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Evenementenkalender April
Stadspenning voor Connie Hagoort
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Lifestyle Event Montfoort op zondag
Uitslag verkiezingen Krimpenerwaard
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Haastrecht doet goede zaken

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

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

Boomfeestdag voor ‘het Kompas’
Het is te hopen dat de kinderen van
basisschool 'het Kompas' in Montfoort
de schoenen bij de schooldeur of bij
binnenkomst thuis uitgetrokken
hebben. Het regende minder hard
dan we de afgelopen weken gewend
waren, maar de motregen zorgde
ervoor dat de kluiten bagger prima
aan de schoenen bleven hangen.
De kinderen van groep 6 en 7 lieten zich
op 20 maart niet door de regen uit het
veld slaan. Er werd gespit en geplant dat
het een lieve lust was. Ze hadden het
prima naar hun zin. Voor een met
betonnen blokken van 2400 kilo per stuk
opgetrokken wal, werden wilde wingerds
en struiken geplant. Die gaan ervoor
zorgen dat er een groene (en in de herfst
rode) natuurlijke afscheiding ontstaat
tussen het terrein van de oude
steenfabriek IJsseloord en het terrein
van de firma Snel in Montfoort.
Het Kompas vierde de boomfeestdag een
week na de landelijke dag vanwege een
dubbele agenda. Directeur Hoepel
meldde; "Wij doen als school graag mee
met de nationale boomfeestdag omdat
momenteel natuur en klimaat belangrijke
thema's zijn".
Naast het planten van de struiken en de
wingerds kregen de kinderen ook een
rondleiding door de oude steenfabriek.

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
advocaten voor
het MKB
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

door Siem van der Burg

De interesse in de geschiedenis van de
steenfabriek was groot. Ze hingen aan de
lippen van 'Polderprof' Klaas-Hemke van
Meekeren, die de conceptontwikkeling
en planvorming van de locatie begeleidt.
De betrokkenen bij het boomfeestfestijn,
Sylvia Benschop van het platform
Duurzaam Montfoort, Johan Nijzink van
de gemeente Montfoort en Leo van de
Berg van de Werkgroep Behoud
Lopikerwaard, keken terug op een
geslaagde boomfeestdag. "Nu maar
hopen dat we het vol kunnen houden",
zei Sylvia Benschop. "Dat we volgend
jaar elk kind van groep 7 van de
basisscholen minimaal een boom
kunnen laten planten in Montfoort".

HLTC Bergvliet viert gouden jubileum
De aanleg van twee padelbanen zou een mooi jubileumgeschenk zijn
Met het hijsen van de officiële jubileumvlag wordt op zaterdag 30 maart gestart
met de viering van het 50 jarig bestaan van Haastrechtse Lawn Tennis Club
´Bergvliet´. Vooraf is er om half twee een tosstoernooi. Als de vlag rond vier uur
in top is gegaan, is er tot zes uur nog een gezellig samenzijn onder het genot
van een hapje en een drankje. Heel feestelijk wordt het als de leden op baan
3 het cijfer 50 gaan formeren. Dit wordt dan met een drone in beeld gebracht
en verspreid.
Richard Budnick van de jubileumcommissie vertelt dat op zaterdag
31 augustus de grote feestdag is met
een toernooi voor leden en oud-leden.
Na afloop is er een maaltijd.
In de avonduren is er een groot feest
met een liveoptreden. Verder zullen er
nog enkele jubileumactiviteiten zijn.
Anke Barendrecht, lid van het eerste
uur, vertelt dat tennisclub Bergvliet een
rijke geschiedenis heeft. Haastrecht had
eind jaren zestig veel nieuwe inwoners
en in gesprek met elkaar ontdekten ze
dat er behoefte was aan een tennisclub.
Sommigen speelden al bij Be Quick in
Gouda. In 1969 richtten Oene Blom,
Joost Karhof en Chris Boers de
tennisclub ´Bergvliet´ op. Het duurde
enkele jaren eer er getennist kon
worden. Er waren twee problemen.
Allereerst werkte de gemeente
planologisch niet mee. Dank zij de
Stichting Bisdom van Vliet werd dit
probleem opgelost. Ten tweede waren
het de financiën. Door het uitgeven van
ledenobligaties en flinke giften kwam de
weg vrij om het tennispark te realiseren.
Er kwamen twee banen en Oene Blom

had in Bilthoven voor een zacht prijsje
een houten directiekeet op de kop weten
te tikken en deze werd tot een gezellig
clubhuis omgebouwd.
Oene Blom was de eerste voorzitter van
Bergvliet. Hij werd al heel snel opgevolgd
door Nanko Dijkveld Stol. Daarna
volgden nog velen. Nu heeft Bert van
Noord het voorzitterschap in handen.

Opening tennisbanen

Op 1 april 1972 opende de toenmalige
burgemeester van Haastrecht, de heer
Cnossen de nieuwe tennisbanen.
Leuk detail is dat Huug Barendrecht, de
driejarige zoon van Anke de burgemeester
de sleutel voor de opening mocht
aanbieden, waarbij hij de sleutel van zijn
kussentje liet glijden en op een speelse
wijze de burgemeester de sleutel wist te
overhandigen.
Vanwege de groei van het ledenbestand
is men van twee naar vier banen gegaan.
In april 1975 werden deze door
wethouder Barend de Graaf in gebruik
gesteld. Bij die gelegenheid werden ook
het clubembleem en de clubvlag
geïntroduceerd.

door Cees Reichard

Het nieuwe clubgebouw

In het eerste lustrumjaar 1977 werden
de plannen gesmeed voor het huidige
clubgebouw. Aan het eind van dat
tennisseizoen werd het oude clubgebouw
afgebroken en met de bouw van het
nieuwe begonnen. Erg trots was men
toen burgemeester Van der Linden in
het voorjaar van 1978 het door de
leden aangeboden naambord aan de
gevel onthulde. Inmiddels zijn er zes
banen die allemaal van verlichting zijn
voorzien.
De financiële situatie van de tennisclub
is op dit moment gezond. Aan het begin
van het nieuwe seizoen is er een lichte
toename van leden, ook jeugdleden.
De teller staat nu op 340.
In de succesvolle jaren toen er net zes
banen waren, was het ledenbestand
540. Er was zelfs een wachtlijst.
Die tijden zijn voorbij.

Zelfwerkzaamheid

Richard en Anke vinden dat de tennisclub
gekenmerkt wordt door een grote mate
van zelfwerkzaamheid. Het meeste werk
wordt door de leden zelf verzorgd.
Dit gaat hoofdzakelijk via allerlei
commissies. Aan het begin van dit
nieuwe seizoen worden elke zaterdag
onder leiding van Arnout Schröder de
banen onderhouden.
De TTC (Tennis Technische Commissie)
verzorgt alle wedstrijden, waaronder de
competities en toernooien. Voor de
vereniging is ook de Jeugdcommissie
erg belangrijk. Zij verzorgt trainingen,
jeugdcompetitie, de wedstrijden en het
jaarlijkse tenten- kamp. En we mogen
de Barcommissie niet vergeten die voor
het natje en het droogje zorgt.

Activiteiten

Anke Barendrercht en Richard Budnick zijn volop bezig met het jubileum.

Bergvliet kent heel wat jaarlijkse
terugkerende activiteiten. We mogen
hierbij denken aan de Parkcompetitie,
de clubkampioenschappen, 2Orange
Open en 40+ toernooi. Evenementen
waar steeds een grote belangstelling
voor is.
De wens van de vereniging is om twee
padelbanen voor het Padel Tennis te
realiseren. Er is hiervoor een commissie
ingesteld om te onderzoeken of dit
financieel haalbaar is. Men hoopt hier
spoedig duidelijkheid over te krijgen.
Het zou voor de tennisclub een mooi
jubileumgeschenk zijn.

Oudewater weer schoon
Afgelopen zaterdag was de Landelijke Opschoondag.
In heel Oudewater werden straten geveegd en ramen gelapt.
Ook de binnenstad werd grondig aangepakt.
Het was al vroeg dag in het centrum van
Oudewater. Vanaf 07.30 uur gingen
zo'n dertig vrijwillige schoonmakers
gewapend met bezems en afvalgrijpers
aan de slag. Initiatiefneemster Bianca
Vlooswijk ('t Kaasmeisje) had een
overzichtelijke planning gemaakt,
iedereen had zijn eigen stukje binnenstad
om schoon te maken. Natuurlijk waren er
de winkeliers die hun straatje
schoonveegden. Ook buurtgenoten,
stagiaires en een aantal meiden van een
voetbalteam waren vroeg opgestaan
voor de Landelijke Opschoondag.
Zelfs wethouder Bas Lont veegde de
straten. Hij had zijn kinderen
meegenomen, die ook fanatiek met een
grijper het vuil van de straten raapten.
Het was een gezellig gebeuren in de

door Ellen van Leeuwen

stad. Bianca: "Het was gewoon heel
leuk om met z'n allen zo vroeg in de
weer te zijn. We kregen veel positieve
reacties van voorbijgangers!"
Na de arbeid werden de schoonmakers
getrakteerd op koffie en taart.
Wethouder Lont sneed samen met
Pleun, de dochter van Bianca, de taart
namens de gemeente aan.
De Landelijke Opschoondag is een
initiatief van Nederland Schoon en
wordt elk jaar in het voorjaar
georganiseerd.
Op www.supportervanschoon.nl kunt u
laten weten dat u (een deel van) uw
buurt gaat schoonmaken. Wie weet
sluiten uw buurtgenoten aan!
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Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 31: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 31: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 31: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 31: 09.00 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 31: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 31: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 31: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. D.M. van de Linde
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 31: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 30: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 31: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 31: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 31: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. A.J. Kunz

Voorjaarsmarkt
in Polsbroek

Op D.V. zaterdag 30 maart
vindt van 10.00 tot 14.30 uur
de voorjaarsmarkt van stichting
Ontmoeting plaats bij de
kaasboerderij van de familie Verweij,
Zuidzijdseweg 142a in Polsbroek.
Er zijn meer dan dertig kramen met o.a.
tuinplanten, fruit, kaas, tassen, sieraden,
boeken, fotokaarten, gebak, lekkere
etenswaren, en creatieve spullen.
Ook is er van 11.00 tot 12.00 uur een
kleedjesmarkt, waarvan de helft van de
opbrengst voor Ontmoeting is.

Taartwedstrijd

Vrijdagavond 29 maart tussen 19.00 en
20.00 uur mag je je mooiste en lekkerste
zelfgebakken taart brengen. Deze worden
beoordeeld door de bakkersjury, en
verkocht op de markt.

KERKBERICHTEN

Evenementenkalender
MAANDAG

1

Evensong in Montfoort

Op zaterdag 30 maart is er vanaf
20.00 uur een Evensong in de
Grote- of St.-Janskerk te Montfoort
met samenzang in het koor van de kerk
met medewerking van projectkoor
‘Sintjanmontfoort’ o.l.v. Peter de Jong
en op orgel Kees van den End.
De toegang is gratis. Wel is er een
collecte bestemd voor Woord en Daad.

Reisconcert mannenkoor
Zanglust Linschoten

Er moesten stoelen worden bijgezet. De zaal van ‘t Kruispunt in Linschoten liep
vrijdagavond 22 maart helemaal vol. Zanglust gaat begin mei haar vierjaarlijkse
concertreis maken die dit keer leidt naar het gebied van de Moezel in Duitsland,
Trier en omgeving. Ze hebben van de opbrengst van hun oliebollenacties een
knots van een bus gehuurd die de ruim vijftig leden van het koor en hun
partners gaat vervoeren. De aanwezigen kunnen niet allemaal mee, maar
kregen wel een ‘voorproefje’ van wat de mannen van Zanglust daar ten gehore
gaan brengen.

2

-

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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

25 jaar lid

Na de pauze werd spontaan een heel
bijzondere meerstemmige versie van
‘lang zal hij leven’ ingezet.
Voorzitter Kees de Vink werd gehuldigd,
omdat hij 25 jaar bij de vereniging is.
Hij kreeg een insigne op het revers
opgespeld en een oorkonde overhandigd
door burgemeester Van Hartskamp.
De zangers van ‘Zanglust’ straalden trots
uit op hun koor. De voorpret is er.
Mocht dit aanstekelijk werken dan
kunnen nieuwe mannen zich melden om
lid te worden. Nieuw en met name jong
bloed is altijd welkom bij het koor.
Op maandagavond wordt er geoefend in
de kantine van Houthandel de Goederen
in Linschoten. Meer informatie over het
koor is te vinden op www.zanglust.nl

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

3

4

-

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

MONTFOORT

Benefietdiner Keniaproject. Voor 35 euro kunt u een
driegangendiner nuttigen bij de deelnemende
restaurant. Van de opbrengst per couvert gaat
20 euro naar de stichting Keniaproject van Teus en
Leny Bos, een ANBI erkende goede doelen stichting
uit Oudewater. De stichting ondersteunt het
HURUMA kinderhuis in Eldoret. Kom gezellig dineren
met uw partner of vrienden, vriendinnen, uw hobby-,
sportclub of met collega’s en steun het goede doel.
De reservering loopt via de deelnemende restaurants.
De deelnemende restaurants zijn: Hotel restaurant
Abrona, 0348-567466; 3 Keuken & Bar, 0348-723923;
Eetcafé Lumière, 0348-560004; HEX, 06-83898441

OUDEWATER

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

OUDEWATER

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

HAASTRECHT

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

OUDEWATER

5
ZATERDAG
6
-

Klaverjassen bij De Geelbuik. Extra kaartavond
in het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur.

OUDEWATER

Kerkenveiling in ‘t Kruispunt. Het is een gezamenlijk
initiatief van de Protestantse kerk en de Katholieke
Parochie. Het belooft weer een groot feest van loven
en bieden te worden, waar o.a. appeltaarten en
tekencursussen te koop zijn.

LINSCHOTEN

en zondag 7
Opening nieuw seizoen Stadsmuseum.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Opening van de tentoonstelling ‘Oudewater in
roerige tijden’. Gratis toegang.

OUDEWATER

Massale koor en samenzangavond.
Vanaf 19.30 uur in de Grote of St- Janskerk m.m.v.
mannenkoor Rehoboth uit Geldermalsen en de
Bovenstemgroep Montfoort. Appèlwoord Ds. A.
Simons. Toegang gratis. Er is wel een collecte t.b.v.
G.Z.B. project Hoop voor vluchtelingen.

MONTFOORT

Voorjaarsconcert muziekvereniging Concordia.
Vanaf 19.30 uur in verenigingsgebouw
De Grote Haven. Voor informatie of reservering kunt
u mailen naar info@concordiahaastrecht.nl

HAASTRECHT

Matthäus Passion J.S. Bach. Vanaf 19.30 uur in de
Grote- of St. Michaëlskerk. Laat u meevoeren met
deze uitvoering door het Ars Musica Concertkoor en
Orkest en ontdek hoe tekst en muziek samen
ongekende emotie, rust en verstilling oproepen.

OUDEWATER

4Eenakterfestival. Vijf afwisselende voorstellingen
op één avond. Theater, poëzie en humor
vanaf 20.15 uur in Theater Concordia. Deelnemers dit
jaar zijn Artoha, Rood Theaterproducties,
De Theaterbakkerheij en De Schijnwerper.
Kaarten zijn te bestellen via www.deschijnwerper.nl,
aan de deur of telefonisch via 0182-502652.

HAASTRECHT

ZONDAG

7

-

SEM

DRUKKERIJ

Kinderkledingbeurs. Verkoop van mooie tweedehands
kinderkleding van 09.00 tot 12.00 uur in het St Josephgebouw. Inbrengen kleding maandag 1 april.
Info: www.kinderkledingbeursmontfoort.nl

VRIJDAG

JAZZ

zoon van Roy en Kim Miltenburg
broertje van Mex
Oude Touwfabriek 64
3421 XZ Oudewater

OUDEWATER

DONDERDAG

Op zondag 10 maart 2019
dochter van
Ron van der Burg en
Anne Stekelenburg
Heeswijk 113
3417 GP Montfoort
Op zondag 10 maart 2019
LOLA Hanna
dochter van Jeoffey en
Marloes Vermeij
zusje van Vince en Cato
Dijkgraaflaan 2
3421 XE Oudewater
Op zaterdag 16 maart 2019
SVEN Nicolaas Theodoor
zoon van Arjen en Eveline Verweij
Hennepakker 5
3421 JJ Oudewater
Op woensdag 20 maart 2019
ROSANNA Rianne Fleur
dochter van Adriaan van Vliet en
Diana van Vliet-Kromwijk
zusje van Laurens, Ilse, Rianne
en Jochem
Damweg 25
3421 GS Oudewater
Op donderdag 21 maart 2019

t/m donderdag 18 - Tentoonstelling Herman de Man.
De tentoonstelling toont o.a. originele manuscripten,
eerste drukken, bijzondere uitgaven, alsmede beelden
uit het leven van de dichter, die in 1946 bij een
vliegtuigongeval om het leven kwam en begraven ligt
in Oudewater. De tentoonstelling is te zien van
maandag t/m zaterdag gedurende de openingstijden
van de bibliotheek van 14.00 tot 17.00 uur, en op
woensdagochtend en zaterdagochtend in het
Cultuurhuis van Oudewater.

WOENSDAG

door Siem van der Burg

Tijdens dit bijzondere jaarconcert van
Mannenkoor Zanglust Linschoten gingen
de aanwezigen een beetje ‘mee op reis’.
In een twee uur durend programma,
onder leiding van dirigent Jelte
Veenhoven, werden zeer gevarieerde
stukken a capella ten gehore gebracht,
die ook tijdens de concertreis zullen
worden gezongen.
Van ‘Morning has broken’ van
Cat Stevens, ‘Ave verum corpus’ van
Mozart’, het Chianti lied van Siegel &
Winckler, tot het ‘het Ave Maria’ van
Arcadelt en ‘Vrede’ van Fischer.
De liederen werden afgewisseld met
sprankelende harpmuziek, gespeeld door
harpiste Regina Ederveen.
Een diapresentatie met een enthousiaste
toelichting van secretaris Johan de Jong
gaf een mooie indruk van de imposante
kerken en plaatsen waar gezongen zal
worden.

April

DINSDAG

Ouderenmorgen bij de
Hervormde gemeente

Dinsdag 2 april laat de heer
Peter Versloot dia’s zien over
‘Monumenten van Montfoort’ en hij zal
hierover het een en ander vertellen.
Dit gebeurt tussen 10.00 en 12.00 uur
in het Rehoboth gebouw (naast de
Hervormde Kerk).
De toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom vanaf 09.30 uur!

26 MAART 2019

-

Voorjaars weidevogel wandeling.
Wat is er mooier dan op een vroege zondagmorgen
in alle stilte vogels te bekijken in het prachtige en
vogelrijke gebied De Hooge Boezem. Gids en
vogelkenner Maurice Kruk begeleidt deze wandeling.
We starten om 09.00 uur vanaf het Concordiaplein.
Aanmelden kan via info@abeloffice.nl

HAASTRECHT

Polderwandelingen: VII, Damweg/Kerkepad.
(Let op: start tussen Oudewater en Polsbroekerdam).
Vertrek om 11.00 uur vanaf parkeerplaats
Natuurgebied Willeskop. Tijdsduur ± 3 uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar
06-52244602 of 06-12650009.

MONTFOORT

Jeugdcircus Acrobatico: Foresta Magica.
Vanaf 14.00 uur in Theater Concordia*. Acrobatico is
een heel bijzonder jeugdcircus! Met elkaar circus
maken betekent niet alleen maar kunstjes leren.
Het gaat ook om samenwerken, op elkaar
vertrouwen, creatief zijn, blijven oefenen tot je iets
kunt en daar terecht heel trots op zijn. Maar samen
circus maken betekent vooral: veel plezier!

HAASTRECHT

t/m zaterdag 20
Beeldententoonstelling Kunstenaars Collectief.
Door 28 creatieve mensen zijn prachtige beelden
vervaardigd van de stammen van de twee statige
kastanjebomen op het Kasteelplein.
De werkstukken zijn op werkdagen tussen 09.30 en
16.00 uur voor iedereen gratis te bewonderen in de
hal van het Huis van Montfoort.

MONTFOORT

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

Joop van Vliet B.V.

MAANDAG 22 APRIL

Familievoorstelling

ASSEPOES 4+
Zondag 31 maart . 14.00 uur
Een sprookje om bij weg te dromen.
Entree kinderen (vanaf 4 jaar): € 5,00
Entree vanaf 12 jaar: € 7,50

TREK JE MOOISTE

PAASBRUNCH

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Vier Pasen op Fort Wiericke rschans
met ee n hee rlijke brunch
van 10.30 tot 13.00 uur

€ 27,50 p.p. | van 4 t/m 12 jaar € 13,75 |
tot 4 jaar gratis
Kijk op www.fortwierickerschans.nl
voor meer informatie

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

prikbord

Reserveren kan tot en met 15 april.

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Zuidzijde 132 • Bodegraven • 0172 611 366
info@fortwierickerschans.nl

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.

PRINSENPAK OF PRINSESSENJURK AAN
EN WIE WEET WIN JIJ EEN LEUKE PRIJS!!

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Kaartverkoop via Muziekhuisoudewater.nl

muziekhuisoudewater.nl
DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?
Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via
DE IJSSELBODE
MARK.SCHILDER@PLANET.NL
HET BLAD DAT
Wij zorgen voor vakschilders
en de beste garantie.

Administratiekantoor gericht op het MKB,
de ZZp’er en de startende ondernemer.
Ook voor particulieren de jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting en aanvraag toeslagen.

voor een heldere
financiële aanpak
Nel van Leeuwen- de Vries
06-41289397
administratie@nelsoffice.nl

Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
M 06-22971402

T 0348-564143

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar
en hoofdzakelijk particulier bewoond

• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

Tenniscursus voor circa

50-plussers (beginners)
Kosten: e 55 (incl. gebruik tennisbaan)

Waardsedijk 77
3425 TC Snelrewaard
www.nelsoffice.nl

Rackets: gratis te leen

Info: Leo Henkes, lam.henkes@planet.nl
0348-563192 of 06-27365747

LEREN SKATEN
BIJ S.V.O.?

AHLES

S.V.O. organiseert SKATECLINICS op
zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april.

en

Toyota Yaris 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Toyota Corolla Verso 1.8 - 7 persoons . . . . . . . . ‘06
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Citroën C3 1.4 Ambiance - automaat - 64.000 km ‘07
Suzuki Wagon R 1.3 - automaat - airco - 111.610 km ‘06
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . ‘08
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07

organiseert


Iedere woensdag vanaf 24 april
vanaf 10.30 uur ... 8 lessen.
Je hebt nog 6 dagen om je aan te melden!

GESPELD WORDT....

Mark Luuring

Tennisvereniging
de Heksenmeppers

e 7.450,e 5.950,e 4.250,e 13.950,e 5.450,e 4.450,e 4.200,e 4.800,e 3.500,-

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

Van 18.00 tot 19.00 uur is iedereen van 5-12 jaar
die kennis wil maken met inline-skaten van harte
welkom. Kom langs op de skeelerbaan van
Oudewater en probeer het!
Nog geen skeelers en bescherming in bezit?
Geen probleem! Dit is te leen bij S.V.O.
Meer informatie of aanmelden voor de clinics?
Mail naar jeugdskaten@svooudewater.nl
of kijk op de www.svooudewater.nl

TE KOOP, MODERNE TUSSENWONING

OUDEWATER / SCHAKENBOSDREEF 34

Fijne moderne lichte tussenwoning met aanbouw, compleet af in de wijk Klein Hekendorp.
Woonoppervlakte ca. 125 m2 met drie slaapkamers, moderne badkamer en ruime zolder.
Eventueel te gebruiken voor nog één of twee slaapkamers.
Keurig onderhouden tuin met stenen berging en achterom.
Vrij uitzicht en op loopafstand van het centrum, supermarkt, speeltuin en basisscholen.
Ruim voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Vraagprijs vanaf e 320.000,- k.k.
Voor meer info, bel 06-29506124
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Uit de Raad van 14 maart

OUDEWATER

Overige agendapunten

Winnaars

door Otto Beaujon

Landelijk mag Baudet de grote winnaar van de verkiezingen zijn, in Oudewater
zijn er twee grote winnaars: Ben van Winden kreeg 560 voorkeurstemmen bij
de waterschapsverkiezingen. De andere grote winnaar is Ad de Regt.
De oud-wethouder van Oudewater en IJsselstein en informateur/formateur in Woerden
en Vijfheerenlanden kreeg alleen al in Oudewater 489 voorkeurstemmen, dat is exact
tien procent van alle in Oudewater uitgebrachte stemmen, en veertig procent van het
totaal aantal stemmen voor het CDA in Oudewater. Ook in Woerden (54 voorkeurstemmen), IJsselstein en Vijfheerenlanden kreeg De Regt bijval, in totaal van 640
stemmers in de provincie. Voor de andere verkiezing van de dag, het waterschap,
kreeg Ad de Regt in Oudewater 398 voorkeurstemmen. Het succes bij deze beide
verkiezingen zal De Regt zoet gesmaakt hebben: waar de Oudewaterse gemeenteraad
hem ooit te lastig vond, blijkt dat de burgers van onze stad dat niet vergeten te zijn, en
hebben andere gemeentes, het waterschap en de provincie inmiddels ontdekt dat
Oudewater een bekwaam bestuurder heeft laten schieten.

De bespreking van de uitwerking van
het communicatie-onderdeel van het
coalitieakkoord (het voornemen om
een gemeentelijke tekstschrijver met
journalistieke achtergrond aan te
stellen voor het schrijven van
verslagen van vergaderingen op de
gemeentelijke pagina in De IJsselbode)
had na de bespreking in het forum
voor drie amendementen gezorgd.
De aanloop naar dit voorstel had
vorige zomer en in de afgelopen
weken voor commotie gezorgd,
ook in media buiten Oudewater.
Twee van die amendementen kwamen
van VVDenD66 en één van de Wakkere

Burgemeester Verhoeve en generaal
Damen ruilen voor één dag

Brigadegeneraal Hans Damen
(foto Manon Loof).

26 MAART 2019

Op 26 maart, vandaag dus, begint
Pieter Verhoeve zijn werkdag bij het
Ministerie van Defensie in Den Haag,
onder andere om inzicht te krijgen in
de samenwerking tussen Defensie en
het ministerie van Infrastructuur en
Water, en de rol van de gemeenten bij
logistieke operaties van Defensie
(brigade-generaal Hans Damen is
commandant van de taskforce
Logistiek van Defensie, zodoende).
Nuttig en leerzaam, meent Pieter
Verhoeve.
Dinsdagochtend is de vaste vergaderochtend van Burgemeester en
Wethouders in Oudewater (zoals ook
in veel andere gemeentes).

Brigade-generaal Hans Damen mag
die vergadering ditmaal voorzitten.
Het college van B&W van Woerden
schuift aan voor de lunch:
samenwerking is voor de Taskforce
Logistiek het kernthema. ‘s Middags
bezoekt de generaal de Oudewaterse
brandweerkazerne en voert hij
gesprekken met brandweerlieden en
politieagenten. Het middagprogramma
sluit Damen af met een bezoek aan de
kaasboerderij van Van Vliet aan de
Ruige Weide. In de avonduren maakt
Damen kennis met het Oudewaterse
presidium (= de fractieleiders plus de
Wakkere Geelbuik).

Geelbuik. In één ervan werd het woord
'verslaggeving' vervangen door
'berichtgeving', met als argument dat
verslaggeving wellicht tot dubbelingen in
De IJsselbode zou kunnen leiden en dat
de gemeentelijke tekstschrijver ook kan
worden ingezet voor het schrijven van
artikelen over ingewikkelde onderwerpen.
Verder werd in het voorstel een bepaling
opgenomen dat raads- en forumleden
zich zullen onthouden van het beïnvloeden
van het werk van de tekstschrijver en
werd de organisatorische inbedding (niet
onder de griffier, maar onder de werkgeverscommissie) veranderd. Dat was,
kort samengevat, de inhoud van de
amendementen van VVDenD66.
Het amendement van de Wakkere
Geelbuik betrof een herformulering van
de uitgangspunten waarop de journalist/
tekstschrijver zich zal baseren. De WG
wilde daarmee benadrukken dat het werk
van deze functionaris geen vrije
nieuwsgaring betreft. Dit amendement
ging nog wel uit van aansturing door de
griffier.
Het CDA had zich bij monde van Judith
de Vor grondig voorbereid op de
argumenten waarom dit voorstel moest
worden verworpen, maar was eigenlijk
voor zij haar verhaal begon al ingehaald
door de amendementen.
Alle drie de amendementen werden
aangenomen (ondanks de discrepantie in
de 'aansturing' tussen de twee
amendementen van de coalitie en dat

door Trudie Scherpenzeel

van de WG) en ook het geamendeerde
voorstel werd aangenomen, met de
stemmen van het CDA tegen.

Startnotitie omgevingsvisie
Lopikerwaard

Met de omgevingswet in aantocht
hebben de colleges van Oudewater,
Lopik, Montfoort, IJsselstein en Woerden
een startnotitie gemaakt. Een door de
CU/SGP ingediende motie (vreemd aan
de agenda) 'bouwen in kleine kernen'
werd aan dit agendapunt toegevoegd.
De notitie is (ook) bedoeld als tegenwicht
tegen de visie van de 'U10' waar u de
laatste weken al veel over heeft kunnen
lezen. De startnotitie werd met 13
stemmen voor en 1 tegen (Wakkere
Geelbuik) aangenomen. Over de motie
staakten de stemmen, zodat deze in de
volgende vergadering opnieuw zal
worden geagendeerd.

Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Woerden

Woerden en Oudewater gaan beiden de
DVO evalueren. De evaluatie wordt
uitgevoerd door het bureau dat eerder
onderzoek deed naar de samenwerking,
Common Eye. Met de opmerking van de
Wakkere Geelbuik dat het jammer is dat
geen alternatieven voor de samenwerking
zullen worden onderzocht werd het
voorstel met algemene stemmen
aangenomen.

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.

Academische
inspiratie
Beroepsgroepen ontmoeten.
Oudewateraren uit alle lagen van de
bevolking spreken. Dat doet dit
college graag. Zo vergaderen we
regelmatig met de boeren (LTO) en
ontmoeten we geregeld de
winkeliers (NOVO) of de ondernemers
(BVO). Eens in het half jaar treffen we
ook de pastores van de verschillende
kerken.
De wetenschappers vormden een
nieuwe groep. In Oudewater wonen
diverse academici, actief aan
verschillende universiteiten.
Wat gebeurt er wanneer we die
uitnodigen voor een lunch met het
college?
Heel kort samengevat: het levert een
boel inspiratie op. Dat ging zo. Onder
andere via LinkedIn wisten we
ongeveer 15 mensen op te sporen.
Mensen die gepromoveerd zijn of
bezig zijn met een proefschrift, waren
uitgenodigd. Onder de naam
‘doctoreslunch’ volgde er een
hartelijke ontmoeting. Wat een
diversiteit! Zo schreef er iemand een
dissertatie over bloedstolsels; weer
een ander wist alles van robots en
een derde had onderzoek gedaan
naar kippenziektes in Ethiopië.
De lunch werd opgeluisterd met een
korte uiteenzetting van dr. Ad
Stijnman. Geboren en getogen
geelbuik (ja, de neef van de bakker).
Hij weet werkelijk alles van grafiek
en etsen. Geeft wereldwijd lezingen,
zelfs tot in Japan. Zijn verhaal was
razend interessant. Het ging over de
ontwikkeling van verschillende
technieken. Over de verschillende
prenten die van Oudewater in de
loop van de tijd gemaakt zijn. En over
bekende lokale kunstenaars als
Schouten, Wening en Montijn.
Dit is zeker. De lokale democratie
kan zeker gebruik maken van de
kennis die wetenschappers vergaren.
Nu al werden de eerste links gelegd
tussen de academische experts en
de bestuurders die werken voor de
burgers van Oudewater. De lunch
smaakte naar meer. Dit najaar komt
er een nieuwe editie. Hoort u ook tot
de doelgroep en nog geen
uitnodiging ontvangen?
Graag aanmelden bij
burgemeester@oudewater.nl

Een boom planten
220 Oudewaterse leerlingen van de
groepen 7 en 8 hebben vorige week
woensdag samen ruim 300 bomen en
boompjes geplant. Een week eerder,
de oorspronkelijke datum, waren de
weersomstandigheden bar en boos:
harde wind, slagregens en kou.
Een week later was het perfect
'plantweer'.
Onder begeleiding van ervaren planters
van de gemeentelijke groenvoorziening,
twee wethouders (Kok en Duindam), een
dozijn vrijwilligers vanuit de volkstuinvereniging en de initiatiefnemers was het
een ochtend lang gewoon pret: sommige
kinderen hadden voor 't eerst in hun

door Otto Beaujon

leven een spade in handen, schoenen en
laarzen verzamelden dikke pakketten
vette klei onder hun zolen, plantgaten
werden opgevuld met rulle aarde van de
vele molshopen om hen heen en met
emmers en gieters werd de aarde goed
tussen de wortels gespoeld. En nu maar
groeien! Per school werd één 'grote'
boom (notenboom, els, treurwilg of linde)
van zo'n 6 meter hoog en met een
stamomvang van 25 cm geplant: echt
teamwerk, onder aanvoering van
wethouder Duindam. Met na gedane
arbeid een pakje fris voor de kinderen en
koffie voor de planthulp.

AED
Beste mensen, hulpverleners van de AED,
Met angst en beven lees ik jullie enthousiaste berichten in De IJsselbode en nu
ook weer in De Zenderstreek over de cursussen voor het gebruik van de AED in
geval iemand door een hartstilstand getroffen wordt. Nergens lees ik dat jullie
controle doen naar een penning aan een kettinkje om de hals met de boodschap
niet te willen reanimeren. Leg daar alsjeblieft meer nadruk op. Er zijn veel
mensen die zo'n penning dragen. Afblijven in dat geval, niet reanimeren,
accepteer toch eens dat een leven eindigt. Wees eens tevreden, heb je de aarde
nog niet genoeg uitgeput? Denk er meer over na dat elk mensenleven ooit eindigt
en stel toch niet uit. Laat veel meer mensen met kwalen en aandoeningen sterven,
dat geeft meer ruimte in vele opzichten (geld, handen voor de zorg en andere
hulpmiddelen en huizen). Red niet alles wegens gevoelens van voldoening om te
moeten redden of te helpen. Sorry, dat is niet nodig, dat is aangepraat. Geef de
mens eens rust en laat hem of haar gaan. Dank U.
(naam en adres bij de redactie bekend)
Naschrift:
één van onze redactieleden heeft de cursus AED gevolgd, en ter geruststelling van de
briefschrijver: het opzoeken van een eventuele niet-reanimeren-penning is, na het
vaststellen of het slachtoffer (geen) adem haalt de niet te missen volgende stap in het
‘ijzeren protocol’ op weg naar een eventuele inzet van de AED. Bij vrijwel alle groepen
cursisten, meldde de cursusleider, is de niet-reanimeren wens een uitvoerig punt van
discussie.

Stadspenning
voor Corrie Hagoort
Onder het toeziend oog van
tweehonderd-plus dames van ZijActief
ontving Corrie Hagoort-Hamoen uit
handen van burgemeester Pieter
Verhoeve de stadspenning van de
gemeente Oudewater. Hij beschreef
haar als een nauwgezette bestuurster
die sinds jaar en dag op velerlei
gebied haar sporen verdiend heeft.
Corrie was onder meer twaalf jaar lang
voorzitster van de provinciale ZijActief
vrouwenvereniging, en vervulde diverse
andere vrijwilligerstaken. Haar werk voor
het Oudewaterse hospice is, aldus de
burgemeester, een taak die getuigt van

Corrie Hagoort met oorkonde en
penning, haar echtgenoot met de
bloemen en burgemeester Verhoeve die
het plaatje completeert.
liefde. Corrie was er geëmotioneerd
onder, maar tegelijk ook blij en trots.
Overigens was de bijeenkomst die plaats
vond in Zegveld de laatste provinciale
jaarvergadering van ZijActief: het bestuur
heeft moeten besluiten de provinciale
organisatie van ZijActief op te heffen
omdat er onvoldoende verjonging voor
het bestuur te vinden is. De plaatselijke
afdelingen blijven gelukkig wel bestaan.

Brand in Hekendorp
Afgelopen vrijdag 22 maart werd een
woonhuis aan de Goejanverwelle in
Hekendorp door brand verwoest.
De bewoonster zat juist aan de koffie
toen fietsers haar waarschuwden dat er
rook uit het dak kwam. Zij kon het huis
nog moeiteloos verlaten. Haar man
werd gealarmeerd en daarna ging het
volgens ooggetuigen razendsnel: de
houten dakconstructie stond in een
oogwenk in lichterlaaie en de bewoners
konden machteloos toekijken hoe hun
huis afbrandde. Voor de brandweer
restte slechts het blussen van de ruïne.
Burgemeester Verhoeve kwam ter
plekke en hij heeft voor voorlopige
opvang van de bewoners gezorgd.

Over de oorzaak van de brand werd op
social media flink gespeculeerd.
De brandweer deed er ten behoeve van
de bewoners en hun verzekering
onderzoek naar.
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Wat klaagt dan een levend mens?
Een ieder klage vanwege zijn zonden.

prikbord

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Klaagliederen van Jeremia 3 : 39

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.

Het behaagde de HEERE om, na een periode waarin haar krachten afnamen, van
onze zijde weg te nemen onze geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Marrigje Johanna den Besten - Kastelein

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

sinds 2 maart 2017 weduwe van Klaas Leendert den Besten

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Lange Ruige Weide, 28 september 1923

Gouda, 20 maart 2019

Onze dank voor de goede zorg gaat uit naar Alie de Beus,
dr. Rietveld en dr. Dötsch en personeel van de Vierstroom.
Oudewater: Klaas en Greet
Cristy en Eddie
Heidy en Reindert
Renate en Ronald
Mark en Lotte
Stolwijk: Annie en Henk
Marian en Johan
Arjan
Leon en Manon
Martin en Laura

Montfoort: Ria en Rutger
Jolanda en Aris
Geo
Anita en Marius
Waarder: Piet en Marja
Nick
Max
Achterkleinkinderen
Achterachterkleinkind

De begrafenis heeft dinsdag 26 maart plaatsgevonden
op de Hervormde Begraafplaats aan de Waardsedijk in Oudewater.

Artoha
Artoha
“Impromptu”
“Impromptu”

Rood Theaterproducties
Rood Theaterproducties
“Thuis”
“Thuis”

De Schijnwerper
De Schijnwerper
“Een
lichte lunch”
“Een lichte lunch”

De Theaterbakkerheij
De Theaterbakkerheij
“Grensgeval”
“Grensgeval”

Correspondentieadres:
Hoenkoopse Buurtweg 77, 3421 GC Oudewater.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

aandacht voor afscheid

Corry Roest

Ella Breij

Professional Organizer

DE IJSSELBODE

&

KINDERKLEDINGBEURS MONTFOORT
Verkoop van mooie
tweedehands kinderkleding

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!
Chantal

Wat ik zoal bied?
Kijk op
mijn vernieuwde
website!
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

van Gijssel

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN!

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

J. de Kat Begrafenisverzorging

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

Telefoon: 06 - 20421247

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Inbrengen kleding: maandag 1 april
Info: www.kinderkledingbeursmontfoort.nl
Scouting Jorisgroep
Oudewater

Open dag

Zaterdag 30 maart 2019

10.00 - 12.00 uur
voor jongens en meisjes van 5-7 jaar
en meiden van 7-11 jaar
13.00 - 15.00 uur
voor jongens van 7-11 jaar

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Dinsdag 2 april van 09.00 tot 12.00 uur
in het St. Josephgebouw

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

Lasergame Arena

René en Henriëtte Verweij

vanaf 19.00 uur voor iedereen vanaf 11 jaar
Daag je vrienden uit en kom gratis lasergamen!

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Locatie: Touwslag 6, Oudewater

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

vermey | uitvaartzorg

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

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

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

WONING Te huur
Vanaf 1 juni beschikbaar. Hoekwoning met ruime woonkamer,
open keuken, 4 slaapkamers, tuin met schuur, dubbel glas,
zonnepanelen en in een kindvriendelijke wijk op loopafstand
van het centrum van Oudewater. Prijs €1199,- excl.
Meer info via 0348 56 4275 of gerritenwijnie@hotmail.com

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

28 maart
is het alweer
50 jaar geleden
dat ...
Adrie & Lies
in het
huwelijk zijn
getreden!
Gefeliciteerd van
ons allemaal ...

Familie van Vliet
Tuinvereniging ‘De Doelen’
Haastrecht
Op het tuinencomplex is een mooi
perceel tuingrond vrijgekomen.
Inclusief een groentekas en berging.
Meer inlichtingen: 0182-502029

TASVELD 22, 3417 XS MONTFOORT | 0348 - 47 47 22

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater
Voor leuke tweedehands voorjaarskleding,
zomerkleding en speelgoed.
30 maart 2019 - 08.30-11.00 uur
Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1
Voor meer info zie: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl
Voor het aanvragen van een inschrijfnummer:
kledingbeursoudewater@gmail.com
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Eetbaar Oudewater:
groente en fruit uit stadstuintjes

Hoe stemde Oudewater?

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten op woensdag
20 maart kwamen 4.866 Oudewaternaren naar de stembus.

Groente en fruit direct uit de eigen buurt. Hoe lekker is dat?
Een paar muntblaadjes afsnijden voor een heerlijke verse thee
thuis? Waarom niet. Of wat basilicum meenemen om ‘s avond
een Italiaanse schotel op smaak te brengen?
In Oudewater is dat geen probleem. Dat is het idee van een
eetbare stad. De kruiden en bloemen groeien om de
aantrekkelijkheid van de stad te vergroten én uw maaltijd te
veraangenamen. Eet smakelijk!
De gemeente Oudewater ondersteunt een aantal initiatieven om
kleine stukjes grond in het centrum
om te toveren tot tuinen met kruiden,
groente, fruit en een bankje om van
dat alles te genieten. Daarnaast zijn
er kruidenbakken op de markt en is
er veel eetbaars te vinden in de
Oudewaterse landschapsparken.
Een van deze locaties is de
Parochietuin. Die hoort bij de
Oud-Katholieke kerk H.H. Michael
en Johannes de Doper in de
Leeuweringerstraat.
Het ontwerp van de tuin is gebaseerd

Met 1.202 stemmen mag het CDA zich de grootste noemen, gevolgd
door VVD (811) en Forum voor Democratie (732).

De volledige uitslag:
Partij

op de stijl van de oude tuin zoals
die rond 1960 was. De gekozen
planten zijn grotendeels terug te
vinden in de Bijbel.

Betekenis

In deze tuin willen we een combinatie maken met planten die veelal
een symbolische betekenis hebben
in de bijbel en kruiden. De gebruikte
planten in deze tuin hebben een
symbolische - of geneeskrachtige
betekenis. De schil van de walnoot
symboliseert het lichaam van Christus,
de takken van de Buxus weren al
het kwaad en de paardenbloem

26 maart 2019

staat symbool voor de leeuwenmoed
van Jezus bij zijn Kruisiging.
Pluk verantwoord en met mate!
Laat ook iets over voor anderen.
1 mei om 15.00 uur is de opening
en start het plukseizoen.
Locatie: Toleind 1,
Hoveniersbedrijf Joost Brand

VVD
D66
CDA
PvdA
PVV
SP
GL
CU
PvdD
SGP
50PLUS
DENK
U26GEM
Forum voor Democratie

Aantal stemmen Percentage

811
244
1202
241
265
119
314
358
101
221
172
9
51
732

16,7
5,0
24,8
5,0
5,5
2,5
6,5
7,4
2,1
4,6
3,5
0,2
1,1
15,1

De uitslagen van de waterschapsverkiezingen vindt u op www.hdsr.nl.

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

Ingekomen aanvragen /
meldingen Wabo
(omgevingsrecht)
Oudewater
• Jhr A van Swietenstraat 12
het plaatsen van een dakopbouw
en het wijzigen van de nok,
ingediend op: 13-03-2019,
dossiernummer: OLO4272951

• Elzenweg 12
het wijzigen van een
fietsenstalling,

ingediend op: 13-03-2019,
dossiernummer: OLO4273181

• Prinses Margrietstraat,
Prinses Beatrixstraat,
G.J. van der Veenstraat
het uitvoeren van groot
onderhoud aan 15 woningen,
ingediend op: 14-03-2019,
dossiernummer: OLO4260556

• Kerkwetering 3
het realiseren van een
overkapping in de achtertuin,
ingediend op: 15-03-2019,
dossiernummer: OLO4280811

• Ambachtsdreef 65
het realiseren van een erker aan
de voorzijde van de woning,
ingediend op: 16-03-2019,
dossiernummer: OLO4282901

• Goudse straatweg 52
het uitbreiden van een woning
door middel van een opbouw
op een aanbouw,
ingediend op: 12-03-2019,
dossiernummer: 1921370

Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 11
het nieuw bouwen van
een woning,

ingediend op: 14-03-2019,
dossiernummer: OLO4252027

Papekop
• Papekopperstraatweg 28
het nieuw bouwen
van een woning,

ingediend op: 14-03-2019,
dossiernummer: OLO4246251

APV / Bijzondere wetten
Oudewater
• Visbrug
het organiseren van
Koningsnacht op 26 april 2019,
ingediend op: 12-03-2019,
dossiernummer: 1921333

• Visbrug
het brandveilig gebruik van
een tent tijdens Koningsnacht
26 april 2019,
ingediend op: 12-03-2019,
dossiernummer: 1921334

• Visbrug, Havenstraat en
Wijdstraat
het afsluiten van de weg tijdens
het evenement Koningsnacht
26 april 2019,
ingediend op: 12-03-2019,
dossiernummer: 1921335

• Visbrug
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
Koningsnacht 26 april 2019,
ingediend op: 12-03-2019,
dossiernummer: 1921336

• binnenstad
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
Heksenfestijn 15 juni 2019,

Besluiten / beoordelingen Wabo
(omgevingsrecht)
Oudewater
• Utrechtse straatweg 39
het plaatsen van een tuinhuis,
besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4157875

• Zwier Regelinkstraat 5
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de
woning,
besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4227851

APV / Bijzondere wetten
Oudewater
• Rodezand 48
het organiseren van een feest
ten behoeve van het 25-jarig
jubileum van Cafe Tante Pietje
op 9 juni 2019,
besluit: melding geaccepteerd,
dossiernummer: 1921322

• Rodezand 48
het optreden van een band in
Cafe Tante Pietje 13 april 2019,
besluit: melding geaccepteerd,
dossiernummer: 1921321

• Hoenkoopse Buurtweg 43
het organiseren van een
voorjaarsrommelmarkt 12 april
2019,
besluit: melding geaccepteerd,
dossiernummer: 1921324

• Havenstraat 12
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
Koningsdag 27 april 2019,

besluit: verleend, dossiernummer:
1921172

ingediend op: 14-03-2019,
dossiernummer: 1921379

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

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

Opgeruimd staat netjes

Landelijke Opschoondag
een groot succes
Op zaterdag 23 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag,
organiseerden mensen door het hele land opschoonacties om
samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in
Snelrewaard, Hekendorp, Papekop en Oudewater zijn
schoonmakers samen aan de slag gegaan in de frisse
buitenlucht. Om buurtschoonmakers in het zonnetje te zetten,
gaf wethouder Bas Lont namens de gemeente Oudewater elke
schoonmaakploeg een fruitmand of taart.
Tijdens deze 17e editie van de Landelijke Opschoondag waren er twee keer
zoveel schoonmaakploegen als het voorgaande jaar. Dankzij het harde
werk van alle deelnemers is gemeente Oudewater nu weer voor een groot
deel schoon en opgeruimd, want men ging op vele plekken aan de slag: in
de binnenstad, bij Zorgboerderij De Grazige Weiden, de Vierbergenweg en
het parkje rond het hertenpark werd opgeruimd.
Ook de rest van het jaar wordt er
opgeruimd in Snelrewaard, Hekendorp,
Papekop en Oudewater, want dan zijn
er zwerfvuilambassadeurs actief.

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Wilt u meer weten over deze ambassadeurs en/of u aansluiten bij deze
groep? Neem dan contact op met het
Stadserf via 14 0348. Samen houden
we de gemeente schoon!

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Forum Samenleving maandag 8 april om 20.00 uur
• Forum Ruimte dinsdag 9 april om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 26 maart 2019
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Het voormalig ziekenhuis speelt rol in
lustrumdictee Oudewater

door Aad Kuiper

Op woensdag 10 april organiseert
Rotaryclub Oudewater alweer voor de
vijfde keer het Groot Oudewaters
Dictee in de Mariaschool.
Een lustrumeditie dus, waarbij een
rechtgeaarde Oudewaternaar niet
mag ontbreken! Het zal ook deze keer
een goed maakbaar dictee worden,
zodat iedereen er plezier aan beleeft
en kans maakt om te winnen - mits je
goed voorbereid bent …
Vorig jaar won Lisa Splinter het dictee
door het minste aantal fouten te maken;
slechts negen. Het gemiddeld aantal
fouten was toen 21, maar het thema,
een doorsneeweekje in Oudewater,
was leuk om naar te luisteren en het
opschrijven was inderdaad goed te doen.
Lisa studeert geneeskunde en dat zij dus
het ziekenhuis, dat in Oudewater
jarenlang een belangrijke rol speelde,
als uitgangspunt voor verhaal nam zal
niemand verbazen.

Dat ziekenhuis werd in 1926 in
Oudewater gebouwd, maar moest in
1976 de deuren noodgedwongen weer
sluiten. Over de tijd dat het ziekenhuis
hier aan de Kapellestraat stond, valt vast
veel te vertellen en wellicht iets over de
ontwikkelingen in de geneeskunde van
toen en misschien ook nu.
Eigenlijk wilde Lisa er meer niet over
vertellen, want het moet niet alleen een
leuk en boeiend verhaal worden, maar
het moet als dictee natuurlijk ook een
beetje spannend blijven.

Je bent pas Oudewaternaar als …
Marga Smits heeft via Facebooks
'Je bent pas Oudewaternaar als …'
bijna iedere Oudewaternaar uit weten te
dagen en op die manier meegenomen
om de spelling van onze taal wat beter
onder de knie te krijgen. Heel wat
stadgenoten deden, soms een beetje
stiekem, mee aan deze opdrachten.

Vorig jaar schreven zich 48 deelnemers
in voor het Groot Oudewaters Dictee.
De organisatie hoopt dat er deze keer,
bij het lustrumdictee, nog meer inschrijvingen komen. Zoals elk jaar worden de
opbrengsten van het dictee door
Rotaryclub Oudewater gespendeerd aan
een lezen-en-schrijvendoel. Van de
opbrengst van vorig jaar, zo'n 700 euro
wordt een openbare buitenboekenkast
gemaakt en deze zal binnenkort niet
alleen het straatbeeld van Oudewater
verrijken maar ook de openbaar
toegankelijke boekenvoorraad. Dit jaar
komt de opbrengst ten goede aan het
taalcafé 'Samentaal' in Oudewater.
Je kunt je inschrijven als individuele
deelnemer en/of inschrijven als team
(3 tot 5 personen). De teamscore wordt
bepaald door het totaal aantal fouten van
het team gedeeld door het aantal
teamgenoten. Dus het maakt niet uit of
je team uit 3, 4 of 5 personen bestaat,
het gemiddelde telt. Daarnaast telt jouw
score mee voor het individuele
klassement. Wie weet, ga je met twee
prijzen naar huis …
Je kunt je inschrijven op
grootoudewatersdictee@gmail.com onder
vermelding van naam en e-mailadres.
Bij teaminschrijving graag de namen
en e-mailadressen van alle teamleden
doorgeven, zodat iedereen op de hoogte
gehouden kan worden door de
organisatie.
De kosten bedragen 10 euro per persoon,
contant aan de kassa te voldoen.
De inloop is vanaf 19.30 uur, het dictee
begint om 20.00 uur op de Mariaschool.
Het eindigt allemaal zo rond 22.30 uur.
Voor de deelnemers staat er een gratis
kopje koffie/thee met iets lekkers klaar.
Na afloop is er de mogelijkheid om
(tegen geringe betaling) onder het genot
van een drankje en hapje na te praten.

Jaarmarkt 'Heksen in Touw'
Het Heksenfestijn wordt dit jaar
gehouden op 15 juni, zonder
braderie. Vijf voormalig vrijwilligers
vinden dit jammer en organiseren
daarom de jaarmarkt 'Heksen in
Touw' op zaterdag 29 juni.
Jolijn Slingerland verklaart de
plannen nader.
Jolijn: "We vinden het zonde als er
evenementen uit Oudewater zouden
verdwijnen. Juist omdat je hier zoveel
met elkaar doet en onderneemt.
Het geeft ook een leuke sfeer, zo aan het
begin van de vakantieperiode. We zijn
met het bestuur van het Heksenfestijn
om tafel gegaan en hebben gezegd dat
wij de braderie graag willen organiseren.
Alhoewel braderie, wij noemen het liever
een jaarmarkt, dat biedt meer
perspectief. Naar ons idee kan je op een
jaarmarkt meer organiseren dan alleen
een kramenmarkt.
We willen graag iets organiseren voor en
door Oudewatenaren. We hebben
nadrukkelijk bij de NOVO aangegeven
dat we de jaarmarkt in samenwerking
met de winkeliers willen organiseren.
Ook blijft er op de Markt ruimte voor de
horecaterrassen. Het terras wordt
onderdeel van de jaarmarkt. We hebben
daarnaast de verenigingen van

Oudewater benaderd. We denken
erover om voor hen een straat te
reserveren waar zij zich kunnen
presenteren. We willen dat het een
feestje wordt voor iedereen!
We hebben een aantal nieuwe ideeën
waarvoor we nu de mogelijkheden
onderzoeken, zoals straattheater.
Toevallig is de jaarmarkt gelijk met
het Straattheaterfestival in Woerden.
We zouden het leuk vinden bezoekers
met bijvoorbeeld een pendelbusje
tussen Oudewater en Woerden heen
en weer te kunnen rijden. Suggesties
voor vervoer zijn welkom!
Ook kijken we naar activiteiten als
een klimwand of eendjesrace.
We hopen op een mooie en
gezellige jaarmarkt die betekenis
krijgt voor de winkeliers, de horeca
en de verenigingen. Een jaarmarkt
die echt iets toevoegt aan
Oudewater."
De jaarmarkt Heksen in Touw is
op zaterdag 29 juni van 10.00
tot 16.00 uur in het centrum
van Oudewater.

WZ wandeldag
Op zaterdag 30 maart kunt u
meewandelen met de 19e WZ
wandeldag. De start is vanuit de aula
van de csg Willem de Zwijger aan de
Kamerlingh Onnesdreef in
Schoonhoven. Er zijn weer mooie
routes samengesteld; dit jaar voeren
die grotendeels door de
Lopikerwaard. De langste afstanden
gaan naar Willeskop en Montfoort.
De kortere afstanden komen ook door
de fraaie binnenstad van
Schoonhoven en langs de Lek.
De Lopikerwaard is een oer-Hollands
poldergebied: weidse vergezichten en

prachtige oude monumentale boerderijen
bepalen het landschap. Wandelen is de
ideale manier om dit gebied te ontdekken
en ervan te genieten.
Vanaf 07.30 kunnen de liefhebbers van
de lange afstand (40 en 50 km) op pad
gaan; vanaf 08.30 kunnen de
deelnemers van de kortere afstanden (7,
10, 15, 20 of 25 km) aan hun wandeling
beginnen. Tot uiterlijk 14.00 uur kan
men starten en uiterlijk om 18.30 uur
dient iedereen weer terug te zijn. Er zijn
voldoende rustmogelijkheden onderweg.
U kunt zich op 30 maart aan de start
inschrijven.

Zo'n zeventig man publiek, een supergezellige sfeer, een geweldige band en
natuurlijk de ambiance van het Muziekhuis; dat waren de ingrediënten om er
voor te zorgen dat afgelopen zaterdag het dak eraf ging bij het Muziekhuis
tijdens Oudewater Live!
En dat de tent op zijn kop stond was
niet de eerste keer. Zo'n twee, drie keer
per jaar nodigen ze in het Muziekhuis
voor Oudewater Live! een kwalitatief
goede band uit. De Koffers bijvoorbeeld,
of Boots en Belly samen met Windfall,
of Alice Springs, en deze keer kwam
Partyband 'FuSo'. De West-Brabantse
swingende Partyband 'FuSo' bracht een
mix van hedendaagse hits en soul- en
funkklassiekers op zo'n aanstekelijke
wijze dat het voor de aanwezigen een
prima dansavond werd. Van Abba tot
Beyoncé en van Phil Collins tot
Spicegirls, er kwam van alles langs en
alle nummers werden stuk voor stuk
uitnodigend neergezet. Bij aankomst
werden de bezoekers al verrast door het
nieuwe lichtgevende logo van het
Muziekhuis dat, in de vorm van het
bekende plectrum, zowel bij de ingang
van het plein, als bij de entree zelf stond
te stralen.

"Naast een kleine groeiende vaste groep
krijgen we afhankelijk van de band toch
ook steeds weer ander publiek", vertelt
Sebastian van Zuijlen. Ook deze keer is
hij weer blij dat hij Oudewater zo'n
optreden in het Muziekhuis kon bieden.
"We denken na over de breedte, want
we willen hier ook nog wel eens een
blues- of soulband uitnodigen en er is
nog veel meer op het gebied van muziek
dat we hierheen willen halen."
Enthousiast vertelt Sebastian over de
mogelijkheden net achter het
Muziekhuis, waar, als ze die erbij
betrekken, zij weer andere muziekstijlen
richting Oudewater kunnen brengen.
Langzaam maar zeker lijkt het
Muziekhuis uit te groeien tot nog een
huiskamer in de stad erbij. De nieuwe
stralende logo's, de Muziekbank
tegenover het Muziekhuis; om het
Muziekhuis kun je niet meer heen.

Open dag bij Scouting
Programma

In de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er activiteiten voor jongens en meisjes van
5 tot 7 jaar en meisjes van 7 tot 11 jaar. 's middags zijn van 13.00 tot 15.00 uur de
activiteiten gericht op jongens van 7 tot 11 jaar. De avond staat in het teken van de
jongeren vanaf 11 jaar.

Lasergame Arena

Voor iedereen vanaf 11 jaar is 's avonds vanaf 19.00 uur een grootse Lasergame Arena
opgezet in het Scoutinggebouw. Heb je altijd al een keer willen lasergamen en vind je
het leuk om je vrienden uit te dagen voor een toffe game met een Scoutingtwist? Laat
je uitdagen en raak besmet met het Scoutingvirus! Deelname is uiteraard gratis.
Kijk voor meer informatie over Scouting Jorisgroep Oudewater op
www.jorisgroepoudewater.nl of op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/jorisgroep

BLIK op ...
Provincie

Heksen in Touw kan nog flink wat enthousiaste
vrijwilligers gebruiken.
U kunt zich aanmelden op heksenintouw@gmail.com.

Groningen om Nederlands en Literatuurwetenschap te gaan studeren. Sinds eind
jaren tachtig werkt hij als woordenboekmaker en als taalpublicist (onder meer
Trouw, Onze Taal en KRO-NCRVprogramma’s). Naast zijn werk aan de
Dikke Van Dale heeft hij in de afgelopen
jaren circa 50 boeken gepubliceerd,
waaronder het befaamde Verdwijnwoordenboek, het erotische woordenboek
De Taal der liefde, een eufemismenwoordenboek en diverse boeken en boekjes
over beeldende kunst (variërend van
Johannes Vermeer tot Lucebert).

door Aad Kuiper

Gave activiteiten, buiten spelen met al je vrienden, uitdagende avonturen en nog
zoveel meer: dat is waar Scouting Jorisgroep Oudewater voor staat! Heb je altijd
al een keer willen weten wat er allemaal bij Scouting gedaan wordt en wat er
mogelijk is?! Zaterdag 30 maart is je kans! Van 10.00 tot 15.00 uur is er een
open dag in en rondom clubgebouw de Draak aan Touwslag 6 in Oudewater.

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater
presenteert: ‘het Oudewaters taaleigen’
Dankzij de centrale ligging in het
land en de handelscontacten met
andere Hollandse steden heeft het
Oudewaters dialect zich nooit heel
sterk onderscheiden van de
Standaardtaal. Toch zijn er wel
degelijk typische Oudewaterse
woorden, uitdrukkingen en
uitspraken. Van Dale-hoofdredacteur
Ton den Boon probeert in zijn lezing
voor de GVO een vinger te krijgen
achter dat Oudewaterse taaleigen.
Den Boon werd in 1962 in Oudewater
geboren. Hij verhuisde in 1981 naar

Het dak ging eraf in het
Muziekhuis

De bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 28 maart in het Stadhuis van
Oudewater, ingang Kapellestraat te
Oudewater en begint om 20.00 uur.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
De toegang is gratis voor leden van de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.
Voor niet-leden is de bijdrage e 2,50.
Na afloop van de lezing houdt de
Geschiedkundige Vereniging
Oudewater haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.

Deelname aan deze wandeldag staat
open voor iedereen (individueel, in
gezinsverband of als groep). Door de
ruime starttijden is het zelfs bij grote
deelname nog rustig op de routes.
Alle vormen van wandelen zijn mogelijk:
rustig recreatief wandelen, stevig sportief
wandelen en nordic walking. De lange
afstanden zijn een prima training voor
hen die deze zomer aan de Vierdaagse
in Nijmegen willen deelnemen.
De opbrengst van de tocht is dit jaar voor
het project Going Global van Edukans.
Alle verdere informatie kunt u krijgen via
telefoonnummer 0182-384654 of per
e-mail: wzwandelen@gmail.com

Als je één conclusie kunt trekken uit de uitslag van de Provinciale
Statenverkiezingen dan is het wel dat de kiezer zich deze keer
nauwelijks heeft bezig gehouden met provinciaal beleid. Er kan deze
keer met recht worden gesproken van het ‘kapen’ van de verkiezingen
door de landelijke politiek. Bij het debat dat door een groepje
Oudewaterse politici in het muziekhuis in Oudewater was
georganiseerd had het Forum voor Democratie simpelweg niet op de
uitnodiging gereageerd. Tijd dus om eens een kijkje op hun website te
nemen. Wat wil het Forum voor Utrecht?
Geen zonneweiden en windmolens en geen ‘energietransitie’.
Dat mag, gelet op het landelijke standpunt, geen verwondering
wekken. Waar ze dan weer wel voor zijn is snelfietspaden.
Er moet meer gebouwd worden en het tempo moet omhoog.
Vanzelfsprekend moet de bureaucratie worden aangepakt.
De provincie moet terug naar de kerntaken (welke dat zijn, daar biedt
het verkiezingsprogramma geen helderheid over), de Commissaris van
de Koning moet rechtstreeks worden gekozen en er moeten
provinciale referenda komen. Ondernemers moeten worden
gefaciliteerd, de provinciale belastingen omlaag en er moet flink
worden gesnoeid in provinciale subsidies. Het Utrechtse landschap
moet worden behouden, de agrarische sector in stand gehouden en
toerisme gespreid.
En daarmee heb ik het hele verkiezingsprogramma opgesomd.
Over het hoe wordt niet gesproken. Het heeft allemaal een hoog
gehalte aan kretologie.
De opkomst was hoog en het FvD de grootste. Even afgezien van de af
en toe duidelijk fascistoïde trekjes van de lijsttrekker en vleugels van
de uil Minerva in een boreale wereld die niemand begrijpt: Waarom
stemt een overigens gelukkig land als Nederland toch op zulke
politieke avonturiers? In het begin van deze eeuw op Fortuyn.
Dat was een partij van opgaan, blinken en verzinken. Na een kabinet
dat elkaar de tent uit vocht is van die partij nooit meer iets vernomen.
Daarna een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Die wegliep voor de
verantwoordelijkheid en wel zetels heeft maar geen inbreng.
Zullen we maar hopen dat dat ook met FvD gaat gebeuren?
Veel kandidaten stonden op meerdere lijsten, ook buiten hun
woonprovincie (en om de provincie te mogen besturen moet je er ook
wonen) en op de Europese lijst voor de verkiezingen op 23 mei.
Ik wens ze succes met het leggen van die puzzel.
Soms voel ik me stokoud. Het gezond verstand en het streven naar
een sociale maatschappij en het respect voor feiten lijkt wereldwijd op
zijn retour. We lopen achter schreeuwers aan, dat voelt goed blijkbaar.
Trudie Scherpenzeel
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Rond het GASPLEIN
deel 2:

26 MAART 2019

De Zuivelfabriek V.Z.

Voor deze kazen had de fabriek een
eigen chauffeur in dienst: Hannes
Brankenstein. Hij bracht de in
Oudewater geproduceerde kazen
naar de hoofdfabriek in Rotterdam.

Vorige keer heb ik het gehad over de Gasfabriek op het Gasplein.
Deze aflevering van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’ gaat over de
Zuivelfabriek die ook op het Gasplein stond.

Na de oorlog

De V.Z. (Verenigde Zuivelbereiders)
Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

De melkfabriek aan het Gasplein in Oudewater ging in 1919 van start onder
de naam ‘N.V. Fabriek van melkproducten der Verenigde Zuivelbereiders’
(in de volksmond: de melkfabriek). De hoofdvestiging van de ‘Verenigde
Zuivelbereiders’ of V.Z. was in Rotterdam. De fabriek werd in de eerste jaren
alleen gebruikt als melkontvangststation. De melk, van de veehouders uit de
wijde omtrek, werd in eerste instantie nog met paard en wagen naar de fabriek
gebracht, maar vanaf ongeveer 1932 ook met vrachtauto’s. Er waren zo’n 400
boeren bij de V.Z aangesloten.
Aan de fabriek was een bordes op wagenhoogte. Zo konden de chauffeurs de
melkbussen gemakkelijk op de rollerbaan, die schuin afliep naar de
melkontvangers, tillen. Dat waren in de jaren ‘30 De Vries en Gerard
Middelman. Zij kiepten de bussen leeg in een grote bak die tevens als
weegschaal diende. De Vries was tevens laborant. Hij moest de melk
controleren op vetgehalte en reinheid.

Bij het inlaadpunt van de V.Z.:
v.l.n.r. Aart Tollenaar, Maria Knol en Henk Nederend.

Maria Knol, die op de administratie werkte, vertelde mij:
“Op deze foto was ik ongeveer 17 jaar. Met stofjas aan, omdat anders je
kleren onder het carbon kwamen te zitten. Het bureau was namelijk nogal
hoog en je moest de loonstrookjes maken met carbon ertussen.
De telmachine die we hadden, was er een met zo’ n handel. En maar
slingeren met dat ding! Het toilet was achter buiten vlak bij de machinekamer.
De deur ervan was altijd op slot, zodat je de sleutel op het kantoor moest
gaan halen. Op die manier wist directeur Meinen hoe lang je daar verbleef.
Je bleef er echter nooit erg lang, want anders werd je niet goed van de
ammoniaklucht. Je billen moest je afvegen met een uit het telefoonboek
gescheurd velletje papier”.
Iedere veehouder had zijn eigen
nummer op de bussen staan en zo
kon men de door hem geleverde
melk in kilo’s noteren. Door een klep
te openen, stroomde de melk dan in
een tank die beneden in de kelder
stond. Van hier uit werd de melk via
koelers naar de grote voorraadtank
van de fabriek gepompt.
De koelmachines stonden aanvankelijk
ook in de kelder, maar kregen later
een aparte ruimte achter de fabriek.

Uitbetaling

Een maal per 14 dagen kregen de
boeren uitbetaald. De prijs werd
bepaald door het hoofdkantoor van
de V.Z. in Rotterdam. Op de
basisprijs kregen de boeren extra
betaald voor het vetgehalte van de
melk. André Blokland ging op zijn
rijwiel, met grote fietstassen vol met
pakketjes geld, de boeren af.
Hij zette zijn fiets met de volle
fietstassen tegen de hooiberg en ging
achterom om af te rekenen. Soms
kwam het voor dat niemand op de
boerderij aanwezig was en dan
stopte hij het geld gewoon in een
lege melkbus, die nog aan de weg

Als zo’n schip in Oudewater richting
Rotterdam voorbijvoer, riepen ze in
koor naar de schippers:
“Vuile Zuipers!”
Na de ontvangst van de avondmelk
vertrokken schipper Dirk Klerks van
de VZ 1 en zijn maat Bertus
Uitbeijerse tussen 2 en 3 uur in de
nacht met volle tanks naar Rotterdam.
In latere jaren voer Jan Bravenboer
naar Rotterdam.

Niet meer alleen
melkontvangststation

De eerste jaren was de heer Piet in
‘t Veld directeur van de fabriek.
Hij werd in 1933 opgevolgd door
Roelof Meinen. De heer Meinen was
reeds vanaf 1928 in dienst van de
V.Z. in Middelburg, voor hij naar
Oudewater kwam. Onder zijn leiding
werd aan de achterkant van de
fabriek een stuk aangebouwd, om
daar producten als gortepap,
bloempap, rijst- en havermoutpap te
fabriceren, die in literflessen naar de
detailhandel gingen. In warme
zomermaanden werden er zo’n 10 à
15.000 flessen per dag afgeleverd.
Er werd dan in tweeploegendienst
gewerkt: de dagploeg van 08.00 tot
18.00 uur en de nachtploeg van
20.00 tot ‘s morgens 06.00 uur.
De mensen van de nachtploeg
werkten min of meer op parttime
basis alleen als het druk was, dus in
de warme tijden van het jaar.
Door de enorme werkeloosheid in
die jaren ‘30 wisselde die groep
geregeld van samenstelling. Alleen
hun baas G. van den Hoogen was in
vaste dienst. Hij was tevens waag- en
caféhouder op de hoek Gasplein/
Oost-IJsselkade. Op het pand staat
nog steeds zijn naam te lezen.

met kaasmaken. De andere
producten werden vanaf die tijd
alleen nog maar in de hoofdvestiging
in Rotterdam gemaakt. Daar stonden
voor die tijd de modernste machines.
De V.Z. in Oudewater ging volledig
over op de kaasmakerij. Als hoofd
van deze kaasmakerij werd de heer
Rietveld aangesteld. Die omslag
schoot bij veel jongeren in het
verkeerde keelgat. De vreemde
werktijden stonden de meeste mensen
tegen. Dikwijls moest er ook gewerkt
worden op zon- en feestdagen. Men
moest daar niets van hebben en koos
voor ander werk. Anderen werden
ontslagen.
Enkelen, zoals Willem Burger, zijn
gebleven met de aanvulling van twee
echte kaasmakers uit het land van
Maas en Waal: Ballegooier en
Van Geffen. Zij werkten met eigen
recepten en hielden zelf de
temperatuur en de hoeveelheid van
de ingrediënten in de gaten.

Na de Tweede Wereldoorlog is de
V.Z. weer langzaam op gang
gekomen. De hoofdproducten waren
toen room en melkpoeder. Vooral de
melkpoeder is in de eerste jaren na
de oorlog bij duizenden kilo’s
gefabriceerd. Deze poeder werd
gemaakt van getapte melk, dat is
ontroomde of vetarme melk.
Door verhitting van de melk werd het
van vocht ontdaan en bleef er een
poeder over.
In die tijd hebben veel mensen uit
Oudewater bij de V.Z. werk
gevonden. Zo ook Corrie de Wit Hoogenboom. Toen ze in 1961
geslaagd was voor haar
MULO-examen kwam ze, samen met
hoofd boekhouding Cor de Veen en
Maria Knol, te werken op het
kantoor, dat je via een stalen trap in
de fabriek kon bereiken.
De melkbussen veroorzaakten een
enorme herrie in de fabriek, zodat de
deur van het kantoor altijd potdicht
zat. Beneden was een ruimte
ingericht voor de laborant
Van Geffen, die rondstapte in een
witte overal.
Er kwam in 1967 een fusie tot stand
tussen de V.Z. in Rotterdam en de
N.V. voor zuivelproducten
‘Nieuw-Holland’ uit Woerden.
In verband met de ligging en de
meerderheid in aandelen van
Woerden kwam hier de
hoofdvestiging en werd het gebouw
van de V.Z. in Rotterdam afgebroken.
Oudewater ging als dependance van
Woerden nog enkele jaren door tot
het werd overgenomen door de
C.M.C. (Coöperatieve Melk
Centrale). In 1971 werd de fabriek
in Oudewater gesloten.

Grote omslag in april 1937

Eind 1936 was men begonnen een
vleugel aan de fabriek te bouwen en
hierin werd een jaar later begonnen

Het interieur van de V.Z. in Oudewater

Bronnen:
Nettie Stoppelenburg, Cor van der Klis†,
Wijnie Kwakernaak - van Oudenallen,
Maria Knol, Corrie de Wit - Hoogenboom,
Peter den Hertog.

stond. Overal maakte hij een praatje
en dronk een bakkie mee.
Maria Knol vertelde ons:
“Ik ben ook eens mee geweest met
Blokland. Er was een adres waar hij
liever GEEN koffie dronk, omdat het
kopje met een vaatdoek even werd
schoongeveegd”.

Voor meer informatie over
De Zuivelfabriek verwijs ik u
naar het orgaan van de
Geschiedkundige Vereniging
Oudewater van april 2019.
Het is een dubbele nummer
(28/29) met de titel
‘Van Koe tot Klant’ en is
voor 5 euro te koop op
Leeuweringerstraat 42.

Per schip naar Rotterdam

Vanuit de voorraadtank liep een
leiding naar de walkant van de IJssel,
waar met behulp van een slang de
tanks in een van de twee schepen
van de V.Z. werden gevuld.
Met deze motorschepen van de V.Z.
werd de melk dan naar de
hoofdfabriek in Rotterdam gevaren.
Die hoofdfabriek van de ‘Verenigde
Zuivelbereiders’ stond daar aan de
Persoonshaven.
In de zomermaanden was de
aanvoer van melk in Oudewater het
grootst. De melk die ‘s morgens werd
aangevoerd, werd ‘s middags naar
Rotterdam gevaren door Piet en Toon
Snoodijk met het motorschip VZ 2.
Kinderen hadden wat leuks
verzonnen op de letters V.Z.

door Wout van Kouwen

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
Enkele personeelsleden van de V.Z. voor de melkwagen van De Gebroeders
van de Boogaard uit Schalkwijk.
Staande v.l.n.r. Gert van Zuilen, Toon Geurts en directeur Van der Linden.
Gebukt Henk Nederend en geknield Gijs van Zandwijk (die ook nog postbode
was), Cor de Veen, Corrie Hoogenboom en Willem Burger.

De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.
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Investeren in wonen en leefbaarheid
Wij werken aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad
die passend is bij de vraag.

Hoe doen wij dat?
- We renoveren en verduurzamen woningen
- Maken het plaatsen van zonnepanelen mogelijk
- Bouwen nieuwe woningen
- Investeren in betaalbaarheid
- Doen een bijdrage in leefbaarheid
In februari hebben wij u verteld over renoveren en verduurzamen, het plaatsen van
zonnepanelen en het bouwen van nieuwe woningen. Deze keer vertellen wij u meer
over betaalbaarheid en leefbaarheid. We horen en lezen daarnaast de laatste tijd veel
verhalen over onze financiële positie. Hier willen wij u ook graag inzicht in geven.

Investeren in betaalbaarheid
Onze belangrijkste doelgroep zijn huishoudens met een lager inkomen.
Voor deze doelgroep houden we de huren betaalbaar. Elke woning heeft een maximaal
redelijke huur, dit is regelgeving vanuit de overheid. Deze maximale huurprijs wordt
berekend met het puntensysteem. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de
huurwoning weer. Bij nieuwe verhuringen vragen wij over het algemeen tussen de
65% en 85% van de maximale huurprijs. Door niet de maximale huurprijs te vragen
houdt De Woningraat huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep.
Verder matigen wij al jaren de huurverhoging van huurders met een lager inkomen.
Op deze manier investeren wij in betaalbaarheid.

Persoonlijke
aandacht door
kleinschaligheid

Bijdrage in leefbaarheid
In de Woningwet die in 2015 in werking is getreden zijn regels opgenomen over de
werkzaamheden die een woningcorporatie mag verrichten. Wij mogen alleen geld
uitgeven aan leefbaarheid als we ons houden aan een aantal regels. Wij mogen
alleen investeren in de leefbaarheid van de woonomgeving als deze in de directe
nabijheid ligt van huurwoningen. Investeren in leefbaarheid mag alleen als dit
vastgelegd is in de prestatieafspraken met gemeente en huurdersvereniging.
Zowel voor gemeente Oudewater als gemeente Lopik hebben wij hier afspraken over
gemaakt. We doen een bijdrage in leefbaarheid door middel van:
- Wij hebben een woonconsulent in dienst die zich bezig houdt met overlastzaken.
- Bij overlast / burenruzies wordt bemiddeling mogelijk gemaakt.
- We investeren in de groenvoorziening rond een aantal woongebouwen.
- In een aantal gebouwen is een huismeester van De Woningraat werkzaam.

Waar een kleine school groot in kan zijn!

Financiën

Noordzijdseweg 221a
3415 RE Polsbroekerdam
Tel. (0182) 30 96 22
samuelschool@pcpotrivia.nl
www.samuelpolsbroekerdam.nl

De Woningraat is een financieel gezonde woningcorporatie. We hebben geen
winstoogmerk, huurinkomsten worden geïnvesteerd in de volkshuisvesting. We zijn
geen eigenaar van grote stukken grond, waar we hele wijken op kunnen bouwen.
Elk jaar maken wij een meerjarenbegroting waarin wij 10 jaar vooruit kijken.
Er zijn geplande investeringen in nieuwbouw en renovatie. Dit kunnen flinke
investeringen zijn bij grote projecten. Tevens maken wij kosten om ons woningbezit
te onderhouden. Daarnaast werken wij aan de duurzaamheidsopgave.
We investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad. De komende tien jaar
investeren wij ongeveer € 90 miljoen in onze woningen en in nieuwbouwprojecten.
We moeten de uitgaven goed plannen, zodat we binnen de vastgestelde normen
blijven en financieel gezond blijven.
Dit jaar betalen wij € 1.7 miljoen verhuurdersheffing aan het Rijk. Jaarlijks neemt
dit bedrag toe tot € 1.9 miljoen in 2020. Deze heffing betalen wij al sinds 2013.
Het verkleint onze mogelijkheden tot investeren aanzienlijk. We hebben ons daarom
aangesloten bij het actieplan dat woningcorporaties en Urgenda, 15 februari
gepresenteerd hebben tijdens een persconferentie. Zonder de verhuurdersheffing
kunnen woningcorporaties landelijk 100.000 woningen verduurzamen en daardoor
een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Grolsch

krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per krat

17.29

PER KRAT

Voor de zomervakantie weer een artikel

11.

We gaan u de komende tijd regelmatig informeren.
Op www.dewoningraat.nl vindt u actuele
berichten over projecten en overig nieuws.
Voor de zomervakantie gaan we u in deze krant
weer informeren over onze werkzaamheden.

00

Rundergehakt

5.00

per kilo

6.99

Denatile
Grillo Chardonnay
of Nero d'Avola Shiraz
Italië, 6 flessen à 75 cl

63
=

Coca-Cola

VOORDEEL

3.50-3.54
2 STUKS

38.94 19.47

alle soorten
2 flessen à 1 liter

Spaar voor korting op
koffers & tassen

2.00
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

Week 13
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 17 t/m zaterdag 23 maart 2019.
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij
EMTÉ Oudewater.

EMTÉ Oudewater Joostenplein 35, 3421 TC Oudewater
www.emte.nl

MAAK NU UW AFSPRAAK BIJ DE
(MEDISCH) PEDICURE OF
SCHOONHEIDSSPECIALIST!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl
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Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in de Krimpenerwaard

VVD-coryfee Hans Wiegel gevraagd als informateur in Zuid-Holland
Vorige week woensdag hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten en
de waterschappen plaats gevonden. In de gemeente Krimpenerwaard hebben
63,1% hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van Provinciale
Staten van Zuid-Holland.
Krimpenerwaard. In Haastrecht lag dat
Afhankelijk van je woonplaats,
anders. Hier kon je een stem uitbrengen
kon je ook een stem uitbrengen
op één van de drie waterschappen die
voor het algemeen bestuur van het
Haastrecht rijk is. Dit heeft te maken met
Hoogheemraadschap van Schieland en
het feit dat het riviertje de Vlist en de
de Krimpenerwaard, van Rijnland en de
Hollandsche IJssel bijeen komen.
Stichtse Rijnlanden. Het grootste
Op dit snijpunt zijn ook de drie
gedeelte van de Krimpenerwaard kon
waterschappen ontstaan.
stemmen voor Schieland en de

Het stembureau Hof van Stein in
Haastrecht ligt als enige in het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Alleen op dit stembureau kon men in de
Krimpenerwaard voor dit
Hoogheemraadschap stemmen. Ook was
het hier mogelijk om op één van de
andere twee een stem uit te brengen.
Hiermee was het Hof van Stein de enige
locatie waar op drie waterschappen
gestemd kon worden.
De stembureauleden hebben dat
geweten. Er was een stembus voor de
Provinciale Staten en er waren er drie
voor de waterschappen. In welke bus
moet wat! Dit riep nog wel eens vragen
op. Maar nog heftiger werd het toen er
geteld moest worden. Er waren 944
stemmers en al hun stembiljetten
(en het waren grote lappen!) moesten
uitgevouwen en geteld worden.
Ze hadden hier vier uur tijd voor nodig,
even na één uur in de nacht was de klus
geklaard.

gekozen. Definitieve uitslag volgt deze
week. Hij wil zich vooral inzetten voor
het oplossen van de algenproblematiek
en het voorkomen van bodemdaling.
Habben Jansen: “ Het lukraak verhogen
van het waterpeil is niet de oplossing.
Het vinden van duurzame en technische
oplossingen op maat voor de milieuproblematiek is van groot belang.”
De opkomst was 47%, ook dit was hoger
dan in 2015. Waarnemend dijkgraaf
Toon van der Klugt was blij met deze
hoge opkomst. “Ook in Rotterdam, waar
altijd een lage opkomst was, heeft een
fors hoger aantal mensen gestemd voor
het waterschap.”

5 zetels en PvdA, CDA en PVV staat nu
op 4. CU heeft 3 zetels en 50Plus,
PvdD, SP en SGP heeft ieder 2. Denk
krijgt 1 zetel.
Rob Roos, de fractievoorzitter van FvD
Zuid-Holland heeft op de eerste dag na
de verkiezingen als grootste partij het
initiatief genomen om voor de bestuursperiode 2019-2023 een nieuw college
van Gedeputeerden te vormen.
Hans Wiegel is gevraagd om als
informateur op te treden. Hij wil dit op
zich nemen. De fractievoorzitter zegt dat
hij voor het vormen van het nieuwe
college geen enkele partij uitsluit.
Wel vraagt hij met welke partijen men
absoluut niet wil samenwerken.
Tevens vraagt hij hen wat de meest voor
de hand liggende combinatie voor een
nieuwe coalitie is.

Forum voor Democratie

In Zuid-Holland is nieuwkomer Forum
voor Democratie met 11 zetels het
grootste geworden. Hiermee is zij net
iets groter dan de VVD met 10 zetels.
GroenLinks en D66 hebben ieder

Uitslag gemeente Krimpenerwaard Provinciale Staten

Uitslagen twee waterschappen

Het tellen van de stembiljetten kostte veel tijd.

door Cees Reichard

Bij Hoogheemraadschap van Rijnland
is de opkomst hoger en er zijn weinig
verschuivingen. De VVD is met 20,3%
het grootste geworden, gevolgd door de
PvdA met 15,3 %, derde is Water
Natuurlijk 13,9%.
Water Natuurlijk heeft bij het
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard de meeste stemmen
gekregen. De VVD die de vorige keer in
2015 het grootste was, werd tweede.
De derde plaats is voor de PvdA.
Cor Habben Jansen uit Stolwijk en
oud-raadslid van de gemeente Vlist is
hoogstwaarschijnlijk voor de VVD

Opkomst
VVD	
FvD	
SGP
CU	
CDA	
PvdA	
D66
PVV	
GL	
50Plus
PvdD	
SP
DENK	

2019 st.
26.741
4.389
4.258
3.105
2.469
2.460
1.844
1.557
1.532
1.362
1.221
933
887
128

%
63,1
16,5
16,0
11,6
9,3
9,2
6,9
5,8
5,7
5,1
4,6
3,5
3,3
0,5

Open avond en starterstrainingen Drakenboot Montfoort
Zo zie je Montfoort eens van de andere kant

Start to peddle

Nederlands Kampioen

Montfoort van de andere kant

Zelf werd hij in het seizoen 2017 nog
Nederlands kampioen met de Old Water
Dragons, het drakenbootteam van
Oudewater. Hagoort deed op dat
moment met de kampioenschappen
mee met twee teams, maar was zijn
oude team loyaal. "Daar had ik ook al
ruim een jaar mee geoefend", vertelt hij.
"Dat team had dus even mijn prioriteit.
Dat begrepen de 'newborn' Dragons van
Montfoort wel. Helemaal toen we dus
gewonnen hadden. Het Montfoortse
team deed ook mee, maar vooral voor
de ervaring. We ontmoetten elkaar
halverwege de baan na elke heat,
waarbij ik vanuit de Old Water Dragons
boot oversprong in de Montfoortse
boot."

Op de open avond op 28 maart kunnen
mensen zich vanaf 19.00 uur melden
achter Hofdijk 2 op het terrein van de
scouting, tegenover Daans Droomijs.
Hoeveel mensen erop af zullen komen,
weet Hagoort niet, maar hij verwacht er
veel van. "Een voorinschrijving hebben
we expres niet gedaan, want dan zul je
zien dat mensen dan niet komen
opdagen of dat ze het als drempel zien.
We zien het wel." In de weken na de
open avond kunnen mensen die direct
enthousiast zijn geraakt, deelnemen aan
een training (Start to peddle). Enthousiast
als hij is, vertelt hij dat de sport "niet leuk
is, maar verslavend". "Je gaat het steeds
vaker doen, want je bent zo lekker bezig
buiten."
"Net als met andere sporten is er altijd
wel een drempel om naar toe te gaan,
maar als je eenmaal bezig bent, ga je
steeds makkelijker met de elementen
om", meent Hagoort. Groot voordeel
volgens de drakenbootliefhebber is dat je
in de drakenboot heerlijk op het water
zit. "Zo zie je Montfoort eens van de
andere kant", zegt hij. "Bovendien, zit je
echt op het water, waarbij je het water
letterlijk aanraakt. Dat stukje watersport,
vind ik heerlijk. In tegenstelling tot een
kano, zitten wij ook nog eens met
20 man in een boot. Minimaal 16 man
zijn er nodig om met de boot te kunnen
gaan varen. Dat kan heel gezellig zijn.
Bijvoorbeeld bij een toertocht. Door de
goede groepsharmonie kun je boven

St. Carolus jaarconcert
Het was weer druk in zalencentrum
St. Joseph. Op zondag 24 maart
2019 was iedereen die St. Carolus
een warm hart toedraagt weer naar
zalencentrum St. Joseph getogen.
De vier afdelingen van de muziekvereniging zorgden voor een gevarieerde
muzikale middag.

De Harmonie trapte af met een medley
van Santana, Pisa en de herkenningstune
van de film 'The Pacific'. Daarna zweepte
slagwerkgroep 'Slagkragt' het publiek op
met onder andere het nummer 'Bang'.
Dat had gerust ook 'Big Bang' mogen
heten. Decibels genoeg! Het plezier in
het slagwerk, de show en de ritmes

door Sjoukje Dijkstra

De jeugd betaalt 50% van dat bedrag.
Van de contributie moet het onderhoud
van de boot betaald worden, en een
bijdrage is voor het plekje dat ze hebben
bij de scouting en de huur van de
accommodatie. "Daarbij doen we mee
aan allerlei activiteiten", vertelt Hagoort.
Van toertochten tot wedstrijden."

Montfoortenaren zullen hem al hebben zien liggen bij de scouting of onder
tromgeroffel voorbij hebben horen varen, de drakenboot van Montfoort.
Volgens initiatiefnemer Gerben Hagoort bestaat dit soort boot zelf al 2000 jaar,
maar heeft Montfoort er 'pas een' sinds 2017.
"Kennismaken met ons kan op 28 maart tijdens een open avond."
Een drakenboot is een twaalf meter
lange boot waarin tot twintig personen
onder leiding van een tamboer
gezamenlijk peddelen. Voor sommigen
klinkt dat wellicht gezapig in de oren,
maar volgens Hagoort komt er wel wat
bij kijken. Weer of geen weer, de
Montfoort Dragons, zoals ze zichzelf
tegenwoordig ook noemen, peddelen
wat af. "Het is peddelen, niet roeien",
benadrukt Hagoort. "Roeiers gaan
achterwaarts. Wij kijken liever vooruit."
Ook als het stormt gaan de Montfoort
Dragons, die zichzelf nog als babydraakje
positioneren op hun Facebook pagina,
erop uit. "Heerlijk om tegen de
elementen in te beuken. Hoewel, ik het
met een lekker zonnetje erbij ook fijn
peddelen vindt", zegt hij met een lach.

% (2015)
55,9
18,7
0,0
12,9
8,3
12,8
9,8
8,5
11,6
2,3
3,1
3,4
7,3
0,0

Watersport Montfoort

De Montfoort Dragons tijdens een wedstrijd in Leiden.
jezelf uitstijgen en elkaar bij wedstrijden
uitdagen om tot het uiterste te gaan.
Dat is leuk. Je bent individu in een
groep. Dat geldt voor veel teamsporten,
voor onze sport niet minder.
Het voordeel van deze teamsport, is dat
de drakenboot in elke samenstelling kan
varen. Hierdoor ontstaat er een zekere
mate van vrijblijvendheid. Je kunt gerust
eens een training overslaan, zonder het
gevoel te hebben je team in de steek te
laten."

Toertochten

Met de boot wordt het hele jaar door
gevaren. De jongste deelnemer is 13 en
de oudste in de 60. Hagoort meent dat

door Siem van der Burg

konden rekenen op enthousiaste reacties
van het talrijke publiek. Voor de pauze
konden de gasten zich ook nog in après
ski wintersportsferen wanen. Tjechische
kapel Carolanka zorgde er met vrolijke
Egerländer nummers voor dat niemand
stil kon blijven zitten.
Na de pauze liet het MuzieKids
Montfoort jeugdorkest horen dat ze
nummers van beroemde componisten
beheersen. Daarna volgde nog een blok
slagwerkgeweld van Slagkragt en sloot de
harmonie het concert af met herkenbare
nummers als 'Game of Thrones',
'Moment of Morricone' en 'Despacito'.
De 'vrienden' van St. Carolus genoten
weer van een mooie muzikale middag.
Liefhebbers van de muziek van de
vereniging hoeven niet lang te wachten
op een volgende kans om ervan te
genieten. Slagkragt houdt op 29, 30
31 maart, 5 en 6 april haar theaterconcert 6.0. Dit onderdeel van
St. Carolus bestaat 25 jaar en is mateloos
populair in Montfoort en omstreken.
Dat blijkt wel, want alle concerten zijn
inmiddels uitverkocht. Alleen voor vrijdag
29 maart zijn er nog enkele kaarten
beschikbaar. De laatste kaarten zijn te
koop bij Mado in Montfoort en The Read
Shop in Oudewater! Wees er snel bij als
u dit concert niet wilt missen.

peddelen in de drakenboot voor iedereen
is. "Vorig jaar hadden we zelfs een
jeugdteam, maar dat kon helaas niet
standhouden." Hij is erg te spreken over
de scouting die de newborn dragons van
Montfoort een plekje gunnen aan het
water. "Daardoor hoeven we in de winter
niet de boot te stallen, zoals sommigen
dat moeten doen. Als iemand dan eens
roept: 'Joh, ik heb zin. Wie gaat er mee?'
Dan is dat een stuk sneller geregeld.
Vanaf halverwege januari zijn we dan
alweer aan het varen. Alleen rond de
feestdagen ligt het vaak even stil,
vanwege de kou en de drukte", zegt hij.
Leden van de Drakenboot Montfoort
betalen per jaar 150 euro contributie.

De drakenboot vereniging draait volgens
Hagoort om veel meer dan de
drakenboot. Persoonlijk heeft hij altijd
de ambitie gehad om de watersport in
het algemeen in Montfoort te promoten
en uit te breiden. "Dat staat nu zelfs in
onze statuten. We willen de drakenboot
gebruiken als springplank om meer
watersport activiteiten te ontplooien.
Het zou mooi zijn als we de watersport
kunnen laten opleven. Dat kan best in
Montfoort. Water genoeg." Hagoort
benadrukt dat het water in de IJssel zelf
heel schoon is. Dat was 20 tot 30 jaar
geleden anders. Nu is het prima om in
te zwemmen. Dat ziet hij ook steeds
vaker gebeuren.
Hagoort ziet veel mogelijkheden om de
watersport leven in te blazen. Er zijn
best wat mogelijkheden. Naast de
drakenboot zijn er zoveel soorten boten
waarmee je kunt roeien. Een mooie
sloep bijvoorbeeld. Van de zomer gaan
we eens kijken of we een kano-tocht
kunnen organiseren." Hagoort is groot
voorstander van "lekker knoeien aan de
waterkant". Zeker met de kinderen erbij.
"Die mogelijkheid is er nog niet echt.
Er wordt wel gezwommen en gedaan,
maar nog weinig met watersport.
Dat terwijl watersport ook een grandioze
manier is om Montfoort op de kaart te
zetten. Beter kan toch niet? Dat is wat
wij willen bereiken! Mensen die hier
ideeën over hebben, mogen zich altijd
bij ons melden."

Tuincentrum GroenRijk
geopend

door Elly van der Neut

Donderdagavond werd om 8 uur het
nieuwe tuincentrum GroenRijk in
Montfoort geopend. Vanaf half
8 waren de genodigden welkom op
de parkeerplaats, waar zij werden
onthaald op gezellige draaiorgelmuziek van draaiorgel Dubbeldik uit
Leiden. Helaas niet op koffie, want
de koffieketels hadden het begeven.
Om klokslag 8 uur heette de nieuwe
eigenaar Focke Segers, samen met zijn
vrouw Antoinette en zoon Stephan
Segers de mensen welkom en
memoreerde de geschiedenis van zijn
tuincentra. Na 25 jaar te hebben
gewerkt voor Overvecht Tuincentra
begon hij vijf jaar geleden voor zichzelf,
onder de paraplu van GroenRijk, in
Epe. Twee jaar later kwam er een
tuincentrum bij in Nunspeet en nu in
2019 dus in Montfoort. Samen met zijn
vrouw Antoinette, die de administratie
doet en zijn zoon Stephan runt hij deze
drie bedrijven. Als een echte familieonderneming. Stephan werkt ook vaak
mee aan het tv-programma Eigen Huis
en Tuin. Wel een bewijs dat hij ook een
vakman is. Focke is trots op zijn

familie, zijn werknemers (die hij ook
voor het voetlicht riep) en blij met de
medewerking die hij kreeg van
Overvecht vastgoed. Het doorknippen
van de lintjes liet hij over aan zijn
schoonvader Jan Klinkenberg en zijn
twee jongste kleinkinderen Lise en
Noud. De dagelijkse leiding van het
tuincentrum komt in handen van
bedrijfsleider Ed Michielse.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

FITNESS
IN MONTFOORT

7,

VANAF

• Geen inschrijfgeld
• Geen jaarcontract
• Geen opzegtermijn

50
P/M

G R AT I S
D A G PA S

www.fitfever.nl

Waardsedijk - Oost 8a 3417 XJ Montfoort - Tel: 0348 468787

Lifestyle Event Montfoort
dit keer op zondag
Het is weer bijna zover; het jaarlijkse Lifestyle Event
in Montfoort opent op 31 maart tussen 12.00 uur
en 17.00 uur haar deuren in zalencentrum
St. Joseph te Montfoort. "We organiseren het dit
jaar op zondag, zodat mensen met sportende
kinderen ook kunnen komen", zegt Lisette Verhagen
van Dynamic Promotions.
Het is de vierde keer dat het Lifestyle Event in Montfoort
neerstrijkt. Volgens de organisatie is het een populair
bezocht evenement en is het erg gezellig. Van jong tot
oud. "Het publiek is heel divers", zegt Verhagen. Tijdens
het event kunnen mensen op een interactieve manier
kennismaken met de mode- en interieurtrends voor
2019. Ook ontvangen ze advies op het gebied van
kleur, stijl en make-up. Het leuke aan het event is
volgens Verhagen dat je er als bezoeker van alles kunt
beleven. "Normaal staan er kramen en wordt er iets
verkocht. Op dit event vragen we de mensen om ook
echt wat te laten zien. Er zijn workshops en activiteiten.

door Sjoukje Dijkstra

Een oud ambacht laat zien hoe het tingieten werkt.
Hij demonstreert en vertelt met hart en ziel over zijn
ambacht."
Nieuw dit jaar is de muzikale omlijsting. Die is afkomstig
van Moris Music die optreedt met zijn gitaar.
"Tussendoor kun je heerlijk even genieten van een kopje
koffie of anders lekkers in het café gedeelte.
Alle volwassen bezoekers ontvangen een goodiebag
waarin je super aanbiedingen, spectaculaire gadgets en
nog heel veel meer leuks tegenkomt", zo schrijft de
organisatie in haar aankondiging. Wat die gadgets dan
zijn, is een verrassing, laat Verhagen weten, die vertelt
dat de goodiebags, waarvan ze elk jaar 200 exemplaren
uitdelen, altijd op raken. "Hoe eerder je komt, hoe
groter de kans dat je nog een goodiebag scoort", aldus
Verhagen. Toegang tot het evenement is gratis.
Tijdens het Lifestyle Event Montfoort is er gelijktijdig
een paranormale beurs op de bovenverdieping.
Voor dit event wordt wel entree geheven.

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

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

w w w. p m a r ku s . n l

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Werkzaamheden
Blindeweg
van 8 april t/m
12 april 2019

Voorkom overlast kauwen
De afgelopen jaren hebben inwoners in de gemeente
Montfoort overlast ervaren van groepen kauwen.
Met name in de achtertuinen of de grote bomen in de
wijken Tabakshof en Hoﬂand hebben inwoners
aangegeven overlast te ervaren.
De piek van overlast doet zich voor in de zomermaanden
juli en augustus. De jonge kauwen zijn dan nog bij hun
ouders en vormen samen met hun ouders een grote
groep. Door hun grote aantal zorgden de kauwen voor
overlast met hun lawaai, onrust en uitwerpselen.
Na augustus wordt de overlast minder. Dan vliegen de
jongen uit en verspreiden zich om elders een nieuwe
kolonie te vormen.

Holle ruimten afschermen

Kauwen nestelen niet alleen in holten van oude bomen.
Ook doen ze dat onder daken, in gaten van muren en in
schoorstenen. Om te voorkomen dat kauwen zich op deze
plaatsen gaan nestelen, adviseren wij inwoners deze ‘holle
ruimten’ af te schermen. Na afscherming zijn deze
plaatsen ongeschikt voor de kauwen en andere vogels.
Wacht hier niet te lang mee, want het broedseizoen komt

er aan. De eerste vroege vogels beginnen nu al met het
verzamelen van nestmateriaal. In de maand april is het
volop broedseizoen voor de kauw. Als een vogel een nest
heeft gemaakt, is het verboden dat te vernietigen.
Handige hulpmiddelen voor het afschermen van holle
ruimten is de zogenaamde kraaienkap op de schoorsteen
en een vogelschroot onder de onderste rij dakpannen.

Afvalkalender april 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Van maandag 8 april t/m 12 april vinden er
grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats
aan de Blindeweg in Montfoort.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand
verkeer mogelijk op de Blindeweg. De weg blijft
toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
De kwaliteit van de ﬁetssuggestiestroken van de
Blindeweg is erg achteruit gegaan.
Groot onderhoud is nodig om de weg in een goede
en veilige conditie te brengen.

Werkzaamheden

De kwaliteit van de ﬁetssuggestiestroken van de
Blindeweg is erg achteruit gegaan. Er zitten vele
scheuren en gaten in het asfalt en die worden groter als
er niks aan gedaan wordt. De ﬁetsstroken aan de
Blindeweg worden over de gehele lengte (tot aan de
gemeentegrens met Harmelen) opnieuw geasfalteerd.
Ze worden verbreed en in het zwart uitgevoerd.

Wegafsluiting

Van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april is er geen
doorgaand verkeer mogelijk op de Blindeweg.
Dat geldt voor zowel auto’s als ﬁetsers.
Het verkeer wordt met borden omgeleid. Ook worden er
tijdens de werkzaamheden, tussen 07.00 en 18.00 uur
verkeersregelaars ingezet. De weg blijft toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Bij calamiteiten krijgen nood-en
hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Overlast

Wij zullen er alles aan doen om de overlast voor zoveel
mogelijk te beperken. Tegelijkertijd kunnen we niet
uitsluiten dat u enige hinder van de werkzaamheden zult
ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene
omstandigheden roet in het eten gooien, waardoor het
werk moet worden uitgesteld naar een later moment.
Als de planning onverhoopt verschuift,
volgt daarover een bericht.

Meer informatie

Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd.
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente
Montfoort via info@montfoort.nl of 0348 476400

Snoeiafval
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BeautyPlaza Montfoort organiseert
beautydag voor het goede doel
Behandelingen kosten maximaal e 10,00 en kunnen direct in de collectebus van NSGK
Het was Creative Director
Lotte Veltman-Veenbrink die met
het idee kwam om een beautydag te
organiseren om klanten laagdrempelig
kennis te laten maken met
BeautyPlaza.
Nagelstyliste Carla bedacht dat dit wel
voor een goed doel kon zijn. Zo werd
het idee geboren: een beautydag voor
het goede doel.
"Het is een leuke manier om meer
bekendheid aan BeautyPlaza te geven en
tegelijkertijd geld in te zamelen voor het
goede doel", vond ook de rest van het
BeautyPlaza team. Dus, zal BeautyPlaza
op 30 maart aanstaande haar deuren
openen tussen 09.00 en 17.00 uur,
zodat bezoekers zich in de watten
kunnen laten leggen door één van de elf
ondernemers die gevestigd zijn in het
beautycentrum. "We doen het voor de
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK)", vertelt
hairstylist Charlotte Blom. "Doordat
vrienden van ons een gehandicapt
zoontje hebben, raakten we geïnspireerd
om voor NSGK te gaan, maar die keuze
is natuurlijk niet alleen persoonlijk."

Geïnspireerd

Creative Director Sandra Vermeulen
vult aan: "De vrienden van Charlotte
reageerden zo enthousiast. Hun zoontje
komt namelijk ook altijd in de haarstudio,
dus indirect doen we dit voor hem en
anderen met een beperking. De NSGK
vond het ook heel erg leuk. Zij hebben
nog niet eerder meegemaakt dat er op

vervolg op pagina 13
door Sjoukje Dijkstra

vinden: "Het gebeurt met regelmaat dat
mensen zich voor ons inspannen. Vaak
zijn het scholieren die een inzameling
houden of bedrijven die tijdens een
hardloopwedstrijd geld inzamelen.
De actie van BeautyPlaza is enorm leuk.
Weer heel anders en eigenlijk vrij simpel:
een dag datgene doen waar je goed in
bent voor het goede doel. Tegelijkertijd is
het ook heel betrokken! Wij vinden het
erg leuk dat de dames dit voor NSGK
doen. Daarom zal een van onze kinderambassadeurs, Marie Claire, er hoogstwaarschijnlijk bij zijn. Wij verwachten in
ieder geval hele tevreden klanten van
Beautyplaza die dag en foto's waar
iedereen stralend op staat. Geweldig dat
de dames dit doen!"

Op tijd

deze manier geld voor ze ingezameld
wordt. Daarom sturen ze ook een
ambassadeur. Dat is super leuk!"

Goede doel

dinsdag 26 maart 2019

Vermeulen vertelt enthousiast; "Elk jaar
een open dag, zoals we voorheen deden
wordt nogal eentonig. Om het op deze
manier te doen, is wel heel leuk. Mensen
maken laagdrempelig kennis en steunen
gelijk daarmee de NSGK.
Het evenement noemen we daarom ook
‘Ontdek Beautyplaza en steun NSGK’.
De behandelingen die deze dag
uitgevoerd worden kosten allemaal
e 10,00. Met uitzondering van de
zonnebank, een zonsessie kost slechts
e 2,50. Zo maken we het voor iedereen

toegankelijk. Bezoekers die naar de
beautydag komen betalen de
behandelingen contant aan de balie,
zodat we dat meteen in de collectebus
van NSGK kunnen doen. Aan het einde
van de dag komt een ambassadeur van
de NSGK om een cheque van de
opbrengst in ontvangst te nemen."
Via de actiepagina www.nsgk.nl/
help-je-mee/kom-in-actie/alle-acties/
details-actie/ontdek-beautyplaza-ensteun-nsgk kun je nu al doneren.
Ook kan er tijdens de dag zelf natuurlijk
altijd extra gedoneerd worden.
Ons doel is om e 1.000,00 op te halen
voor NSGK."
In een reactie laat Maartje Terwindt van
de NSGK weten deze actie geweldig te

BeautyPlaza Montfoort is al weer aardig
wat jaartjes actief als een van de grootste
beautycentra in Nederland. Met 470m2
en elf ondernemers biedt het centrum
diverse specialiteiten. Van zonnebank tot
schoonheidsspecialiste. Lotte vertelt dat
bezoekers voor deze Beautydag niet
vooraf kunnen reserveren. Pas op de dag
zelf kunnen ze zichzelf inschrijven voor
een behandeling. "Het belooft een
geweldige dag te worden en bezoekers
moeten er dus op tijd bij zijn om een
plekje te bemachtigen bij één van de
specialisten. "Gewoon vroeg uit de veren
als je verzekerd wilt zijn van een
behandeling", lacht ze. "Vergeet daarbij
niet dat het allemaal contant betaald
moet worden. Dus, neem cash mee!"
"Oh, en als je moet wachten op een
behandeling kun je ondertussen ons
prachtige pand bekijken en bij de
behandelingen die worden uitgevoerd".
Check alle informatie en voorwaarden
over deze dag op
www.beautyplazamontfoort.com/event.

Deze week
bij Cultureel
Montfoort
Zaterdagmiddag 30 maart vanaf
15.00 uur in het Sint Joseph

Charlotte Welling & Trio Dobbs

Charlotte Welling laat op haar eigen
wijze een prachtig en soms
confronterend tijdsbeeld van de jaren
’50 en ’60 zien. Zij vertelt over de
vergeten zangeressen en de daarbij
behorende maatschappelijke thema’s.
Het eerste optreden van deze groep
was een grandioos succes en op veler
verzoek komen zij nu voor een derde
keer in Montfoort.
De Zonnebloem en Stichting met je
Hart verzorgen de uitnodigingen en het
vervoer. Er is een beperkt aantal
plaatsen voor 65+, reserveren gewenst,
via: www.cultureelmontfoort.nl of
indien nog voorradig voor aanvang
van de middag.
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Ouders Lokaal organiseert workshop:
‘Spelen met axen’
Op dinsdag 2 april 2019 organiseert Ouders Lokaal
een leuke workshop: ‘Spelen met axen’.
Spelen met axen is een interactieve workshop voor
alle ouders uit de gemeente Montfoort.
Deze workshop zal gegeven worden door
Marieke Mulders. Marieke is kindertherapeut en
moeder van twee kinderen.
Ouders en kinderen communiceren voortdurend met
elkaar. Dat gaat vanzelf, je hoeft daar niet bij na te
denken. Toch kan het zijn dat je als ouder de behoefte
voelt om daar eens bij stil te staan.
Met behulp van het model ‘de axenroos’ krijg je als ouder

zicht op hoe je zelf communiceert, hoe je daar meer
kwaliteit in kan brengen en krijg je zicht op de
communicatiewijze en leefstijl van jouw kind.

Locatie, tijd en aanmelden

De workshop wordt gegeven op dinsdag 2 april.
Locatie: Prins Claus school,
Laan van Rapijnen 26 Linschoten
Tijd:
20.00 tot 21.30 uur.
Vanaf 19.45 zijn de deuren open.
Aanmelden is kosteloos en kan via
www.ouderlokaal.nl >>Montfoort.

Agenda april 2019:
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april

Workshop ‘Spelen met axen’
Voorleesochtend
bij Mama Lokaal Montfoort
Woensdag 10 april
Mama Lokaal Montfoort
Woensdag 17 april
Paasknutselen
bij Mama Lokaal Montfoort
Woensdag 24 april
Mama Lokaal Montfoort
* Voorheen was het Mama Lokaal altijd op de
vrijdagochtend. Vanaf april gaat dit naar de
woensdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur.
De locatie blijft hetzelfde, in een lokaal van
peutergroep ‘t Lodewijkje.

Openbare bekendmakingen
Overig

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 1 april 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
10 april 2019 in het stadhuis van
Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 06-03-2019
(Z/19/137323)
Bovenkerkweg 78, Montfoort
wijziging vergunning voor
brandveilig gebruik.
• 04-03-2019
(Z/19/137350)
M.A. Reinaldaweg 22, Linschoten
voor het plaatsen van een
erfafscheiding.
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’.
Verlengen beslistermijn
• 20-03-2019
(Z/19/125274)
Hollandse IJssel Montfoort
vervangen beschoeiing door een
damwand.

Ontwerp-bestemmingsplan
‘Johan de Ridderlaan
ten zuiden van nr. 1’
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken bekend dat het
ontwerp-bestemmingsplan ‘Johan de
Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ met
ingang van woensdag 27 maart 2019
voor iedereen ter inzage ligt (conform
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Ontwerp-bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Johan de
Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’
voorziet in een nieuwe planologische
regeling voor het perceel achter de
Johan de Ridderlaan 1 en 2 te
Montfoort. Initiatiefnemer is
voornemens in het verlengde van de
woningen aan de Johan de
Ridderlaan 1 en 2 te Montfoort
maximaal tien nieuwe woningen te
realiseren. Dit betekent dat, na
doorloop van de procedure voor het
bestemmingsplan, er een vergunning
aangevraagd kan worden voor de
realisatie van deze tien woningen.
Zienswijzen
Met ingang van 27 maart 2019 ligt het
ontwerp-bestemmingsplan inclusief
bijbehorende stukken gedurende
6 weken (tot en met 7 mei 2019)
ter inzage bij de publieksbalie van het
stadskantoor Kasteelplein 5 te
Montfoort (geopend op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 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.
BPJohanRidderlaan1-ON01).
Gedurende deze termijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen. Schriftelijke zienswijzen
(niet per e-mail) kunnen worden
gericht aan de gemeenteraad van
de gemeente Montfoort, p/a
Omgevingsdienst Regio Utrecht,
postbus 13101, 3507 LC Utrecht,
onder vermelding van
‘Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan
‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van
nr. 1’.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen
met de heer E. Eilander van de
Omgevingsdienst regio Utrecht
via 088-0225000.

een overeenkomst inzake
grondexploitatie in relatie tot het
ontwerpbestemmingsplan
‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van
nr. 1’, welke plan vanaf 27 maart 2019
voor een periode van 6 weken ter
inzage ligt.
Een zakelijke beschrijving van de
anterieure overeenkomst ligt per
1 april 2019 voor een periode van
twee weken ter inzage op de
publieksbalie van het stadskantoor
Kasteelplein 5 te Montfoort
(geopend op werkdagen van 08.30 tot
12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tegen de gesloten anterieure
overeenkomst en de zakelijke
beschrijving van de inhoud daarvan
kunnen geen zienswijzen of bezwaren
worden ingediend.

Anterieure overeenkomst
inzake grondexploitatie
Johan de Ridderlaan nabij
nummer 1 te Montfoort
De gemeente Montfoort heeft op
12 maart 2019 een anterieure
overeenkomst ingevolge art. 6.24 lid 1
Wet ruimtelijke ordening gesloten
voor de ontwikkeling van tien
woningen inclusief de bijbehorende
ontsluiting op de percelen kadastraal
bekend gemeente Montfoort sectie B
nummer 2215 en nummer 1813 (ged),
gelegen aan Johan de Ridderlaan
nabij nummer 1 te Montfoort.
De anterieure overeenkomst betreft

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

OPENBARE ORDE

Evenementenvergunning
• Koningsspelen op 12 april 2019
(Stadspark en Bovenkerkweg),
verzonden 19 maart 2019
• Skeelertocht op 27 april 2019
(Bovenkerkweg, Wederiksingel
en Parklaan),
verzonden 19 maart 2019
• Dodenherdenking op 4 mei 2019
(Kasteelplein),
verzonden 19 maart 2019

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.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en 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.

Montfoort, 26 maart 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Gestolen beeld Graaf Jan teruggevonden
Het gestolen beeld dat tien dagen
geleden ontvreemd werd van het
schoolplein van de Graaf Jan van
Montfoort school is terecht.
De dieven zijn met het paardje niet
ver gekomen, en hadden het in de
bosjes naast de school verborgen.

Twee meisjes die daar aan het spelen
waren, vonden het terug. Leerkracht
Tienke Bouwmeester van de Graaf Jan
van Montfoort school laat weten dat de
meisjes het dier plat zagen liggen.
"Omdat het dichtbegroeid is kon je het
beeld niet goed zien. De meisjes zijn
direct naar hun ouders gegaan om het te
vertellen. De ouders hebben toen de
politie gebeld en de politie is snel
gekomen." Zelf werd ze er ook bij
gehaald. "Na wat formaliteiten en
telefoongesprekken mocht het beeld
vrijgegeven worden en is het door drie
sterke mannen op een hondje de school
binnen gereden", vertelt Bouwmeester
opgelucht.
Zij is van mening dat de dieven het beeld
waarschijnlijk te zwaar vonden.
"De drie mannen lukte het zaterdagmiddag ook bijna niet. Je kunt er niet
met de auto bij, omdat er aan beide
kanten paaltjes in het fietspad zitten."
Bouwmeester was ook degene die een
oproep plaatste in de Facebook groep 'Je
bent Montfoortenaar als…' waarin zij
getuigen opriep om zich te melden.
Jos de Ruiter was daar de eerste die
melding maakte van de verheugende
vondst: "Het paard is inmiddels

gevonden. In de buurt van school in de
struiken. Verdere details mij niet bekend,
maar in elk geval goed nieuws!"

Val voor de dief

Ook kunstenaar Gabriël Sterk reageert
met blijdschap vanuit zijn woonplaats in
Frankrijk. Vorige week nog deed hij een
oproep in De IJsselbode, waarin hij
aangaf er 2000 euro voor over te
hebben om zijn paard terug te krijgen.
Hij denkt dat de aandacht die deze krant
aan de diefstal gaf, zeker heeft
bijgedragen aan het feit dat het beeld nu
terug is. Echt uitloven als beloning zal hij
het geldbedrag niet: "Dat ik het beeld
terug wilde kopen van de vinder voor
2.000 euro, was een val voor de dief."
Sterk licht toe waarom hij die val zette:
"De dief zou er zo veel meer voor krijgen
dan de schrootwaarde." Bouwmeester
beaamt dit. Ze vertelt dat de politie zaterdagmiddag nog contact heeft gehad met
de werkplaats waar hij destijds in brons
gegoten is. "Die hebben verteld dat het
beeld destijds 25.000 gulden waard was."
Hoewel kunstenaar Sterk blij is dat het
beeld terug is, is hij ook achterdochtig,
want zo zegt hij: "Het is heel verdacht dat
het zo snel werd terug gevonden door

door Sjoukje Dijkstra

onschuldige kinderen. De dief zelf kon
dat natuurlijk niet, want de grond was te
heet onder zijn voeten. Misschien hoopte
hij via de kinderen een vindersloon te
incasseren. Door de berichten in de
kranten was het moeilijk om er wat mee
te doen zonder het gevaar ontdekt te
worden."

Belonen

Bouwmeester laat weten dit wat
vergezocht te vinden. Desgevraagd
vertelt ze: "Maandag gaan we even kijken
welke stappen nu verder te ondernemen,
en wordt er sowieso contact opgenomen
met de bronsgieterij en de gemeente
Montfoort. Ook zullen we de meiden op
een gepaste wijze in het zonnetje zetten."
De gemeente Montfoort, die afgelopen
week nog een extra inspectieronde had
ingelast van andere bronzen beelden in
Montfoort, laat weten blij te zijn met dit
nieuws. Uit de inspectieronde, waarbij
onder andere de schroeven werden
gecontroleerd van de beelden, kwamen
geen afwijkingen naar voren, liet de
gemeente weten. Extra maatregelen ter
preventie van soortgelijke diefstallen,
zal de gemeente dus niet nemen.”
Gemeente Montfoort heeft 22 beelden in
haar eigendom.

Wereldwinkel
Jammer, dat de Wereldwinkel in
Montfoort dicht gaat.
Maar Montfoorters hoeven echt niet
helemaal naar Woerden te rijden,
om bij een Wereldwinkel inkopen te
doen, zoals in De IJsselbode van
19 maart stond. In Linschoten is
(al 45 jaar!) een Wereldwinkel:
Wereldwinkel Linschoten aan de
Nieuwe Zandweg 5. Slechts 5 km /
8 (auto)minuten van Montfoort.
Alle Montfoorters zijn van harte
welkom bij Wereldwinkel Linschoten!
Met vriendelijke groet,
Gusta de Jong-Bakker en
Wim van der Graaf
Wereldwinkel Linschoten
Nieuwe Zandweg 5
wereldwinkel.linschoten@gmail.com
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V oetbalw ee k e n d
Speelronde 20 bij de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek
leverde slechts één winstpartij op. Montfoort moest op bezoek
bij VVGZ en wist met een minimale score te winnen.
In Zwijndrecht werd het 0-1. FC Oudewater ontving
titelkandidaat VVZ’49. De boeiende partij voetbal leverde geen
winnaar op, het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.
De semi-topper in 4B tussen WDS en Woerden leverde ook geen
winnaar op. De nummer 3 en 4 van de ranglijst wisten het net
niet te vinden. SPV’81 gaf VEP meer dan goed partij.
Helaas was de thuisploeg net iets effectiever en won met 4-3.
Linschoten had niets in te brengen bij koploper Gouda.
De aanstaande kampioen liep freewheelend uit naar een 6-1
overwinning.
De zondagvoetballers zijn beland in speelronde 3 en 4 van de
nacompetitie in de derde klasse. MSV’19 kan eventuele promotie
naar de tweede klasse wel vergeten. Na de fraaie winst van
vorige week tegen Donk ging de ploeg nu in eigen huis kopje
onder tegen FC IJsselmonde. Na 4 wedstrijden heeft MSV pas
4 punten vergaard, te weinig om mee te doen voor de prijzen.
Haastrecht is nog steeds op koers voor direct lijfsbehoud.
Hoewel het een niet al te beste wedstrijd was won de ploeg met
2-0 van Alphen en bekleedt nu de tweede plaats in de derde
klasse B Laag.

VoetbalProgramma
Zaterdag 30 maart
Heerjansdam - Montfoort
SPV ‘81 - Gouda
Woerden - WDS	

14.30
14.30
14.30

Zondag 31 maart
RKDES - MSV ‘19

14.00

Z AT E R D A G V O E T B A L
VVGZ - Montfoort 0-1

Boeiende partij voetbal
Oudewater - VVZ 1-1
De opzet zich te revancheren voor de
onverdiende 2-1 uitnederlaag leek in
de slotseconden van de wedstrijd te
slagen. Bart Griffioen werd de diepte
ingestuurd door Wouter van Sprundel
en verscheen alleen voor VVZ-goalie
Oscar Kooij. De frêle linkerspits die
de Soester achterhoede veel
hoofdbrekens had bezorgd, wist de
bal echter net niet langs de doelman
te werken. Drie seconden later
weerklonk het laatste fluitsignaal van
de goed leidende scheidsrechter
Schram. Uiteindelijk kon iedereen
wel leven met het gelijke spel dat
deze ontmoeting opleverde.
De thuisclub had in de eerste helft het
beste van het spel gehad en daar stelden
de bezoekers een beter tweede bedrijf
tegenover. Bij Oudewater lijkt het
binnenhalen van de derde periodetitel
het doel wat moet worden nagejaagd
om het seizoen nog wat meer cachet te
geven. De tweede plaats lijkt immers
buiten bereik en naar onderen kijken is
eveneens een zinloze bezigheid.

Tegenvallertje

Na een schrikmomentje voor Niek Sluis
(geeft de scheidsrechter een kaart bij
mijn eerste overtreding en heb ik
daardoor volgende week weer rust?)
keek het goed gestarte Oudewater al
snel tegen een 0-1 achterstand aan.
In de 7e minuut tastte Walter van der
Neut mis en stiftte VVZ-spits Floris de
Boer de bal over doelman De Ruyter;
0-1. Deze treffer had geen uitwerking
op de dadendrang van Oudewater dat
vol voor de gelijkmaker ging. Al
4 minuten later zweefde de bal ter
hoogte van de paal, maar kon geen van

de aanwezigen het benodigde laatste tikje
geven. Bart Griffioen ontpopte zich in
deze fase als een ‘handenbindertje’ wiens
acties alle hens aan dek betekenden voor
de complete Soester-verdediging onder
leiding van de 40-jarige aanvoerder
Ruben de Goede. Bart’s aanwezigheid
betekende meer speelruimte voor zijn
kompanen die echter nog niet de
benodigde schotkracht wisten te etaleren.
Tim Goes kwam net niet tot afronding
van een door Simon LaLau en Griffioen
opgezette aanval, maar de gelijkmaker
hing -aldus de supporters- in de lucht.

Klasse doelpunt

Nadat hoekschoppen niets opleverden
en een voorzet van de diep gaande
Van Sprundel in de doelmond geen
afmaker aantrof was het na een half uur
spelen eindelijk raak. Een ‘vleugje Bep
Bakhuijs’ had de kopbal waarmee
aanvoerder Van Sprundel doelman Kooij
door de benen kopte; 1-1. Tussen de
bedrijven door had doelman Arnold de
Ruyter met enkele goede uitloopacties
laten zien ook echt mee te doen. Na 35
minuten redde hij een doelpoging van
VVZ’er Ouderdorp ten koste van een
hoekschop. Na de gelijkmaker maakte
Oudewater het de nummer drie van de
ranglijst voortdurend moeilijk. Nick van
den IJssel over rechts en Griffioen over
links verhoogden de Oudewaterse druk
op de Soester defensie, maar loon naar
werken werd niet geoogst. Bij het
rustsignaal had Oudewater zich tekort
gedaan. Het geloof in een goede afloop
bleek nog aanwezig en in de pauze ging
het over de solo van Griffioen die liefst
zes spelers op rij had verschalkt. Op die
ene na!

door Gerard van Hooff

Onder druk

Tot aan het uur was er na de pauze
duidelijk sprake van een ommekeer in
de wedstrijd, De bezoekers trokken het
initiatief naar zich toe en de speelhelft
van Oudewater werd het voornaamste
strijdtoneel. De thuisclub was daar niet
echt van onder de indruk want er werd
solide verdedigd en op een hoekschop
na bijzonder weinig weggegeven. Tot
aan de 60e minuut toen rechterspits
Uzir Ilbay een levensgrote kans kreeg
aangeboden. Tot afgrijzen van zijn
ploeggenoten schoot hij van bij de
rechterpaal huizenhoog over. Langzaam
maar zeker voetbalde de thuisploeg zich
hierna onder de druk uit en werd de
ruimte achter de Soester defensie
gezocht. Van Sprundel, Van der Neut en
Griffioen bereikten de achterlijn en de
kopsterke Ivo Anbergen en ook
verdediger Joost Miltenburg doken
steeds meer in het strafschopgebied van
VVZ op. Bij risicopasses moest er bij
vlagen snel worden omgeschakeld en
dat leverde LaLau een gele kaart op na
een ‘nuttige overtreding’. Naarmate het
eindsignaal naderbij kwam nam de
Oudewaterse dreiging toe. De glijdende
Van Sprundel raakte een voorzet van
Tim Goes maar net niet (83e min), Bart
Griffioen schoot over na een aanval van
het duo Van den IJssel/Willem LaLau
(87e min) en laatstgenoemde kopte uit
een voorzet van Djardo Boele naast
(89e min). In blessuretijd -in de dying
seconds- liet Vrouwe Fortuna het even
afweten.

Na een fantastische playbackshow in een afgeladen kantine vorig weekend,
werd de aandacht vanaf maandag weer volledig op het voetbal gericht.
Er stond voor Montfoort namelijk een sleutelwedstrijd op het programma.
En laat nou net in dit cruciale duel een geboren en getogen Montfoorts
talent een sleutelrol gaan vervullen. Deze wedstrijd zou voor Montfoort erg belangrijk
worden voor het verdere verloop van de competitie. Bij winst zou er weer volop
meegestreden kunnen worden voor de nacompetitie wedstrijden voor promotie. Bij verlies
zou er met een schuin oog naar beneden gekeken moeten worden. Montfoort begon dan ook
zeer geconcentreerd en er werd vanaf het begin voor elke meter gevochten. Montfoort werd
de bovenliggende partij. Thuisploeg VVGZ zocht het vooral in de lange bal op de spitsen, die
echter klem gezet werden door de Montfoortse defensie. Montfoort had het veldoverwicht,
maar dit werd echter nog niet in doelpunten uitgedrukt.
In de tweede helft moest er voor Montfoort aanvallend nog een tandje bij, maar ook bij de
VVGZ kwam het besef dat er wellicht meer te halen viel. Montfoort bleef wel de betere ploeg
maar moest toch uitkijken dat het niet tegen een tegengoal aanliep en het met nul punten
huiswaarts zou moeten keren. Trainer Bart Schreuder bracht enkele aanvallende wissels in
om de overwinning te forceren. Supertalent Emrie Bakker kwam tien minuten voor tijd
binnen de lijnen en dit bleek achteraf gezien de gouden wissel. Toen vrijwel iedereen van een
puntendeling uitging, was het juist deze Emrie Bakker die in de 88e minuut matchwinnaar
werd. Een afstandsschot van Bartje Roelofs kwam via spits Miquel Ballo plots voor de voeten
van Bakker. Die aarzelde geen moment en schoot vanuit stand vanaf rand zestien meter de
bal strak langs de kansloze doelman in het doel, 0-1. Alle spelers vlogen Bakker om de nek,
want de overwinning was zo goed als zeker binnen. Door deze 3-punter blijft het ontzettend
spannend in de eerste Klasse C.

WDS - SC Woerden 0-0
De belangen waren groot. Zowel WDS als Woerden hadden zich in de strijd
om de tweede periodetitel niet van hun beste kant laten zien. Linschoten
werd hierdoor de lachende derde. Winst in de laatste periode of het
binnenhalen van de tweede plaats in de eindrangschikking is dus noodzaak.
Dit gegeven drukte een stempel op de ontmoeting op Wierickeweide. Het werd geen
hoogstaand duel. Er werd weliswaar fel getreden om elke meter maar echte scoringsmogelijkheden waren schaars. De Woerdenaar Bergsma was gedurende het eerste bedrijf nog het
dichtst bij een doelpunt. De paal stond doelman Jan Boerefijn terzijde. Geen van beide
ploegen mocht bij de thee aanspraak maken op een voorsprong.
In de tweede helft kwam Woerden goed uit de startblokken en kwamen via de flanken ook
diverse mogelijkheden om de score te openen. Maar het geluk en de scherpte ontbrak en om
de bal ook daadwerkelijk tussen de palen te krijgen. Ook WDS kreeg uit enkele vrije trappen
en corners nog mogelijkheden om de score te openen en miste misschien wel de grootste
kans van de wedstrijd door één op één situatie met keeper Ramon Hoveling hoog over te
schieten. Volgende week proberen beide ploegen het nogmaals. De strijd om de tweede
plaats wordt overigens uitgevochten door WDS, Woerden en VEP. Gouda lijkt probleemloos
op de promotie af te stevenen.

Gouda - Linschoten 6-1
Daan de Heer was de grote man bij de gastheren. Al in de eerste minuut
was hij trefzeker met een stuitbal penalty die niet geheel vlekkeloos
verwerkt werd; 1-0. Linschoten trachtte iets terug te doen, maar het waren
de Gouwenaren die nog voor de rust op 2-0 kwamen door El Bouazatti.
Na nog een lage harde voorzet na een rush over rechts van Jesper Kleiweg. brak de rust aan
met een 2-0 achterstand voor Linschoten.
Na de thee begon Gouda weer aanvallend, maar het was Tim Clements die in twee pogingen
doelman Mees verschalkte; 2-1. Linschoten zette meer druk en in de 52e minuut wist Gouda
de bal met geluk corner te werken. Langzaam kwam de thuisploeg weer onder de druk
vandaan. Eerst schoot Jeffrey Tang uit een moeilijke hoek naast het lege doel maar enkele
minuten later was het toch raak door Hassan Ouahabi; 3-1 met een luchtje van buitenspel.
De mogelijkheden voor de thuisploeg stapelden zich op en doelman Paling kwam vuisten
tekort. Zo stapelden de mogelijkheden voor Gouda zich op. Een Linschoter counter werd ten
koste van een gele kaart door laatste man Nick van der Elburg teniet gedaan. In de 80e
minuut werd een voorzet vanaf rechts door Issam el Bouazatti laag binnengeschoten, 4-1 en
voelde Linschoten zich definitief geslagen. In de 83e minuut passeerde Daan de Heer de
doelman opnieuw; 5-1, waarna Issam el Bouzatti het halve dozijn volmaakte.

VEP - SPV 4-3
Een reservekeeper aan boord is wel zo gemakkelijk. Bij het Woerdense VEP
ontbrak deze functionaris. Doelman Versteegt raakte bij de verrassende 1-0
voorsprong van de Polsbroekers (doelpuntenmaker Koolwijk) dusdanig
geblesseerd dat hij niet verder kon. Veldspeler Mitchel Nap trok de
handschoenen en het tenue aan. Ook Koolwijk moest zich laten vervangen door Thomas
Spelt. VEP had even tijd nodig om van de schrik te bekomen en was na 24 minuten dicht bij
de gelijkmaker. Nils Peters schoot de vrije trap op de paal, maar dat was uitstel van executie.
De gelijkmaker kwam toch snel door Joost Brugman; 1-1. Nog voor de rust zorgde Tim van
der Vlugt ervoor dat de ruststand 2-1 in Woerdens voordeel werd.
Ook in de tweede helft was VEP de bovenliggende partij. Na een uur spelen werd Max
Willebrands gevloerd binnen de beruchte lijnen en de penalty werd door Joost Brugman
benut; 3-1. Ook werd het nog 4-1. Het venijn zat voor de thuiscub in de staart. Net voor het
einde kreeg SPV er een penalty toegewezen na een overtreding op Spelt (4-2 door Twan
Koorevaar). Vep moest verder met tien man, omdat Van der Steen na een tweede gele kaart
kon vertrekken. Willebrands schoot nog namens VEP op de paal, waarna Jeroen Hogenes
nogmaals aan de noodrem trok; rood. Toen waren er nog negen Woerdenaren. Ook deze
penalty werd door Koorevaar benut en zo moest VEP verder met 9 man bij een stand van
4-3. Met een geblesseerde Daalhuizen daalde het spelersaantal bij de gastheren nog tot acht
en een half. Voor SPV was de tijd tekort om daar nog meer van te profiteren.

Zeer geslaagde dressuurwedstrijd
Zaterdag 23 maart was alweer de tweede dressuurwedstrijd van dit jaar op
Hippisch Centrum de Lange Linschoten. Enthousiaste deelnemers waren er al
vroeg bij om de paarden en pony’s gereed te maken. Ook waren er veel fans mee
om iedereen aan te moedigen.
In de klasse F1 kreeg Olivia de Voogt op
was Lin uiteindelijk samen met Zorro de
Peer een prachtige score van 226
winnaar. Zij kregen 212 punten voor hun
punten. Denni Graveland reed samen
proef. Suze van de Berg op Boy werd
met Boy in de F2 een keurige proef en
tweede met 211 punten. Met 210
kreeg hiervoor 216 punten van de jury.
punten werd Guusje op Mexico derde.
De F3 was goed bezet met enthousiaste
Nette
proef
ruiters. Favoriet Boy liet zien dat hij
Jytta
van
de Hasselkamp kwam als enige
graag voor de winst gaat en behaalde
uit in de klasse F6 op Boy en kreeg 217
met Jackie Vonk 212 punten. Dit was
punten voor haar proef. De keurig
goed voor de eerste plek. Op de voet
verzorgde combinatie Linda Kasbergen
gevolgd door Pippa Haveman op Dios
en Toon kregen voor hun proef in de F7
met 211 punten. De derde plek ook met
224 punten. Suze Kuis reed een nette
Dios, was voor Sofie Trijssenaar die 209
proef met Share en wist zo 211 punten
punten voor haar proef kreeg.
te behalen in de F8. Enkele ruiters reden
Strijd
ook een KNHS B proef. Sophia de
In de F4 had Liselotte Trijssenaar deze
Voogt verscheen met haar nieuwe pony
keer voor Arpad gekozen. Dit leverde
Appel aan de start. Zij reed gelijk een
haar een eerste plek op met 219 punten.
prachtige proef en kreeg 188 punten,
De tweede plaats was met 215 punten
wat haar de eerste plaats op leverde.
voor Kim Vergeer op Share. Sophie van
Tweede met 162,5 punten werd Elodie
Dam bemachtigde op Arpad de derde
Vervloedt, die haar handen vol had aan
plaats die 214 punten van de jury kreeg.
de vlugge Bambi. Linda Rietveld op
In de F5 ging de strijd tussen de zusjes
Share reed bij de paarden 180,5 punten
Lin en Suze van de Berg en Guusje van
bij elkaar. Zaterdag 25 mei is de
Meerendonk. Met een minimaal verschil
volgende FNRS-wedstrijd.

Turn2gether
Zaterdag 23 maart hebben de oudste
selectie leden van Turn2gether weer
meegedaan aan een rayonwedstrijd in
Amersfoort. De meisjes hebben mooie
resultaten behaald.
In de eerste ronde ging Tirza Ricken de
vrije oefening vloer op met een nieuwe
oefening en bracht dit tot een goed
einde. Ze behaalde in haar categorie de
eerste plaats op sprong. Fenne Boere
draaide in dezelfde ronde haar wedstrijd
en zij werd derde op brug in haar
categorie. De balk was haar minder
gezind en daardoor duikelde zij in de
einduitslag.
In de tweede ronde waren de senioren
met Femke Slootjes aan de beurt. Zij
turnde een hele goede brugoefening en
werd zevende op vloer.
In de 4de categorie waren Camilla de Wit
met een hele mooie vloeroefening en
Gabi Steenbergen met een eerste plaats
op sprong aan de beurt. Gabi presteerde
deze wedstrijd zo goed dat ze bij de prijsuitreiking plaats mocht nemen op de
derde plaats om een mooie medaille in
ontvangst te nemen.
Turn2gether kijkt weer terug op een
mooie wedstrijddag. Wilt u de dames
nu zelf wel eens in actie zien kom dat
zaterdag 6 april naar Sporthal de
Noort Syde waar we onze jaarlijkse
onderlinge wedstrijden houden.
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uw Albert Heijnkassabon levert
geld op
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doe mee en steun de buurt
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Twee weken geleden stonden er in
de Albert Heijn in Montfoort ineens
negen grote stembussen. Ze zijn
van lokale organisaties die hiermee
het meeste geld voor een goed doel
willen ophalen. Albert Heijn Montfoort
heeft in totaal 3.150 euro te verdelen.
Wie van de doelen het hoogste
bedrag krijgt, wordt door de klanten
bepaald. Dus ook door u! Steun uw
favoriete doel door te stemmen met
uw kassabon. Elk doel ontvangt 150
euro of een van de hoofdprijzen van
250, 750 of 1250 euro. Het doel dat
in totaal het hoogste bedrag aan
kassabonnen verzamelt, wint de
grootste cheque. U kunt nog tot 15
april zoveel mogelijk kassabonnen
inleveren voor uw favoriete doel!

•Vrijwillige Brandweer

€

€

U kunt de onderstaande
doelen helpen met het
vervullen van hun wens:

€

Albert Heijn Montfoort
geeft 3.150 euro aan
goede doelen
€

€
€

€

•G-Team MSV

€

•Toneelgroep Graaf Jan

€

•Stichting Cultureel Montfoort
€

€

•Knopenbad Montfoort

€

•Voedselbank
€

•Scouting Montfoort
€

€

€
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•Football makes it happen
•SWOM

Mont foor t
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Haastrecht doet goede zaken
Haastrecht - Alphen 2-0

MSV - IJsselmonde 1-3
Bij MSV ontbraken beide spitsen Wouter Scholman en Jort van Geffen en
dat brak de Montfoortse ploeg uiteindelijk op. Al in de eerste minuten had
MSV een comfortabele voorsprong kunnen nemen, maar achtereenvolgens
Mark Kemp, Robin Stokman, Hugo Peters en Timo Bakker hadden het
vizier onvoldoende op scherp staan om de bezoekers uit Rotterdam al in het eerste kwartier
op de knieën te krijgen. IJsselmonde had ook wat kansjes, maar trof een attente doelman
Wesley Oostrom
aan. Toch kwamen de Rotterdammers op een voorsprong via een snel
DE IJSSELBODE
genomen vrije trap die door Karim Mossaoui fenomenaal in de kruising werd geschoten,
0-1. Nog voor de rust wist Mark Kemp de stand weer in evenwicht te brengen, door de
rebound van een inzet van Hugo Peters binnen te werken, 1-1.

BAANT VOOR U DE WEG!

In de tweede helft kwam MSV opnieuw op achterstand. Verdediger Jesper Kolfschoten
werd opzij gezet door spits Robin Pauptit, maar mocht van scheidsrechter Verhoeve door
voetballen. Dit buitenkansje werd door Pauptit zeer fraai afgerond, 1-2. MSV’19 moest
opnieuw op jacht naar de gelijkmaker en op basis van werklust en inzet had de ploeg zeker
ook wel recht op een doelpunt. Het lot besliste echter anders. In de ‘dying seconds’ van de
wedstrijd schoot Verhoeve de Rotterdammers opnieuw te hulp en kende hij IJsselmonde
een penalty toe. Pauptit schoot de strafschop onberispelijk binnen en bezorgde IJsselmonde
de 1-3 winst.

In de derde klasse B Laag deed
Haastrecht zondag goede zaken door
directe concurrent Alphen met 2-0 te
verslaan. De overwinning kon een
matige eerste helft echter niet
verbloemen. Na de thee herpakte
Haastrecht zich en boekte uiteindelijk
een meer dan terechte winstpartij.
Door het verlies van Stolwijk bij
WVC klimt Haastrecht naar de
tweede plaats, achter koploper WVC.
Die ploeg komt over 3 weken (14
april) naar Wilgenoord.

Nerveus

Met een warming-up van slechts
10 minuten floot scheidsrechter Wesley
Slierendrecht om exact 14.00 uur af
voor de wedstrijd tussen Haastrecht en

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Tafeltennis

Onverwachte
nederlaag
De Vaart
Voor de tafeltennissers van De Vaart kon
de onverwachte nederlaag in Kockengen
niet groter zijn. WIK in de sterkste
opstelling was met 10-0 het beste team.
Edwin de Waard, op het laatste moment de
vervanger voor Theo van Diepen, was niet
in staat voldoende tegenstand te bieden.
Wim van Kesteren had in zijn eerste partij
nog een voorsprong in games van 2-1,
maar met het nodige geluk pakte zijn
tegenstander game vier en vijf met twee
maal 11-9. Ook Richard Aantjes kon
ondanks goed spel niet scoren. Tweemaal
verloor hij pas in de vijfde game. De Vaart
deelt nu met 24 punten uit 6 wedstrijden
met HTTC 6 de laatste plaats in de 3e
klasse B en speelt a.s. donderdag uit tegen
dit team.

26 maart 2019

Alphen. Beide ploegen hadden tot dan
toe een winstpartij en gelijkspel behaald.
Het was dus voor beide ploegen zaak
om een overwinning te boeken.
Nerveus werd aan de wedstrijd
begonnen. De eerste heft speelde zich
daarom veelvoudig op het middenveld af.
De ploegen speelde op ‘safe’ en
probeerde zo weinig mogelijk risico’s te
nemen. Voor de neutrale toeschouwer,
die ondanks het voorjaarszonnetje door
de noordwestenwind bij tijd en wijle
stonden te koukleumen, viel er maar
weinig te beleven. De doelkansen waren
voor beide ploegen op één hand te
tellen.

Speldenprikjes

De eerste grote kans was voor
Haastrecht. Na een goede aanval over de
rechterflank werd het speeltuig voor het
doel geslingerd en belandde op het hoofd
van Bjorn van Leeuwen. De jonge
aanvaller raakte de bal echter niet goed
waardoor deze ruim naast het doel
verdween. Verder dan hier en daar wat
speldenprikjes kwamen de bezoekers
niet. Ook Haastrecht produceerde na de
reuze kans geen doelrijke kansen meer.
In de extra tijd van de eerste helft leken
de bezoekers onverwacht toch op
voorsprong te komen. Linkerverdediger
Ruud Kool werd uitgespeeld door Jan de
Lange die vervolgens een messcherpe
voorzet gaf. In een mêlee van spelers
kwam de bal plotseling voor de voeten
van de geheel vrije staande Daniel van
Leeuwen. De bonkige spits haalde de
trekker over maar zag Haastrecht
doelman Mark Stauthamer met een
katachtige reactie een treffer voorkomen.

Herboren

Romeo Rietveld maakt het de verdediging van Alphen lastig.

Na de thee zou de wedstrijd direct kleur
krijgen. Haastrecht kwam als herboren
uit de kleedkamer en ontketende een
waar offensief. Al binnen 60 tellen lag de
bal achter doelman Rick de Vries.
De veelvoudig balverlies lijdende
aanvoerder Lars Harmsen kwam nu wel
goed door en leverde een vlijmscherpe
voorzet af. De bal werd op het laatste
moment nog van richting veranderd
waardoor die voor de voeten van Jari
van der Stok belandde. De hardwerkende
middenvelder twijfelde geen moment en
liet de 1-0 aantekenen.

door Herman van Heusden

Mogelijkheden

Vervolgens verzuimde Haastrecht om de
wedstrijd te beslissen. Het geschrokken
Alphen maakte fout naar fout en dat
leverde Haastrecht een handvol
uitstekende mogelijkheden op een
treffer op. Het ontbrak echter telkens
aan de laatste beslissende pass.
De ruimtes die Alphen achter de
verdediging prijsgaf werden erg slecht
benut door de middenvelders. Telkens
was de pass of te hard of niet zuiver
genoeg. Alphen kon daardoor blijven
hopen op een goed resultaat. Het was
te danken aan de uitstekend keepende
Stauthamer dat de bezoekers niet op
gelijke hoogte kwamen. De doelman
redde enkele malen fraai op inzetten van
de Alphense voorwaartsen.

Vlijmscherp

Halverwege de tweede helft kwam
Haastrecht op 2-0. Nu werd de ruimte
aan de rechterkant wel goed benut.
De voorzet werd slecht verwerkt door de
verdediging en kwam voor de voeten
van Jari van der Stok. Vanaf 20 meter
belandde de harde schuiver achter de
kansloze doelman De Vries. Alphen gaf
zich vervolgens gewonnen en drong ook
niet echt meer aan. Haastrecht
daarentegen kreeg nog enkele fraaie
mogelijkheden. De mooiste bal van de
middag kwam wellicht op naam van
Tijgo Vianen. De rechtsback stoomde
op en gaf, naar het zich liet aanzien,
een vlijmscherpe voorzet. De bal suisde
over de doelman en ketste hard tegen
de kruising om weer terug in het veld te
komen. Het zou een schitterend
doelpunt zijn geweest. In de score zou
niets meer veranderen.

Stand 3e klasse Laag B:
WVC
Haastrecht
Stolwijk
Alphen
Erasmus
Houtwijk
Steeds Hooger
HMC

3-9
3-7
3-6
3-4
3-4
3-1
3-0
3-0

Ondernemers uit de regio
Fitness Montfoort ®
Na ruim 35 jaar ervaring in de fitnessmarkt en vele fitnesscentra te hebben mogen
opzetten en bijstaan, is Emile Moesman in 2017 in Montfoort terecht gekomen waar
hem een fitnessclub ter overname werd aangeboden.

Open dag bij Tebi

Emile: “Het leek mij ontzettend leuk om in het gezellige Montfoort deze uitdaging aan te gaan.
Inmiddels is Fitfever bijna anderhalf jaar open, met succes mag ik wel zeggen en hier is het hele
team trots op.”
Fitfever is een fitnessclub, met een eigen karakter, een breed scala aan faciliteiten en abonnementen.
“Bij ons kun je in je eigen tempo en tijd, in een aangename sfeer, lekker ontspannend bewegen.
Werken aan een stabiele conditie en heerlijk na afloop een saunagang en/of een drankje aan onze
sfeervolle bar nuttigen”, aldus Emile.
Door de jarenlange ervaring en de vele drempels die de fitnesswereld kent, zocht Emile naar een
laagdrempelig abonnementenaanbod en heeft hiervoor de oplossing gevonden.

Met verse koffie en goed advies heeft Tebi een inspiratievolle lente ingeluid. Men kon de nieuwste
trends op het gebied van tegels, tuinhout, vijvermaterialen, kunstgras en verlichting bewonderen.
Ook stonden er verschillende aanbiedingen klaar.
Van 07.30 tot 15.00 uur waren gezinnen, stellen en individuen in aanloop, waar zowel binnen als
buiten het Tebi-team klaar stond om iedereen van voldoende advies te voorzien.

Afgelopen zaterdag hield Tebi een gezellige en zeer geslaagde open dag
voor particulieren op het vernieuwde showplein.

Fitfever voordelen:

• Pay per visit of Unlimited • Geen inschrijfkosten • Geen langdurige contracten
• Geen ruime opzegtermijnen • Geen ledenpas
Fitfever hecht veel waarde aan persoonlijke benadering en begeleiding. Bij de aanschaf van elk
willekeurig lidmaatschap krijg je een eerste intakegesprek, conditietest, een fitnessschema en een
sporttas cadeau.

eXico

eXcio is een nieuwe unieke trainingsmethode bij Fitfever, namelijk een fitnesscirkel waarbij je in
slechts 30 minuten het gehele lichaam traint door het dubbel-concentrische systeem. Met dit
systeem train je twee spiergroepen op één apparaat. De cirkel wordt je persoonlijk uitgelegd. Je
maakt gebruik van een speciale chip waarop je persoonlijke trainingsweerstanden worden
opgeslagen. Deze training kun je alleen, met z’n tweeën of zelfs in groepsverband uitvoeren.
“Kom het gerust een keer uitproberen en ervaar wat wij ervaren.”

Kom, Kijk, & Vergelijk

Zelf Fitfever ervaren kan op verschillende manieren. Graag nodigen wij je uit voor een geheel
vrijblijvende rondleiding. Dit kan zonder afspraak tijdens openingsuren. Verder kan een dagkaart
uitkomst bieden. Of één van de overige abonnementen.

Fitfever® - Waardsedijk Oost 8a - 3417XJ Montfoort - 0348-468787
Fitfevermontfoort@gmail.com - www.fitfever.nl

ivo Putman van het SbS6 programma ‘De Grote Tuinverbouwing’ gaf een fantastische groenshow
aan het gezellig publiek. er zijn verschillende plantjes weggeven en alle geïnteresseerden konden
vragen kwijt bij de experts. Aan de kinderen werd ook gedacht, zij kregen een knikkerzakje gevuld
met knikkers en konden naar hartenlust springen op het springkussen.

bent u nou ook benieuwd naar wat Tebi te bieden heeft?
Het 1200 m2 grote showplein is altijd geopend! Dus kom gerust eens langs om rond
te lopen en laat u inspireren. Check ook hun Facebook, instagram en webshop.
Tebi, Krekenburg 8 Montfoort
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MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

LOPIKERWAARD

OUDEWATER

GEZOCHT:

BEZORGERs
voor de bezorging van
De IJsselbode op dinsdag in

MOnTfOOrT

De wijk Waterviolier, Speenkruidhof, fluitenkruidhof,
fonteinkruid, Bovenkerkweg, Lodewijkstraat,
Kleverplantsoen, Tiendweg

Heb je interesse in een goede bijverdienste!
Bel dan nu 0348-561478

GEZOCHT

(Jr.) MEDEWERKER INVORDERING
Voel je je thuis in administratieve (ﬁnanciële) werkzaamheden en vind je
het belangrijk om accuraat met gegevens om te gaan? Heb je afﬁniteit
met lokale overheden, ben je op zoek naar een informele en gezellige
werkomgeving en kom je uit (de omgeving van) Montfoort?
Dan is ANG op zoek naar jou!
ANG helpt overheden om hun bedrijfsvoering efﬁciënt en effectief vorm
te geven. We doen dit al ruim twaalf jaar vanuit ons kantoor in Montfoort
én op locatie bij onze opdrachtgevers.

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
o
C
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Voor een project van in eerste instantie zes maanden zijn wij op zoek
naar een (jr.) medewerker invordering lokale belastingen. Heb je interesse
in deze leuke functie, kijk dan snel op onze website www.ang.nl voor meer
informatie of bel met HRM op 0348 - 471177.

Een baggerbedrijf in de breedste zin van het woord.
We zijn per direct op zoek naar:

VRACHTWAGENCHAUFFEURS
KRAANMACHINISTEN
SCHUIFBOOTMACHINISTEN
Interesse of meer info?
Bel 06-57002334
of mail
info@baggerbedrijfmiddennederland.nl

MONTEUR GEZOCHT
WIJ ZOEKEN PER DIRECT EEN MONTEUR:

De Heer land en water creëert

De juiste persoon is iemand die het

leefomgevingen voor mensen door

onderhouden van ons veelzijdig machinepark

aanleg, beheer en onderhoud, met

met enthousiasme wil gaan doen.

aandacht voor dieren, planten en

BBL-ers worden ook uitgenodigd te solliciteren.

bomen. Daarmee draagt De Heer

WIJ VERWACHTEN:

land en water bij aan prettige, veilige

‘t Reeuwijks Wijnhuis
zoekt een topper!

en duurzame openbare buitenruimtes

- MBO werk- en denkniveau

met oog voor veiligheid, milieu en

- Ervaring in de mechanisatie

ecologie. Hiervoor maken wij effectief

- Technisch inzicht en interesse

en efficiënt gebruik van mensen en

- Verantwoordelijkheidsgevoel

materieel.

- Flexibele instelling
- Goede communicatieve vaardigheden

Volledige functiebeschrijving is te

- Bereidheid tot overwerken in de pieken

vinden op www.deheerlandenwater.nl.

WIJ BIEDEN:
- Uitdagende functie
- Informele werksfeer in een open organisatie
- Opleidingen
- Goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden

MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF OP:
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL
NOORDZIJDSEWEG 145A - POLSBROEK

Solliciteren?
Stuur je CV en motivatie naar

- Twee dagen vast en ﬂexibel op afroep
- Klantvriendelijk, proactief, enthousiast
- Wijnkennis en vakgerelateerde certiﬁcaten zijn een pre
Interesse? Mail ons: info@reeuwijkswijnhuis.nl

personeel@deheerlandenwater.nl
Heb je nog vragen, neem gerust
contact op met Personeelszaken,
tel. 0182-309372.

Miereakker 2 | 2811 BB Reeuwijk | 0182-300580
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Samen maak je het verschil

Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater
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