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College overleeft twee 
moties van afkeuring
De toch al overladen agenda van de raadsvergadering afgelopen week werd 
nog uitgebreid met maar liefst twee moties van afkeuring, beiden vreemd aan 
de agenda (over niet geagendeerde onderwerpen (red)).

Financiële administratie
De eerste motie was van het CDA 
naar aanleiding van ‘niet juiste en 
niet tijdige verwerking van raadsbe-
sluiten in de fi nanciële administratie’.
De indiener van de motie, Dick Stapel, 
had twee maanden geleden ook al een 
motie ‘vreemd’ ingediend naar aanleiding 
van een raadsinformatiebrief (RIB) 
waarmee de raad werd geïnformeerd. 
Die motie werd toen verworpen omdat 
er een onderzoek zou worden ingesteld. 
Hoewel de zaak uitvoerig was behandeld 
in de auditcommissie was het CDA van 
mening dat sprake er was van een 
vertrouwensbreuk tussen raad en college 
die in het openbaar behandeld moest 
worden. De auditcommissie is besloten 
en een RIB wordt alleen op verzoek van 
de raad geagendeerd. Dat zou dan pas 
in september kunnen gebeuren. 
Het centrale argument was, dat de raad 
erop moet kunnen vertrouwen dat de 
daar genomen besluiten ook worden 
uitgevoerd. Het onderzoek concludeerde 
tot fouten in de organisatie en te nemen 
maatregelen. Pas na een aantal 
schorsingen gaf wethouder Lont toe 
dat de gemaakte fouten een verantwoor-
delijkheid van het college zijn. 
Die erkenning leidde er toe dat het CDA 
de motie introk en op verzoek van de 
Onafhankelijken worden het onderzoek 
en de RIB alsnog geagendeerd.

Omgevingsvergunning
De tweede was van de Wakkere 
Geelbuik en had te maken met een 
omgevingsvergunning op Tappersheul.
Er is een vergunning verleend, daar zijn 
bezwaren tegen ingediend en de 
bezwarencommissie heeft die gegrond 

PAS op! De eikenprocessierups…
HIER KOMT U ZE TEGEN EN DIT WORDT ERAAN GEDAAN…
Ook de inwoners van de IJsselstreek hebben last van de processierups. 
Een rondgang langs gemeentes Oudewater, Krimpenerwaard en
Montfoort/ Linschoten leert waar het kruipend ongedierte zich bevindt,
en wat eraan gedaan wordt.

RTV Utrecht meldde begin juli dat de 
overlast van de rupsen waarschijnlijk tot 
september zal aanhouden. Gemeenten 
komen handen tekort. Toch lijkt het, 
alsof de plaag in de IJsselstreek een 
beetje op z’n einde loopt. Dat zegt ook 
Henk van Scherpenzeel van Boom 
Totaalzorg, een gecertifi ceerd bedrijf dat 
in Montfoort en omstreken nesten van 
rupsen verwijdert door ze op te zuigen.
“Bij jullie valt het mee”, zo betoogt 
Van Scherpenzeel. “Ga je richting de 
Heuvelrug, dan doe je echt mee.” 
Van Scherpenzeel geeft aan dat 

communicatie adviseur van gemeente 
Oudewater, laat weten dat dit de laatste 
informatie is die hij heeft: “Dit was tot 
twee weken geleden zo. In tussentijd 
heb ik zelf niets meer gehoord en denk 
ik niet dat er veel verandering is.” 
In Oudewater zijn er in totaal circa 45 
eikenbomen. Gemeente Oudewater 
houdt daarom ook controles bij de 
eikenbomen om problemen in de 
toekomst te voorkomen. “Natuurlijk zijn 
er ook particulieren die de rupsen in de 
bomen hebben. Die mensen verwijzen 
wij naar gecertifi ceerde bedrijven, die de 
rupsen verwijderen.”

Krimpenerwaard
Gemeente Krimpenerwaard ontving dit 
jaar tot nu toe dertig meldingen. 
De gemeente bestrijdt de eikenprocessie-
rups in de openbare ruimte.
De geconstateerde nesten worden 
gemarkeerd door afzetlinten. 
De nesten worden vervolgens verwijderd 
door een aannemer.

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER
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door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

door Sjoukje Dijkstra

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

familierecht &
mediation

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP 

DINSDAG 23 JULI EN OP 6 EN 20 AUGUSTUS
WIJ WENSEN OOK U EEN ZONNIGE ZOMER!

Polsbroekerdam
UW GROENE VAKWINKEL

0182-3093870182-309387

Bij ons
te koop!

‘Nee, het graf is slechts de plek waar de mens noodgedwongen afscheid moest 
nemen van het lichaam van de betreurde. Daarom is het graf ook geen eindpunt, 
maar een wegwijzer naar die andere geliefde necropolis: de bibliotheek. 
Pas daar kan het verhaal van de dood - en via de dood het leven - worden 
voltooid.’ Dit staat te lezen ‘O en voorgoed voorbij’ van Onno Blom en Werry 
Crone en wellicht daarom heeft Gerdine van de Ven het initiatief genomen om 
het graf van Herman de Man opgeknapt te doen krijgen. En dat is dankzij haar, 
met hulp van velen, bijzonder goed gelukt en de onthulling van dit monument 
was, in het bijzijn van enorm veel belangstellenden, beslist in stijl.

Herman de Man in prachtig 
gerestaureerd graf

Gerdine van de Ven heette in haar 
openingswoord de uit Denemarken 
overgekomen 93-jarige dochter, Maria 
Boserup-de Man, met nog een fl ink 
aantal familieleden van Herman de Man, 
welkom op deze bijzondere dag bij deze 
bijzondere gebeurtenis. Deze dag was 
121 jaar geleden de geboortedag van 
deze schrijver. Zij vertelde dat een bezoek 

van alweer enige tijd geleden van 
Maarten van Rossem en Gé Vaartjes, 
biograaf van de bekende schrijver, in 
verband met een televisieprogramma, 
aanleiding was geweest voor haar 
queeste. Want het bleek een hele puzzel 
om het graf op de Rooms-Katholieke 
begraafplaats aan de Waardsedijk in 
Oudewater gerestaureerd te krijgen. 

En dan gaat het uiteraard om de 
fi nanciële middelen, maar óók om de 
kennis van de materie; een dergelijke 
procedure heeft heel wat voeten in de 
aarde. Uiteindelijk hebben onder andere 
de lokale kerkhofcommissie, 
steenhouwer Ruben van Impelen,
CEO bij Van Dam Natuursteen b.v., 
het fonds Perzik van Onsterfelijkheid, 
het Prins Bernard Cultuurfonds en 
Gé Vaartjes een grote bijdrage geleverd 
aan de uiteindelijke totstandkoming en 
uitvoering.

verklaard, met name omdat niet de 
juiste procedure zou zijn gevolgd.
(Het stapelen van kruimelregelingen in 
plaats van een uitgebreide procedure die 
tot wijziging van het bestemmingsplan 
had moeten leiden. De commissie was van 
mening dat de vergunning dan mogelijk 
wel had kunnen worden verleend. 
Het college heeft het advies naast zich 
neer gelegd. Twee bezwaarden hebben 
hun bezwaar na nader overleg 
ingetrokken. De overgebleven bezwaarde 
had zich op het moment van schrijven 
nog niet bij de rechter gemeld (red)).
Al in het forum was de Wakkere 
Geelbuik verweten dat de terminologie 
die het raadslid gebruikte niet door de 
beugel kon. Na bespreking van de motie 
in eerste termijn, begon Knol met de 
conclusie dat zijn motie niet door de 
raad zou worden ondersteund en vloog 
vervolgens volledig uit de bocht met 
termen als ‘steekpenningen’ en ‘nog 
even en we vinden bezwaarden terug in 
rioolbuizen en brugpijlers’, verwijzend 
naar maffi apraktijken.
De burgemeester sprak er zijn veront-
waardiging over uit en de betrokken 
wethouder (Duindam) vroeg een 
schorsing aan om met zijn op de tribune 
zittende ambtenaren te overleggen. 
Hij en zijn ambtenaren waren geschokt. 
Daarna bleek Duindam zoals altijd koel 
maar sprak er wel zijn diepe afkeuring 
over uit en de steun aan de ambtenaren. 
Raadslid Bos (CU/SGP) diende een 
tegenmotie in tegen de kwalifi caties die 
Knol gebruikte. Hij sprak van ‘walgelijk’. 
Van den Hoogen (Onafhankelijken) 
sprak van het gedrag van Knol als dat 
van ‘een klein kind dat schreeuwend op 
de vloer van een supermarkt gaat liggen 
als hij zijn zin niet krijgt’. Boreel 
(VVDenD66) sprak van aantijgingen die 
Knol voortdurend niet onderbouwt.
Knol toonde zich niet onder de indruk 
en hield vol dat alles wat hij gezegd had 
waar is en zal bewijzen van zijn 
stellingen indienen. Binnen een week.
De motie van de Wakkere Geelbuik 
werd met 13 tegen 1 stem verworpen. 
De motie van Bos werd met 13 tegen 
1 aangenomen (de heer Broere had de 
vergadering toen ziek verlaten). 
Een bestuurlijk unicum: een raadslid die 
een motie van afkeuring indient tegen 
een ander raadslid en al zijn collega’s 
meekrijgt. Behalve die ene natuurlijk.

particulieren die nesten in hun tuin 
hebben, kunnen bellen, maar dat ze nog 
wel rekening moeten houden met een 
wachttijd van twee tot drie weken. 
Toch is hij hoopvol.
“Er lijkt een einde te komen aan de hoos. 
Qua bestrijding zit er nog wel een aantal 
weken werk in, maar er gloort licht aan 
het einde van de tunnel.”
Dat lijkt ook zo te zijn in gemeente 
Oudewater. Daar zijn inmiddels twaalf 
haarden verwijderd. Ad van den Herik, 

Volgende week 

dinsdag 23 juli 

verschijnt er geen 

IJsselbode

De eikenprocessierups is ook gespot door Cetin Enc tijdens een wandeling van 
Blokland richting de de Stuivenbergweg in het stiltegebied.



In het bos zijn de wilde 
dieren…...
In het bos in het bos. In het bos. In het bos zijn de wilde dieren, 
en de bosmuis, en de processierupsen. Taalvirtuoos, acteur, componist 
Herman van Veen maakte een mooi zangspel ‘de Kus’ voor zijn 
buurmannen Dennis de Groot en Mark Haayema.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX  OUDEWATER
0348-561478

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 21: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.M. Molenaar

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 21: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. A. van Vuuren

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 21: 10.00 uur Pien van der Hoff

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.H. Lammers
 16.00 uur Ds. L.M. Jongejan

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 21: 10.00 uur Mw. N. Rijneveld-Schep

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 21: 10.00 uur Pater Herman Wijtten S.V.D.

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 21: 09.30 uur Ds. A.J. Kunz
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 21: 09.30 uur Ds. W.G. de Wit

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 20: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 21: 10.00 uur Woord en Communie

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 21: 10.00 uur Rens Boone

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 21: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Kand. J.A. de Kruijf

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op donderdag 4 juli 2019
TIJS Teunis Jacob
zoon van Jordi en 
Susan van Leeuwen 
broertje van Jasmijn
Hoenkoopse Buurtweg 3
3421 GA Oudewater
Op donderdag 4 juli 2019
JENS Huibert Jan
zoon van Patrick en
Naomi Voortman
broertje van Nine
Boesemsingel 75
2411 KW Bodegraven

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

WEEKEND VAN 20/21 JULI

door Siem van der Burg

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 28: 10.00 uur Ds. C. Mijderwijk
 18.30 uur Ds. M. Jongejan

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. J.W. Hooydonk
 18.30 uur Ds. Joz. A. de Koeijer
‘T KRUISPUNT
Za 27: 19.00 uur Pastoor Van der Vegt

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 28: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem
 16.00 uur Ds. C. Stelwagen
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 28: 10.00 uur Ds. M. van Giezen
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 28: 10.00 uur Pastor Zygfryd Nowara

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 28: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 28: 09.30 uur Dhr. W. van Stuijvenberg
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 28: 10.00 uur Woord en Communie
Di 30: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 28: 10.00 uur Krijn Brak

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 28: 09.30 uur Ds. W.J. Dekker
 18.30 uur Ds. C. Boele

WEEKEND VAN 27/28 JULI

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

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

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

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

Orgelconcert in Franciscuskerk
Komende maandag (22 juli) bent u weer vanaf 19.30 uur van harte welkom in 
de St. Franciscuskerk van Oudewater. Organist Everhard Zwart (van de bekende 
organistenfamilie) zal dan Oudewater aandoen. Dit jaar viert hij zijn 40-jarig 
organistenjubileum.
Everhard speelde op alle belangrijke orgelpodia, maakte talloze opnames en 
concerteert ook tot ver over onze landsgrenzen heen. Het afwisselende programma 
bevat werken van o.a. Bach (Concerto in G), Mendelssohn (Sonate 4) en Guilmant. 
Van laatstgenoemde speelt Everhard diens ‘Lamentation’: Een muzikaal in memoriam 
aan zijn op jonge leeftijd overleden vriend Henri Gros. Aan het einde van het concert 
besluit Everhard steevast met een koraalbewerking van Nederlandse bodem. Dit maal 
zal dat zijn ‘Komt als kind’ren van het Licht’ van Feike Asma.
De aanvang is 20.00 uur. Maar u bent vanaf 19.30 hartelijk welkom om vast in de 
sfeer te komen, de kerk te bezichtigen of eventueel de organist te spreken.

Seniorkoor Oudewater
zingt in Grote Kerk
Op zaterdag 20 juli om 15.00 uur verzorgen enthousiaste ouderen een muzikaal 
intermezzo tijdens de zomeropenstelling van de Grote- of St. Michaëlskerk. De leiding 
van het Seniorenkoor, voorheen Schuylenburchtkoor, is in handen van Peter den 
Hertog. Voor instrumentale afwisseling van blokfl uiten en trekzak staan Laura van de 
Bunt en Sijke Boulogne garant. Weet u welkom.

Koninklijke onderscheiding 
voor brandweerman Ton Klever
Op zaterdag 13 juli reikte burgemeester Cazemier een koninklijke onderscheiding 
uit aan Ton Klever (58). Ton is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
zijn vrouw Leny mocht hem de bijbehorende versierselen opspelden.
Na ruim 40 jaar als vrijwillige brandweerman van brandweer Haastrecht zal Ton zijn 
pieper uitzetten en niet meer oproepbaar zijn. Ton heeft zich al die jaren met veel 
enthousiasme ingezet binnen de brandweerorganisatie als bevelvoerder, oefenleider, 
chauffeur en jury bij brandweerwedstrijden en is hij nauw betrokken geweest bij de 
realisatie van de nieuwe kazerne aan de Provincialeweg in 2009/2010.
Iedereen kent Ton als een betrokken brandweerman, een sociaal persoon 
die een grote bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in en rondom Haastrecht 
en aan de saamhorigheid van het brandweerkorps Haastrecht.

Er werden vrienden uit het vak 
aangetrokken. En Dennis regelde acteurs 
en zangers uit het gezelschap waarmee 
hij in Oudewater Ciske de Rat op de 
planken had gezet. 
Ze waren meegetroond naar Soest om 
mee te spelen en te zingen; op het 
landgoed ‘De Paltz’ in Soest van 
buurman Herman van Veen. Er werd 
hard gewerkt aan het zangspel dat deels 
tijdens de voorstellingen en de repetities 
ontstond. De eerste voorstelling was een 
kwartier korter dan de laatste.
Er werd elf voorstellingen lang geacteerd, 
gedanst en gezongen. Vooral met taal 
gespeeld. Sprookjes en de actualiteit 
vochten met elkaar. Alles speelde zich af 
rond een steen die zacht was geland in 
de tuin. De elfen en kabouters wisten er 
meer van. Het publiek mocht mee 
fantaseren.
Het verhaal is geïnspireerd op dat van 
Doornroosje. Het prinsesje dat zich prikt 
en heel lang moet slapen totdat er een 
prins op een witte schimmel voorbijkomt 
die haar wakker kust. ‘De Kus’ is een 
variatie op dat thema. Een sprookje voor 
volwassenen over de liefde, waarheid, 
een misverstand, de wind, dageraad, 
uitvluchten, dromen, een steen en de kus.
Het was een inspannende en 
inspirerende ervaring voor de door 
Dennis aangetrokken amateurs uit 
Haastrecht, Oudewater en Montfoort. 
Het was vooral ook leerzaam geweest. 
Herman van Veen was er al die tijd direct 
bij betrokken. Was heel benaderbaar. 
Zat tijdens de voorstelling onopvallend 
op een bankje. Mengde zich aan het slot 
even tussen de dansende toeschouwers 

en was verdwenen voordat je er erg in 
had. Na afl oop onder het genot van een 
drankje in de met kunst gevulde villa van 
het landgoed raakten ze er niet over 
uitgepraat.

Opening vernieuwde 
Bakkerij van der Eijk

Afgelopen zaterdag is de nieuwe bakkerij 
in Haastrecht geopend door 
burgemeester Cazemier. Dit gebeurde op 
bijzondere wijze door met de hele familie 
Van der Eijk een meter ontbijtkoek door 
te snijden met een zaag.
Met de opening komt er een droom uit 
voor Arjan en Bianca en is het bedrijf 
klaar voor de toekomst.
Voor alle nieuwsgierige mensen is er op 
zaterdag 21 september een open dag 
met diverse demonstraties.
(Foto’s: Sjaak Tukker).
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

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

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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209

ZOMERBEHANDELING
Vochtoppepper voor de huid: 
reinigen, scrubben, epileren, 
hydraterend masker met Aloe 
Vera, ontspannende massage

nu 49,50
Geldig tot 31 augustus

Maak online je afspraak op

schoonheidssalonlapauw.com

wenst u
een fijne vakantie

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 31 juli om 18.00 uur organiseert 

Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner 

in de Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat 

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 29 juli - 12.00 uur.

Het Menu:
• Wrap gevuld met kipfilet

• filetlapje met jus, gekookte krieltjes 
en witlof met ham en kaas • Juliennesalade 
• chocolade bavarois met slagroom

De kosten bedragen e 10,75 p.p..

Vakantie Bijbel Feest 2019
Oudewater start weer!

Feest voor alle kinderen van de basisschool
Samen zingen, bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, 

kijken naar een toneelstukje, knutselen en een spel 
spelen en op woensdag een toneelvoorstelling van 

Matthijs Vlaardingerbroek.

Wanneer?
Dinsdag 20 tot en met 
vrijdag 23 augustus
Tijd?
Van 09.30-12.00 uur 
(vrijdag 13.00 uur)
Waar?
De Draak, Touwslag 6
Woensdag:
Voor ALLE jongeren van 
de middelbare school.
Met dit jaar een frietkar, 
levend tafelvoetbal
en een escape room
Tijd?
Van 18.30 tot 21.30 uur
Waar?
De Draak, Touwslag 6

Meer info?
vbf@her vormdoudewater.nl

SchatRijk!

GA JE MEE OPZOEK NAAR DE SCHAT?

VAKANTIE BIJBEL FEEST 2019

WANNEER: dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 23 augustus
WAAR: Scoutinggebouw de Draak, Touwslag 6 te Oudewater

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

Problemen met je huid?
Puistjes pigment haargroei.
Kom langs voor een advies op maat!

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!

wenst je een 
fijne zomer! www.hetkaasmeisje.nl

Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Kaas mee op 
vakantie?
Wij vacumeren 
het graag voor je! 

Sociale angst, of teveel 
afhankelijk van anderen?

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

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

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

www.phhaastrecht.nl

&
twee Nieuwe 

peutergroepen

in de mariaschool 

in Oudewater

 in basisschool St. Jozef

Goede voorbereiding op de basisschool
Samen spelen, samen leren

Op de peutergroep is er tijd en aandacht voor uw peuter in een 
gezellige, professionele, stimulerende omgeving waarin kinderen 
zich sociaal ontwikkelen, creatief zijn en spelenderwijs leren. 

www.kmnkindenco.nl

Doorgaande ontwikkellijn met basisschool

Start na de zomervakantie

Schildersbedrij f 
A. Oosterwijk

voor alle 
voorkomende 
schilders- 
werkzaamheden
zowel binnen 
als buiten!

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

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp



Trudie Scherpenzeels laatste uitzending; 
met stadspenning!

PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 16 JULI 2019

Onbehoorlijk
Hoewel het tegenwoordig mode is om van alles in overtreffende trap 
te verwoorden spande Wim Knol in de afgelopen raadsvergadering 
toch wel de trieste kroon. Wat hij heeft gezegd kunt u in het artikel op 
de voorpagina over de moties van afkeuring lezen. En hij las dat op 
van een document, hij verzon het niet ter plekke. Hij had er van 
tevoren over nagedacht. En toen de voltallige raad over hem heen viel 
trok hij zich niet terug, maar hield vol dat er steekpenningen waren 
betaald en dat een dergelijke handelswijze nog maar één stap 
verwijderd is van het laten verdwijnen van onwelgevallige personen. 
Door de vergunningaanvrager wel te verstaan. Al dan niet in 
samenwerking met of met medeweten van de wethouder of de 
ambtelijke organisatie. En hoewel hij over deze omgevingsvergunning 
al maanden vergadertijd verspild heeft, heeft hij nog geen snipper 
bewijs geleverd van zijn beschuldigingen. Hij zal dat nu binnen een 
week doen, zegde hij toe.
Het is de tweede keer al dat de Wakkere Geelbuik een motie van 
afkeuring indient. De vorige ging over de Treurbeuk tegenover het 
ontmoetingscentrum, waar wethouder Duindam ten gunste van de 
projectontwikkelaar zou hebben gesjoemeld met de grenzen van het 
bouwplan waardoor de treurbeuk het loodje moest leggen. Die motie 
is toen aangehouden omdat de Onafhankelijken het door WG aan te 
dragen bewijsmateriaal nog wilden bestuderen. Dat bewijs is nooit 
geleverd, Knol heeft zijn motie niet openbaar ingetrokken en er is 
vervolgens niets meer van vernomen.
Mag je als raadslid zo maar alles zeggen wat je voor de mond komt, 
ongeacht hoe beschadigend en onbeschoft dat ook is?
Naar mijn bescheiden mening zijn er grenzen aan de wijze waarop een 
gekozen volksvertegenwoordiger van zijn vrijheid van meningsuiting 
gebruik mag maken. En het uiten van (vooralsnog) ongefundeerde 
beschuldigingen van strafbare feiten gaat vér over die grenzen heen. 
Het zal wel ouderwets zijn, maar als volksvertegenwoordiger heb je 
twee verantwoordelijkheden: het vertegenwoordigen van het volk en 
het op een verantwoordelijke manier omgaan met je bevoegdheden.
Knol had het ook over onbehoorlijk bestuur van de kant van het 
college. Mag ik (geheel op persoonlijke titel) vaststellen dat dit 
raadslid op een onbehoorlijke manier omgaat met zijn bestuurlijke 
verantwoordelijkheden?
Trudie Scherpenzeel
P.S.: 
Mocht het raadslid alsnog bewijs leveren van zijn beschuldigingen, dan 
verandert er nog niets aan deze column. Beschuldigingen uit je pas 
gelijktijdig met het leveren van het bewijs. En na hoor en wederhoor.

vervolg van de voorpagina

door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

BLIK op ...

OUDEWATER

Gé Vaartjes over Herman de Man
Gé Vaartjes memoreerde in zijn 
toespraak heel veel uit de zeer lijvige 
biografi e die hij over Herman de Man 
schreef: het rusteloze zoeken, 
het idealisme en fl amboyante van de 
schrijver, maar ook, enerzijds het sociale, 
en anderzijds de tactloosheid die hem 
typeerden. Hij vertelde over allerlei 
uiteenlopende activiteiten die hij in de 
loop van zijn betrekkelijk korte leven 
ondernam: uiteraard kwamen de literaire 
streekromans die veelal gesitueerd waren 
in de streek waar hij opgroeide, de 
omgeving van Oudewater, 
Polsbroekerdam en Benschop ter sprake. 
Vaartjes: “Voor eigentijdse lezers zijn de 
boeken van De Man niet gemakkelijk 
toegankelijk.” Herman de Man, geboren 
op 11 juli 1898 in Woerden als Salomon 
(Sal) Hamburger, was destijds een 
bijzonder populaire schrijver van een 
twintigtal literaire streekromans, 
waarin een indringend beeld van 
Hollandse polders en de godvruchtige 
boerenbevolking werd geschetst. 
Maar daarnaast was De Man ook 
sportverslaggever en docent, en tijdens 
een deel van de oorlog werkte hij als 
verslaggever bij Radio Oranje. 
Vervolgens had hij de leiding van de 
omroep op Curaçao. Bij terugkeer in 
Nederland bleken zijn vrouw en vijf 
kinderen door de nazi’s weggevoerd en 
vermoord te zijn. Zelf verongelukte 
De Man in 1946 bij een mislukte 
landingspoging van een vliegtuig. 
Vaartjes: “Na de mis in Eindhoven ging 
men naar Oudewater. Onder het 
oecumenisch klokgelui van zowel de 
rooms katholieke als de protestantse kerk 
werd hij naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. Nadat hij rusteloos gezocht had 
naar het hart van de mensen in de streek 
waar hij opgroeide, vond hij 73 jaar 
geleden in het hart van die streek die 
laatste rustplaats.” Kort daarvoor had 
De Man, vanuit een droom, aangegeven 
begraven te willen worden aan de 
Waardsedijk in Oudewater: “De steen 
mag gezien, de verhalen mogen verteld 
worden.”

Voorbij, voorbij, 
o en voorgoed voorbij
De heer Ari Droeser, namens het fonds 
Perzik van Onsterfl ijkheid en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, die samen 
een grote fi nanciële bijdrage hadden 
geleverd, citeerde de dichter J.C. Bloem 
met ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed 
voorbij’ in zijn verhaal over dit graf en 
graven van andere bekende schrijvers 
met als conclusie: “Graven zijn 
wegwijzers naar geschriften van de 
auteurs. Het zal niemand behoeden voor 
de dood, maar het maakt het leven 
wellicht wat lichter.”
Nelleke den Boer-Strien, stadsdichter 
van Oudewater, droeg het door haar 
geschreven gedicht ‘Aan Herman de 
Man’ voor waaruit de indringende regels: 
‘Nog worden mensen tot verhalen/
missen we jouw schrijvershand/de diepe 
deernis met hun lot.’
Alle wethouders bleken aanwezig bij deze 
gebeurtenis. Wethouder Bas Lont had 
eerder die middag op het voormalig 
woonhuis van Herman de Man in de 

Afgelopen zaterdag verzorgde Trudie Scherpenzeel haar laatste uitzending voor 
radio Midland FM en werd vooraf verrast door burgemeester Pieter Verhoeve 
die haar namens de gemeente Oudewater de stadspenning kwam overhandigen 
voor alle activiteiten die ze de afgelopen periode had verricht. 
En dat waren (en zijn er gedeeltelijk nog steeds) nogal wat.

Trudie was niet een heel echte Geelbuik, 
want ze is geboren in Linschoten, maar 
ging wel in Oudewater op school en 
heeft zich daar altijd mee verbonden 
gevoeld, vertelde ze. Dus is ze, zeg maar, 
een geelbuik, met een kleine letter. 
Ze verzorgde, naast de verbinding van 
de raad via de radio naar de luisteraar 
(elke raadsvergadering werd door haar 
live uitgezonden) ook ‘Het Praathuis’, 
een programma op de zaterdagmorgen 
waarvoor allerlei uiteenlopende gasten 
werden gevraagd te vertellen over dat 
wat ze bezighield. Vijftien jaar lang was 

ze er op zaterdagmorgen, voorwaar een 
prestatie.
Haar voorganger op de zaterdagmorgen, 
Gert Koffeman, verzorgde een 
soortgelijk programma, dat toen nog 
‘Zaterdagmorgen Extra’ heette. 
Hij schreef speciaal voor deze 
gelegenheid een column voor Trudie 
waarin zinnen als: “Niets is zeker in dit 
leven … vijftien jaar lang konden we met 
een gerust hart het weekend beginnen. 
Bijgepraat door Trudie Scherpenzeel 
...Trudie is van de publieke omroep, 
Midland FM. En dat werk betaalde ze 

niet zelden uit eigen zak ...”.
Maar er was meer: Gert Koffeman was 
er zelf getuige van geweest dat Trudie 
een prominente rol speelde in de 
ontwikkeling van de grootste politie-
vakbond van ons land en dat ze een 
toonaangevende rol vervulde in de 
ontplooiing van het politieonderwijs in 
Nederland. Koffeman eindigde met het 
stellen van een probleem: “Dat wordt 
hard werken voor Midland FM. Want 
zo’n goeie krijgen we nooit meer terug.”
En omdat Trudie (inmiddels ‘knopen-
draaier’) veel vrijwilligerswerk had 
verricht (waaronder taalmaatje), 
verschillende bestuursfuncties had 
bekleed en enkele zaken nog doet en 
daarnaast ook betrokken, geïnteresseerd 
en goed geïnformeerd heel veel 
Oudewaternaren via radio Midland FM 
(en De IJsselbode) op de hoogte had 
gebracht van allerlei Oudewaterse zaken, 
was haar, vlak voor deze laatste uitzending 
de lucht inging, de stadspenning van de 
gemeente Oudewater toegekend. 
Ze kreeg deze, in het bijzijn van familie-
leden, vertegenwoordigers uit de 
politieke arena, verschillende (oud-)
medewerkers van Radio Midland FM 
uit handen van burgemeester Verhoeve.
Ook al is het niet via Radio Midland FM, 
we zullen ongetwijfeld nog van haar 
horen.

Pairing
Een nieuw begrip deed zijn intrede in 
de raadsvergadering; ‘Pairing’.
Kort gezegd komt dit erop neer dat 
als de stemmen over een onderwerp 
dreigen te gaan staken omdat een 
raadslid (in dit geval door ziekte) 
afwezig is de tegenpartij ermee 
instemt tijdens de stemming iemand 
de zaal uit te sturen.
Op de agenda stonden twee 
onderwerpen die daar door stakende 
stemmen in de vorige vergadering 
terecht waren gekomen, te weten de 
huisvestingsverordening en de energie 
agenda. Vorige keer kwam dat door 
afwezigheid van een lid van de coalitie. 
De VVD had het CDA gevraagd om 
‘pairing’ tijdens de stemming over deze 
twee onderwerpen. Het CDA had zich 
daartoe niet bereid getoond, zodat het 
zieke raadslid toch maar gekomen was. 
Elly van Wijk vond dat onbegrijpelijk en 
niet aan de jongere leden van de fractie 
uit te leggen. Voor de huisvestingsveror-
dening bleek het niet nodig omdat de 
Wakkere Geelbuik, die in de vorige 
raadsvergadering nog tegenstemde, nu 
ineens voor was. Voor de energieagenda 
bleek de aanwezigheid van het zieke 
raadslid wel nodig: dit voorstel haalde het 
nu wel met 8 stemmen voor en 7 tegen. 
Datzelfde gold voor het ambitieuze 
amendement van het CDA: nu met 
8 stemmen tegen en 7 voor.

Overige agendapunten:

Jaarstukken 2018
Overladen met complimenten voor de 
ambtelijke organisatie werd dit voorstel 
zonder veel discussie aangenomen.

Onthef� ng ingezetenschap 
wethouders
Wethouders Lont en Duindam wonen 
beiden buiten Oudewater en zouden 
eigenlijk moeten verhuizen. Vorig jaar 
leed een voorstel om ontheffi ng van die 
verplichting gelijk voor vier jaar te 
verlenen schipbreuk, omdat er toen een 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer lag van 
die strekking. Dat was nog niet 
aangenomen en is inmiddels door die 
Kamer verworpen. Zodat de ontheffi ng 
tijdelijk blijft en ieder jaar moet worden 
verlengd. Het CDA kondigde alvast aan 
er voor dit jaar nog mee akkoord te 
gaan, maar volgend jaar niet meer.
Evaluatie DVO Oudewater-Woerden
Na enige discussie werd dit stuk unaniem 
aangenomen. De onderhandelingen over 
een nieuwe dienstverleningsovereen-
komst kunnen van start.

UIT DE RAAD

Financiën
Er is een dreigend fi nancieel tekort voor 
het volgend jaar van bijna een miljoen. 
Voor de helft wordt dit veroorzaakt 
door een onvermijdelijke overschrijding 
op de jeugdzorg. Dat is een landelijk 
probleem, waar mogelijk nog een 
landelijke oplossing voor komt. 
Voor het overige had het college wat 
‘zoekrichtingen’ aangegeven om de 
nodige bezuinigingen te vinden om tot 
een sluitende begroting te komen. Eén 
van die zoekrichtingen is de 
mogelijkheid om vastgoed te verkopen. 
Het CDA stelde voor over te gaan tot 
verkoop van de Klepper zodat ook de 
geschatte kosten van verbouwing van 
rond de 800.000 niet meer ten laste 
van de gemeente komen. De Wakkere 
Geelbuik refereerde aan het feit dat jaar 
na jaar er bij de voorjaarsnota een fors 
tekort dreigt en bij de jaarrekening er 
sprake is van een overschot 
en suggereerde het stadskantoor te 
verkopen. Ook de Onafhankelijken 
waren niet zozeer geschrokken, maar 
was van mening dat mogelijk nu toch 
sprake was van een serieuzere 
ontwikkeling. Daar eindigden de 
suggesties voor het oplossen van het 
tekort, zodat het college in de zomer 
een forse klus wacht om voostellen te 
doen om te komen tot een sluitende 
begroting.

Leeuweringerstraat een vernieuwd bordje 
onthuld. Carolien Van Dam, van de 
gemeente vertelde dat er nu een dertigtal 
kleine, zes grote en zeven nieuwe bordjes 
in Oudewater zijn te vinden om de 
passant van informatie te voorzien. 
Bij dit bordje hadden de Stichting Hugo 
Kotestein, Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater, Stichts-Hollandse Historische 
Verenging (welke laatste voor de QR-code 
op het bordje zorgde) en het wijkteam 
van de gemeente samengewerkt. 
Opnieuw liet wethouder Lont weten dat 
Oudewater niet alleen een mooi stadje is, 
maar dat er meer te ontdekken valt. 
Bij de onthulling van het grafmonument 
van Herman de Man zei hij: 
“Hij, Herman de Man, komt regelmatig 
terug in verschillende Oudewaterse 
verhalen en het is belangrijk om de 
herinnering aan hem levend te houden.”
Twee dames, Lyanne de Laat en Gerda 
Hoogendijk, hebben nu al het initiatief 
genomen voor een Herman de Man 
weekend op 11 en 12 juli 2020. Zo blijft 
hij ongetwijfeld nog steeds in het hart 
van de mensen uit deze streek.

Thuishuis
Het initiatiefvoorstel voor een haalbaar-
heidsonderzoek naar een thuishuisproject 
(tegengaan van vereenzaming van 
ouderen) van het CDA haalde het na 
twee ronden forum tenslotte uiteindelijk 
niet. Veel complimenten vielen het CDA 
ten deel voor dit voorstel. Het heeft, ook 
bij het college, veel gedachten los 
gemaakt. Ten eerste zou het veel geld 
kosten om dit haalbaarheidsonderzoek te 
laten doen door de organisatie die dit 
ook in Woerden heeft gedaan, maar ten 
tweede zou het naar de mening van de 
coalitie en het college ook de oprichting 
van een nieuwe vrijwilligersorganisatie 
betekenen in een veld waar het aantal 
vrijwilligers eindig is. Dit was de week 
daarvoor nog eens duidelijk geworden 
tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeen-
komst van De Wulverhorst. Die werkt 
inmiddels met 180 vrijwilligers ook in het 
bezoeken van ouderen die nog thuis 
wonen en heeft eigenlijk nog te weinig 
mensen. Een vorm van groepswonen 
voor ouderen kan worden betrokken bij 
de herontwikkeling van de locatie van de 
Schuylenburcht, zo waren vriend en 
vijand van mening. Het college zegde toe 
dat, niet in de gewenste vorm van het 
haalbaarheidsonderzoek, maar 
elementen van het initiatiefvoorstel in de 
komende jaren zeker betrokken zullen 
worden bij de beleidsontwikkeling. 
Hoewel alle coalitiepartijen veel moeite 
deden om de indruk, dat het voorstel niet 
werd overgenomen niet zijn reden vond 
in het feit dat het een ‘oppositievoorstel’ 
was, was dat wel de stemverhouding. 
En vanwege het feit dat de heer Broere 
ziek naar huis was gegaan staakte dus de 
stemmen.

Kijk voor informatie op
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

!!
Samen lukt het 

om uw financiële 
problemen 

op te lossen
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SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en

schilderwerk
zowel binnen

als buiten
Redelijke prijzen

Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070

30 jaar
SCHILDER

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Wij zijn op vakantie
van zaterdag 3 t/m

zondag 18 augustus
IN DE VAKANTIEPERIODE VAN MAANDAG 29 JULI

T/M VRIJDAG 2 AUGUSTUS HEBBEN WIJ
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

07.00 TOT 16.00 UUR

ZAND, GRIND, SPLIT en GROND
STENEN EN TEGELS
EN AANVERWANTE PRODUCTEN
Huren van aanhangwagen of bezorgen van 
uw bestelling behoort tot de mogelijkheden!

 

 
Bestratings

materialen 

AANNEMERS-, HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
VOOR AL UW ZAND, GRIND, GROND EN SPLIT

www.bestratingen.nl  vandambv

WILLESKOP 182 A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848

Zowel voor particulieren als bedrijven!

VAN DAM BV

Met eerbied en respect gedenken wij dat op 4 juli 2019 is overleden

A. den Boon
De oprichter van Assurantie- en Administratiekantoor Den Boon, 

een begrip in Oudewater.

Dit kantoor is de basis geweest voor het huidige Avant Accountants.

Wij danken de heer Den Boon voor zijn durf en visie om als 
zelfstandig ondernemer te starten, waaraan wij anno 2019, 
ruim zeventig jaar later, nog steeds bestaansrecht ontlenen.

Wij wensen mevrouw Den Boon, de kinderen en (achter)kleinkinderen 
sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Directie en medewerkers van Avant Accountants

DANKBETUIGING

Wij bedanken iedereen voor de lieve woorden, 
kaartjes, bloemen en bezoekjes

die wij hebben ontvangen tijdens het ziek zijn
en na het overlijden van

Joop Kramer - Kastelein
Frits en Tanja

Freek en Corina
Ilja

Marja
Lotte
Bauke

Siena Hagen - Kastelein

Oudewater, juli 2019

“Live your own life and be happy!”

Hij stond altijd klaar voor een ander,
genoot van het leven en wij zullen 

zijn liefde enorm missen.

Geheel onverwacht moeten wij afscheid 
nemen van onze liefste

Alex Mettes
- Alexander Dominicus Maria -
Gendt, 21 december1960 Montfoort, 12 juli 2019

Jeanette Huitema
Nick
Demi en Runar

Wim en Joke
Jacqueline en Berry 

Er is gelegenheid om afscheid van Alex 
te nemen en ons te condoleren op 

donderdag 18 juli tussen 19.00 en 20.00 uur
 in Zalencentrum St. Joseph,

Heiliglevenstraat 4 te Montfoort.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Mettes

Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Mijn vakantietip?
Doe alles in een 
trager tempo en 
geniet daar van. 

Fijne zomer toegewenst!
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	 Dinsdag	16	juli	2019

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
• Vergadering Forum Samenleving

donderdag maandag 16 september om 20.00 uur
• Vergadering Forum Ruimte

donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur
• Vergadering gemeenteraad

donderdag 26 september om 20.00 uur

De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl

Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Perceel naast Elzenweg 22 

in Oudewater
 het plaatsen van een 

compactstation,
 ingediend op: 02-07-2019, 

dossiernummer: OLO4515561

• Goudse straatweg 49 
in Oudewater

 het plaatsen van het voorste 
gedeelte van een loods,

 ingediend op: 01-07-2019, 
dossiernummer: OLO4513277

• Diemerbroek 1 in Papekop 
het renoveren van de fundering,

 ingediend op: 01-07-2019, 
dossiernummer: OLO4513667

Gaat u binnenkort op vakantie of een dagje op stap? In de 
zomerperiode slaan inbrekers hun slag. Laat uw woning niet 
uitnodigend achter. Deze tips helpen een inbraak te voorkomen:

Op	vakantie	of	een	dagje	weg?
Deur	op	slot!

Op vakantie? Licht de buren in!
Roep hulp in bij vertrouwde buren. 
Zij kunnen de woning een bewoonde 
indruk geven door uitpuilende 
brievenbussen te legen, af en toe 
een lampje aan te zetten en bij 
verdachte situaties 112 te bellen.
Dankzij ‘WhatsApp’ kunnen buren 
nu snel met elkaar communiceren bij 
verdachte situaties.
Kijk op www.wapb.nl of er al een 
WhatsApp groep bestaat voor uw 
wijk, buurt of straat.
Op vakantie of dagje weg? 
Deur op slot!
Sluit altijd uw ramen en doe de deur 
op slot als u (even) het huis uit gaat. 
Laat een lampje aan. Dit kan met 
tijd- of schemerschakelaars.

Zorg voor goed hang- en sluitwerk 
op ramen en deuren en leg geen 
kostbaarheden in het zicht.

Kijk voor meer tips en informatie op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

• Wilgenweg 42 in Oudewater / 
Wilgenweg 44 in Oudewater

 het uitbreiden van een 
bedrijfsruimte,

 ingediend op: 04-07-2019, 
dossiernummer: OLO4505607

APV / Bijzondere wetten
• Statenland 1 in Oudewater
 het in gebruik nemen van een 

standplaats voor een wagen 
voor het bevolkingsonderzoek 
van 9 september 2019 tot en 
met 1 november 2019,

 ingediend op: 08-07-2019, 
dossiernummer: 1922166

• Noorder-Kerkstraat
 in Oudewater
 het afsluiten van de weg tijdens 

een activiteit van de Hervormde 
Kerk op 7 september 2019,

 ingediend op: 02-07-2019, 
dossiernummer: 1922138

• Leeuweringerstraat 19 
in Oudewater

 het plaatsen van een container 
vanaf 4 tot en met 11 juli 2019,

 ingediend op: 04-07-2019, 
dossiernummer: 1922147

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Willeskop 160B in Oudewater
 het bouwen van een corridor 

tussen een woning en een 
boenhok,

 besluit: vergunningvrij op 06-07-19, 
dossiernummer: OLO4445805

• Dijkgraaflaan 158 in Oudewater 
 het realiseren van een uitrit/

parkeerplaats in voortuin,
 besluit: geweigerd op 02-07-

2019, dossiernummer: 1921824
• Lijnbaan 33 in Oudewater
 het verbouwen van een 

gedeelte van de bestaande 
schutting / geluidswal tot een 
overkapping alsmede de 
aanleg van een onderheide 
betonvloer,

 besluit: verleend op 02-07-2019, 
dossiernummer: OLO4334607

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 19 

in Oudewater
 het plaatsen van een container 

vanaf 4 tot en met 11 juli 2019,
 besluit: verleend op 08-07-2019, 

dossiernummer: 1922147

En ze vlogen weer
De	duiven	van	P.V.	de	Zwaluw	vlogen	
vanuit	Quievrain,	Nanteuil	le	Haudouin	
en	Dax	naar	hun	coaches,	respectievelijk	
195,	350	en	1.020	km	tot	Oudewater.	
Dus drie	vluchten,	maar	wel	vier	
competities,	want	de	damescompetitie	
‘Ladies	Leaque’	doet	het	heel	goed.
De 525	jonge	duiven	uit	Quievrain	
kwamen	met	een	snelheid	van	70	km	
per	uur	naar	de	Waard,	ook	Cees	Spelt	
uit	Vlist	deed	weer	goed	mee,	evenals		
de	gekende	combinatie	De Koning	&	
Stekelenburg	met	maar	liefst	14 duiven.
In de	competitie	van	de	Ladies	is	het	
Carla	Overbeek	die	wint,	gevolgd	door	
Yvonne	Maria	Rijsbergen.
De	181	duiven	uit	Nanteuil	kwamen	met	
een	snelheid	van	65	km	per	uur	naar	de	
Waard,	want	wederom	waren	het	vader	
en	zoon	Wouters	die	met	de	overwinning	
aan	de	haal	gingen.	Gevolgd	door	weer	
een	vader	en	zoon	combinatie,		
Paul	Houdijk	werd	keurig	derde.
En	er	kwamen	ook	nog	26 duiven	uit	Dax,	
en	de	eerste	duif	haalde	net	geen	55	km	
per	uur,	en	lande	in	Polsbroekerdam,	
evenals	de	tweede	duif	bij	Kees	Cluistra	
Roland	Groen	volgde	op	gepaste	afstand,	
en	Hans	van	Zuijlen	sloot	de	rij.

FNRS dressuurwedstrijd
Zaterdag 13 juli was de laatste FNRS dressuurwedstrijd voor de zomervakantie 
bij Hippisch Centrum de Lange Linschoten. Een groot en enthousiast deelne-
mersveld met hun fans was al vroeg op de manege aanwezig om te wassen te 
poetsen, vlechten en los te rijden.

In	klasse	B	liet	de	kleine	favoriet,	pony	
Bambi,	zichzelf	van	zijn	beste	kant	zien.	
De eerste	plaats	met	179,5	punten	was	
voor	Elodie	Vervloet.	
Rosalyn	Quapp	stuurde	Bambi	naar	de	
tweede	plaats	met	164,5	punten.

In	klasse	F2	kwam	Dieke	van	Driel	aan	
de	start.	Zij reed	voor	haar	eerste	
wedstrijd	een	prachtige	score	van	210	
punten	bij	elkaar	op	Pipo.
Het deelnemersveld	in	de	F3	was	groot	
en	de	punten	lagen	dicht	bij	elkaar.	

Komend	weekend	wordt	een	mooie	
dagfondvlucht	gevlogen	van	600	km		
en	dit	is	wederom	een	vlucht	voor	de	
oude	en	jonge	duiven.
Quievrain - jonge duiven
Comb.	Wouters	 1,	7,	9,	12,	17
C.	Spelt	 2,	3,	5,	10,	13
De Koning	&	Stekelenburg	 4,	76,	77,	94
Paul	Houdijk	 6,	25,	43,	70,	79
Chris	Busscher	 8,	37,	49,	51,	97
Ladies Leaque
Carla	Overbeek	 1
Yvonne	Maria	Rijsbergen	 2	en	4
Marlies	den	Houdijker	 3
Sascha	Wouters	 5
Nanteuil - oude duiven
Comb.	Wouters	 1,	8,	11,	147,	15
Houdijker	&	Zn	 2,	4,	6,	13,	16
P.	Houdijk	 3,	9,	12
Overbeek	-	Rijsbergen	 5,	7,	22,	23,	29
Gebr.	van	der	Laar	 10,	21,	25,	36
Dax
K.	Cluistra	 1,	2,	5,	6
R.	Groen	 3,	4
H.	van	Zuijlen	 7

Jackie	Vonk	en	Dios	kregen	van	de	jury	
220	punten	en	werden	hiermee	eerste.	
De tweede	plek	was	voor	Sylvana	Sluijs	
ook	op	Dios	met	218	punten.	Op Boy	
reed	Thessa	Stam	211	punten	bij	elkaar	
en	werd	hiermee	derde.
Klasse	F4	was	een	echte	mannenstrijd.	
Uiteindelijk	was	het	Olivier	Tukker	op	
Ietske	die	er	met	de	eerste	plaats	
vandoor	ging.	Hij kreeg	van	de	jury	222	
punten	voor	zijn	proef.	Ties	Hartog	op	
Picaro	werd	tweede	met	198	punten.
Ook	in	de	F5	was	het	deelnemersveld	en	
dus	de	concurrentie	groot.	Het was	
Madelief	Slagmaat	op	Picaro	die	met	een	
prachtige	score	van	235	punten	de	
eerste	plaats	wist	te	claimen.	Lin	van	den	
Berg	op	Zorro	werd	tweede	met	229	
punten	en	de	derde	plaats	was	voor	
Guusje	van	Meerendonk	die	voor	haar	
proef	op	Mexico	225	punten	kreeg.
Nicole	Baars	op	Toon	(foto)	wist	in	de		
F6	de	overwinning	op	haar	naam	te	
schrijven.	Zij kreeg	voor	haar	proef		
219	punten	van	de	jury.	
Met 215	punten	was	de	tweede	plek	
voor	Sanne	van	Minderhout	op	Arpad		
en	Ramona	Voorhof	met	Share	werd	
derde	met	212	punten.
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Juf Marian van Schijndel 
neemt afscheid van Jozefschool
Het was donderdag groot feest op Basisschool St. Jozef, al werd er tussendoor 
ook menig traantje van de wangen geveegd. Na meer dan veertig jaar op de 
‘Jozef’ te hebben gewerkt nam Marian van Schijndel afscheid van de school en 
in zo’n lange periode bouw je toch een wel heel speciale band op met de school, 
de collega’s, de ouders en al die leerlingen. Dat waren er in al die jaren wellicht 
wel meer dan duizend. Een van de ouders wist zelfs te melden dat haar man 
John een van de eerste kleuters van Marian was en dat hun jongste dochtertje 
Rosan een van de laatste, instromende leerlingen van de afscheidnemende juf 
was. Zoals Marian het zelf zo mooi duidde tijdens haar afscheidswoordje in de 
serre van restaurant Abrona: ‘De cirkel is dus rond, een mooi moment om 
afscheid te nemen.’

Groep 1/2 A
Het	afscheid	werd	vooral	gevierd	te	
midden	van	haar	kleuters.	Marian	was	
tenslotte	al	die	jaren	juf	van	groep	1/2	
en	had	nooit	de	ambitie	om	met	het	
oudere	kind	te	werken.	Zoals	Marian	bij	
de	kleuters	paste,	zo	pasten	de	kleuters	
bij	Marian.	Het was	een	twee-eenheid!
Het	kleuterfeest	in	het	speellokaal	begon	
met	een	optreden	van	De Dansloods.	
De zeventig	kleuters	keken	ademloos	
naar	de	dansvoorstelling	op	de	zwartwit-
geblokte	vloer.	Voor Marian	zelf	was	de	
voorstelling	heel	speciaal,	want	haar	
dochter	Valerie	was	een	van	de	drie	
professionele	dansers.	De voorstelling	
werd	gevolgd	door	een	drietal	

Locomotief
De	feestdag	voor	Marian	was	al	vroeg	
begonnen,	want	kort	na	zeven	uur	
stonden	haar	collega’s	al	bij	haar	aan	de	
voordeur	met	een	enigszins	vertraagd,	
maar	versbereid	en	heerlijk	Stijnman-
ontbijt.	Later	op	de	ochtend	werd	ze	
aan	huis	opgehaald	door	de	Touwtrein.	
De trein	was	gevuld	met	oud-leerlingen	
van	Marian.	Machinist	Jan	Mook,	die	de	
Oudewaterse	locomotief	bestuurde,	wist	
de	door	een	van	de	Jozef-leerkrachten	
bewaakte	wegblokkade	en	de	eerder	
vastgestelde	dienstregeling	te	omzeilen	
en	arriveerde	daardoor	iets	vervroegd	
op	het	station	De Cope.	De 260	
leerlingen	stonden	echter	snel	in	het	
gelid	en	Marian	genoot	tezamen	met	
haar	dochters	Veerle	en	Valerie	van	een	
feestelijke	wandeling	door	de	gekleurde	
erehaag.	Spontaan	ging	ze	zelfs	voor	
een	tweede	rondje	en	toen	bleek	dat	de	
enigszins	vertraagde	fotograaf	van	het	
Algemeen	Dagblad	ook	nog	wat	plaatjes	
wilde	schieten	mocht	Marian	nogmaals	
rond.	Het maakte	de	leerlingen	van	de	
school	niets	uit,	want	zij	bleven	het		
‘Het	lang	zal	ze	leven’	zingen	voor	hun	
juf	Marian.
Dezelfde	leerlingen	deden	Marian	aan	
het	eind	van	de	dag	ook	uitgeleide.	
Op de	zonovergoten	speelplaats	werd	
het	speciaal	voor	haar	herschreven	
Koningslied	gezongen	en	juist	dat	lied	
leidde	tot	de	nodige	emotie	bij	Marian	
en	veel	anderen.	‘Komt	door	het	
scherpe	zonlicht’,	was	daarbij	een	slecht	
aangevoerd	excuus	van	de	directeur	van	
de	school.	Met witte	tissues	werd	Marian	
uitgezwaaid.	Na het	heerlijke	ijsje	
keerden	de	leerlingen	vervolgens	
huiswaarts	en	wachtte	Marian,	haar	
kinderen	en	haar	collega’s	nog	een	
workshop	bij	De Broedkorf.	Dit inclusief	
een	muzikaal	optreden	van	haar	
dochters	die	daarbij	werden	ondersteund	
door	gitarist	en	schoonzoon	Pablo.	
De dag	‘om	nooit	te	vergeten’	werd	
vervolgens	afgesloten	met	een	gezellige	
afscheidsavond	bij	Abrona.
Daar	werd	ook	uitgebreid	stilgestaan	bij	
het	afscheid	van	collega	Else	Smit,	die	
meer	dan	twintig	jaar	op	de	Jozefschool	
werkte.	Ook voor	haar	begint	na	zoveel	
prachtige	jaren	een	nieuwe	levensfase.	
Tot	slot	werd	Marieke	Hamersma	
uitgezwaaid,	die	na	de	Zomervakantie	
op	de	Goudse	Bijenkorf	gaat	werken.

dansworkshops,	waar	de	kleuters	met	
veel	plezier	aan	deelnamen.	Tussen	de	
middag	was	er	een	speciale	kleuterlunch,	
waarbij	de	warme	worstjes	uiteraard	niet	
ontbraken.	Vervolgens	werd	Marian	
verrast	met	een	optreden	van	de	
leerlingen	uit	haar	eigen	groep.	Al die	
veertig	jaar	was	dat	de	door	haar	zo	
geliefde	groep	1/2	met	de	toevoeging	A.	
(‘Dat	geeft	de	ouders	duidelijkheid’,	
meldde	ze	ooit	eens).	Liedjes	werden	
gezongen	en	versjes	werden	opgezegd.	
Tijdens	het	door	duo-collega	Marja	
ingeoefende	toneelstuk	wisten	de	kleuters	
ook	de	bijzondere	kantjes	van	Marian	
feilloos	bloot	te	leggen	en	dat	leidde	tot	
veel	hilariteit	bij	Marian.

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 15 juli t/m 21 juli 2019. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

15.49
16.99

9.99

Grolsch pils
krat 16/24 flesjes  

à 450/300 ml

1.492.19Witte druiven
bak 500 gram

1.09
1.430.99

Coop tijger- 
of sesam 

boerenbrood
heel brood

Komkommer per stuk

Kropsla per stuk

Paprika rood per stuk 
combineren mogelijk

1.38
1.98 1.25
2 STUKS

6.38
3.19

_

_
13.98
6.99

1+1 GRATIS*
Alle 

Andrélon
combineren mogelijk

Alle 
verse vis

per pak

2.69
2.01

_

_
6.79
5.09

25% KORTING*

Galia meloen per stuk

Cantaloupe meloen per stuk

Jimbee meloen per stuk 
combineren mogelijk

3.78
5.983.-
2 STUKS

1.19
1.590.99

Almhof 
yoghurt

beker 500 ml

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 15 juli t/m 21 juli 2019. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

15.49
16.99

9.99

Grolsch pils
krat 16/24 flesjes  

à 450/300 ml

1.492.19Witte druiven
bak 500 gram

1.09
1.430.99

Coop tijger- 
of sesam 

boerenbrood
heel brood

Komkommer per stuk

Kropsla per stuk

Paprika rood per stuk 
combineren mogelijk

1.38
1.98 1.25
2 STUKS

6.38
3.19

_

_
13.98
6.99

1+1 GRATIS*
Alle 

Andrélon
combineren mogelijk

Alle 
verse vis

per pak

2.69
2.01

_

_
6.79
5.09

25% KORTING*
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Cantaloupe meloen per stuk

Jimbee meloen per stuk 
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3.78
5.983.-
2 STUKS
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1.590.99

Almhof 
yoghurt

beker 500 ml
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Voor vertrek eerst een vakantiecheck! 
Het is het schrikbeeld van iedere 
vakantieganger: pech onderweg 
terwijl u met de auto op weg bent 
naar uw vakantiebestemming.
Daar staat u, op de vluchtstrook 
langs een drukke weg in de 
brandende zon. Huilende kinderen. 
En hoe legt u uit in een vreemde 
taal dat er een rood lampje brandt 
op het dashboard?

Ieder jaar gaan miljoenen Nederlanders met de auto op 
vakantie. Vaak een lange rit naar landen als Frankrijk, Spanje 
en Italië. En dan bent u al gauw 1500 kilometer onderweg.
Maar wat is er leuker dan lekker kamperen in een warm land 
en met de vrijheid van uw eigen auto?
Eigenlijk begint de vakantie al op het moment dat u thuis 
instapt. Maar zorg dan wel dat uw auto in topconditie is. 
Daarom: voor vertrek, vakantiecheck! 

Automotive Center Oudewater controleert vrijdag 19 juli uw auto gratis op 
maar liefst 32 punten. Eigenaar Michael Leyte vertelt: “De gratis zomercheck 
wordt uitgevoerd door onze vakbekwame, gediplomeerde en gemotiveerde 
monteurs bij alle merken en type auto’s. Zij controleren onder andere het 
oliepeil, de remmen, het profiel en de spanning van de banden, de verlichting, 
airco en accu van uw auto.”
Regelmatig onderhoud
“Uw auto is u heel wat waard, en dat begrijpen wij als geen ander. U wilt jarenlang 
genieten van uw auto en deze misschien daarna inruilen of verkopen. Het is daarom 
goed deze regelmatig te laten onderhouden. In onze werkplaats werken we aan alle 
merken auto’s en uitsluitend met het kwaliteitsmateriaal dat expliciet is bedoeld voor uw 
type voertuig”, aldus Michael. “Naast periodiek onderhoud kunt u bij ons terecht voor 
alle reparaties of vervanging van bijvoorbeeld het remsysteem, banden, uitlaten en 
accu’s. Daarnaast houden we van duidelijkheid en transparantie. Of het nu een reparatie, 
onderhoud, een kleine of grote beurt is, vooraf bespreken we de prijs met u.”
Wilt u veilig op vakantie? Doe dan de GRATIS ZOMERCHECK op vrijdag 
19 juli bij Automotive Center Oudewater. Maak vooraf een afspraak via 
www.automotiveoudewater.nl of 0348-562542

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Juf Trudi gaat met pensioen
Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en kleuterjuf te 
zijn geweest gaat juf Trudi het onderwijs verlaten. Ze gaat met pensioen.
Trudi	heeft	altijd	met	heel	veel	plezier	en	enthousiasme	de	kleuters	van	Jenaplan	
school	Klavertje	4	begeleid	in	hun	ontwikkeling.	Ze	heeft	maar	liefst	meer	dan	500	
kleuters	een	veilige	basis	gegeven	en	op	weg	geholpen	met	hun	ontwikkeling.
De	school	gaat	een	gedreven,	enthousiaste	en	kundige	kleuterjuf	missen.		
Wat	Trudi	nu	gaat	doen	met	haar	vrije	tijd	is	vooral	genieten	van	het	leven.
In	Oudewater	is	Trudi	Vink	bekend	om	meer	dan	alleen	juf	op	Klavertje	4.
Graag	willen	we	daar	binnenkort	meer	aandacht	aan	besteden.

In Reeuwijk Dorp nam 
nog een voormalige juf 
van basisschool  
St. Jozef afscheid  
van het onderwijs.
Odilia van den Berg 
gaf tot 2011 ruim 
dertig jaar les in 
Oudewater.  
Heel veel Oudewater-
naren zullen zich haar 
als ‘juf’ herinneren.
De afgelopen acht jaar 
was zij directeur van  
RK Dorpsschool de Bron. 
Daar kreeg zij op 
woensdag 10 juli een 
dagvullend 
afscheidsprogramma 
aangeboden met veel 
bloemen, zang, een 
kunstexpositie, 
workshops, receptie, 
cadeaus en veel lovende 
woorden.
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Afvalkalender juli 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Zonnepanelen zorgen 
voor koelte in huis
Wordt je huis erg warm door de krachtige zon? 
Zonnepanelen zorgen niet alleen voor opwekking van 
duurzame energie. Ze kunnen er ook voor zorgen dat 
het huis waarop ze zich bevinden een stuk koeler blijft.
Zonnepanelen vangen de zonnestralen op, waardoor 
deze niet door het dak kunnen dringen. De hitte die aan 
de zonnepanelen ontsnapt, wordt weggenomen door de 
wind die tussen het dak en de zonnepanelen waait.
Overweeg je zonnepanelen, check dan eerst de 
zonnekaart om te zien of je dak geschikt is en wat de 
opbrengsten zijn: www.jouwhuisslimmer.nl > zonnekaart.

Bramen plukken, slootjespringen of een vuurtje 
stoken. Deze en meer belevenissen die je vóór je 
twaalfde gedaan moet hebben en typisch zijn voor 
deze streek staan in het 50-dingenboek.
Vanmorgen ontving juffrouw Melanie van basisschool 
De Heeswijk (groep 3) een exemplaar uit handen van 
burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong van de 
gemeente Montfoort.
Uitgeverij Lopikerwaarden Streekfonds zal het boek nog 
voor de zomervakantie uitdelen op 6 scholen in de 
gemeente Montfoort (ca. 150 leerlingen). 
Platform de Utrechtse Waarden, waar ook de gemeente 
Montfoort deel van uitmaakt, ondersteunt het initiatief
van Lopikerwaarden Streekfonds.
De natuur in de eigen polder ontdekken is goed voor de 
creativiteit en gezondheid van kinderen. Lekker bewegen, 
dingen opzoeken, uitvinden en vies worden. In dit boek 
staan 50 dingen die je voor je twaalfde gedaan moet 
hebben: buiten, in het park of dieper in de polder, op het 
boerenland of in de natuur.
Sommige zijn een beetje ondeugend, daarvoor moet je al 
wel in groep 5 zitten. En van sommige dingen word je vies. 
Denk aan polsstokverspringen, een rondje polder met 
een stok en dan van de ene naar de andere sloot. 
Maar natuurlijk kan je ook eerst gewoon bloemen of 
vogels leren kennen of kersenpitten spugen. Het mooie 
is: je mag er even over doen. Bij veel van de activiteiten 
kun je zelf een tekening maken.

50-dingenboek: goed voor creativiteit en gezondheid kinderen

door Elly van der Neut

Uit de raad van Montfoort
Een omgekeerde agenda werkte de raad afgelopen maandag af. Worden normaal 
altijd eerst de bespreekstukken behandeld, dit keer begon men met de 
hamerstukken. En pas daarna de stukken waarover gediscussieerd moest worden.

Woonvisie
Hiervoor werden twee amendementen 
en twee moties ingediend. Het CDA 
wilde het hebben in de motie over een 
plan voor vrijkomende agrarische 
bebouwing maar trok deze motie in toen 
duidelijk werd dat dit niet bij de woonvisie 
thuishoorde. Een motie over een plan 
van aanpak voor het invullen van de visie 
door Lokaal Montfoort, ChristenUnie en 
het CDA werd verworpen toen door de 
wethouder werd toegezegd dat de 
verdere invulling in het vierde kwartaal 
zal worden besproken.
Het amendement van VVD, Progressief 
Akkoord en Inwoneners Belangen voor 
de bouw van 180 extra woningen 
bovenop de 250 die er gebouwd zouden 
worden tot 2030, werd wel 
aangenomen. Alleen LM stemde tegen 
omdat deze partij dit absoluut geen 
haalbare kaart acht. De rest van de raad 
is het eens met dit amendement en wil 
dat deze 180 woningen vooral worden 
gebouwd om het aantal gezinnen in 
Montfoort op peil te houden en daarmee 
de voorzieningen zoals scholen, 
verenigingen en winkelbestand. Hoewel 
Leo Hammendorp opmerkte dat we er 
toch aan zullen moeten wennen een 
krimpgemeente te worden. Een motie 
om een actief grond- en aankoopbeleid 
te gaan voeren, zodat de gemeente ook 
weer winst zal kunnen halen uit 
bouwprojecten, ingediend door LM, 

CDA, SGP en CU werd verworpen. 
De Woonvisie werd vastgesteld.

Johan de Ridderlaan
Achter de Johan de Ridderlaan worden 
10 woningen gebouwd, nadat het 
bestemmingsplan door de raad is 
goedgekeurd. Alleen lokaal Montfoort en 
de ChristenUnie stemden tegen het 
voorstel. Rob Jonkers was ontstemd dat 
'goedkope' weidegrond nu zonder baten 
voor de gemeente wordt omgetoverd tot 
dure bouwgrond en Ineke Langerak was 
teleurgesteld dat hier geen sociale koop- 
en huurwoningen worden gebouwd. 
Wethouder Ivo ten Hage zei dat hij geen 
middelen had om af te dwingen dat er 
goedkope woningen gebouwd worden 
zonder te kunnen teruggrijpen op de nu 
goedgekeurde woonvisie. Er ging nog 
een bittere opmerking van LM naar het 
PAK. In het verleden hamerde deze partij 
altijd op 30 % sociale woningbouw en nu 
gingen zij zonder morren akkoord met dit 
plan.

Jaarrekening 2018
Die werd verheugd vastgesteld, want 
voor het eerst in jaren is er geld 
overgebleven en heeft de accountant zijn 
goedkeuring er aan gehecht. 
Een amendement van CU, CDA, LM en 
SGP om een bestemmingsreserve in te 
stellen ten behoeve van de woonvisie van 

40.000 euro werd met 6 stemmen voor 
en 9 tegen verworpen.

Meldpunt Niet-Acuut
Meldpunt Niet-Acuut is een meldpunt dat 
zich richt op personen met meervoudige 
problematiek die niet in een acute crisis 
verkeren, maar wel zorg nodig hebben of 
overlast kunnen veroorzaken en zelf geen 
hulp vragen. Een motie waarin LM, CU 
SGP en CDA het college oproept 
aanvullende maatwerkafspraken te 
maken met de GGDrU zodat het 
Meldpunt Niet-Acuut in Montfoort in 
stand blijft voor mensen met verward 
gedrag vanaf 2020, ook nadat de pilot in 
2019 is afgelopen, werd unaniem 
aangenomen.

Vreemd aan de orde van de dag
Dan waren er nog 2 moties 'Vreemd aan 
de orde van de dag' over onderwerpen 
die niet op de agenda stonden. De eerste 
ging over asbest. Hoewel de wet waarin 
asbestdaken na 2024 verboden zouden 
zijn door de Eerste Kamer is afgewezen, 
willen alle partijen, met uitzondering van 
LM, dat de gemeente het eerder 
gepresenteerde raadsvoorstel over 
verbod op asbestdaken aanpast aan de 
nu geldende wetgevingen en dat het 
college in de gaten houdt hoe de 
sanering verloopt en de raad daarvan op 
de hoogte houdt. Aangenomen met 
13 stemmen voor en 2 tegen.
De tweede motie vreemd ging over het 
brugwachtershuisje. Het college is in 
gesprek met de verantwoordelijken en 
neemt het voorstel van LM en CDA om 
het Wellantcollege zo mogelijk te 
betrekken bij het onderhoud mee. 
Deze motie werd unaniem aangenomen.

Les Boutonniers op zoek naar de 
Knopengeinse Carnavalsgeschiedenis
Volgend jaar zal het 55 jaar geleden zijn dat Carnavalsvereniging 
Les Boutonniers werd opgericht. In Carnavalstermen is er dan dus een jubileum 
te vieren daar 55 een veelvoud van 11 is. Het lijkt Les Boutonniers leuk om voor 
dit jubileum een boek samen te stellen met foto's, verhalen en allerlei andere 
zaken die verband houden met het Carnaval in Knopengein. Dus niet alleen 
gekeken vanuit de ogen van Les Boutonniers maar juist te benaderen vanuit alle 
kanten die het Knopengeinse Carnaval hebben gemaakt tot wat het nu is.

Heeft u dus leuke foto's, 
oorkondes, ontwerp-
schetsen van een 
Carnavalswagen, 
medailles of wat dan ook 
liggen welke betrekking 
hebben op het 
Knopengeins Carnaval 
dan heeft 
Les Boutonniers hier 
interesse in. 
Uiteraard zullen alle 
artikelen uw eigendom 
blijven maar we willen ze 
graag tijdelijk lenen of 
bekijken, kopiëren en/of 
fotograferen.
Dit kan dus zijn materiaal 
met betrekking op Les Boutonniers, maar ook op Club 75 (De vrouwenraad van 
Achthoven), De Brugzichters, Les Amis d'Orange, De Raad van Blokland, 
De Tumtummetjes, Café Joop, Carnaval op de Knopengeinse scholen, 
Jeugdraad bij MSV'19, Les Femmes des Coeurs, etc.
Bel ons even op of laat ons via de mail weten wat u nog heeft liggen en we maken 
een afspraak om bij u langs te komen om e.e.a. te bekijken.
U kunt ons bereiken door te bellen met 06-53679233 
of te mailen naar info@lesboutonniers.nl
Alvast hartelijk dank voor het zoeken.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare commissie-
vergadering is op 17 juli 2019 in het 
stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 19 augustus 
2019 in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 2-7-2019 Z/19/143277
 Willeskop 68b Montfoort 

Lunchroom in een tuincentrum.
• 9-7-2019 Z/19/143657
 Havenstraat 28 Montfoort 

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

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

Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht,  
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl 
of tel: 0348-476400.

Besluit buiten behandeling laten 
aanvraag
• 10-07-2019 Z/19/143198
 Anne Franklaan 48 Montfoort 

het kappen van een dode boom in 
de achtertuin (vergunningsvrij).

Verleende omgevingsvergunning
• 01-07-2019 Z/19/140089
 Wilhelminastraat 38 Montfoort 

plaatsen dakopbouw en erker aan 
de voorgevel (rectificatie).

• 08-07-2019 Z/19/123133
 Mastwijkerdijk 116, Montfoort 

het oprichten van een woning.
• 10-07-2019 Z/19/141831
 Molentocht 25, Linschoten 

het realiseren van een dakuitbreiding 
op het bestaande platte dak.

• 11-07-2019 Z/19/140476
 Dijkgravenlaan 2, Montfoort 

het aanbrengen van een erker  
aan de voorgevel.

• 15-07-2019 Z/19/140107
 F.H. van Kempenstraat 9, Montfoort 

het plaatsen van een dakkapel.

Overig
Inspraakmogelijkheid  
vestiging bistro 
Engherzandweg 13 Linschoten
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken in het kader van 

inspraak bekend dat een aanvraag  
ter inzage ligt voor een omgevings-
vergunning met betrekking tot 
Engherzandweg 13 in Linschoten.
AANVRAAG
De aanvraag betreft de verbouwing 
van de bestaande autoshowroom op 
deze locatie tot een bistro met 
ontwerpstudio, alsmede de aanleg 
van een horecaterras. De aanvraag 
betreft zowel de verbouwing als de 
benodigde afwijking van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied 2012 
en 1e herziening bestemmingsplan 
Buitengebied 2012. 
Gevraagd is om een tijdelijke afwijking 
van het bestemmingsplan voor een 
periode van maximaal vijf jaar.
De aanvraag loopt vooruit op een 
nieuw bestemmingsplan voor deze 
locatie. Op verzoek van burgemeester 
en wethouders hebben aanvragers 
een ruimtelijke onderbouwing laten 
opstellen om aan te tonen dat het 
initiatief (ook bij permanente 
functiewijziging) voldoet aan een 
goede ruimtelijke ordening.
INSPRAAKREACTIES
Met ingang van 19 juli 2019 ligt de 
aanvraag inclusief bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke 
onderbouwing, gedurende 8 weken 
(tot en met 12 september) ter inzage 
bij de publieksbalie van het 
stadskantoor Kasteelplein 5  
te Montfoort (geopend op werkdagen 
van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur).
Tijdens deze termijn kan iedereen 
een inspraakreactie indienen met 
betrekking tot de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning.

Deze schriftelijke reacties (geen 
e-mail) kunnen worden gericht aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Montfoort, p/a Omgevingsdienst 
Regio Utrecht, postbus 13101,  
3507 LC Utrecht, onder vermelding van 
‘Inspraakreactie Engherzandweg 
13 Linschoten’.
Voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie kunt u contact 
opnemen met de heer F. Plate  
van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht via 088-0225000.

INLOOPAVOND 
3 SEPTEMBER 2019
Op 3 september vindt een 
inloopavond plaats. Tijdens de 
inloopavond zijn initiatiefnemers en 
de behandelend ambtenaar aanwezig 
om uw vragen over de aanvraag te 
beantwoorden. De inloopavond vindt 
plaats van 19.00 tot 20.30 uur in de 
autoshowroom op Engherzandweg 13 
in Linschoten.
VERVOLG
Na afloop van de termijn worden de 
reacties samengevat en gezamenlijk 
beantwoord in een nota. 
Deze zal na bestuurlijke instemming 
toegezonden worden aan de 
indieners van een reactie. Tevens 
zullen burgemeester en wethouders 
een besluit nemen op de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning; 
belanghebbenden kunnen bezwaar 
maken tegen dat besluit.

Archiefverordening Montfoort 2019
Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad 
de Archiefverordening Montfoort 2019 
vastgesteld. Deze verordening treedt 
in werking na publicatie. 

Vanuit de Archiefwet heeft de 
gemeente een zorgplicht met 
betrekking tot archiefbescheiden van 
gemeentelijke overheidsorganen. 
Met de Archiefverordening regelt de 
gemeente hoe zij deze zorgplicht 
uitvoert. De verordening wordt 
elektronisch bekendgemaakt door 
middel van elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen. 
Die gemeentebladen zijn gepubliceerd 
op en te raadplegen via het volgende 
internetadres:  
www.officielebekendmakingen.nl
Tevens zijn de verordeningen te 
raadplegen via: www.overheid.nl

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

Montfoort, 16 juli 2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

De gemeenteraad van Montfoort wil onderzoeken  
of er tot 2030 180 extra woningen kunnen worden 
gebouwd. Dat aantal komt dan bovenop de 250 te 
realiseren woningen in de Woonvisie 2019-2030  
die de raad op 8 juli heeft vastgesteld. 
Met de extra woningen wil de raad nog beter  
kunnen voorzien in de lokale behoefte en zorgen 
voor voldoende draagvlak voor het behoud van 
voorzieningen in de kernen Montfoort en Linschoten.

Gevolgen
Het college zal de komende maanden invulling te geven 
aan het bouwprogramma van deze woningen en bekijken 
wat de gevolgen zijn van deze extra opgave.  
Een van de gevolgen is de benodigde extra ruimte voor 
het realiseren van de woningen.  
Het vinden van bouwlocaties voor in totaal 430 woningen, 
zowel binnen als buiten de bestaande kernen, is een 
opgave die wordt meegenomen in de strategie 
binnenstedelijke ontwikkeling en de omgevingsvisie.

Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030:
De gemeenteraad wil 180 woningen extra bouwen

Wethouder Jocko Rensen: “Inwoners, maatschappelijke 
vertegenwoordigers en stakeholders hebben zich de 
afgelopen periode enorm ingezet en hun betrokkenheid 
getoond. Dat waarderen wij enorm. Het is een woonvisie 
voor en door Montfoort. Bijna een jaar duurde het proces, 
maar het heeft wel geleid tot een unaniem aangenomen 
woonvisie, waarmee de volgende stap naar concrete 
locaties kan worden genomen. We gaan aan de slag met 
de ambities. Niet alleen in nieuwbouw maar ook in 
bestaande woningbouw.”

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

voorkomen wil het college tot 2030 onder meer het 
aandeel sociale huur laten groeien. Daarom zal 30% van 
de nieuwbouw sociale huur zijn en wordt voorrang geven 
aan toegankelijke woningen op locaties nabij centrum- en 
zorgvoorzieningen.
De woonvisie is in te zien op  
www.montfoort.nl > zoekterm: Woonvisie

Nijmeegse Vierdaagse Afterparty
Voor de tweede keer wordt er een Nijmeegse Vierdaagse Afterparty 
georganiseerd in het Oude Stadhuis in Montfoort. Op zaterdag 20 juli kunnen 
meelopers van de vierdaagse daar vanaf 15.00 uur terecht om met elkaar te 
toasten en napraten over hun wandelbelevenissen.

Ben	van	Blokland,	die	dit	initiatief	een	
warm	hart	toedraagt,	laat	weten:		
"Vorig	jaar	is	dit	initiatief	van	een	
'afterparty'	in	Montfoort	ontstaan	om	
elkaar	na	de	vierdaagse	te	ontmoeten	
met	vrienden	en	bekenden.	Immers	het	is	
leuk	elkaars	ervaringen	van	de	
voorgaande	intensieve	week	te	delen."
De	Nijmeegse	Vierdaagse	is	van	dinsdag	
16 t/m	vrijdag	19 juli	2019.		
Deelnemers	aan	de	Vierdaagse	zijn	op	
zaterdagmiddag	20 juli	na	dit	bijzondere	
sportieve	evenement	van	harte	welkom	
bij	restaurant	het	Oude	Stadhuis.		

Vanaf	15.00	tot	17.00	uur	is	er	onder	
het	genot	van	een	drankje	gelegenheid	
om	met	elkaar	na	te	praten	over	datgene	
zij	beleefd	hebben.	Van Blokland	zegt:	
"Dus,	speld	je	medaille	op	en	kom	vol	
trots	met	elkaar	proosten.	Wie	niet	zelf	
heeft	meegewandeld,	maar	wel	
nieuwsgierig	is	naar	hun	belevenissen,		
is	natuurlijk	ook	welkom."

Fervent wandelaar
Van	Blokland	laat	weten:	"Vanuit	

Montfoort	lopen	er	elk	jaar	ruim	twintig	
mensen	in	Nijmegen,	niet	als	een	
(Montfoortse)	groep.	Zoals	mijn	
echtgenote	Ingrid	ook	al	die	jaren	een	
vaste	groep	mensen	kent,	afkomstig	uit	
het	hele	land,	waar	ze	jaarlijks	logeert	en	
mee	optrekt."	Zelf	is	hij	ook	een	fervent	
wandelaar,	maar	niet	meer	aan	de	
Nijmeegse.	"Dat	heb	ik	zes	keer	gedaan.	
Nu	loop	ik	liever	andere	vierdaagse	
wandelevenementen	zoals	Alkmaar,	
Zuid-Limburg	en	later	dit	jaar	een	nieuw	
wandelevenement	in	Italië	(Toscane)."

Ervaringen delen
Ingrid	van	Blokland	reageert	enthousiast:	
"Dit	jaar	de	vijftiende	vierdaagse	en	het	
blijft	nog	steeds	erg	leuk	en	ik	zie	er	ook	
steeds	weer	naar	uit.	Het is	een	mooie	
week,	even	weg	van	de	dagelijkse	
beslommeringen,	intensief	maar	wel	een	

echt	vakantiegevoel.	Ik loop	al	vele	jaren	
met	een	aantal	dezelfde	mensen	uit	alle	
delen	van	het	land.	We hebben	elkaar	
ontmoet	op	ons	logeeradres.	Na afloop	

is	het	echt	leuk	om	met	andere	
vierdaagse	wandelaars	uit	Montfoort	de	
ervaringen	te	delen."

door Sjoukje Dijkstra

Ingrid uit Montfoort loopt elk jaar mee met de Nijmeegse vierdaagse.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

Buiten de openbare ruimte is de eigenaar 
zelf verantwoordelijk voor het bestrijden 
van de eikenprocessierups. 
“De verwachting is dat het aantal 
meldingen in 2019 zich stabiliseert en 
ongeveer gelijk blijft aan het aantal 
meldingen uit 2018 (28 meldingen)”, 
aldus communicatiemedewerker 
Chantal de Bruijn van gemeente 
Krimpenerwaard.

Montfoort/ Linschoten
In Montfoort / Linschoten zijn nesten 
gesignaleerd langs de Blindeweg, 
Laan van Rappijnen, de Bovenkerkweg, 
Cattenbroekerdijk, Korte Linschoten en 
Engherzandweg. Een woordvoerder van 
de gemeente liet vrijdag weten: “Sinds 
gisteren worden de nesten weggezogen 
door een professioneel bedrijf (Boom 
Totaalzorg). Omdat er problemen waren 
met de machine komt het bedrijf 
vanmiddag terug en maken ze het karwei 
morgen af. Burgers kunnen ontdekte 
nesten melden bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) van de gemeente.” 
Bij wijze van proef heeft de gemeente 
dit voorjaar op de Blindeweg koolmees 
vogelhuisjes opgehangen. Koolmezen 
eten niet alleen de eitjes van de eiken-
processierups maar ook de rupsen zelf.

Advies
Van Scherpenzeel van Boom Totaalzorg 
raadt aan ze niet zelf te verwijderen. 
“Het is maar net hoe serieus je je 
gezondheid neemt. Je moet je dan echt 
goed inpakken, en in de wind staan. 
Die grote haren zijn geen probleem, 
maar de kleine haartjes wel. 
Een processierups vervelt in zijn leven 
een aantal keer. Vanaf de derde 
vervelling komen pas die brandende 
haartjes. Ga je zelf lopen klooien, dan 
komen er haartjes vrij.” Mensen die toch 
in aanraking zijn geweest met de rups 
raadt hij aan om antihistamine zalf te 
gebruiken of schoonmaakazijn. 
“Dat neutraliseert het eiwit.” Om de tip 
de föhn erop te zetten, die rondgaat op 
het internet, moet hij lachen. “Dan moet 
de föhn 65 graden zijn. Dan pas werkt 

Boom Totaalzorg zuigt sinds vorige 
week de nesten weg in Montfoort en 
Linschoten.

Het vlotvaren was een hit.

De kinderen hadden veel plezier in alle 
spellen en deden enthousiast mee.j

vervolg van de voorpagina

Kinderen zeggen JA tijdens 
de 24 uur van Montfoort

De 19 uur van MSV '19
MSV is opgericht op 19 juli 1919 door Pastoor Spaan. Exact 100 jaar na de 
oprichting viert MSV '19 haar 100e verjaardag met de 19 uur van MSV '19. 
Dit festival is tevens het slot van het jubileumseizoen. Vanaf 06.00 uur 
's ochtends tot 's avonds 01.00 uur worden er op Sportpark Hofl and allerlei 
activiteiten georganiseerd.
Vroege vogels gaan dauwtrappen in de polder Blokland met aansluitend ontbijt. 
Verder staat er een kranslegging bij het graf van Pastoor Spaan en een schoolvoetbal-
toernooi op het programma.
Vanaf 16.00 uur wordt het grote veld voor de sporthal Hofl and een groot festival 
terrein met onder meer eettentjes en foodtrucks. Op het grote podium aan de ene 
kant van het festivalterrein zullen diverse artiesten optreden. Om 17.00 beklimmen de 
You Tube helden 'Supergaande' (Qucee en Nesim Najih) het grote podium. 
Later op de avond zijn er optredens van onder andere John West en Het Feestteam. 
Aan de andere zijde van het festivalterrein komt een groot terras met eettentjes van 
onder andere het Oude Stadhuis en de Heeren van Montfoort. Ook zijn er diverse 
kinderattracties en kindermenu's. Zo wordt het een jubileumfeest voor alle leeftijden.
In principe is het een openluchtfestival maar als het weer tegenzit zorgen de 
STAM-gasten voor de noodzakelijke overkappingen.
Vrijdag 19 juli is voor veel bedrijven tevens het begin van de bouwvakantie. 
Via jubileum@msv19.nl kunnen bedrijven een eet- en drinkarrangement 
reserveren om het begin van de vakantie gezamenlijk en origineel in te luiden.
De 19 uur van MSV'19 is toegankelijk voor alle leeftijden.
Tickets á 5 euro zijn te koop via www.msv19.nl

Schapen terug naar 
Montfoort Stadspark
In de loop van de volgende week zal Schaapskooi Ottoland de schapen weer 
verhuizen naar Montfoort Stadspark.
Begrazing door de schapen levert naar verwachting meer biodiversiteit in de parken op, 
meer structuur en een grotere variëteit aan bloeiende kruiden.
Mocht er in het voorbijgaan iets niet kloppen, bel dan direct het telefoonnummer van 
Schaapskooi Ottoland, zoals vermeld op de bordjes op het gazen hekwerk. De bomen 
worden overigens weer afgezet met gaas. Na ongeveer vier weken Montfoort gaan de 
schapen weer terug naar Ons Ecopark in Linschoten.

Tijdens de 13e editie van de 24 uur van Montfoort zullen vijf kinderen de 
gelegenheid krijgen om te trouwen. Ze kunnen dat doen met opa, oma, papa, 
mama of iemand anders. Op 24 augustus om 12.00 uur vindt de offi ciële 
huwelijksvoltrekking plaats in de Commanderije.

Kinderen kunnen zich opgeven via de 
mail (zie verderop). Dat kan met een
brief of tekening of wat ze maar willen. 
Die kunnen ze ook afgeven op 
Hoogstraat 10. Daarin moeten ze 
aangeven met wie en waarom ze met 
degene voor een dag willen trouwen", 
aldus Michel Verschoor van stichting 
Montfoort Trouwstad: 
"Samen met de Winkeliersvereniging 
Montfoort zorgen wij er voor dat dit een 
unieke gebeurtenis wordt."
De ludieke actie wordt onder andere 
georganiseerd om Montfoort Trouwstad 
nog beter op de kaart te zetten.
Ondanks dat het vooral grappig en leuk 
moet zijn, wordt het wel serieus 
aangepakt. Michel Verschoor laat weten: 
"De huwelijksvoltrekking wordt 
waarschijnlijk gedaan door een 
ambtenaar van de burgerlijke stand of 
misschien zelfs de burgemeester. 
Wij zorgen dus dat er echt getrouwd gaat 

worden en zullen veel mooie plaatjes 
laten schieten van deze bijzondere dag."

Geweldige happening!
De vijf uitverkorenen worden dan ook 
niet zomaar uitgeloot, er komt een jury 
aan te pas, die de inzendingen van de 
huwelijkskandidaatjes zal beoordelen. 
Het is voor het eerst dat dit in Montfoort 
gebeurt. Verschoor hoopt op heel veel 
aanmeldingen. "Voor de vijf die mogen 
trouwen wordt het vast een geweldige 
happening, iets om nooit meer te 
vergeten."
Opgeven kan door een tekening 
of brief te mailen naar: 
info@montfoorttrouwstad.nl. 
Vergeet daarin niet te vermelden wie de 
huwelijkskandidaat is en waarom. 
Jezelf met brief of tekening melden op 
het adres Hoogstraat 10 kan ook.

het. Een dagje sauna daarentegen (waar 
het 80 graden wordt) kan wel helpen.”

Melding maken?
Montfoort/ Linschoten: 
bel de gemeente via 0348-476400 of 
mail naar info@montfoort.nl.
Oudewater: 
Op de website laat de gemeente 
Oudewater weten dat Oudewater alleen 
ongedierte bestrijdt dat een direct risico 
vormt voor de gezondheid. Voor het zelf 
bestrijden van de processierups wordt 
verwezen naar gecertifi ceerde bedrijven. 
Een melding van rupsen maken in de 
openbare ruimte? Daarvoor kunnen 
burgers eventueel appen met de 
gemeente: 06-20094913.
Krimpenerwaard: 
De processierups in de openbare ruimte 
tegen gekomen? Dan kun je hier een 
melding maken: www.krimpenerwaard.nl/
overlast-van-de-eikenprocessierups

Het leek er even op alsof het Zwemfestijn voor de kinderen van de Graaf Jan in 
het water zou vallen, maar uiteindelijk zat het weer mee.
De Graaf Jan mocht woensdag het spits afbijten van het Zwemfestijn in het 
Knopenbad voor de kinderen van basisscholen in Montfoort en Linschoten.

Het Zwemfestijn in Montfoort is een 
jaarlijks terugkerend evenement en wordt 
dit jaar gehouden van woensdag 10 juli 
tot woensdag 17 juli 2019.
In totaal doen er elk jaar zes scholen 
mee. Elke school heeft het zwembad 
dan één ochtend tot zijn beschikking. 
De kinderen van groep drie tot acht zijn 
dan gelijktijdig bezig met een twee uren 
durend spellencircuit; een voor de 
onderbouw en een voor de bovenbouw.

Voorbereidingen
De zon liet zich woensdag geregeld zien, 
terwijl de laatste hand gelegd werd aan 
de voorbereidingen in het Knopenbad. 
“Gisteren was het zo koud. 
Dus, moeten we dat nu nog even doen. 
Dit zwemfestijn kan allemaal 
georganiseerd worden dankzij jullie”, 
zo werden de aanwezige hulpouders van 
de Graaf Jan school toegesproken. 
De ouders werden onderverdeeld over 

de bovenbouw en onderbouw. 
Na de speluitleg aan de ouders die als 
spelbegeleiders bij verschillende spellen 
plaatsnamen, stormden de enthousiaste 
kinderen van groep drie tot en met acht 
het zwembad binnen.

Schatduiken
De allerkleinsten die zich nog moesten 
behelpen met zwembandjes deden 
daarbij niet onder voor de groten, ook al 
stond een aantal op gegeven moment 
bibberend langs de rand. Dapper werd er 
mee gedaan en vooral ook werd er 
genoten van de spellen! Het vlotvaren 
was populair, maar ook het schatduiken 
en de glijbaanrace waren favoriet bij de 
kinderen.

Vrij zwemmen
Bij het badmuts vullen, sneuvelden - waar 

al rekening mee was gehouden - vele 
badmutsen. “Daar gaat weer een 
badmuts”, werd er geroepen vanaf de 
badmeesterspost. De hindernisbaan, de 
loopmatrace, maar ook aan het 
doelgooien deden kinderen enthousiast 
mee. Na afl oop van de spellen was er 
gelegenheid voor vrij zwemmen, waarbij 
nog fl ink gegleden, gedoken en geplonsd 
werd. Niet alle kinderen maakten daar 
gebruik van. Vooral de kleinere kinderen 
gaven er voorkeur aan om zichzelf snel 
aan te kleden. “Mogen we al terug naar 
school?”, vroegen sommigen. “We gaan 
een movie kijken”, zei er een glunderend. 
“Vandaag is echt dé leukste dag!”

Spetterende start Zwemfestijn 
voor Graaf Jan van Montfoort school

Openluchtconcert
muziekvereniging 
Ons Genoegen
Als traditionele afsluiting van het 
seizoen houdt het fanfareorkest van 
koninklijk erkende muziek-vereniging 
Ons Genoegen een openluchtconcert.
Woensdag 17 juli aanstaande wordt 
in het hartje van Montfoort een 
concert verzorgd aan het terras van 
‘Het Oude Stadhuis’.
De uitvoering begint om 19.30 uur en 
staat onder leiding van Harry Tazelaar.
Een afwisselend programma, lekkere 
zwoele zomeravondmuziek met onder 
andere Hollandse Hits, I Dreamed a 
Dream, When The Rain Begins To Fall 
en River Deep Mountain High.
Kom kijken en luisteren, geniet van de 
zomer, ontspannen muziek en wellicht 
een drankje op het terras! 
Bij slecht weer wordt het concert 
verplaatst naar het atrium van het 
Antoniushof.
Meer informatie is te vinden op 
www.onsgenoegen-montfoort.nl

Klapstoelzomerconcert Linfano
Als afsluiting van het seizoen geeft muziekvereniging Linfano op donderdag 
18 juli om 19.30 uur een zomerconcert op het Burgemeester de Geusplein 
(tegenover de Boon’s supermarkt) in Linschoten. Het is een klapstoelenconcert, 
dus iedereen die wil zitten moet zijn eigen klapstoel of tuinstoel meenemen.
De fanfare, het leerlingenorkest en de melody percussion band strooien een uur lang 
vrolijke noten rond op het plein. Er wordt een gevarieerd programma gespeeld, 
voor elk wat wils.

Wij zoeken per direct een voorman (rail)infra die zelfstandig 
kan werken aan mooie, afwisselende projecten.

Wij bieden:

-  Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden

- Informele en prettige werksfeer

- Doorgroeimogelijkheden

Wij bieden:

-   Een goed salarerige arbeidsvoorwaarden

-  Informele en prettige werksfeer

-  Doorgroeimogelijkheden

Functie-eisen:

-   Flexibele, positieve en servicegerichte instelling

Functie-eisen:

-  Flexibele en positieve instelling

Geïnteresseerd in één van de functies? Stuur dan je sollicitatie per e-mail aan info@van-ooijen.nl
Of neem contact op met dhr. J.P.H. (Harmen) Eijkelenboom, tel.: 0182-541600

Wij zoeken per direct een enthousiaste grondwerker voor 
grond-, verhardings- en rail-infrawerkzaamheden.

Van Ooijen Gouda B.V.  •  Goejanverwelledijk 60  •  2807 CC  Gouda  •  0182 541600  •  info@van-ooijen.nl  •  www.van-ooijen.nl

Wij zoeken een:

-CAD-tekenaar

-Vakman GWW

Wij bieden:

-Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden
-Informele en prettige werksfeer
-Doorgroeimogelijkheden

Functie eisen:

-Flexibele en positieve instelling
-Bereidheid om in nachten en weekeinden te werken
-In bezit van VCA-basisveiligheid of bereidheid dit te
  te gaan halen

Wij zoeken per direct een voorman (rail)infra die zelfstandig 
kan werken aan mooie, afwisselende projecten.

Wij bieden:

-  Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden

- Informele en prettige werksfeer

- Doorgroeimogelijkheden

Wij bieden:

-   Een goed salarerige arbeidsvoorwaarden

-  Informele en prettige werksfeer

-  Doorgroeimogelijkheden

Functie-eisen:

-   Flexibele, positieve en servicegerichte instelling

Functie-eisen:

-  Flexibele en positieve instelling

Geïnteresseerd in één van de functies? Stuur dan je sollicitatie per e-mail aan info@van-ooijen.nl
Of neem contact op met dhr. J.P.H. (Harmen) Eijkelenboom, tel.: 0182-541600

Wij zoeken per direct een enthousiaste grondwerker voor 
grond-, verhardings- en rail-infrawerkzaamheden.

Van Ooijen Gouda B.V.  •  Goejanverwelledijk 60  •  2807 CC  Gouda  •  0182 541600  •  info@van-ooijen.nl  •  www.van-ooijen.nl
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-CAD-tekenaar

-Vakman GWW

Wij bieden:

-Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden
-Informele en prettige werksfeer
-Doorgroeimogelijkheden

Functie eisen:

-Flexibele en positieve instelling
-Bereidheid om in nachten en weekeinden te werken
-In bezit van VCA-basisveiligheid of bereidheid dit te
  te gaan halen
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PolsstokversPringen

VAN MAREN COATING B.V.
Wij zoeken een enthousiaste

productiemedewerker/schoolverlater
voor onze poedercoatlijn op de Hogebrug te Driebruggen.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit ophangen, afhalen en inpakken 
van gepoedercoate objecten en eventueel kan je in de toekomst intern leren 
poedercoaten.

Wij werken met een klein gezellig team.
Salaris en secondaire voorwaarden volgens CAO Klein Metaal.

Lijkt dit je wat?
Neem dan contact op met Sylvia Vianen - Van Maren, 
06-22518542 - s.vianen@planet.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Commercieel medewerker binnendienst
& Accountmanager

Wie zijn wij:
Groenendijk Licht is een dynamische groothandel in professionele 
verlichting. Wij  werken samen met Nederlandse en internationale 
partners en geven onze klanten passend advies bij lichtprojecten. 
Wij  zijn een B2B bedrijf waar kennis, betrouwbaarheid en snelheid 
belangrijke pijlers zijn.

Jij bent de perfecte kandidaat als...
• Je ambitieus, ondernemend, commercieel en resultaatgericht bent
• Je bij voorkeur kennis hebt van de verlichtingsbranche
• Je een afgeronde MBO of HBO opleiding hebt
• Je fulltime beschikbaar bent
• Je een echte teamplayer bent

Wat bieden wij jou:
• Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming
• Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en werkervaring
• Een fulltime functie, met uitzicht op een vast contract
• Een zeer goede pensioenregeling
• Een informele en goede werksfeer, binnen een klein en gezellig team

Enthousiast?
Kom het ons vertellen
en stuur je sollicitatiebrief
met je CV naar
info@groenendijk-licht.nl

Groenendijk Licht
Waardsedijk-Oost 16
3417 XJ Montfoort
0348-404680

Brandenburg Culinair is al meer dan 35 jaar een toonaangevende en nog steeds groeiende 
organisatie binnen de vleesverwerkende industrie. Ons  bedrijf is gespecialiseerd in het 
produceren van culinaire vleesproducten. Onze producten vinden hun weg naar de 
Nederlandse retail onder onze eigen merken, Meesterstuk en We Love BBQ en private labels.

Voor ons bedrijfsbureau in Oudewater zijn wij op zoek naar een:

Interim Productieplanner (ft)
Wat ga je doen:
De persoon die wij zoeken is in staat complexe stromen te analyseren en operationele knelpunten 
op te lossen. Van jou wordt verwacht dat je analytisch boven de huidige werkwijzen en processen 
kunt uitstijgen en de volledige keten van forecast tot en met het verzenden van gereed product kunt 
overzien, met als doel deze keten iedere dag weer te stroomlijnen en onze klanten volledig te 
beleveren. Je rapporteert rechtstreeks aan de Locatie Manager.

Jouw werkzaamheden:
•	 Samen	met	je	collega	ben	je	verantwoordelijk	voor	de	planning	en	coördinatie	van	zowel	de	

inkomende als uitgaande goederenstromen en voor de productieplanning;
•	 Nauwe	samenwerking	met	andere	afdelingen	voor	het	realiseren	van	een	optimale	planning;
•	 Dagelijkse	controle	van	realisatie	van	productieplanning	en	bijsturing	hiervan;
•	 Analyse	van	de	supply	chain	en	ontwikkeling	van	verbetervoorstellen.

Wij vragen:
•	 Uitgebreide	kennis	van	en	ervaring	met	Excel	en	Word.	Kennis	van	plansystemen	(ERP	&	
MRP)	is	gewenst.	Heb	je	dit	niet	dan	verwachten	we	dat	je	in	staat	bent	ons	ERP	systeem	
(Reflex)	snel	eigen	te	maken;

•	 Conceptueel	en	analytisch	sterk,	assertief,	goede	communicatieve	en	sociale	vaardigheden;
•	 Flexibel,	zelfstandig	kunnen	werken,	maar	ook	in	een	team;
•	 Goed	kunnen	presteren	onder	tijdsdruk,	oplossingsgericht	en	georganiseerd	kunnen	werken;
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	en	Engelse	taal;
•	 Geen	9 tot	5 mentaliteit.

Brandenburg Culinair biedt:
•	 Een	fulltime	functie	met	een	tijdelijk	karakter;
•	 Een	gevarieerde	baan	met	goede	arbeidsvoorwaarden;
•	 Een	zelfstandige	functie	waarin	jij	jezelf	kunt	ontplooien	en	direct	een	bijdrage	levert	aan	het	
resultaat	van	Brandenburg	Culinair.

Interesse in deze functies?
Ben je geïnteresseerd en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan ons succesvolle bedrijf? 
Stuur	dan	je	cv	en	motivatie	naar	Marian	van	Krieken	via	mkrieken@vanloongroup.com
Ook afgestudeerde studenten worden uitgenodigd te reageren voor deze tijdelijke baan!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

EEN CULINAIRE
BELEVENIS

Gezocht vanaf half augustus:
BEGELEIDER JEUGD

voor de maandag, dinsdag en donderdag
Zorgboerderij De grazige weiden in Oudewater biedt dagbesteding in 

een rustige omgeving op de boerderij. De doelgroep bestaat uit 
jongeren met autisme, ADHD en andere psychische stoornissen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gediplomeerde begeleider 
die affiniteit heeft met de doelgroep 

en een passie heeft voor dieren en het buitenleven.
Het is belangrijk dat je achter onze christelijke identiteit staat.
Meer informatie over deze vacature en onze zorgboerderij: 

www.grazigeweiden.nl
Reageer snel: Stuur je CV + motivatie naar info@grazigeweiden.nl

t.a.v. Conny Graveland. Of bel: 06-47133785.

Persoonlijke grenzen worden verlegd 
tijdens de BoerBert Bokaal in Zegveld
bij het polsstokverspringen was het zo'n week dat het voor publiek en springer genieten was,  
zowel van verre afstanden en spectaculaire sprongen die werden neergezet. in de twee wedstrijden van 
deze week werden twaalf persoonlijke records en daarnaast nog acht seizoenrecords gesprongen. 
Hoogtepunt van de week was het persoonlijke record van Wilco van amerongen (benschop), die zich 
met zijn 21,28 sprong nu ook onder de '21-meter springersgroep' mag scharen. Maar ook dymphie 
baas-van Rooijen (oudewater) wist een goede indruk achter te laten met uitzonderlijk goede afstanden.

donderdagavond tijdens de inhaalwedstrijd  
(de wedstrijd van woensdag was verplaatst vanwege 
slechte weersomstandigheden) was het al te zien: 
deze week zouden veel records kunnen sneuvelen. 
jos van der vlist (benschop) verbrak zijn drie jaar 
oude persoonlijke record en kwam tot een afstand 
van 18,90 meter. winnaar van donderdag werd de 
man in vorm: wilco van amerongen. Met een afstand 
van 20,98 wist hij alle concurrenten achter zich te 
laten. Met de zaterdagavondwedstrijd wist wilco dan 
eindelijk de 21-meter grens te passeren. Met zijn 
persoonlijke record van 21,28 was er wederom 
niemand die hem van de eerste plaats kon 
weerhouden. rian baas (utrecht) kwam op 
donderdag nog in de buurt door in de finale met een 
afstand van 20,65 naar een tweede plaats te 
springen.
tijdens de zaterdagwedstrijd echter, was de afstand 
met de concurrentie groter en jaco de Groot 
(kamerik) kwam het dichtste bij (20.09).
naarmate her jaar vordert komen we steeds dichter 
bij het nk Polsstokverspringen (31 augustus in 
Frankrijk). dat moet voor iedere springer het moment 
zijn om die ultieme sprong neer te zetten. bij een nk 
wordt natuurlijk meteen gesproken over een mogelijk 
nieuw nederlands record. iemand die hier zeker toe in 
staat wordt geacht is dymphie baas - van rooijen 
(oudewater). Zij liet zien dat haar vorm stijgende is 
door de concurrentie ver achter zich te laten. 
Met haar 17,22 sprong liet ze zien de vrouw in vorm 
te zijn. is dit een voorteken van een recordzomer voor 
haar? op de tweede plaats eindigde wendy Helmes 
(ijsselstein), die met haar 14,89 liet zien dat ze 
eigenlijk elke wedstrijd een ruim voldoende niveau 
haalt en daarmee op het podium beland.  
demi Groothedde (jaarsveld) werd derde met 14.14 
en liet zien dat ze prima mee kan komen in haar 
eerste jaar bij de dames.

Junioren
Plaatselijk favoriet wijnan van ingen (Zegveld) kon zijn 
geluk niet op toen hij zaterdagavond met een nieuw 
persoonlijk record naar zijn eerste dagtitel bij de 
junioren sprong. Zijn afstand van 17,93 was bijna een 
halve meter verder dan zijn oude Pr. Het was dan 
ook niet gek dat het publiek hem op een daverend 
applaus trakteerde. daniel Cluistra (Haastrecht) 
sprong naar de tweede plaats met een afstand van 
17,82. aan de door hem getoonde emoties te zien 
had er meer ingezeten, dus we kunnen in het verdere 
seizoen nog veel van hem verwachten.  
bas van leeuwen (woerden) sprong met een afstand 
van 17,35 naar een derde plaats.
dat de jongens van polsstokbond Holland in een flow 
zitten en zich razendsnel ontwikkelen was ook deze 
week weer duidelijk merkbaar. er werden maar liefst 
zes persoonlijke records gesprongen in één week. 

winnaar van de week was hier toch wel Harmen 
timmerarends (Montfoort), die op deze zaterdag zijn 
persoonlijke record verbeterde tot een afstand van 
17,70 en deze week ook naar de derde plaats in het 
'de samenwerking klassement' wist te klimmen. 
tweede in de wedstrijd werd Guus Hoogland 
(Montfoort) die met zijn afstand van 17,12 zijn positie 
als klassementsleider verstevigde. Het podium werd 
gecompleteerd door ties Meijer (kockengen) die in 
deze wedstrijd tweemaal zijn persoonlijke record wist 
te verbeteren en uiteindelijk landde op 16.69.
dat de concurrentie hevig is aan de top van het 
klassement bij de meisjes is wel duidelijk. 
donderdagavond werden er al twee persoonlijke 
records gesprongen waarmee de leidende positie van 
laura Maaijen (Haastrecht) werd bedreigd. echter,  
zij stelde op zaterdagavond orde op zaken door de 
wedstrijd te winnen met een afstand van 13,21. 
rianne de regt (linschoten) liet zien dat zij zeker nog 
bij de top hoort en sprong naar de tweede plaats. 
thalina van der wind (snelrewaard) sprong wederom 
naar een podiumplaats en werd derde.

 
in de komende week zullen de polsstokverspringers 
te zien zijn in linschoten, waar zaterdag 20 juli 
wordt gesprongen om de Van Vliet Caravans Cup.
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Rien riskeert!
Rien zorgt dat jouw verzekeringen worden geregeld en risico’s zijn
afgedekt zodat jij volledig ontspannen door het leven kunt gaan.
En zonder zorgen het avontuur kunt opzoeken!

Raften, racen of bungeejumpen met Rien? Dien een idee in 
en wie weet regelt Rien jouw risicovolle activiteit.

Stuur je challenge in voor 31 juli 2019 via rienregelt.nl/rien-riskeert
Let op: meedoen is op eigen risico.

Prinses Maximalaan 4a, Waarder
Bel 0348 - 501 633, mail naar
info@rienregelt.nl of ga naar rienregelt.nl

Maak een afspraak via 

www.automotiveoudewater.nl 

of bel 0348-562542

Veilig op vakantie ...

... doe de GRATIS
ZOMERCHECK

op vrijdag 19 juli 
Uw auto wordt 
deze dag gratis 
gecontroleerd 
op maar liefst 

32 punten!
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