
Montfoort Vitaal presentator  
Rick Vianen aan tafel met Ad Spruit  
en Marcel Peters.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Kunstwerk schaatsers 
moet weg
Het kunstwerk IJssprookje van Dolf Heubers aan het begin van het dorp 
heeft in Polsbroek heel wat voeten in de aarde. Het moet van de gemeente 
Lopik weg en veel inwoners vinden dit jammer. Ze bewonderen het en 
vinden dat het er mooi staat. IJssprookje appelleert aan een strenge winter 
die we hopelijk ooit nog eens krijgen.

In overleg met IJsclub ‘Nooit Gedacht’ 
zou Dolf Heubers een hek maken voor 
de nieuwe loopbrug naar de ijsbaan. 
Heubers vond het leuk om dit te doen. 
Hij wilde oorspronkelijk een hek maken 
van het materiaal waaruit de brug 
bestaat, een looprooster. Later bedacht 
hij om er ook nog drie schaatsenrijders 
in te plaatsen. Hierover is tussen 
Heubers en het ijsclubbestuur onenigheid 
ontstaan, met een gevolg dat het niet 
geplaatst is en nooit de loopbrug heeft 
mogen sieren.
Heubers was diep teleurgesteld, vooral 
omdat hij dit speciaal voor de ijsclub 
gemaakt heeft. En wat moet je er mee.

Hij woont zelf aan het water en zoals hij 
het zelf zegt, heeft hij het nu langs zijn 
eigen ijsbaan gezet. En nu beginnen 
voor hem de problemen. De toezicht-
houder van de gemeente Lopik kwam 
langs en constateerde dat er zonder 
overleg een bouwwerk op gemeente-
grond is geplaatst waar geen vergunning 
voor gevraagd is. Heubers moet zijn 
kunstwerk binnen vier weken tijd 
weghalen. Net als enkele andere 
bewoners vindt hij dit ontzettend jammer. 
Heubers wil nu uitkijken naar een 
andere plek. Maar hoe of wat weet hij 
nog niet.

Montfoort Vitaal wil dat inwoners 
twee jaar langer leven

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Gerard van Hooff

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

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

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

familierecht &
mediationTIJDENS DE  

BOUWVAK GEOPEND  
ma t/m vr van 09.00-15.00 uur 

za van 09.00-13.00 uur.
bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP

DINSDAG 18 AUGUSTUS
WIJ WENSEN U EEN ZONNIGE ZOMER!

ALS BIJLAGEALS BIJLAGE

Uit in de IJsselstreek

® Drukkerij Heno - Oudewater

14 juli 2020

VrijUIT in het Groene Hart

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 

of product promoten via deze 

bijlage neem dan nu contact op 

met Ben of Melissa Overbeek

0348-561478 
of stuur een mail naar

advertentie @ijsselbode.nl

tip

 lees verder op 2

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Van sterrenrestaurant tot afhaalchinees

De horeca-keuze is reuze!
Of je er nu woont of recreërt......in de IJsselstreek zorgt de horeca ervoor dat je volledig aan je 

trekken komt. Restaurants met of zonder een Michelinster of ‘Bib Gourmand’-aanbeveling, 

eetcafé’s, uitspanningen en plekken voor een snelle hap of snack; je vindt het allemaal en in 

ruime mate in de IJsselstreek. En dan natuurlijk, niet te vergeten, de geweldige terrassen in de 

historische kernen van de dorpen en stadjes in de IJsselstreek.

Restaurants met een ‘ster’ of ‘bib gourmand’

Restaurant De Schans

De Schans dankt haar naam aan ‘de pleit’. Een verdedigingsonderdeel van de Hollandse Waterlinie. 

Heel vroeger was het een uitspanning langs een zandweg (wat nu de Provincialeweg is tussen 

Montfoort en Oudewater). De nieuwe eigenaars Mike en Wesley de Leeuw (geen familie) zijn trots 

op hun ‘Bib Gourmand’-aanbeveling.

Die aanbeveling kan je verdienen als je een driegangenkeuzemenu van een goede kwaliteit voor een 

maximale prijs van 39 euro biedt. Per gang moet een restaurant minimaal twee keuzegerechten 

aanbieden en het moet voldoen aan een aantal ‘Michelin’-kwaliteitscriteria. 

Het menu moet beschreven zijn voor de gast en op alle openingsdagen worden aangeboden. 

Een ‘Bib Gourmand’ wordt door velen gezien als een ‘bijna ster’ of opmaat naar een ster.

Tijdens de periode dat de coronamaatregelen golden is de zaak compleet verbouwd. Het interieur is 

aangepast om meer gasten te kunnen ontvangen en heeft een modernisatieslag ondergaan. 

Ook het terras achter het restaurant is opgefrist.

De nieuwe eigenaren willen naast de vaste clientèle ook een jonger publiek aanspreken. 

Dezelfde kwaliteit bieden als voorheen tegen een iets vriendelijker prijs.

Bij ‘De Schans wordt uitsluitend gewerkt met verse producten, liefst uit eigen streek, 

waarbij de seizoenen waar producten bij horen worden gerespecteerd. 

Gerechten worden op een ambachtelijke manier bereid met natuurzuivere ingrediënten.

Op Tripadviser scoort ‘De Schans’ een 9,4. Er staat: ‘met een nieuwe chef in de keuken moet je altijd 

maar afwachten of de kwaliteit gelijk blijft. Gelukkig komt er met de chefs/eigenaren een heerlijk 

gerecht uit de keuken. Het restaurant is meer dan een bezoekje waard’.

De Schans, Willeskop 87, 3417 MC Montfoort.

Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u er 

terecht van 12.00 tot 16.00

en van 18.00 tot 21.30 uur.

Op zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur

en op zondag van 12.00 tot 21.30 uur.

Mailen kan via algemeen@restdeschans.nl

Meer informatie is te vinden op

Y restaurantdeschans.nl

Culinair Linschoten
‘Bij Mette’ kunt u vinden in de dorpskern van 

Linschoten (Dorpsstraat 41) rechts naast 

‘de rooster’. Naast het restaurantgedeelte op de 

begane grond is er ook een ‘chambre séparée’ 

op de eerste verdieping.

Bij Mette wordt gekookt op een ambachtelijk en 

folkloristisch manier die past bij de ambiance 

van Linschoten en de sfeer van het pand.

Restaurant ‘De Burgemeester’ bevindt zich 

in het voormalige raadhuis van Linschoten.

Sinds 2010 heeft ‘De Burgemeester’ een 

Michelinster. De Burgemeester levert 

topkwaliteit en laat gasten genieten van een 

persoonlijke benadering en ongebruikelijke 

combinaties van ingrediënten en manieren van 

bereiden.

ulinair

Restaurant ‘De Burgemeester’ in Linschoten 

heeft een Michelinster. ‘Bij Mette’ in Linschoten 

en ‘De Schans” in Montfoort hebben een 

‘Bib Gourmand’-aanbeveling van Michelin. 

Ze zijn de parels van culinair Montfoort en 

Linschoten.

door Siem van der Burg
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® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

door Siem van der Burg
Het ‘wow-gevoel’ van ... 

theetuin De Kwakel
“We zijn er continu op uit om mensen 

‘het wow-gevoel’ te geven”, zegt eigenaresse 

Elske Blommers. Wow vanwege de aanblik 

van de tuin en de locatie, de tuindecoratie 

die te koop is, de manier waarop de 

versnaperingen worden gepresenteerd en 

natuurlijk niet te vergeten de rustige en 

gezellige sfeer die er hangt.

Hoe en waar vindt je

 theetuin De Kwakel.
De meeste inwoners van de IJsselstreek kennen 

de theetuin wel. Maar elk seizoen weten ook 

heel veel bezoekers van buitenaf de theetuin te 

vinden aan de Noord-Linschoterzandweg 53-A, 

3425 EL in Snelrewaard op een unieke locatie 

net buiten Oudewater aan het riviertje 

De Lange Linschoten.

De theetuin is een mooi start-, eind- of 

tussenpunt voor een wandel- of fi etstocht door 

het Groene Hart. De meeste bezoekers komen 

wandelend of op de fi ets. Een aantal stapt uit 

hun bootje als ze door de Linschoten varen en 

sommigen weten de tuin met de auto te 

bereiken. Dat is wel een uitdaging als de GPS 

aanstaat, omdat de meeste navigatiesystemen 

vanaf Linschoten een verkeerde route aangeven. 

Bij de Vrouwenbrug is het niet naar rechts maar 

naar links.

Het werd per ongeluk een theetuin

In 2004 kocht de familie Blommers de circa 

200 jaar oude boerderij aan de Noord-

Linschoterzandweg 53 in Snelrewaard. 

De boerderij was in originele staat en toe aan 

een grondig herstel en er was al jaren geen 

boerenactiviteit meer.

De boerderij werd grondig verbouwd tot 

woonboerderij en de omgeving weer in oude 

doen hersteld. “Tijdens de verbouwing merkten 

we dat bij ons voor in het land passanten even 

gingen zitten”, zegt Elske. Men spreidde een 

dekentje uit en nam het er even van. Ik maakte 

wel eens een praatje en kreeg te horen, dat ze 

het jammer vonden nergens even iets te kunnen 

drinken en eten in het buitengebied. Zo ben ik op 

het idee van de theetuin gekomen. De naam van 

de theetuin is ontleend aan de stereotype hoge 

(kwakel) bruggetjes over de Linschoten.

Rond de boerderij liggen nu tuinen en is een 

authentieke hoogstamfruitboomgaard aangelegd 

zoals die vroeger bij deze boerderijen hoorde.

Enkele oude fruitbomen zijn nog blijven staan; 

een goudrenet, een peer en drie pruimenbomen. 

Verschillende nieuwe appel-, kersen- en 

perenbomen vormen nu het decor voor de 

theetuin. Afgeschermd met kleurrijke hortensia’s, 

klimop en blauwe regen is de theetuin intussen 

een gezellige en knusse plek geworden.

Maken veel vers en zelf
“Je kan bij ons uiteraard terecht voor vele soorten 

thee maar natuurlijk ook voor koffi e en allerlei 

andere (non) alcoholische drankjes”, vervolgt Elske. 

“We hebben altijd zelfgebakken taart en een 

uitgebreide lunchkaart. Een high tea, borrelplank, 

salade of soep is ook mogelijk.

We doen er alles aan om mensen in onze tuin 

in de stemming te brengen en lekker te laten 

genieten. Ook voor verjaardagsfeestjes en 

groepsbijeenkomsten kan je bij ons terecht.

Recordbaan?
Wie met alle ter beschikking staande kennis de optimale schansen lijkt te 
hebben gerealiseerd, wil die niet door de eerste de beste in gebruik laten stellen. 
De Polsstokvereniging Polsbroekerdam nodigde daarvoor oud-bestuurslid  
Aart de With uit. Nu is De With binnen polsstokkringen een ‘legende’ die kan 
bogen op de grootst mogelijke erelijst. Niet alleen verzamelde hij zestien 
Nederlandse titels, binnen het Hollandse gebeuren kwam hij tot 25 titels.
Ook staat hij nog steeds te boek als de springer die met 19,40 meter -op 
24 augustus 1991- een onaantastbaar record neerzette met de aluminium stok 
die heden ten dage is opgevolgd door een exemplaar van carbon.

‘We stimuleren gezellige beweegactiviteiten’
Zondag 2 augustus was de eerste uitzending van Montfoort Vitaal een feit.
Rick Vianen, presentator van Montfoort Vitaal nam de kijkers - voor het eerst 
- mee het verenigingsleven in.
Mensen konden live meekijken op Montfoortvitaal.nl met de lancering,  
die werd opgenomen op locatie bij de SOOS van St. Joseph.

Tijdens deze eerste uitzending werd het 
spits afgebeten door Buurtsportcoach 
coördinator John van Echtelt, Ad Spruit 
van STAM en Ingrid Kautz van Stichting 
WegWijs, Marcel Peters van St. Joseph 
en Lisa, spelbegeleider Jeugd aan Zet. 
Het doel van Montfoort Vitaal is om het 
actieve verenigingsleven meer aandacht 
te geven en een actieve en gezonde 
leefstijl te promoten. Oorspronkelijk is 
Montfoort Vitaal een initiatief van 
De Buurtsportcoach en ADFYS. “We 
stimuleren gezellige beweegactiviteiten 
en werken daarbij samen met sportver-
enigingen, scholen, BSO’s, SWOM, 
Knooppunt, STAM en vele andere 
organisaties. Ons ultieme doel is dat de 
inwoners van Montfoort en Linschoten 
twee extra gezonde levensjaren winnen.”
Wat dat dan inhoudt, daarop ging John 
graag verder in. Hij was ook degene die 
het oorspronkelijk heeft opgezet, vanuit 

een zogenaamd Vitaliteitsakkoord. 
“Samen zorgen dat we dit uitvoeren.” 
Het Vitaliteitsakkoord is onderdeel van 
het Sport Akkoord. “Voor heel Nederland 
is het belangrijk dat mensen gezond 
bewegen… Mensen met overgewicht, 
mensen die roken of drinken moedigen 
we aan om aan de slag te gaan. 
Ga bewegen”, aldus John. Hij vertelt 
over Jeugd aan zet, een initiatief van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. “Vanuit dit initiatief worden 
activiteiten neergezet voor kinderen die 
niet of kort op vakantie gaan… 
Montfoort ontvangt hiervoor subsidie,  
en wij kunnen hen ondersteunen met 
een groep spelbegeleiders, die dit doen 
als maatschappelijke stage.” 
Dat kinderen die meedoen ook een 

waardebon krijgen, die ze bij lokale 
ondernemers weer kunnen inleveren, 
zorgt volgens John volgens een stimulans 
voor lokale ondernemers. 
“Heel Montfoort kan hierop doorbouwen.”
“Het is een rot tijd”, zegt hij. “Maar er 
wordt zo leuk samengewerkt. Hoe snel 
dit weer neer gezet wordt. Iedereen zoekt 
elkaar op. Als we nu dan lekker gaan 
bewegen… Het is mooi weer, ga lekker 
wandelen, fietsen of kom bij een van 
onze activiteiten langs.” 
John tipt geïnteresseerden om vooral 
social media-kanalen goed in de gaten te 
houden. “We hebben geregeld korte 
termijn activiteiten. Hou het in de gaten! 
Ook op de Facebookpagina van VOM, 
waar we sinds kort mee samenwerken.”
Marcel Peters van St. Joseph en Ad 
Spruit van STAM vertellen beiden een té 
rustig jaar te hebben gehad. Dat Peters 
nu open is met zijn beach terras, daar is 
hij blij mee, en hij wil vooral het positieve 
benadrukken. 

vervolg op pagina 9

Voor de openingshandeling had 
Aart de With zich niet laten strikken 
voor een sprong richting het 
nieuwe zandbed. Gewapend met 
een schaar wachtte hij het moment 
suprême af. Dat nam enige tijd in 
beslag omdat de springer zelf ook 
nog in het zonnetje moest worden 
gezet. Al in bezit van alle binnen de 
polsstokwereld denkbare 
huldeblijken, werd de collectie 
zaterdag nog uitgebreid met het 
erelidmaatschap van de polsstok-
vereniging Polsbroekerdam.
Aart’s zus Tonny kreeg de opdracht 
toebedeeld het huldeblijk te 
overhandigen. Het doorknippen van het 
blauwe lint had nog wat voeten in aarde, 
maar met een triomferend gebaar werd 
ook deze klus geklaard.

Ook op youtube
Spreekstalmeester(es) Liesbeth de With 
had voorafgaand al waarderende 
woorden gesproken over het duo dat de 
kar getrokken had bij deze grootscheepse 
verbouwing van de accommodatie.

Aart de With verricht opening  
nieuwe schansen in Polsbroekerdam
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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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo16: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. G.H. Molenaar

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo16: 09.30 uur Ds. T.W. Bennekom
 18.30 uur Ds. G.C. Bergshoeff
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo16: 10.00 uur Anneke Ronner
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo16: 09.30 uur Prop. E. Boogert
 16.00 uur Dhr. T.R. Rietveld
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo16: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo16: 10.00 uur Mw. D. van Oort
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo16: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo16: 09.30 uur Kand. T. Overbeeke
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo16: 09.30 uur Dhr. M.J.W. Brederoo
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo16: 11.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo16: 09.30 uur Ds. H. Liefting
 18.30 uur Ds. A.W. J. Theunisse

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 dinsdag 14 juli 2020
JULIA Rosa
dochter van  
Robin Steenkamer en  
Sandra van Doorn 
C. Valeriusstraat 16 
3421 HN Oudewater
Op vrijdag 24 juli 2020
JOUKE Jan Johannes
zoon van  
Erik en Alie van Oort 
broertje van Hidde
Batuwseweg 12
3412 KZ Lopikerkapel

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

Diensten week 33

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 23: 10.00 uur Ds. J. Prins
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 23: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. Joz. A. de Koeijer
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 23: 10.00 uur Rik van den Noord
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 23: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 23: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 23: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 23: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 23: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. H. Liefting
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 23: 09.30 uur Mw. J. Krabbendam
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 21: 19.00 uur Wulverhorst (voor 

mensen ‘buiten’ de Wulverhorst)
Za 22: 19.00 uur Eucharistieviering
Di 25: 09.15 uur Viering in Franciscuskerk
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 23: 09.30 uur Ds. C. Bos
 18.30 uur Ds. J.J. Verhaar

Diensten week 34

Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts  
is i.v.m. vakantie gesloten van

maandag 17 t/m vrijdag 28 augustus
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Achternamen die beginnen met A t/m M: 

Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

Achternamen die beginnen met N t/m Z: 
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.
Onze praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.

Zaterdagmiddagconcerten in de Grote Kerk te Oudewater
15 augustus

Zomers programma duo ‘Toetsen en fluiten’
Op zaterdag 15 augustus zullen Anna Karpenko (koororgel) en Katja 
Pitelina (dwarsfluit) een zomers muzikaal programma verzorgen.
Op het programma staan o.a. de 
bekende mars ‘Pomp & Circumstance’ 
van Edward Elgar (een feestje op het 
Engelse koororgel!), en met fluit o.a. de 
‘Vocalise’ van Rachmaninov. Zij zullen 
besluiten met de spectaculaire ‘Carmen 
Fantaisie brilliante’ van François Borne.
Anna studeerde orgel aan het 
Rotterdams conservatorium en Katja 
studeerde dwarsfluit in o.a. Den Haag en 
Moskou. Zij bezit een uitgebreide 
collectie met historische fluiten.

22 augustus

Ensemble Flutamuze: verrassend en veelzijdig

Muziek uit de renaissance en de barok, 
maar ook hedendaagse composities en 
volksmuziek uit vele landen vinden hun 
plek bij dit veelzijdige ensemble. 
Het geheel zal worden gepresenteerd en 
toegelicht door Anica van Ameijde.
Een geheel eigen geluid en de grote 
afwisseling zijn de kenmerken die dit 

ensemble zo uniek maken, met muziek 
van de 12de t/m de 20ste eeuw in vele 
combinaties en uit vele windstreken.
Naast traditionals uit diverse landen zijn 
er werken te horen van o.a. A. Scarlatti, 
G. Picchi, Fr. Poulenc, G. Cavaccio, 
H.I.F. (von) Biber en L. Eccles.

Zaterdagmiddag 22 augustus speelt het Ensemble Flutamuze hun programma 
‘Klankkleuren, van hier ... naar daar ... van overal’. Een muzikale reis van 
verleden naar heden. Kostbare geschenken uit vele landen en tijden. 
Een caleidoscoop van veranderende klanken uit muzikale verhalen van 
honderden jaren muziek, bijeengebracht en bewerkt, voor en door de leden van 
Flutamuze zelf. Een wervelende reis door de tijd, uitgevoerd op twintig 
verschillende instrumenten en in vele stijlen. 

De zaterdagmiddagconcerten in de Grote Kerk beginnen om 15.00 uur.
De toegang is vrij. Aanmelden kan via concertenoudewater@gmail.com

Lever je oude bril in  
bij de Wereldwinkel
Bijna iedereen heeft wel één of meerdere oude brillen in een kastje of lade 
liggen die eigenlijk weg kunnen. Daar kun je een ander nu een groot 
plezier mee doen! Wereldwinkels door het hele land slaan de handen ineen 
om mensen in Cambodja met oogproblemen te helpen.

Stichting Sawasdee, actief in Zuidoost-
Azië, is op zoek naar brillen om te 
doneren aan de oogkliniek in Kep, 
Cambodja. 
Deze kliniek richt zich op het 
voorkomen en behandelen van 
oogblindheid, wat bijdraagt aan de 
vermindering van armoede.
Terwijl goede oogzorg hier zo vanzelf-
sprekend is, is dat in Cambodja een heel 
ander verhaal. En wanneer je dan niet 
goed kunt zien heeft dat meteen een 
enorme invloed op je inkomen en 
welzijn. Ze zijn erg geholpen met jouw 
oude brillen op sterkte.

Ook de Wereldwinkel in Haastecht  
doet mee aan deze sympathieke 
inzamelingsactie.
Je kunt je oude brillen en zonnebrillen op 
sterkte hier inleveren, liefst met koker,  
en zij zorgen ervoor dat ze bij het 
landelijk inzamelpunt terecht komen.

Dus kijk nog even in de kasten thuis 
en lever je bril in bij de Wereldwinkel 
in Haastrecht, Hoogstraat 51.

Help mee a.u.b., want je kunt er 
voor een ander een groot verschil 
mee maken.

Open Monumentendag 2020

Fotowedstrijd Leermonument  
in Krimpenerwaard
Met de fotoclubs Vlist en AFO organiseert de gemeente Krimpenerwaard 
dit jaar weer een fotowedstrijd en haakt daarmee aan op het thema van 
Open Monumentendag: Leermonument. Inzenden kan tot maandag 
21 september en winnaars ontvangen een Krimpenerwaardcadeaubon.
Om u op weg te helpen, in het woord ‘Leermonument’ zitten allerlei woorden 
verscholen: Leer - van leren, Nu - het is eenmalig, Monument - de plaats waar het 
gebeurt, Leermoment - de beleving in het monument. Kortom Leermonumenten zijn 
overal, want van elk monument is wel wat leren.

Eisen en insturen
De jury ontvangt graag foto’s die de impressie van de maker met het thema 
‘Leermonument’ weergeeft. Als belangrijkste eisen stelt ze verder dat de foto een 
herkenbare relatie legt met Krimpenerwaards erfgoed, dat de foto in 2020 in de 
Krimpenerwaard is gemaakt én dat de foto het plezier in fotograferen uitstraalt. 
Met maximaal drie foto’s kunt u deelnemen aan de fotowedstrijd. Insturen met 
vermelding van een korte omschrijving, motivatie of titel van de foto kan uiterlijk tot 
21 september 2020 via de mail openmonumentendag@krimpenerwaard.nl.

Wandel- en fietsroutes
De eerste Open Monumentendag in Nederland werd alweer in 1987 georganiseerd. 
Bijzondere van die dag is dat monumenten gratis voor het publiek opengesteld 
worden. Echter dit jaar, vanwege corona, zullen er heel veel dicht blijven.
In de gemeente Krimpenerwaard worden daarom in alle elf plaatsen wandelroutes 
gemaakt, die langs de talrijke monumenten gaan.
Ook als je op de fiets gaat, passeer je veel prachtige gebouwen.

Van klooster- naar sportschool
Op de site van Open Monumentendag lezen we over de geschiedenis van het leren in 
ons land. Een van de eerste scholen is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750 na 
Chr. Karel de Grote regelde per onderwijswet dat alle jongens in het Frankische rijk 
moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. In 1575 richtte Willem van Oranje in 
Leiden de eerste universiteit op. 
Mede dankzij nieuwe onderwijswetten zijn in de 18e en 19e eeuw verspreid over 
Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Nederland staat inmiddels vol met 
leermonumenten: ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, basis- en middelbare 
scholen, muziek-, dans-, sportscholen, enzovoorts.

De Franse school in Haastrecht (foto: Hans Kattenwinkel).
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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.

 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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Lieve mensen,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de vele 
kaarten, bloemen, brieven en telefoontjes, die ik heb 
gekregen na het zo plotselinge verlies van mijn  
partner en maatje

Frans Rietveld
Bijzonder was de erehaag, waarbij zovelen van 
jullie hem een laatste groet hebben gebracht. 
Overweldigend!

Ook dank aan dokter Sturkenboom voor de 
aandacht en zorg voor mij.

Mieke

Ga maar en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,

je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,

je hebt vreugde gekend en verdriet.
En door dat alles werd jij

de mens die je geworden bent.

Intens verdrietig heb ik afscheid 
moeten nemen van mijn allerliefste

Corrie Snel
Cornelia Petronella

* Oudewater,  † Oudewater, 
20 juli 1940  2 augustus 2020

Joke
Rocky h

Vervuld met liefdevolle herinneringen namen 
wij afscheid van Corrie op donderdag 6 augustus 
jongstleden in crematorium Daelwijck in Utrecht.

Correspondentieadres
Prins Bernhartstraat 33 | 3421 JD  Oudewater

Hulp in de huishouding gezocht
voor één ochtend in de week/ twee weken 

voor een jong gezin.
In buitengebied Oudewater (Papekop)

Voor info: tel 06-22395512

Groot is de leegte die jij achterlaat.
Geen dag is meer hetzelfde
nu jij er niet meer bent…

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen aan de vele jaren die wij met elkaar hebben gehad,  
nemen wij afscheid van mijn fantastische vrouw, onze zorgzame en lieve moeder,  

mijn schoonmoeder en onze trotse oma

Ans Verkleij - Bode
in de leeftijd van 64 jaar

† 31 juli 2020

Theo Verkleij
Jasper en Holly

Lottie, Atticus
Judith

Donderdag 6 augustus hebben wij afscheid genomen van Ans in crematorium IJsselhof te Gouda.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance of herinnering achter wilt laten in het online 

condoleanceregister via www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Correspondentieadres: 
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Verkleij, Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op. Zo is het goed.

Dankbaar dat wij haar zo lang 
in ons midden mochten hebben, 

geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder

Johanna Gijsbertha 
Mimpen-Visser

sinds 1993 weduwe van 
Johannes Leonardus Maria Mimpen

* Oudewater,  † Gouda,
26 september 1926  6 augustus 2020

Leo en Hanny
    Sandra en Richard, Nina, Vera en Niek
    Jesper en Monique, Sophie
    Alex en Cinthia, Jessie
Els
    Bart en Lilian, Lucas en Lieke
    Erik en Maaike
John en Petra
    Shauna
    Mitch en Jamal
Jan en Corina
    Jeanine en Stefan, Fiene en Evi
    Jur en Joana
    Don
André en Heijltje
    Britt
    Eline

Correspondentieadres: 
Stoppelenburg Uitvaartverzorging
t.a.v. Familie Mimpen
Hoflaan 6, 2821 XD  Stolwijk

De uitvaartdienst wordt vandaag, dinsdag 11 augustus, 
gehouden in de St. Barnabas Kerk te Haastrecht, 

waarna Annie naar haar laatste rustplaats op 
het kerkhof wordt gebracht.

Onze dank gaat uit naar 
het verplegend en verzorgend personeel

van Irishof voor alle goede zorgen.

Met veel verdriet en pijn in ons hart  
hebben we afscheid moeten nemen van 

onze lieve en zorgzame zus, schoonzus en tante. 

Dit afscheid kwam voor haar en voor ons  
veel te vroeg.

Ans Verkleij-Bode
* 29-11-1955 † 31-07-2020

Jan † en Ineke

Marieke † en Arie
Alexander en Linda

Corry

Joke †
Sabina en Anton

Myron en Caithlyn
Tim

Lies † en Wim

Simon en Anneke
Linda

Sem en Sanne
Eva en Eric

Paco
Marleen en Steffen
Anne en Niels

Bobbi

Wil

Gert-Jan en Rineke
Hielke en Anne
Lotte
Femke

Marleen en Cock
Tessa en Jeroen

Finn
Inge en Wendy
Tom en Jemima

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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In de gemeente Oudewater is de druk op de woningmarkt 
de laatste jaren sterk toegenomen. De koopprijzen zijn 
sterk gestegen en de wacht- en zoektijd voor een sociale 
huurwoning neemt toe. Daarnaast zien we veranderingen 
in de demografie en in de samenstelling van huishoudens. 
Oudewater vergrijst en het vinden van een passende 
woning voor senioren is lastig. Doordat zij geen nieuwe, 
passende woning kunnen vinden, stagneert de 
doorstroming op de woningmarkt. Verder krijgen we meer 
en meer te maken met de vraag naar flexibele huisvesting. 
Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten of mensen die een 
scheiding doormaken en voor jongeren die steeds vaker 
bewust duurzaam willen wonen.
De woonvisie geeft koers en ambities aan
De Woonvisie geeft de koers en de ambities aan voor het 
Oudewaterse woonbeleid. Dat is belangrijk, want de druk 
op de Oudewaterse woningmarkt is groot.
De herijkte woonvisie 2020-2025 vormt de basis voor de 
prestatieafspraken met de Woningraat. En ze dient als 
onderlegger voor de Oudewaterse omgevingsvisie. 
Bovendien vormt de woonvisie de onderbouwing voor 
gesprekken en afspraken met de Provincie Utrecht over de 
provinciale omgevingsvisie (POVI). Belangrijk, want op 
basis daarvan wordt bepaald hoeveel woningen er in de 
regio gebouwd mogen worden.
Uw mening over de woonvisie horen wij graag 
vóór 1 september
Het is aan de gemeenteraad de woonvisie vast te stellen. 
Maar voordat wij de woonvisie aanbieden aan de 

Woonvisie: nadruk op bouwen  
en doorstroming

gemeenteraad, horen wij graag wat u als inwoner of 
organisatie ervan vindt. U vindt de woonvisie op  
www.oudewater.nl/woonvisie.
Uw vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt u vóór 
1 september sturen naar kogel.m@woerden.nl
Na 14 september ontvangt u van ons een reactie.
Digitale inwonersbijeenkomst donderdag 
3 september van 20.00 tot 22.00 uur
In aanwezigheid van wethouder Duindam organiseren wij 
een digitale inwonersbijeenkomst over de woonvisie. 
Na aanmelding kunt u hieraan deelnemen.

Wat: Digitale inwonersbijeenkomst  
woonvisie 2020 - 2025

Wanneer: Donderdag 3 september  
van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: Via uw computer.
 Als u zich opgeeft, ontvangt u een 

beschrijving hoe u zich kunt aanmelden.

Programma: Korte presentatie van de woonvisie 
en vooral gelegenheid  
om vragen te stellen

Aanmelden: Tot donderdag 3 september 12.00 uur 
via gulik.jol@woerden.nl.

Heeft u vragen?
Heeft u op dit moment al vragen?
Neemt u dan contact op met 14 0348.

Rioolwerkzaamheden  
fiets- en voetpad  
Zwier Regelinkstraat
Afsluiting fiets- en voetpad tussen N228 en de Hoenkoopsebrug
De asfalteringswerkzaamheden aan de Zwier Regelinkstraat 
en Johan J. Vierbergenweg zijn klaar. De komende weken 
wordt het verzamelriool aangelegd.

Fiets- en voetpad afgesloten vanaf N228 tot de Hoenkoopsebrug
Vanaf week 34 worden het fiets- en voetpad vanaf de N228 tot de 
Hoenkoopsebrug afgesloten. Dit geldt aan de kant van de machinefabriek 
'De Hollandse IJssel'. Twee weken lang worden werkzaamheden uitgevoerd 
aan het riool. Volgens planning vervangt Stedin vanaf week 37 op dezelfde 
locatie oude gasleidingen. Dit duurt naar verwachting 4 weken. Vervolgens 
worden het fiets- en voetpad weer hersteld.
Fietsers en voetgangers worden naar het fiets- en voetpad aan de overkant 
geleid. Dit wordt met borden aangegeven.
Vanaf week 36 worden er ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd vanaf 
de Hoenkoopsebrug tot de rotonde bij de Oude Singel. Hier wordt u op een 
later moment verder over geïnformeerd.
Meer informatie vindt u op: www.oudewater.nl/vierbergenweg.

Samen houden we 
Hekendorp, Snelrewaard, 
Oudewater en Papekop 
netjes en schoon!

‘Hondenpoep? 
Tuurlijk ruim ik 
dat op!’
Honden zijn belangrijk voor hun 
baasjes én voor veel andere 
bewoners die de levendigheid en 
grotere sociale veiligheid waarderen 
die het uitlaten van honden met zich 
meebrengt. Maar… niemand vindt 
het leuk om in hondenpoep te 
trappen. Hoe zit het ook alweer met 
de regels rond het opruimen?
Altijd en overal: poep opruimen
Als hondenbezitter bent u verplicht 
om altijd en overal in de openbare 
ruimte de poep van uw hond direct 
op te ruimen en daarvoor opruim-
zakjes bij u te hebben.
Poepgeld
Gelukkig is poep opruimen voor de 
meeste hondenbezitters al vanzelf-
sprekend. Maar wie de poep toch 
laat liggen, zorgt op sommige 
plaatsen voor veel vervuiling en 
ergernis. Daarom delen BOA’s op 
basis van de APV-boetes van e 140,- 
uit als zij zien dat een hondenbezitter 
poep niet opruimt.

Gele, onderbroken strepen in 
bochten op Tappersheul

Parkeren is hier verboden
Op industrieterrein Tappersheul zijn op diversen plaatsen gele, 
onderbroken strepen aangebracht. Parkeren is hier verboden. 
Regelmatig stonden voertuigen in de bochten geparkeerd. 
Dat leverde gevaarlijk situaties op. Het zicht werd belemmerd 
en het vrachtverkeer kon er soms moeilijk langs.

De Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) controleren op het naleven 
van dit verkeersverbod. Zo nodig worden boetes uitgedeeld.

Namens alle ondernemers op Tappersheul: 
dank voor uw medewerking en begrip.
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17 miljoen Nederlanders, waarvan er in de afgelopen week drie 
overleden aan Covid 19, het coronavirus dat ons al een half jaar in de 
greep houdt. Het virus wordt oud, de nakomelingschap van het virus 
in februari is, om het zo te zeggen, een stuk minder agressief.  
In de week van 22 t/m 28 juli waren er dagelijks 23 ziekenhuis-
opnames vanwege corona, en overleden er negen mensen aan de 
ziekte in één week tijd (er overlijden in Nederland gemiddeld 2.900 
mensen per week).
In de afgelopen twee weken zijn er in Nederland meer zwemmers en 
niet-zwemmers verdronken dan mensen overleden aan het 
coronavirus. Volgende week moeten we wellicht vaststellen dat er 
meer mensen bezweken zijn aan de hitte dan aan het coronavirus.
Onze regering wordt het merkbaar ook een beetje zat: Mark Rutte 
draaide de afgelopen week een nieuwe versie van zijn oude plaat: 
anderhalve meter, handen wassen, verantwoordelijkheid nemen,  
er samen intelligent mee omgaan.
Nieuw was, dat de leiding afgeschaald wordt van de generaal naar de 
sergeanten, dus van de minister-president naar de burgemeesters. 
Die mogen nu van dag tot dag, van straat tot uur, mondkapjes 
verlangen en samenscholingen verbieden. Bij het bekijken van de 
donkerrode plekken op de landkaart van Nederland moet je dus een 
turfstreepje op de conduitestaat van de desbetreffende burgemeester 
denken, het is niet meer zo erg, we moeten alleen nog leren omgaan 
met dat vermaledijde reproductiecijfer dat beslist onder de 
één-komma-nul moet van het RIVM.
Maar als we (het RIVM, de Overheid) iets willen illustreren, dan 
zeggen ze dat de toename 31% was als het aantal besmettingen vorige 
week 13 was en deze week 17. Dat is creatief rekenen, net zoiets als 
de supermarkt die maar twee keer aangifte heeft gedaan van 
winkeldiefstal in plaats van het jaar ervoor drie keer, en de politie 
schrijft in haar overzicht van misdaadcijfers dat het een stuk veiliger 
geworden is omdat de winkeldiefstallen met 33% afgenomen zijn.
Zo wordt er heel wat creatief gerekend, en niet alleen bij de politie 
maar ook bij het RIVM en de regering: in maart moest er vooral niet 
getest worden (omdat er onvoldoende testmateriaal was), en nu zijn 
er overal teststraten, het testmateriaal is business geworden. 
Zodoende kun je achteraf geen eerlijk ‘hoogtepunt’ van de aantallen 
besmettingen meer vaststellen. Vergelijkingen in procenten hebben, 
ten overvloede, alleen zin als ze ten opzichte van een vast beginpunt 
gedaan worden.
Moedig voorwaarts! En, regering, gemeente of immigratiedienst: 
verlang een zwemdiploma als verplicht onderdeel van de 
inburgeringscursus. Zwemverenigingen in Oudewater, Montfoort en 
Haastrecht: bied zwemles aan aan statushouders en andere 
buitenlanders en hun kinderen in je woonplaats,  
‘t is maar een ideetje.
Otto Beaujon

door Aad Kuiper

ColumnAfschalen

 Dinsdag 11 augustus 2020

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp: 
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 53 

in Oudewater - het vervangen 
van een bestaand woonhuis door 
een nieuw vrijstaand woonhuis, 
ingediend op: 24-07-2020, 
dossiernummer: 5318513

• Waardsedijk 44 in Snelrewaard 
het bouwen van een 
ruwvoeropslagplaats annex 
water-/mestberging, 
ingediend op: 23-07-2020, 
dossiernummer: 5344609

Wie mag mijn gegevens krijgen?
Verschillende soorten organisaties 
kunnen uw persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. 
Dat zijn alleen organisaties met een 
publieke of maatschappelijke taak. 
Zoals de belastingdienst, pensioen-
fondsen en verzekeraars.
Welke organisaties dit precies zijn, is 
voor een deel afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of 
u kinderen heeft of een rijbewijs.
Opvragen wie uw 
persoonsgegevens krijgt?
Wilt u precies weten welke organi-
saties uw persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) mogen 

Wie heeft uw gegevens uit 
de Basisregistratie Personen 
(BRP) opgevraagd?
De gemeente houdt persoonsgegevens van burgers bij in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Om gegevens in de BRP te 
mogen gebruiken of bekijken, gelden strenge regels.

ontvangen? Welke gegevens verstrekt 
zijn en bijvoorbeeld ook wanneer 
deze gegevens zijn opgevraagd? 
Dan kunt u bij de gemeente een 
overzicht aanvragen.
U krijgt antwoord binnen vier weken. 
Het opvragen van deze informatie is 
voor u gratis.
Hoe vraag ik een overzicht aan?
Stuur een schriftelijk verzoek, met een 
kopie van een geldig legitimatie-
bewijs naar:
Gemeente Oudewater
T.a.v. Burgerzaken -  
Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 100
3420 DC Oudewater

• Tramweg 12 in Oudewater  
het plaatsen van dakkapellen op 
de voor- en achtergevel, 
ingediend op: 22-07-2020, 
dossiernummer: 5341367

• Hekendorpse Buurt 67  
in Hekendorp  
het terugplaatsen van een 
hekwerk, 
ingediend op: 28-07-2020, 
dossiernummer: 5355297

APV / Bijzondere wetten
• In particuliere voortuinen  

in Oudewater  
het organiseren van  
een rommelmarkt  
op 29 augustus 2020, 
ingediend op: 27-07-2020, 
dossiernummer: 2024126

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Diemerbroek 36 in Papekop  

het verbouwen van een woning, 
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5132751

• Papekopperstraatweg 22 
in Papekop  
het bouwen van een veranda, 
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5154647

• Damweg 2 in Oudewater  
het wijzigen van de ruimte van 
de voormalige tankshop naar 
een ruimte voor fysiotherapie, 
aanvraag ingetrokken op 23-07-
2020, dossiernummer: 5269835

• Havenstraat 8 in Oudewater  
het splitsen van een pand  
in twee afzonderlijke woningen, 
ingediend op: 30-07-2020, 
dossiernummer: 5359351

• Elzenweg 27 in Oudewater  
het realiseren van een luifel 
boven een onbemand 
tankstation, 
ingediend op: 31-07-2020, 
dossiernummer: 5361611

• Nabij Willeskop 133 A  
in Oudewater  
het aanbrengen van 
terreinverharding op reeds 
bestaande verharding, 
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5244775

• Rootstraat 29 in Oudewater  
het verbouwen van een  
garage tot studio, 
besluit: verleend op 31-07-2020, 
dossiernummer: 5085293

APV / Bijzondere wetten
• Markt-Oostzijde 2A  

n Oudewater  
het plaatsen van een steiger 
vanaf 7 t/m 15 augustus 2020, 
besluit: verleend op 28-07-2020, 
dossiernummer: 2024014

• Veenweijdepark in Oudewater 
het organiseren van workingtest 
Nederlandse Labrador 
Vereniging op 10 oktober 2020, 
besluit: melding geaccepteerd  
op 23-07-2020,  
dossiernummer: 2024040

• Waardsedijk 219 in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
deel van een parkeerplaats  
van 17 augustus 2020  
tot 31 maart 2021, 
besluit: verleend op 28-07-2020, 
dossiernummer: 20240

• Ravelijnstraat in Oudewater  
het afsluiten van de 
parkeerplaats aan de 
Ravelijnstraat  
op 25 september 2020, 
ingediend op: 04-08-2020, 
dossiernummer: 2024153

• Bij de WvP-brug, Oostkade en 
Westkade in Hekendorp  
het vieren van de opening van 
de Wilhelmina van Pruisenbrug 
en van het dorpsfeest op 
26 september 2020,
ingediend op: 01-08-2020, 
dossiernummer: 2024144

haar door de coronaperikelen niet zo 
snel om ander werk te vinden. Maar met 
behulp van haar buitengewone bijzonder 
cv - haar ‘curriculum vithee’ zoals ze het 
zelf noemde, een doosje thee waarop 
haar belangrijkste gegevens stonden - 
heeft ze inmiddels gelukkig wel weer 
werk gevonden. Omdat Emma stilzitten 
lastig vindt, dacht ze al snel na over hoe 
ze de tijd tot aan een nieuwe baan - want 
dat er wel weer wat zou komen, wist ze 
eigenlijk wel - leuk en zinvol bezig kon 
zijn: “Heel Nederland was aan het 
hamsteren geslagen, maar de schaarste 
bleek enorm mee te vallen.” Wat zouden 
mensen met al die voorraden gaan doen, 
vroeg ze zich af. Samen met Bianca, de 
uitgever van het eerste boek dat Emma 
illustreerde en waar Emma al vaker mee 
had samengewerkt, bedachten ze een 
plan om mensen te helpen iets leuks met 
hun voorraden te doen, ‘zodat die niet 
zouden verpieteren in de kast’. 
“We zijn snel aan de slag gegaan. 
We hebben gekeken naar wat mensen 
zoal ingeslagen hadden en dat bleken 

bijvoorbeeld bonen te zijn en rijst en 
pasta, maar ook chocoladerepen.  
Vooral dingen die je lang kunt bewaren. 
Daar hebben we recepten bij bedacht. 
We hebben heel veel geëxperimenteerd 
en uitgeprobeerd en aan sommige 
redelijk bekende recepten een bijzondere 
twist gegeven, maar ook echt heel 
nieuwe dingen bedacht. Het was heel 
leuk om te doen.”
“Zo staan er typische Hollandse recepten 
in het boek, maar ook bijzonder 
alternatieve. Als overeenkomst hebben 
ze dat het allemaal vrij gemakkelijke en 
ook nog eens gezonde recepten zijn, die 
niet zoveel tijd vragen en ook niet echt 
duur zijn.”
“Bij elkaar zijn het 52 recepten waarbij 
zowel ontbijt, lunch, hoofdgerechten en 
desserts aan bod komen, maar zeker ook 
lekkere snacks.”
“Het heet Het ‘Grote’ Onthamsteren 
Kookboek, maar”, vertelt Emma er 
lachend bij, “je mag het ook gebruiken als 
je niet gehamsterd hebt. Want het zijn 
heerlijke, maar toch vrij simpele gerechten 
met hooguit zeven ingrediënten.”
Naast alle bovengenoemde kwalificaties 
hebben de recepten ook nog eens 
bijzonder bijnamen, zoals bijvoorbeeld 
‘Het zalm je maar gebeuren’ (voor zalm 
in bladerdeeg) en ‘Make American 
pancakes great again’ (voor pannen- 
koeken van bruine bonen). 
Het is inderdaad geen doorsnee 
kookboek, maar dat zal niet verbazen. 
Uiteraard verzorgde Emma een deel van 
de illustraties en deze keer ook de 
vormgeving.

Terwijl Emma Zuidam van de 
Waardsedijk begin mei nog op een 
ludieke manier op zoek was naar 
werk, heeft ze dat inmiddels, als 
grafisch vormgever, niet alleen 
gevonden, maar deed meer. Ze wilde 
de tijd dat ze noodgedwongen even 
niet zoveel te doen had graag leuk èn 
nuttig besteden. Daarom schreef ze 
samen met Bianca Krijnen-Splint een 
bijzonder kookboek. Niet bijzonder 
omdat er allemaal exquise recepten in 
staan, maar juist een kookboek met 
gemakkelijke, snelle, niet al te dure, 
maar wel unieke recepten die allemaal 
bijzondere namen dragen. 
Die recepten ontstonden naar 
aanleiding van het, naar later bleek 
volkomen onnodig, hamsteren door 
talloze mensen. Met veel van die 
gehamsterde voorraad viel wel iets 
leuks te bedenken.
Nadat Emma, ondanks enige tegenslag in 
haar jonge jaren, zich ontwikkelde tot 
een geslaagde illustrator, kwam ze in 
februari 2020 zonder werk. Het lukte 

Emma Zuidam maakte  
leuk kookboek

Oudewater in kaart
De afgelopen maanden heeft Bjorn Overbeek Oudewaterse  
bezienswaardigheden geïllustreerd.  
Van deze illustraties heeft hij een serie ansichtkaarten ontworpen.
Vorig jaar is hij afgestudeerd als grafisch 
vormgever. Sinds eind juli is Bjorn met 
zijn eigen studio gestart onder de naam: 
Studio One Three. Als trotse Geelbuik 
wilde hij Oudewater vereeuwigen in de 
vorm van een ansichtkaart. Dit is het 
startschot voor zijn bedrijf.
Hij heeft ansichtkaarten ontworpen 
omdat hij het belangrijk vond om te allen 
tijde aan elkaar te blijven denken. 
De serie kaarten bevat onder andere het 
stadhuis, de Waag, Cosijnbrug en het 
ooievaarsnest. Deze zijn dusdanig 
geïllustreerd dat ze zowel verstuurd als 
ingelijst kunnen worden.
De ansichtkaarten zijn te koop bij Coop 
Heijmans en The Read Shop in 
Oudewater voor slechts € 1,75.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 5



PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 11 AUGUSTUS 2020

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 10 augustus t/m 16 augustus 2020. Week 33. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

  Douwe Egberts snelfi ltermaling 
of bonen  

  2 pakken à 500 gram ,  combineren mogelijk 

11.90

13.98 8.49
 2 STUKS   Pitloze 

witte druiven  
bak  500 gram 

2.19  0.99

 3.15

 2.36

_

_
 3.29

2.46

  Schnitzel gepaneerd 
of ongepaneerd of 

Wienerschnitzel 
 per pak 

 25% KORTING*

6.06

7.02 5.-
 Coop voordeelverpakking vleeswaren: 
gegrilde ham pakje 200 gram
snijworst pakje 200 gram 
tosti schouderham pakje 200 gram
ontbijtspek pakje 200 gram 
 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

In Concordia
Zaterdag 15 augustus om 20.30 uur

Live op Zaterdag:  
The Conditioners
Live! Op zaterdag inmiddels een begrip 
bij muziekliefhebbers uit de regio, 
ditmaal met The Conditioners.
De frontman van Waterproof shampoo 
Thijs Mansier bracht leden uit 
verschillende succesvolle coverbands die 
normaal in deze tijd van het jaar Festival 

Rob van Zuijlen betreurt  
in hevige mate dat er  
geen Jaarmarkt was

Zomeractiviteiten  
‘Happy in mijn Hangmat’
Dit jaar is er door de corona geen gebruikelijk Huttendorp in Vlist. Toch is het 
bestuur van Dorpsvereniging Vlist erin geslaagd om in de week van 22 t/m 28 
augustus een alternatief programma “Happy in mijn Hangmat’ te organiseren. 
Lekker buiten spelen en samen activiteiten ondernemen vanuit je hangmat.
In plaats van op de eerste zaterdag een 
hut bouwen, wordt er een ‘Hangout’ 
gecreëerd. Dit kan o.a. met een 
hangmat, een strandtentje of wat 
kleden. Vervolgens wordt er op deze dag 
toch nog een hut gebouwd, maar dan 
een kleintje voor de vogels. 
Na een stormbaan waarbij men lekker 
vies mag worden, wordt deze eerste dag 
afgesloten met BBknoeien voor alle Kids 
waarbij ouders, vrienden, familie en 
aanhang mee mogen doen.
Verder zijn er de gehele week leuke 
activiteiten. Op dinsdag zijn de kinderen 
bijvoorbeeld interactief op de boerderij. 

Op woensdag wordt van hen het betere 
speurwerk verwacht en wordt er gekeken 
of men het dorp op zijn duimpje kent. 
De vrijdag zal in het teken van de 
Playbackshow staan. 
‘s Middags wordt het podium aangekleed 
met zelf geknutselde spullen en wordt er 
geoefend voor het optreden. 
Om 19.00 uur begint de show waar 
iedereen welkom is om te komen kijken 
en te genieten van de kinderen. 
Om 21.00 uur zal deze Zomerweek 
worden afgesloten.

door Cees Reichard

Alles is doorgeschoven naar zaterdag 29 mei 2021
Al 32 jaar organiseert Rob van Zuijlen de Jaarmarkt in Haastrecht. Hij vond het 
in en in triest dat dit door de corona op 6 juni niet door kon gaan. Er was een 
mooi programma en dat is nu allemaal doorgeschoven naar zaterdag 29 mei van 
het volgend jaar. Zelfs de vergunningen die al afgegeven waren blijven dan van 
kracht. Hij is blij dat hij hier geen omkijken meer naar heeft.

1978 o.l.v. toenmalige voorzitter  
Hans Walraven de eerste Jaarmarkt 
georganiseerd. Deze was nog kleinschalig 
met ongeveer 25 kramen op de Haven 
en was gelijk een succes. Dit is 
uitgegroeid tot een jaarlijks evenement 
en op het hoogtepunt waren er 200 
kramen over het hele dorp verspreid.
De middenstand komt met speciale 

aanbiedingen. Denk aan de appelbeignets, 
de aardbeien en de vele lekkernijen in 
diverse voedselkraampjes.  
Ook de plaatselijke verenigingen zijn 
goed vertegenwoordigd om een extra 
centje te verdienen voor hun kas.
Rob weet nog heel goed dat burgemeester 
Van der Linden deze eerste markt 
opende door onder andere de zilveren 
munt te slaan die door muntmeester 
Gerard Verborg ontworpen was.

Programmering
Rob van Zuijlen die we ook kennen  
als gastheer van Theater Concordia,  
is enthousiast over het programma dat 
ieder jaar weer gepresenteerd wordt. 
“Hiermee trekken we ook veel mensen 
van buiten, die elk jaar weer naar de 
Jaarmarkt komen.”
Om tien uur vindt de officiële opening 
plaats met de bekende jaarmarktloterij. 
Daarna zijn er diverse optredens van de 
plaatselijke verenigingen.  
We mogen bijvoorbeeld hierbij denken 
aan muziekvereniging Concordia, 
streetdance van Olympia en vele jaren 
poppentheater Pierrot van Trudy Felix en 
Nelie Gerritsen. De laatste jaren treden 
op het eind van de middag een bekende 
artiest op. Zo hebben Dries Roelvink, 
Wolter Kroes en Henk Wijngaard op het 
Havenplein al hun opwachting gemaakt. 
Overigens zou laatstgenoemde dit jaar 
ook weer optreden.

Prominentenparade
De Jaarmarkt wordt ‘s avonds afgesloten 
met een gezellig dorpsfeest. Meestal is er 
livemuziek waarop volop gedanst kan 
worden. Heel enthousiast is Rob over de 
Prominentenparade waarin bekende 
Haastrechtenaren playbackvoorstellingen 
doen. Drie maanden van tevoren werd er 
wekelijks geoefend in het gebouw 
De Grote Haven. Dit was een doorslag-

gevend succes en het trok honderden 
toeschouwers.

Draaiboek
Hans Walraven trok de eerste tien jaar de 
kar, daarna is er een andere activiteiten-
commissie gekomen en heeft Rob de 
organisatie op zich genomen.  
“Eigenlijk doe ik dit dus alweer 32 jaar 
en met veel plezier en genoegen.  
Het is een lange dag, maar wel en mooie. 
Vooral als het ook nog slaagt. En meestal 
is dat het geval. ‘s Morgens om vier uur 
worden de kramen opgebouwd en een 
nacht later wordt alles weer opgeruimd 

en ik zorg ervoor dat alles er weer  
spic en span uitziet.”
Voor Rob is er voor de organisatie een 
duidelijk draaiboek. Direct na de Jaar- 
markt wordt de nieuwe datum geprikt. 
In januari worden de buitenstaanders 
benaderd en de vergunningen 
aangevraagd en vervolgens worden de 
attracties gecontracteerd. In maart wordt 
dit binnen de OVH besproken en dan 
gaat alles lopen. In de laatste week 
worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet 
en dan kan het allemaal plaatsvinden.
“En nu maar hopen dat alles volgend jaar 
weer gewoon door kan gaan”, zegt Rob.

Er was bij de ondernemersvereniging 
Haastrecht (OVH) een grote behoefte 
om het Haastrechtse winkelbestand te 
promoten. Men wilde zich extra 
presenteren om meer bekendheid en 
goodwill te werven bij de bevolking. 
Daarnaast vestig je dan ook voor de 
omgeving de aandacht op het winkel-
gebeuren in Haastrecht. En zo werd in 

en tentfeesten plat spelen in heel 
Nederland bijeen en zo ontstonden in 
Corona tijd The Conditioners met een 
breed repertoire aan Nederlandse en 
Engelstalige nummers en medleys 
brengen ze het zomerfestival gevoel naar 
Theater Concordia en wij denken zomaar 
dat ze het dak eraf spelen!
The Conditioners, een partyband in een 
(semi)akoestisch jasje!
Kaarten zijn te bestellen via www.theater-
concordia.nl, te koop in Grand Café 
Concordia op openingsdagen vanaf 
17.00 uur.

HAASTRECHT            VLIST
door Cees Reichard
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DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 12 augustus
10.00 Geheugentraining  Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner  Tuinzaal
 Geen creasoos vanavond
Donderdag 13 augustus
10.00 Spelletjesochtend  Tuinzaal
Vrijdag 14 augustus
10.00 Sport en spel  Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
 Ook voor mensen van buitenaf
14.30 weekafsluiting met borrel  Tuinzaal
19.00 kerkdienst hervormde kerk 
 voor bewoners voor buitenaf op  

inschrijving bellen naar 562214
Zaterdag 15 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 16 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 17 augustus
10.00 Zingen met Monique  Tuinzaal
14.00 Wandelen met De Zonnebloem
Dinsdag 18 augustus
10.45 Bewegen met fysio  Tuinzaal
 Ook voor mensen van buitenaf.
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal
Woensdag 19 augustus
10.00 Geheugentraining  Tuinzaal
14.30 Bingo
 voor buitenaf opgeven via 562214 

of lijst in de hal van De Wulverhorst
19.00 Creasoos  Tuinzaal
 Ook voor mensen van buitenaf
Donderdag 20 augustus
10.00  Spelletjes  Tuinzaal
Vrijdag 21 augustus
10.00 Sport en spel  Tuinzaal
14.45 Theater voorstelling Tom Schotten
 Alleen voor bewoners
19.00 Kerkdienst RKK kerk
 alleen voor buitenaf  

op inschrijving 562214
Zaterdag 22 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 23 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 24 augustus
10.00 zingen met Monique  Tuinzaal
14.00 wandelen met Zonnebloem
Dinsdag 25 augustus
10.45 Bewegen met fysio  Tuinzaal
 Ook voor mensen van buitenaf.
14.15 Kook-/bakactiviteit  Tuinzaal

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Heel bijzonder
en toch zo gewoon
gewoon een heel bijzonder mens.

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond 
van goedheid, eenvoud en eerlijkheid, hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
en fijne oma

Hendrika Johanna Gerarda 
van Vliet - Boere

- Riek -
* Benschop,  † ’s-Gravenhage, 
26 januari 1939 8 augustus 2020

Leo van Vliet

Frieda en Bep
Ron
Gabriëlle
Mariska en Roy

Tom en Petra
Anna
Elisa
Thomas
Eva

Louis en Joke
Daniëlle en Remco
Lianne

Benno

Noordzijdseweg 153 A
3415 RB  Polsbroek

Riek is thuis in haar vertrouwde omgeving, waar 
wij als gezin met haar samen zijn. 

De plechtigheid voorafgaande aan haar crematie 
zal wegens de huidige omstandigheden in 
besloten kring plaatsvinden.

Uw medeleven/condoleance in de vorm van 
kaarten wordt bijzonder op prijs gesteld en 
kunnen naar hierboven genoemd adres worden 
gezonden.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van

Marcel Wagevoort
Vanwege de overweldigende belangstelling 

is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk 
onze oprechte dank te betuigen.

Onze dank gaat uit naar huisartsen Raedts en Janssen 
voor hun goede begeleiding in de afgelopen periode. 

Tevens bedanken wij de medewerkers van  
thuiszorg De Vierstroom voor de liefdevolle 

verzorging van Marcel. 
Daarnaast ook onze dank aan  
Andante Uitvaartbegeleiding.

Bets Wagevoort - van den Berg
Alex en Myra

Dana
Cheyen
Ryan

Edsger en Hedi
Yoro
Niki
Loïs

Oudewater, augustus 2020

Als je ‘woning’ onbewoonbaar wordt verklaard
de scheuren niet meer te repareren zijn
dan wordt het tijd dat je verhuizen gaat
naar een huis zonder gebreken en zonder pijn.

Daar ontvangen jouw geliefden je met open armen
en zetten jou in de stralende zon
die stralen zullen je verwarmen
de kou van de laatste jaren laten verdwijnen
en na schemeren op je nieuwe balkon.

Linda

Op haar geboortedag is overleden mijn allerliefste 
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Adriana Maria van Vliet - Schoonder�oerd
Riet

echtgenote van Georg van Vliet

* Reeuwijk, † Woerden, 
 7 augustus 1939 7 augustus 2020

Georg van Vliet

Linda en Dick
Meryn en Estella
Aniek en Joost

Raymond

Riet is thuis, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats
op woensdag 12 augustus in parochiekerk 
St. Franciscus van Assisië te Oudewater.

Aansluitend zal de begrafenis, eveneens in besloten 
kring, plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats 

aan de Waardsedijk te Oudewater.

U bent rond 11.15 uur welkom om, op gepaste 
afstand van elkaar, Riet een laatste groet te brengen 

langs de route naar de begraafplaats.

Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance of 
herinnering achter wilt laten in het online condoleance-

register via www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie van Vliet

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

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

Inzending advertenties:
vrijdags vóór 14.00 uur!
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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Afvalkalender AUGUSTUS 2020
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

wk ma di wo do vr za zo

31 27 28 29 30 31 1 2

32 3 4 5 6 7 8 9

33 10 11 12 13 14 15 16

34 17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30

36 31 1 2 3 4 5 6

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de 
vernieuwing van de IJsselveld, de toegangsweg 
naar het bedrijventerrein IJsselveld.
Groot onderhoud was nodig om de weg in een 
goede en veilige conditie te brengen.
Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft gedurende 
twee weekenden de weg (van de rotonde N204 tot de 
Waardsedijk Oost) en een deel van het fi etspad vernieuwd.
Al in een vroeg stadium is een (digitale) reactie van de 
bewoners gevraagd op het voorlopige ontwerp.
Op basis van deze reacties zijn in overleg met de 
gemeente Montfoort aanpassingen gedaan en het 
defi nitieve ontwerp vastgesteld.
Tijdens de werkzaamheden is samenwerking gezocht 
met zoveel mogelijk lokale partijen.

Het bestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk 
wordt op maandag 14 september behandeld in het 
raadsforum Ruimte. Als alles volgens plan verloopt, 
neemt de gemeenteraad twee weken later, op 
maandag 28 september, een besluit over het 
bestemmingsplan. Dat besluit wordt daarna 
gepubliceerd en daarin staat onder andere hoe 
belanghebbenden eventueel beroep tegen het besluit 
kunnen instellen.

Waar gaat het over?
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een 
zogenaamde Energietuin op de voormalige stortlocatie 
aan de Mastwijkerdijk mogelijk. Concreet gaat het om 
een zonnepanelenveld van 12 hectare in combinatie met 
recreatiemogelijkheden en groenontwikkeling. 
Initiatiefnemers voor dit plan zijn de eigenaar van de 
betreffende grond (NV Afvalzorg) en de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU). Met de aanleg van de 
energietuin levert Montfoort een eerste bijdrage aan de 

Linschoten in ANWB 
uitgave De Allermooiste 
Dorpen van Nederland
In de Kampioen van afgelopen februari heeft de 
ANWB de verkiezing van de allermooiste dorpen van 
Nederland uitgeschreven. Na het tellen van de bijna 
dertigduizend stemmen is een selectie van de vijftig 
allermooiste dorpen gemaakt. Daar zat het dorp 
Linschoten bij.
Uit deze vijftig dorpen heeft de jury naar aanleiding van 
het aantal stemmen per dorp een top 5 samengesteld. 
De jury heeft de keuze gemaakt voor de uiteindelijke 
winnaar, die op 17 augustus bekend wordt gemaakt.
Linschoten zit hier helaas niet bij, maar in het boek komt 
het dorp uitgebreid aan bod.
De Allermooiste Dorpen van Nederland verschijnt op 
20 augustus en is vanaf 21 augustus te koop in de 
boekhandel, ANWB-winkel en via anwb.nl.

Spelbegeleiders 
Jeugd aan Zet 
gezocht!
Tijdens de zomervakantie organiseren wij in 
samenwerking met verenigingen, BSO’s, Libel, de 
Vakantie Ontspanning Montfoort en STAM veel 
activiteiten voor de thuisblijvers in Montfoort en 
Linschoten. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om 
als spelbegeleider sportieve en culturele activiteiten in 
Montfoort en Linschoten te helpen organiseren, 
meld je dan aan bij john@debuurtsportcoach.nl.
Vermeld in de mail je naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum, e-mailadres en je mobiele nummer. 
Ook is het handig om eventuele verhindering door te 
geven. Na je aanmelding word je gebeld en aan de 
Whatsapp groep van de Spelbegeleiders toegevoegd. 
Daarin wordt regelmatig verzoeken voor het begeleiden 
van activiteiten geplaatst. Ook wordt je een verkorte 
EHBO-cursus aangeboden. Als vergoeding ontvang je 
een waardebon van 50 euro. Deze waardebon kan bij 
lokale winkeliers worden ingewisseld.
De zomeractiviteiten in Montfoort en Linschoten worden 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het 
project ‘Jeugd aan zet in crisistijd/Doe mee met MDT’.
Na de zomer willen we met dit project doorgaan.
Meer informatie bij John van Echtelt,
john@debuurtsportcoach.nl of 06-53699975

Bestemmingsplan Energietuin 
Mastwijkerdijk rijp voor besluitvorming

Hoe is het tot stand gekomen?
NV Afvalzorg en de NMU hebben een denktank, waarvan 
omwonenden en belanghebbenden deel hebben 
uitgemaakt, bij de ontwerpen voor de energietuin 
betrokken. In het kader van de formele 
bestemmingsplanprocedure zijn zienswijzen ingediend. 
Van de bijeenkomsten van de denktank én van de 
beantwoording en verwerking van de zienswijzen is een 
verslag gemaakt; deze zijn terug te vinden in de 
toelichting op het bestemmingsplan.

opwekking van duurzame energie. De energietuin levert 
ongeveer 10.633 MWh; daarmee kunnen ongeveer 
2500 woningen van stroom worden voorzien. Dit is een 
mooie stap om de CO2 uitstoot terug te dringen. 
Een doelstelling waaraan ook Montfoort in de RES 
(Regionale Energiestrategie) regio U16 een bijdrage wil 
leveren. Op de afbeelding zijn de contouren van het 
plangebied weergegeven.

Het plangebied
De locatie had eerst een bedrijfsbestemming door 
het gebruik als stortlocatie. In het nu geldende 
bestemmingsplan (1e herziening Buitengebied 2012) 
is de bestemming overgegaan naar natuurbestemming. 
Omdat het plangebied stortlocatie is geweest, is de 
bodemkwaliteit dusdanig dat er beperkingen zijn voor het 
gebruik.
NV Afvalzorg heeft gezocht naar een zinvolle mogelijke 
gebruiksfunctie voor het perceel en samen met de NMU 
zijn ze gekomen tot het plan voor een energietuin.

De IJsselveld is vernieuwd
Bij het vernieuwen van de weg is een aantal 
snelheids-remmende maatregelen aangebracht, 
met als doel de weg veiliger te maken en om 
geluidhinder tegen te gaan.
Ook duurzaamheid speelde een rol: de weg is voorzien 
van Circufalt. Dat betekent dat het verwijderde asfalt 
wordt hergebruikt en het nieuwe asfalt voor 98% uit 
gerecycled asfalt bestaat.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare 
overleggen met de commissie voor 
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ 
mogelijk. De zaken worden zoveel 
mogelijk digitaal of telefonisch 
afgehandeld.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 15-7-2020 Z/20/167663
 Majoraan 9 in Montfoort 

Aanvraag omgevingsvergunning 
overkapping bubbelbad.

• 22-7-2020 Z/20/167333
 Burggraaf Zwederlaan 40 

in Montfoort 
Plaatsing van erker aan de 
voorzijde.

• 30-7-2020 Z/20/167677
 Laan van Overvliet 64 in Linschoten 

Gevelwijziging.
• 2-8-2020 Z/20/167731
 Majoraan 9 in Montfoort 

Aanvraag overkapping.
• 4-8-2020 Z/20/167833
 Onder de Boompjes 9 in Montfoort 

Herbestemmen Onder de 
Boompjes 9a te Montfoort

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 bel 0348-476400.

Verlengen beslistermijn
• 27-7-2020 Z/20/164214
 Wilhelminastraat 2a in Montfoort 

Het realiseren van twee 
zelfstandige appartementen in de 
voormalige huisartsenpraktijk.

Verleende omgevingsvergunning
• 28-7-2020 Z/20/162934
 Slotlaan 1 in Montfoort 

Het bouwen van een rundveestal 
met opslag vaste mest en 
onderliggende gierkelder.

• 28-7-2020 Z/20/165768
 Willeskop 77 B in Montfoort 

Plaatsen van een dakkapel  
op de schuur.

• 6-8-2020 Z/20/163450
 Heeswijk 64 in Montfoort 

Nieuwbouw van een veestal.

Geweigerde omgevingsvergunning
• 23-7-2020 Z/20/160385
 Schepenenstraat 53 in Montfoort 

Het plaatsen van een erker aan de 
voorzijde van de woning.

VERKEER 
N228 (Heeswijk)
Op donderdag 3 september vanaf 
20.00 uur tot en met vrijdag 05.00 uur 
zullen er onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd op de N228 
(Heeswijk). De snelheid ter plaatse 
zal worden verlaagd naar 30 km/uur 
en zal een om en om regeling gelden. 
Gelieve uw rijgedrag, voor uw en 
onze veiligheid hierop aan te passen.

Jacob Barneveldstraat, Linschoten
Op woensdag 16 september zal van 
08.30 tot 12.00 uur, een fietstraining 
voor scholieren worden gegeven op 
het parkeerterrein aan de Jacob 
Barneveldstraat. Het parkeerterrein 
voor de tennisvereniging zal voor 
deze periode gedeeltelijk worden 
afgesloten voor het verkeer. Voor de 
periode zal een parkeerverbod 
worden ingesteld en is de 
wegsleepregeling van kracht. Gelieve 
rekening te houden met de situatie.

MILIEU 
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend  
dat zij een melding op basis van  
het Activiteitenbesluit hebben 
ontvangen van:

• Dhr. B. Elhafiani voor het adres: 
Steenovenweg 8 in Montfoort.

 De melding heeft betrekking op het 
oprichten van een garagebedrijf.

• Metaaldirect B.V. voor het adres: 
Tasveld 7 in Montfoort.

 De melding heeft betrekking 
op het oprichten van een 
metaalbewerkingsbedrijf.

Voor de activiteiten van de hier 
vermelde bedrijven zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij: 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

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

Evenementenvergunning
• Openluchtdienst Protestantse 

gemeente Linschoten, 
zondag 13 september 2020, M.A. 
Reinaldaweg 26, Linschoten, 
verzonden 6 augustus 2020

Incidentele festiviteiten
• VV Linschoten, 

De Beide Vlooswijkenlaan 45, 
Linschoten, 15 augustus, 
verzonden 24 juli 2020

• Café ‘t Hemeltje, Willeskop 45, 
Montfoort, 5 september,  
verzonden 24 juli 2020

• Buurtbarbecue, Heulestein, 
Linschoten, 29 augustus, 
verzonden 24 juli 2020

• Tennisvereniging Montfoort, 
Bovenkerkweg, Montfoort, 
8 augustus 2020,  
verzonden 31 juli 2020

• Landgoed Linschoten, 
zaterdag 12 september en  
zondag 13 september,  
open erfgoed route,  
verzonden 6 augustus 2020

• Buurtbarbecue,  
zaterdag 26 september 2020,  
de Ness, Linschoten,  
verzonden 6 augustus

Exploitatievergunning
• Tuincafé Liesel, Willeskop 68B, 

Montfoort, 31 juli 2020,  
verzonden 31 juli 2020

Montfoort, 11 augustus 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

Erop verdienen doet hij niet echt, maar 
zegt hij: “We houden mensen aan het 
werk.” Samen met Ad kwam hij op het 
idee om een tent, die eerst in het park 
zou komen, op het terrein van de Soos 
te plaatsen. Ad zegt: “In die tent kunnen 
dan yoga, pilates, ouderen gymn en 
tafeltennis plaatsvinden. De zijkanten zijn 
open. Zo creëer je een overkapping 
tegen regen en kou. Zo kan het toch dat 
mensen daar gebruik van kunnen blijven 
maken. We roepen iedereen op om dat 
ook gewoon te doen.”
Dat er veel niet door kan of kon gaan - 
zoals Pret in het Park, maar ook Pullen 
op de Plaats - dat vindt Ad jammer. 
Maar benadrukken hij en Marcel:  
“Laten we kijken wat we wel kunnen.” 
Ad zet met veel plezier zijn tent(en) in om 
het verenigingsleven te ondersteunen. 
Zo vindt mede door de STAM-tent van  
8 tot 18 augustus een open tennis-

toernooi plaats in Montfoort. Dankzij de 
tent worden de benodigde zitplaatsen 
gecreëerd, waardoor mensen beschut 
van het toernooi kunnen genieten, terwijl 
er aan de corona regels voldaan wordt. 
“De gemeente eist zitplaatsen. Door de 
tent kan dat.” “Kijken naar wat er wel 
kan”, zegt Ad nog eens. Marcel vult aan: 
“Montfoort is er ondernemend genoeg 
voor.”
Aankomende activiteiten staan op  
www.montfoortactief.nl.  
Op www.montfoortvitaal.nl is de eerste 
uitzending van Montfoort Vitaal terug te 
bekijken en op 23 augustus wordt de 
volgende uitzending er uitgezonden. 
De tweede uitzending van Montfoort 
Vitaal komt uit Linschoten. 
“We besteden onder andere aandacht 
aan de zomer activiteiten van de BSO’s 
in Linschoten en de activiteiten op het 
schoolplein.”

Gat in stadsmuur van 
Montfoort?

Nou ja een gat….110 x 25 centimeter! 
Als het aan de aanvrager van de 
vergunning ligt en aan vergunning-
verlener Mooisticht (namens de 
gemeente Montfoort) dan komt er in 
een van de huizen die tegen de muur 
zijn aangebouwd een raam in de 
muur. Als het aan Rob Jonkers  
(van de fractie Lokaal Montfoort),  
de Stichting Behoud Monumenten 
Montfoort (SBM) en de Stichting 
Hugo Kotestein ligt gaat het niet 
gebeuren. Rob Jonkers heeft vragen 
aan het college gesteld, de Stichting 
Hugo Kotestein heeft al een bezwaar-
schrift ingediend en de SBM gaat dat 
deze week doen.
Op Facebook gaan de voor- en 
tegenstanders ‘lekker los’ naar aanleiding 
van een artikel in het regionale deel van 
een landelijke krant. Een kleine greep: 
“Zal een 1 april-grap wezen zeker? 
Komkommertijd, komkommernieuws! 
Een muur die voor 130.000 euro is 
opgeknapt wordt gewoon naar de 
knoppen geholpen door een college dat 
van de hele aanvraag niks afwist! 
Dat krijg je met mensen in een bestuur 
met nul historische kennis, nul dossier-
kennis. De muur is niet opgeknapt. 
Wij lezen met verbazing dit soort artikelen 
over cultureel erfgoed dat tijdens 
verbouwingen of na restauraties ineens 
beschadigd worden”.
De aanvrager van de vergunning, een 
bewoner van de Molenstraat, heeft 
toestemming gekregen om een raam te 
plaatsen ter grootte van 110 centimeter 
hoog en ongeveer 25 centimeter breed. 
Dat wil hij om meer daglicht in zijn huis 
te bewerkstelligen. De Stichting Behoud 
Monumenten Montfoort en Linschoten 
gaat de vergunning aanvechten.  
Peter Versloot en Gerard Rozendal (van 
de SBM) vinden dat de vergunning nooit 
had mogen worden verleend.
“De oude stadsmuur van Montfoort is de 
afgelopen jaren voor veel geld opgeknapt. 
Dat is op een verantwoorde manier 

gebeurd. Over enige tijd zullen de 
reparaties nauwelijks meer opvallen en 
het instorten van delen van de muur is 
voorkomen. Vervelend dat er dan kort 
daarna een aanvraag wordt goedgekeurd 
om een raam te plaatsen.
Versloot begrijpt er niets van. Een paar 
jaar geleden keurde de toenmalige 
monumentencommissie (waar Versloot 
destijds zelf in zat) de plannen nog af. 
In 2019 werd die commissie door de 
gemeente Montfoort (voor bouwkundige 
en cultuur-historische adviezen) ingeruild 
voor het bureau Mooisticht. Dat bureau 
behandelde namens de gemeente ook al 
welstandszaken. Mooistricht kon het 
werk volgens de gemeente goedkoper en 
sneller doen. Mooisticht heeft, bij de 
aanvraag voor het raam in de stadsmuur, 
geconcludeerd dat de woonkamer ‘erg 
donker en gesloten van karakter’ is. 
Volgens hen is er eigenlijk niet te 
ontkomen aan een enkele opening, mits 

zorgvuldig gedetailleerd en in overeen-
stemming qua uitvoering en verhouding 
als een van de ‘schietgaten’ elders in de 
muur.’ Dat vindt de aanvrager van de 
vergunning ook. Volgens hem valt het 
met de ingreep in de oude muur wel 
mee. Peter Versloot vindt het echter een 
grove inbreuk. “In een stadsmuur horen 
alleen schietgaten. Geen ramen! De SBM 
begrijpt de wens van de bewoner maar 
begrijpt niet dat er niet gekeken is naar 
andere manieren van lichtinval.
Deze week gaat het bezwaarschrift van 
de SBM de deur uit. “We doen dat niet 
om te pesten, maar om monumenten in 
Montfoort en Linschoten te behouden. 
Vooral dus omdat er andere mogelijk-
heden zijn om de woonkamer lichter te 
maken”. De vraag blijft dus nog even; 
komt het gat voor het raam er wel of 
komt het er niet?

Links Peter Versloot en rechts Gerard Rozendal van de SBM.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Er werd gevoetbald, gehandbald, maar vooral gezellig samen gesport.

door Sjoukje Dijkstra

WegWijs organiseert sportochtenden 
kinderen Montfoort
‘Er komen vooral kinderen van statushouders op af, 
maar iedereen mag meedoen!’
Eigenlijk zouden ze naar Toverland gaan, maar omdat het jaarlijkse uitje wegens 
corona gecanceld was, organiseerde WegWijs een activiteit op de sportvelden  
bij Hofland. Samen met de Buurtsportcoaches en Yellowbellies konden kinderen 
eind juli los gaan, en verschillende sporten uitproberen.
“Het is heel leuk”, aldus Zakiah Osman, wiens kinderen Elian en Miral ook actief 
meedoen. “Ze hadden er erg veel zin in.”

doen hier heel graag aan mee. “Het is in 
principe voor iedereen hoor”, aldus 
Ineke Shopenhauer die in het bestuur 
van WegWijs zit. Ingrid Kautz die ook 
bestuurslid is vertelt dat veel activiteiten 
door de corona stil zijn komen te liggen. 

Voor de meeste moeders die hier zitten 
met hun kinderen, is het voor het eerst 
sinds de crisis dat ze elkaar weer zien. 
“Samen hebben we gekeken naar wat 
wel kan. Dankzij de medewerking van 
onder andere de Buurtsportcoach en de 
Yellowbellies hebben we een fantastische 
oplossing voor deze situatie gevonden.”
Ondertussen zijn de kinderen druk bezig 
op het springkussen. Ze mogen een voor 
een over een van de begeleiders heen 
springen, onder grote hilariteit van 
toeschouwers. De spelbegeleider kijkt 
wat benauwd, maar laat het gebeuren. 
De moeders slaan het geheel gade, en 
drinken hun thee of koffie met een 
lekkere stroopwafel erbij. Voor het 
evenement hebben ze alles gekregen. 
“Alles wat we te eten en drinken 
uitdelen.” Beide dames die zich al sinds 
2015 met hart en ziel voor WegWijs 
inzetten, zijn erg blij met deze steun.
“We begonnen ooit met HapSnap 
maaltijden. Sinds maart 2018 zijn we 
formeel een stichting geworden. Nog 
niet veel mensen weten van het bestaan 
van Stichting WegWijs en wat ze allemaal 
doen. Daarom is het fijn dat we nu ook 
in de krant komen”, zegt Ineke. Ingrid 
beaamt dat. Ze vertelt over de taallessen 
die ze geven, en hoe veel statushouders 
daar baat bij hebben. “Ook mensen die 
hier langer wonen komen graag naar de 
taalles om wat op te steken.”
Zakiah die oorspronkelijk uit Syrië komt, 
woont nu al vijf jaar in Nederland. Zij was 
vanaf het begin bij Stichting WegWijs. 
Ze zegt veel geleerd te hebben van de 

taallessen. Lachend vertelt ze hoe de 
kinderen haar soms wel verbeteren in 
haar taal. “Dat gebeurt”, zegt Ineke. 
“Kinderen pikken het zo snel op. Dan zie 
je dat ze de ouders inhalen.”

“Kijken naar wat we wel kunnen”
De kinderen zelf zijn weer enthousiast 
aan het sporten. Ze zijn verdeeld in twee 
groepen. Aan de ene kant wordt er over 
gegooid met een bal. Aan de andere kant 
spelen ze een potje voetbal. Een kleine 
jongen staat in het doel, maar hij houdt 
het voor gezien als er niet zoveel lijkt te 
gebeuren voor zijn doel. Zodra hij weg is, 
wordt er twee keer gescoord. Niemand 
mist de kleine, stoere keeper, die even 
naar zijn moeder gelopen is. Twee 
meiden hebben net gescoord. 
Ze vertellen het erg leuk te vinden om 
hier nu bezig te zijn. Zin in school 
hebben ze nog lang niet. Liever vieren ze 
zomervakantie… Hoewel ze hun 
vriendinnen ook wel missen. Gelukkig 
maken de kinderen hier ook nieuwe 
vrienden…

“Het is erg geslaagd”, zegt 
Buurtsportcoach John van Echtelt. Hij is 
te spreken over alle mooie samenwer-
kingen die deze periode van de grond 
komen. Met VOM, maar ook dit soort 
evenementen met Stichting WegWijs. 
Ingrid is ook tevreden. Ze vertelt dat 
WegWijs veel meer doet dan dit alleen: 
Naast de taalles, waar we het eerder over 
hadden, geven we huiswerkbegeleiding, 
fietsles voor vrouwen en computerlessen. 
Allemaal activiteiten, waar veel mensen 
op af komen… Nu het een beetje weer 
op gang begint te komen na de corona 
crisis, reageert WegWijs ook weer op 
verzoeken vanuit de doelgroep. “Pas zijn 
we gevraagd om voor vrouwen een uur 
zwemles te organiseren. De dames 
vinden dat toch prettiger dan gemengd 
zwemmen. Nu zijn we bezig dat op te 
zetten, met een hele fijne samenwerking 
met het Knopenbad.” “Zo zitten we in 
Montfoort dus niet stil”, zegt John. “We 
moeten ook vooral kijken naar wat we 
wel kunnen. Niet naar wat we niet 
kunnen.

Een keer in de twee weken, in de oneven 
weken organiseert Stichting WegWijs 
Montfoort-Linschoten een sportactiviteit. 
Mensen, die normaal gesproken bij 
WegWijs taallessen volgen of aan andere 
activiteiten deelnemen, en hun kinderen 

De kinderen hadden er de grootste lol in... Missie geslaagd vond John.

Inline-seizoen geopend in Heerenveen
De twee landelijke inline-races in Wolvega en Heerenveen van  
afgelopen weekend markeerden een einde aan het lange wachten  
voor de top van het Nederlandse inline-skaten.  
Voor de meeste skaters kwam hiermee een eind aan een maandenlange 
onzekerheid en trainen zonder duidelijk zichtbaar doel.

rijders hun liefde voor het racen 
beantwoord.
Raphael Boef trad vrijdagavond als enige 
SVO-rijder aan en mocht het gelijk 
opnemen tegen klasbakken zoals de 
meervoudige wereldkampioen Peter 
Michael. De excentrieke Nieuw-
Zeelander maakte van het begin af aan 
de afvalkoers over 15 kilometer hard, 
waardoor achterin het peloton de deur 
gelijk wagenwijd openging.
Raphael trainde de afgelopen maanden 
grotendeels alleen, onder begeleiding van 
trainer John Davis, en die trainingen 
wierpen hun vruchten af. Hij finishte 
uiteindelijk als 4e junior tussen de 
senioren op een nette 15e plek. 

Tropische omstandigheden 
in Zegveld
Afgelopen zaterdag werd er in Zegveld door verschillende klassen gesprongen 
om de Verburg Kaas Bokaal. Het waren tropische omstandigheden voor de 
springers die daar echter goed mee om konden gaan. Dat bleek wel uit de 
afstanden van de winnaars die verre sprongen wisten neer te zetten.

De Duiven vlogen
In het weekend van 1 augustus 
waren er weer vier wedvluchten 
voor de postduiven.

Barcelona
De Koninginnevlucht vanuit Barcelona 
(ruim 1.200 kilometer). De duiven 
werden gelost op vrijdagmorgen om 
08.50 uur. Het waren loodzware 
kilometers die de duiven moesten 
afleggen, grotendeels tegen de wind in. 
De eerste duif van De Zwaluw kwam 
zondagmorgen om 07.33 aan. 
De winnaar werd Peter van Schaik uit 
Benschop. Hij werd ook 4e. Hiertussen 
kwam Arno Buijs uit Lopik met plaats 2 
en 3.

Blois
De oude duiven moesten uit Blois 
(Frankrijk) komen, een afstand van ruim 
550 km. De eerste duif haalde een 
snelheid van gemiddeld 90 km per uur. 
Winnaar werd combinatie Wouters met 
de plaatsen 1, 2, 4 en 5. Tweede werd 
de combinatie Overbeek-Rijsbergen 3, 7, 
11 en 12. Derde liefhebber was Cees 
Spelt met de 6e en 9e plek. 
Vierde was Paul Houdijk, de kersverse 

vervolg van de voorpagina

Daniël Cluistra (Haastrecht) zette al vroeg 
in de wedstrijd bij de Senioren de toon 
met een prachtige afstand van 19,49 
meter. Tot de finale was dit nog de verste 
afstand in de wedstrijd waarop iedere 
springer uit de Senioren-categorie zich 
op stuk beet. In de finale brak Erwin 
Timmerarends (Montfoort) echter de ban 
door met een afstand van 19.98 de 
leiding over te nemen. Wouter van 
Midden (Vlist) deed daar in zijn laatste 
sprong nog een schepje bovenop met 
20.63, de winnende afstand van de 
avond!

Junioren
In de Junioren-categorie bleek juist de 
sprong uit de eerste ronde de winnende. 
Reinier Overbeek (Benschop) sprong in 
de eerste ronde 19.86 en werd daarmee 
de winnaar van de Verburg Kaas Bokaal 
bij de junioren. Het podium werd 
aangevuld met Lucas van Eijk (Haastrecht) 
die met een zeer verdienstelijke afstand: 
18.96 tweede werd en Guus Hoogland 
(Montfoort) complementeerde het 
podium met 18.04.

Dames
Bij de dames is de laatste paar wedstrijden 
Kimberly Slootjes - Engelhard (Haastrecht) 
in vorm. Ook in deze wedstrijd liet zij 
haar klasse zien. Als enige vrouw wist zij 
de 15-meter grens te passeren, namelijk 
15.13. Fabiënne Overbeek (Benschop) 
werd tweede met een afstand van 14.79. 

Daarmee eindigde zij net boven Wendy 
Helmes (IJsselstein) die een afstand van 
14.53 op het bord noteerde.

Roy Velis
Bij de jongens is het elke keer weer 
spannend wie er met de bokaal er 
vandoor gaat. Dit keer was het Roy Velis 
(Benschop) die er met kop en schouders 
bovenuit stak. Hij zette een afstand neer 
van maar liefst 18.97, dit was voor hem 
tegelijkertijd een nieuw persoonlijk 
record. Op geruime afstand werden Ties 
Meijer (Kockengen) en Hidde van Dam 
(Montfoort) respectievelijk tweede en 
derde met een afstand van 17.61 en 
17.11.

Laura Maaijen
Bij de meisjes was de strijd ongekend 
spannend tussen Laura Maaijen 
(Haastrecht) en thuisspringster Lieke 
Stolwijk (Bodegraven). Uiteindelijk trok 
Laura Maaijen aan het langste eind met 
een afstand van 13.65. Lieke Stolwijk 
behaalde een zeer verdienstelijke tweede 
plek met een afstand van 13.52. Thalina 
van der Wind (Snelrewaard) complemen-
teerde het podium met een afstand van 
12.84.

Zaterdag aanstaande wordt  
er vanaf 14. 00 uur  

gesprongen in de Vlist om  
De Samenwerking Bokaal

Wouter van Midden; 20,63 meter (foto Erik van Kordelaar).

nieuwe 
voorzitter, en 
vijfde was zijn 
broer Andre 
Houdijk.

Quievrain
De jonge duiven en een groep oude 
duiven gingen naar Quievrain in België, 
ongeveer 200 km. Winnaar van de oude 
duiven werd combinatie Wouters met 
plaats 1, 7 en 10. Vlak daarachter kwam 
de combinatie Overbeek-Rijsbergen met 
de plaatsen 2, 3, 4, 11, 12 en 13. 
Hierna kwam Cees Spelt met 5 en 6. 
Cor van der Laar was de volgende 
liefhebber en Paul Houdijk was de  
5e liefhebber.
De jonge duiven kwamen ook vanuit 
Quievrain. Zij hadden het beduidend 
lastiger. De lucht trok dicht en de duiven 
hadden hierdoor meer moeite zich te 
oriënteren. De ervaring ontbrak nog. 
Gelukkig zijn bijna alle duiven weer veilig 
op de hokken teruggekeerd. Winnaar 
werd Overbeek-Rijsbergen (1 en 11) 
direct gevolgd door de combinatie 
Wouters (4 en 8) en daarna Cees Spelt 
(3, 5, 6, 7, 12 en 13) Als 4e liefhebber 

kwam de combinatie De Koning & 
Stekelenburg (9 en 10) Vijfde liefhebber 
werd Gijsbert Broekhuizen uit Lopik.

Ladies League
Bij de jonge duiven is er een apart 
concours voor de dames van de 
vereniging; de ladies league. Die duiven 
hebben 7 dagen na de geboorte een 
aparte roze voetring om gekregen en 
krijgen voor de vlucht ook een roze 
chipring om. Voor de dames als 
herkenning; ‘dat is mijn duif’. De eerste 
vlucht vanuit Duffel is gewonnen door 
Yvonne Rijsbergen. Tweede was Carla 
Overbeek en 3e Anne den Houdijker. 
De tweede vlucht vanuit Lennik werd 
weer gewonnen door Yvonne Rijsbergen. 
Anne den Houdijker was 2 en Sacha 
Wouters 3. De derde vlucht vanuit 
Quievrain is gewonnen door Miranda 
Oorschot. Tweede was Ingeborg Houdijk 
en derde Marlies den Houdijker.

De Lier-competitie
Bij de jonge duiven is er ook een aparte 
competitie voor de duiven die dit jaar op 
de duivenmarkt in Lier (België) gekocht 
zijn. Na drie vluchten staat Thijs 
Overbeek bovenaan gevolgd door Nico 
Kool. W. en R. Groen zijn 3e en Stef den 
Houdijker is 4e. Bas Rijsbergen is 5.

Op een videobeeld had het tweetal 
Christiaan de With/Willem de Boer  
hun bevindingen en toepassingen 
hiervan al toegelicht. 
De commentatoren Lennart Baas 
en Herman Stigter verwezen de 
aanwezigen nog naar een blog van 
Enzo Knol dat op youtube te zien is en 
een beeld schetst van de ontwikkelingen 
in de polsstokver-wereld.
In hun enthousiasme spraken ze over 
miljarden volgers, maar dat was iets te 
veel van het goede! Bij aanvang van de 

wedstrijd stond Aart de With in een 
andere rol; die van wedstrijdleider.

Spektakel bij Senioren
De schansen zijn gebouwd met de 
nieuwste technieken en de meest 
optimale verhoudingen.
Speciale bamboeplanken op de schans 
waren de belangrijkste innovatie en dit 
alles zou moeten leiden tot record-
sprongen. Dit lijkt gelukt te zijn, want 
de wedstrijd van zaterdag was van het 
absolute topniveau.

De sprintafstand was aan de Linscho-
tenaar met de lange adem niet besteed, 
en een plek onderin de uitslag was zijn 
deel.
Bij de race van zaterdag kreeg Boef 
gezelschap van Sem van Beek, die bij de 
kadetten aan de start verscheen. 
Ook voor Van Beek was het onduidelijk 
waar hij stond, hoewel hij de afgelopen 
maanden flink had getraind, bij de club, 
maar ook in Zoeterwoude bij de 
Talentengroep Inline Zuid-Holland.
Op de 1000 meter had hij flink wat 
tegenstand, maar finishte na een zware 
rit uiteindelijk als achtste. Na een 
behoorlijk intensieve 3000 meter reed 
hij ook daar heel constant naar alweer 
een achtste plek.
Raphael reed op zaterdag in Heeren- 
veen een vergelijkbare koers als een dag 
eerder in Wolvega en finishte op een 
17e plek overal, en kwam daarmee als 
5e junior over de streep.

De maatregelen op beide banen waren 
streng en onderworpen aan een 
uitgebreid protocol: per rijder mocht er 
bijvoorbeeld één ouder en één coach 
het terrein op, na een gezondheidscheck 
bij de ingang. Langs de baan gold de 
anderhalve meterregel en overal waren 
looproutes ingesteld. Op de binnenbaan 
in Heerenveen werd bijgehouden of er 
niet teveel mensen op het terrein 
kwamen. Maar op de baan reed als 
vanouds een strak peloton met gretige 
rijders die niets liever wilden dan 
koersen. Het leverde voor het selecte 
groepje toeschouwers dat aanwezig 
mocht zijn een aantal prachtige 
wedstrijden op, want eindelijk zagen de 

Raphael Boef (rechtsboven met de 
lichtgroene schoenrand).
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A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES
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Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

Mijn kind is zo boos, 
bang, verdrietig?

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

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of

*Ge ld ig t /m 30 september 2020
*N ie t ge ld ig i . c .m . andere aanb ied ingen

*A l l een ge ld ig tegen in leve r ing van deze bon
*Één kor t ingsbon per pe r soon

OP E EN B EHANDE L I N G O F P RODUC T NAAR K EU Z E

15% JUBILEUM KORTING

WWW.BLFSTUDIO.COM

KN I P U I T

06-20373929VLASAKKER 15, MONTFOORT

*

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Open huis vrijdag 14 augustus
14.00 - 16.00 uur
volgens de richtlijnen 

van het RIVM

Hospice Oudewater
Kerkwetering 11 - 3421 TS  Oudewater

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  

• Sportmassages • Aroma therapiemassages 
• Voetmassage

Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater   06-14590987
Boek online op 

www.nanthaimassageoudewater.com

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Joop van Vliet B.V.

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

Wij zijn gesloten  t/m zaterdag 15 augustus
Maandag 17 augustus 

staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar

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

WILLESKOP 182A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848

Zowel voor particulieren als bedrijven!

Wij zijn op vakantie t/m
zondag 16 augustus

VAN MAANDAG 17 T/M VRIJDAG 21 AUGUSTUS 
ZIJN ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

VAN 07.00 TOT 16.00 UUR

ZAND, GRIND, SPLIT en GROND
in diverse soorten en maten

STENEN EN TEGELS
gebakken en beton (gebruikt en nieuw)

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

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

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

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

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

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

Last van puistjes?

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

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

Wij hebben de oplossing!

Een baggerbedrijf in de breedste zin van het woord!

Interesse of meer info?  
Bel 06-57002334 of mail:
info@baggerbedrijfmiddennederland.nl

Op zoek naar een nieuwe uitdaging na de vakantie?
BMN heeft mooie projecten op de planning!

We zijn per direct op zoek naar:

• Vrachtwagenchauffeurs
• Kraanmachinisten

  Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.

L E K K E R V O O R I E D E R E E N

Roestvrij edelstaal 18/10
& aluminium

  Bij iedere 10 euro één spaarzegel.
Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.

R

spaar voor 

hoge
korting

SPAAR MEE VANAF 
MAANDAG 10 AUGUSTUS!

Dat is het  vanAlbert Heijn Montfoort
Boslaan 40, 3417 AB Montfoort
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