s van ‘Opvoeden in 
Beweging’ wisten een podiumplaats te bemachtigen.
Goud was er voor Sepp van der Ploeg die al zijn partijen (5x) met ippon naar zich toe 
wist te trekken. Zilver ging naar Vince Vlaanderen en Dayana Trouborst. Joseph 
Crott en Tim Dijkman uit Haastrecht wisten beslag te leggen op de bronzen medaille.

Wedstrijdseizoen judoka’s Proost 
Sport succesvol begonnen
Afgelopen weekend begon het wedstrijd-
seizoen voor de judoka’s van Proost 
Sport uit Oudewater weer. Op zondag 
3 november namen 11 judoka’s deel aan 
het 19e IJsselstein Judotoernooi te 
IJsselstein. De wedstrijden vonden plaats 
in sporthal De IJsselhal. Het toernooi 
was in vier groepen verdeeld. In de twee 
eerste groepen judoden twee judoka’s, 
die helaas geen prijs wisten te behalen. 
In de derde groep, waar vijf judoka’s op 
de mat verschenen, wisten twee judoka’s 
een prijs te halen. Amber Mulder en 
Sjors Henriks kwamen beide uit in de -57 
kilo, Amber wist al haar partijen te 
winnen met ippon en werd kampioen. 
Sjors verloor alleen van haar 
clubgenootje en werd knap tweede. In de 
vierde groep was het de beurt aan vier 
jongens. Hidde van Dam was op dreef, 
won viermaal op rij in zijn poule en ging 
door naar de kruisfinale. Deze verloor hij 
helaas waardoor het brons voor Hidde 
was. Lester Bouman zat in de +73 kilo. 
De jongens draaiden een dubbele 
competitie. Lester werd uiteindelijk na 
vijf harde en lange wedstrijden tweede.

De Heksenmeppers sluiten buitenseizoen af

COOP Grand Slams for Kids

Prijzenregen voor Turn2gether

De parkeerplaats bij tennisvereniging 
De Heksenmeppers kon het aantal 
auto’s maar net verwerken. 
Niet alleen vanuit de directe omgeving 
maar zelfs uit Wassenaar, Apeldoorn 
en Houten hadden jeugdige tennissers 
(en natuurlijk hun ouders) de weg 
naar Oudewater weten te vinden.
Speciaal voor de gelegenheid waren de 
netten op de buitenbanen nog niet 
gestreken en had de organisatie er op 
gegokt dat de weersomstandigheden van 
dien aard zouden zijn dat de in samen- 
werking met Grand Slams for Kids en 
COOP georganiseerde tennishappening 
voor de jeugdige leden zou kunnen worden 
gehouden. De jeugdcommissie van 
De Heksenmeppers mocht uiteindelijk 
over het weer niet klagen en zo kon er 
op drie terreinen worden gespeeld. 
Zowel de buitenbanen, als de tennishal 
en de naastgelegen sporthal boden 
onderdak aan de 94 kinderen die zich 
hadden aangemeld. Onder hen een 
veertigtal van de vereniging zelf. Er werd 
gespeeld op een vijftal niveaus en tussen 
de bedrijven door waren er allerhande 
tennis gerelateerde bezigheden.  
Niemand kon zich dan ook vervelen.

Zelf arbitreren
Voor buitenstaanders moet het een 
bevreemdend beeld hebben opgeleverd om 
kinderen van 12 jaar geheel zelfstandig 
hun wedstrijd te zien spelen, waarbij zij 
hun eigen arbitrage en telling verzorgen. 
De ouders mochten zich hier niet mee 
bemoeien en verbleven achter de hekken. 
Veel kinderen schoolden samen rond het 
kleine gravelbaantje waar een vorm van 
prijzenslag werd gespeeld. De prijs die 
met de bal werd geraakt had meteen een 
eigenaar. In de tennishal zelf speelde een 
andere categorie op een half veld 
dubbelspelen en in de sporthal waren 
veldjes uitgezet voor weer een jongere 
afdeling. Kortom voor elck wat wils en 
ieder op het eigen niveau.

Tenniskids
Tennisvereniging De Heksenmeppers 
hanteert voor de jeugdleden het tennis-
programma Tenniskids. Kinderen tot en 
met 12 jaar kunnen zich in een snel 
tempo bekwamen door het gebruik van 
speciale ballen, rackets, banen en 
oefeningen. Daarbij staan plezier en 
samenspel centraal.
Achtereenvolgens komen de jeugdige 
sporters uit in de categorieën  
blauw (4 t/m 6), rood (6 t/m 9),  
oranje (8 t/m 11), groen (10 t/m 12)  
en geel (11 t/m 17).
Wie dit parcours doorloopt, kan op een 
volledige baan met de juiste techniek 
meer dan uit de voeten en heeft een 
hobby tot op hoge leeftijd. Daarvan 
kunnen ook ‘late roepingen’ getuigen.

Tractatie voor suppoloërs
Het zoet de overwinning was woensdagmiddag voor de ploeg die onlangs het 
toernooi het NK-suppolo behaalde in het Oudewaterse Statenbad.
Voor één van de winnaars, Bram de Vlieg, was het de tweede maal dat hij in het 
stadskantoor op visite was. Hij was ook al lid van het waterpoloteam dat vorig jaar in 
het zonnetje werd gezet door sportwethouder Walther Kok. Die is overigens ook zijn 
buurman, maar dat terzijde. In de ontvangstruimte wijdde de wethouder enkele 
woorden aan de prestatie van het Oudewaterse viertal (Bram de Vlieg, Jeroen Bos, 
Koen Proost en Roan Boere) dat het door SBZO georganiseerde toernooi won na 
een overwinning op het team dat uitkwam onder de naam ‘the old men’.  
Kok memoreerde dat wethouders een voorbeeld kunnen nemen aan de wijze waarop 
zij -in politieke zin- ook vaak als evenwichtskunstenaars dienen te functioneren.  
In die zin zag hij wel degelijk overeenkomsten. Behalve de chocolade onderscheiding 
voor het kwartet had de wethouder veel waardering voor de SBZO en Pro-sup van 
Richard Proost die de organisatie op poten hadden gezet en daarmee Oudewater op 
de kaart. Naast de drakenboten is de gemeente hierdoor opnieuw een activiteit rijker. 
Het presentje viel bij de suppoloërs in de smaak.

De Vaart heeft riant 
uitzicht 
op kampioenschap
VTV7- De Vaart 4-6
Na de zesde overwinning van De Vaart 
heeft het tafeltennisteam uit Linschoten 
een riant uitzicht op het 
kampioenschap. In Nieuwegein werd 
concurrent VTV 7 net als thuis met 6-4 
verslagen. Wim van Kesteren begon 
goed met een overwinning in drie 
games, waarna Richard Aantjes in vier 
games zijn partij moest afstaan. Theo 
van Diepen was weer niet te kloppen 
en won overtuigend in drie games. 
Het spannend dubbel met Van Diepen 
en Van Kesteren ging net aan met 
12-10 in de vierde game verloren. 
Van Kesteren won ook zijn tweede 
partij na een 2-1 achterstand met 
vervolgens 11-5 en 11-6 in game vier 
en vijf. Van Diepen bleef vrij 
gemakkelijk winnen. Aantjes en 
Van Kesteren lieten VTV nog 
terugkomen tot vier punten, maar 
Aantjes stelde in de laatste wedstrijd 
met 12-10, 11-8, 11-2 het zesde punt 
veilig. In de 4e klas A leidt De Vaart nu 
met 48 punten uit 7 wedstrijden. VTV 
volgt met 43 punten. Vrijdag speelt 
De Vaart uit tegen de Tielse TC 3.

Dames Jupiter 
strijdend ten onder
Jupiter- Switch 0-4
Afgelopen zaterdag speelden de volley-
baldames van Jupiter tegen Switch. 
Switch is de huidige nummer 1 in de 
competitie. Voorafgaand aan de wedstrijd 
waren beide teams er dus al op gebrand 
om te winnen. In de eerste set werd wel 
duidelijk dat Switch een sterke partij is 
die goed tegenstand biedt. Jupiter kon 
aardig bijblijven, maar bleef wat achter in 
servicedruk. Switch won de eerste set 
met 18-25. Door die domper ontbrak in 
de tweede set de vechtlust enigszins en 
ging ook deze set verloren, 11-25. In de 
derde set herpakten de dames zich goed. 
De blokkering was erg sterk, met name 
Djouke Deutekom liet zich hier erg goed 
zien. Spelverdeelster Nika Morsink liet 
zich ook niet kisten door eventuele 
tussennetten of banken die in de weg 
stonden. De vechtlust was dus weer een 
beetje terug, maar dit resulteerde helaas 
niet in een gewonnen set. Switch was 
toch te sterk en pakte ook de derde set 
met 19-25. In de vierde set was Jupiter 
moegespeeld. Het publiek moedigde nog 
goed aan, maar dat vulde de energie van 
de dames helaas niet voldoende aan om 
de set te pakken. De wedstrijd eindigde 
in een 0-4 verlies. ‘Meid van de 
Wedstrijd’ werd Annika Reijneveld.

In groepjes van 6 tot 9 deelnemers 
moesten ze in een hoog tempo hun 
gymnastische kunsten, zoals salto en 
overslag, laten zien op de onderdelen 
mini-trampoline, vloer en mini-

trampoline-kast. Voor veel pupillen (6 tot 
en met 9 jaar oud) was het de eerste 
wedstrijd. In een sterk deelnemersveld, 
behaalden zij op vloer een knappe derde 
plek en op het onderdeel mini-

trampoline-kast een hele mooie tweede 
plek. Turn2gether kwam in de leeftijdsca-
tegorie jeugd (9 tot en met 11 jaar) met 
twee groepen uit. De jongens en meiden 
werkten de oefeningen in een hoog 
tempo af waarmee ze weer punten 
scoorden voor tempo in de oefening. 
Dit resulteerde in één keer brons, één 
keer zilver en zelfs twee keer GOUD.

Afgelopen zaterdag was het zover: de jongens en meiden van de  
recreantengroepen van Turn2gether hadden na wekenlang oefenen regionale 
springwedstrijden in hun eigen sporthal, de Eiber in Oudewater.

Racket om mee te’ jongleren’.
Kiki Bertens in de dop.

Open Dag St. Antonius Woerden trekt veel bezoekers
Ruim 2.000 belangstellenden 
bezochten zaterdag de Open Dag 
in St. Antonius Woerden. 
Ze spijkerden hun kennis bij tijdens 
diverse minicolleges, leerden hechten 
en prikken, volgden een cursus 
reanimeren en liepen een rondje 
door een oog en een darm.
Tijdens de Open Dag maakten 
bezoekers kennis met St. Antonius 
Woerden. Met veel enthousiasme en 
plezier hebben medewerkers inwoners 
van Woerden en omgeving laten zien 
wat het St. Antonius te bieden heeft.

“Naast een leuk dagje uit, hebben we 
tijdens de Open Dag ook vooral laten 
zien wat er allemaal mogelijk is aan 
patiëntenzorg”, vertelt Anneke Klok, 
teamhoofd polikliniek Kindergeneeskunde 
en een van de initiatiefnemers van de 
Open Dag. “Patiënten kunnen er terecht 
voor vrijwel alle chronische zorg en 
poliklinische afspraken.”
Bezoekers kregen rondleidingen over de 
poliklinieken en konden zo zelf ervaren 
wat St. Antonius Woerden te bieden 
heeft. Op de poli Cardiologie lieten 
bezoekers hun cholesterol en bloeddruk 

meten en bij St. Antonius Slaapgenees-
kunde kregen belangstellenden meer 
informatie over slaaponderzoeken en 
slapeloosheid.
Bij St. Antonius Orthopedie ervaarden 
bezoekers zelf op een nagemaakte knie 
of schouder hoe een ingreep in zijn 
werk gaat en kinderen haalden bij poli 
Kindergeneeskunde hun meet- en 
weegdiploma. Klok spreekt van een 
groot succes. “Een heel leuke dag. 
We hebben alleen maar positieve 
reacties gehad!”
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Veel strijdlust en felle onderlinge 
duels.

WDS verliest in turbulent duel
WDS - Haastrecht 0-1

Oudewater blijft rode lantaarn bespaard
CVC Reeuwijk - Fusieclub Oudewater 1-0

Op papier zou Haastrecht geen moeite moeten hebben met de wit-hemden in 
Driebruggen, die slechts een punt wisten te behalen uit vijf wedstrijden, maar de 
bezoekers kwamen afgelopen zaterdag tegen een zeer gedreven team te staan. 
WDS had maar één doel en dat was om de nummer vier zonder punten naar 
huis te laten gaan.
In de eerste helft was Haastrecht de meest aandringende ploeg en in de 19e 
minuut schoot Wijnands de 0-1 in de touwen. Na de rust kwam WDS heel sterk 
terug en ging volop in de aanval. Al vroeg moest Dongelmans met twee keer 
geel gaan douchen en dit was niet echt in het voordeel van WDS. Haastrecht 
trok zich terug, sloot de linies en pareerde elke aanval van de thuisploeg. Er was 
geen doorkomen aan en het strijdvolle WDS moest opnieuw het verlies 
accepteren.

De Oudewaterse verdediging had er bij 
vlagen de handen vol aan, met name als 
de Reeuwijkers er een counter uit persten. 
Dat deden ze bijvoorbeeld in de 41e 
minuut van de eerste helft, toen balverlies 
van FCO-aanvaller Bart Griffi oen het 
startsein was van een tegenaanval. 
Drie balcontacten later lag de bal achter 
doelman Arnold de Ruyter en had het 
eerdergenoemde trio zich van zijn taak 
gekweten met Moussa Kallisse als 
bekroner van de aanval over drie 
schijven; 1-0. De voorsprong was meer 
dan verdiend, want de thuisploeg 
presteerde in het eerste bedrijf -met de 
wind in de rug- beter dan de gastheren 
die het van meet af aan moesten stellen 
zonder Wouter van Sprundel.

Niets gecreëerd
In de aanvangsfase speelden beide 
partijen wat aftastend. Oudewater koos 
aanvankelijk voor de diepe bal door en 
over het centrum. Dat leverde niet het 
beoogde effect op doordat de Reeuwijkse 
defensie in de luchtduels goed uit de verf 
kwam. In die fase was Marco Bouwmeester 
aan de overzijde nog het dichtst bij de 
openingsgoal, maar miste hij de voorzet 

Theatraal
Wie van theater houdt had deze wedstrijd 
niet moeten missen. Gelijk het 
profvoetbal bedienen ook de amateurs 
zich steeds vaker van overdreven 
sentiment en theatraal gedrag met als 
doel om tenminste een vrije trap mee te 
krijgen of de tegenstander een gele kaart 
aan te naaien. Jammer genoeg namen 
beide ploegen deel aan dit toneelstukje 
en had arbiter Opdam het heel 
begrijpelijk vaak moeilijk met zijn 
beslissingen.

van De Jong op een haar. Oudewater 
kwam geheel niet toe aan het creëren 
van mogelijkheden. De aanvalsopzetten 
raakten steevast in het ongerede door 
foutieve passes.
CVC-doelman Ruben van Delft kwam 
werkelijk geen moment in de problemen. 
Dat gold ook voor zijn evenknie De Ruyter 
die slechts handelend behoefde op te 
treden bij een tweetal hoekschoppen, 
een slimme loopactie van Bouwmeester 
en een inzet van Kallisse in de 38e 
minuut. Drie minuten nadien viel de 
openingsgoal en liet de doelpuntenmaker 
van dienst het in de 44e minuut lelijk 
afweten na een snelle uitval van de 
gastheren. Kort daarna klonk het signaal 
voor de rust, maar niet nadat doelman 
Van Delft koppend buiten de zestien een 
gevaarlijke situatie had geklaard.

Wissels
Joost Miltenburg verscheen na de 
hervatting centraal op het middenveld en 
spits Sven Rietveld bleef achter in de 
kleedkamer. Miltenburg bracht al in de 
49e minuut Laurens de Vor in scorings-
positie maar handelend optreden van 
doelman Van Delft voorkwam de 

Rood
In de 46e minuut kreeg Marnix 
Dongelmans een tweede gele kaart en 
stuurde hij de speler met rood van het 
veld. Haastrecht moest toen al vroeg 
met tien man verder. WDS nam direct 
het initiatief en ging volop in de aanval, 
maar de bezoekers in ondertal sloten de 
linies en vormden een ondoordringbare 
muur. In de 64e minuut leek WDS op 
gelijke hoogte te komen, maar het lepe 
balletje binnen de zestien van Elwin van 
der Stigchel viel net niet binnen en 
daarbij had Haastrecht geluk met de 
paal. In de 75e minuut werd William 
Tichem geheel terecht met felrood van 
het veld gestuurd na een ontoelaatbare 
charge van achteren. Toen waren 
eigenlijk alle kansen voor WDS al 
verkeken en kon Haastrecht zijn 0-1 
voorsprong tot het eind succesvol 
verdedigen. Toch was het niet een 
geheel onsportief duel en gaven de 
spelers elkaar met wederzijds respect de 
hand na het laatste fl uitsignaal.
WDS blijft op de 12e plek staan, maar 
het getoonde spel en strijdlust geven 
weer hoop voor de volgende wedstrijd 
uit tegen Ammerstol dat slechts een plek 
hoger staat.

gelijkmaker. Voor en na deze 
mogelijkheid miste De Jong de kans op 
2-0 en vloog een voorzet van dezelfde 
speler voorlangs het Oudewaterse doel 
zonder dat ook maar iemand het leder 
wist te beroeren. Ook Bouwmeester 
deelde even nadien in de malaise, zijn 
ploeggenoot Storij haalde de eerste gele 
kaart van de wedstrijd binnen en Menno 
Venhof liet eveneens een mogelijkheid 
op de gelijkmaker aan zich voorbijgaan. 
In de 64e minuut maakten Djardo Boele 
(voor Jasper Kooman) en Mike Rijsbergen 
(voor de aangeslagen De Vor) hun 
entree. Enig nieuw elan leek merkbaar. 
Een voorzet van Nick van den IJssel, een 
‘omhaalvoorzet’ van Venhof en een door 
Van den IJssel getrapte hoekschop die 
door het Reeuwijkse doelgebied vloog, 
leken voor CVC een teken aan de wand.

Clownesk
Nadat Bouwmeester nog even clownesk 
-acteren dat een vrije trap al genomen 
was- de aandacht op zich gevestigd had, 
wisten de bezoekers gejaagd door de 
wind nog wel een zestal corners in de 
boeken te krijgen. Het doelpunt bleef 
echter uit. Nick van den IJssel zag de bal 
via een tegenstander op het dak van het 
doel belanden en een kopbal van Menno 
Venhof (op aangeven van Ivo Anbergen) 
werd met een ultieme beweging door de 
goalie over de lat gewerkt. Dat laatste 
was in de 88e minuut. Onderwijl wist 
CVC’er Lorenzo Stolwijk na zijn 
ploeggenoot Storij en voor Marco 
Bouwmeester een gele kaart te behalen 

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek waren toe aan 
speelronde 7. Voor de meeste clubs was het weer kommer en kwel. 
Alleen Haastrecht wist een zege te boeken. Bij het zwalkende 
WDS werd een 0-1 zege geboekt. Door de zege is Haastrecht 
geklommen naar de derde plaats op de ranglijst. WDS blijft 
vooralsnog op plaats 12 steken met slechts 1 puntje uit 6 duels.
Montfoort SV’19 hield dankzij een 1-1 gelijkspel een punt over 
aan het bezoek bij Nieuw-Lekkerland. Zodoende kan de ploeg 
zich in de middenmoot handhaven.
FC Oudewater blijft na de 1-0 nederlaag bij CVC Reeuwijk 
steken op slechts één overwinning in zeven wedstrijden.
Op de ranglijst is de ploeg in zwaar weer terecht gekomen. 
Met slechts 4 punten uit 7 wedstrijden staat de ploeg op plaats 
13 en presteert alleen FC Oegstgeest (3 uit 7) nog slechter.
Linschoten blijft na de 2-4 thuisnederlaag tegen Bodegraven 
hekkensluiter in 4B. Er werd in zes wedstrijden slechts één 
schamel puntje behaald.
De wedstrijd tussen SPV’81 en Stolwijk werd afgelast.

VOETBALWEEKEND
door Joop Kurver

Zaterdagprogramma 9 november
Montfoort S.V. ‘19 - Kloetinge 14.30
FC Oestgeest - FC Oudewater 14.30
Linschoten - Kamerik 15.00
VV Haastrecht - Stolwijk 14.30
Moerkapelle - SPV ‘81 14.30
Ammerstolse SV - WDS 14.30

ZATERDAGVOETBAL
Nieuw Lekkerland - Montfoort S.V.’19 1-1
Afgelopen zaterdag moest Montfoort SV’19 op bezoek bij Nieuw 
Lekkerland, de ploeg die vorige week voor het eerst puntverlies opgelopen 
had tegen Kloetinge. De herfststorm zette fl ink aan en de harde wind blies 
schuin over het verouderde kunstgrasveld, waardoor goed voetbal een 
lastige opgave werd. Montfoort SV’19 probeerde nog verzorgd voetbal te 
spelen, maar de thuisploeg pompte vanaf minuut een de bal naar voren en renden er als 
jonge honden achteraan. In de 10e minuut werd een vrije trap van Nieuw Lekkerland door 
alles en iedereen gemist en belandde zo maar in het doel, 1-0. Een fl inke domper, maar 
Montfoort rechtte zijn rug en het veldoverwicht bleef.
In de tweede helft kreeg Montfoort de wind in de rug en werd steeds gevaarlijker. In de 60e 
minuut lepelde Denny van Loen, na een lange bal van keeper Jack Wilson, alleen voor de 
keeper de bal rustig in het net. De 1-1 stond op het scorebord en Nieuw Lekkerland kwam 
vrijwel niet meer van de eigen helft. Dit was dan ook de fase waarin de overwinning binnen-
gesleept had kunnen worden. Montfoort SV’19 kreeg kansen om de wedstrijd te beslissen 
maar het zat wederom niet mee. Een hard schot van Daan v.d. Poll kwam precies op het 
hoofd van een verdediger die de bal van de lijn kon werken. Aan de andere kant moest 
uitgekeken worden dat er uit de spaarzame counter niet gescoord zou kunnen worden. 
Al met al een moeilijke wedstrijd waarna een dik verdiend punt mee naar huis werd 
genomen. Met een gedeelde 6de plaats is de weg omhoog weer gevonden en is duidelijk 
geworden dat de verschillen klein zijn in de eerste klasse C. Komende zaterdag komt de 
grote titelfavoriet en koploper Kloetinge op bezoek in Montfoort.

www.vvhaastrecht.nl

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 9 november - 14.30 uur

Haastrecht
Stolwijk

Overbeek Container Control bv

OCC

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT
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Na afloop van de wedstrijd komt Master Stu optreden 
en worden de hapjes aangeboden door Het Witte Hof.
Vanaf 17.30 uur heerlijke Surinaamse broodjes kip te koop!

Er stond een straffe frisse wind op het 
Sportpark Wierickeweide, maar op een 
paar spetters na bleef het gelukkig droog. 
Scheidsrechter de heer Piet Opdam
fl oot om 14.30 uur voor aanvang van 
de wedstrijd. De soms wat onduidelijk 
fl uitende onpartijdige zou geen makkelijk 
middag krijgen. 
De fanatieke WDS-aanhang spoorde hun 
team onstuimig aan in deze behoorlijk 
felle wedstrijd.

Joep Wijnands
Beide partijen begonnen strijdvaardig 
en in de beginfase golfde het vaak 
rommelige spel heen en weer. 
Met de harde wind in de rug werden de 
Haastrechters wel wat sterker en 
regelmatig gevaarlijk voor het doel van 
de thuisploeg. In de 19e minuut werd op 
rechts Tijgo Vianen weggestuurd die na 
zijn snelle uitbraak een strakke voorzet gaf 
die door alles en iedereen werd gemist. 
Behalve door Joep Wijnands die, naar 
binnenkomend de bal bij de tweede paal 
snoeihard langs doelman Jan Boerefi jn 
schoot, 0-1.WDS liet zich niet van de 
wijs brengen en pakte direct de strijd 
weer op.

Hans Simon
Dat resulteerde in de 27e minuut in een 
grote mogelijkheid. Na een toegekende 
vrijetrap werd de bal in de doelmond 
gebracht en sprong de sterk spelende 
Hans Simon boven iedereen uit en kopte 
snoeihard tegen onderkant lat, waarna 
het leder zonder over de doellijn te 
komen weer in het veld belandde. Vier 
minuten later schoot Thijmen Raateland 
uit een vrije trap de bal op de paal, die 
terugkaatste maar in de rebound verder 
niets opleverde. Met een 0-1 ruststand 
gingen de ploegen naar de kleedkamers 
voor de warme thee.

door Gerard van Hooff

en onderging de Oudewaterse invaller 
Boele eenzelfde lot. Moussa Kallisse had 
eerder (minuut 85) de wedstrijd volledig 
op slot kunnen gooien. Hij liet dat na. 
Na 94 minuten hield de goed leidende 
scheidsrechter Kaijen het voor gezien.
Omdat ook fusieclub Oegstgeest geen 
punten binnenhaalde, bleef Oudewater 
de laatste positie bespaard. Volgende 

week is Oegstgeest thuis de tegenstander. 
Deze wedstrijd is omgezet in verband met 
de festiviteiten rond de carnavalsprins 
van 2020. Het binnenhalen van de 
punten wordt met de week urgenter, 
mede gezien het feit dat er in de aanvang 
van de competitie met name gespeeld is 
tegen ploegen uit het rechter rijtje.

Geen drukfout op het wedstrijd-formulier. Het jaartal 1972 dat tussen haakjes 
achter de naam Marco Bouwmeester stond was conform de waarheid. 
Een 47-jarige linkerspits die zonder al teveel fantasie de vader had kunnen zijn 
van enkele verdedigers bij fusieclub Oudewater. De youngsters aldaar konden 
bogen op 2000 als geboortejaar, terwijl Menno Venhof met 31 jaar de ‘veteraan’ 
aan Oudewaterse zijde was. Naast Bouwmeester functioneerde Moussa Kallisse 
(36 jaar) als tweede spits en zorgde de slechts 24-jarige Sven de Jong voor de 
bevoorrading van dit door de wol geverfde tweetal.
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MULTI-TUIN EN LANDSCHAP

Ben jij onze nieuwe collega?

3	VOORMAN / VAKMAN
Voor aanleg van onder andere
beschoeiingen, bruggen, tuinen, speelterreinen,
groenvoorzieningen en bestratingen.

Met passie voor het opleiden van leerlingen.

Voor meer informatie bel of mail Egbert Hogendoorn
via 06-51336589 of e.hogendoorn@multituin.nl

Interieurverzorg(st)er
gezocht voor in Linschoten

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste interieurverzorg(st)er voor diverse 
schoonmaakwerkzaamheden op een nieuw object in Linschoten.

• Ben jij minimaal 21 jaar?
• Woon jij in Linschoten of in de buurt van Linschoten?
• Ben jij van maandag tot en met vrijdag beschikbaar 

vanaf 17.00 uur?
• Ben jij een gemotiveerd persoon 

en heb je enige schoonmaakervaring?
• Beheers je de Nederlandse taal goed 

in woord en geschrift ?
Reageer dan op onze vacature!
Adres: Meridiaan 30 - 2801 DA Gouda
Tel. : 0182 - 615311
Website : www.heuvelman-schoonmaak.nl
E-mail : vacatures@heuvelman-schoonmaak.nl

Heuvelman
omdat 
schoonmaken 
een vak is

Laan van Overvliet
17.00 - 19.30 uur • maandag t/m vrijdag • per direct

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57 
3425 ES, Snelrewaard

Mail naar: 
info@bogrobv.nl

WIJ ZOEKEN:
  Coördinator technische installaties
  Werkvoorbereider service
  (Leerling) Monteurs

Vragen? Bel:
0348 566 000

Bogro is een vooruitdenkend totaalinstallateur op het gebied van 
centrale verwarming, mechanische ventilatie, koeling en loodgieterswerk.

Bogro is een servicegerichte en landelijk opererende organisatie met ca. 
130 medewerkers regionaal verspreid over 4 vestigingen. Door toenemende 
werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor onze 
vestiging Snelrewaard. 

Voor sollicitatie kunt u reageren 
via werkenbijbogro.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

CessibonCessibonPROJECTKOOR
PROJECTKOOR

Cessibon & MuSo 
met concerten Dromen
zaterdag 9 en zondag 10 november

Goudse Schouwburg
Al 1.000 kaarten verkocht!

Ben jij er nog niet bij? Het kan nog!
www.cessibon.nl

Wij organiseren weer een wijnactie!
Zie www.kenia-project.nl

ZATERDAG 9 NOVEMBER 
VAN 14.00 TOT 16.30 UUR

WIJNPROEVERIJ 
in de Hoeksteen bij de Grote Kerk in Oudewater, 
m.m.v. Grandi Vini • Daar kunt u ook bestellen!

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG
in de buitengebieden van Oudewater en Hekendorp.

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg
Zelf inleveren:

ma. t/m za. bij fam. Slingerland,
Goudse straatweg 17, Oudewater

Stichting Verenigingsgebouwen Herv. Gem. Oudewater

Marcel Heijmans 30 jaar in Oudewater!
Bedankt voor 30 jaar betrokkenheid, enthousiasme 

en sponsoring voor onze vereniging!
Alle leden en vrijwilligers van  

Scouting Jorisgroep Oudewater

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

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

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Wil je een oplossing voor 
wat er met je waardevolle 

sieraden gebeurt na je 
overlijden?

Bel gerust met Ella!

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie ■ Storingsdiagnose
 alle automerken ■ Airco service
■ APK  ■ Banden en uitlaten
■ Schadeherstel  

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 
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Papenhoe� aan 3  3421 XM Oudewater  0348 562 011  faaywonen.nl 
Zaterdag geopend tot 17.00 uur

8+9NOV.
WINTER
DEALS! 
KORTING OP BOXSPRINGS, 
DEKBEDDEN, OVERTREKKEN, 
KUSSENS... EN MEER!

Het zijn Golden Days, Relaxing Nights bij Faay wonen! Dat 
betekent volop korting op bedden, boxsprings en bedtextiel. 
Reden genoeg om vrijdag 8 en zaterdag 9 november naar 
onze winkel te komen en te pro� teren van veel voordeel. 
Zo zit u er deze winter lekker warm bij!

mooie korting op 
woonaccessoires

van het aankoopbedrag 
shoptegoed bij aankoop van bed 

-50% 10%

op alle 2e ESSENZA 
overtrekken en hoeslakens

VR 8 NOV: OPEN TOT 21.00
ZA 9 NOV: GRATIS ADVIES 
VAN NOX SLAAPADVISEUR

shoptegoed bij aankoop van bed 

Sfeer 
in huis!

win
actie

maak kans op 
luxe bedtextiel!

CONTACTGEGEVENS
Telefoon (0182) 39 65 71
info@hoogendoornhout.nl
www.hoogendoornhout.nl

ONZE ADRESGEGEVENS
Hoogendoorn Hout
Pascalstraat 4
2811 EL Reeuwijk

VOLG ONS VIA
 Facebook/hoogendoornhout
 @hoogendoornhout
 Hoogendoorn Hout

Maak kennis met Hoogendoorn Hout!

Onze klanten zijn onder andere:
- Grond-, weg- en waterbouwbedrijven
- Aannemingsbedrijven
- Loonbedrijven
- Hoveniers
- Waterschappen
- Overheden
- Particulieren

Wij beschikken over:
- Breed & diep assortiment hout
- Binnen- en buitenopslag
- Productiewerkplaatsen
- Houtbewerking machines
- Geoutilleerde winkel
- Mogelijkheid in maatwerk (prefab)

Hoogendoorn Hout is een leverancier van (hard)hout, houtproducten en hieraan gerelateerde artikelen. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door deskundig advies, ongekend veel mogelijkheden in maatwerk en een 
snelle levering van grote en kleine hoeveelheden kwaliteitsproducten.

Omdat wij zelf beschoeiingschotten maken, hout schaven, eigen transport hebben en beschikken over grote voorraden, kunnen wij snel leveren.
Ons hout is onder andere verwerkt in bovenstaande projecten. 

Interesse? Neem contact op met onze verkoop. 
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