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Licht op water tijdens Museumnacht
Feeëriek verlichte watergordijn naast het Gemaalgebouw
Aan het begin van de herfstvakantie 
organiseert het Gemaal in Haastrecht 
op 19 oktober tussen 19 en 23 uur 
haar eerste museumnacht.
Blikvanger zal zijn het feeëriek 
verlichte watergordijn over het water 
naast het Gemaalgebouw. In het 
gebouw zelf kunnen bezoekers die 
avond demonstraties en fi lmpjes 
bekijken en met een rondleiding mee. 
Het thema is ‘licht op water’.
De museumnacht wordt gerealiseerd 
met zoveel mogelijk mensen uit 
Haastrecht zelf en nabije omgeving. 
Zo spuit de plaatselijke brandweer die 
avond ieder half uur een minutenlang 
‘gordijn’. Een van de gastvrije buren aan 
de boezem stelt daarvoor zijn terrein 
beschikbaar. De licht- en geluidonder-
nemers Remko van Leeuwen en 
Kees van ‘t Hof zorgen voor een 
sfeervolle aanlichting met muziek.
Deze nacht is een van de vele 
activiteiten in de ‘Week van Ons Water’. 
Van 16 t/m 27 oktober vinden door 
heel Nederland tal van leerzame en 
verrassende activiteiten plaats, waarvan 
er nu één bij het Gemaal is. 
Centraal staan dan vragen als: 
Hoe beschermen we Nederland 
tegen water? Wat kan ik zelf doen 

om wateroverlast tegen te gaan? 
Wat moet ik doen bij overstroming? 
Ook de rondleiders bij het Gemaal 
geven hier antwoord op.
De entree is gratis. Kinderen t/m 12 jaar 
zijn onder begeleiding ook welkom.

Boerenprotest deel II:
Ook Montfoortse boeren doen weer mee
“De reactie vanuit Den Haag is niet positief geweest. 
Dan kunnen ze reactie terug verwachten”

Adriaan Nederend die ook vorig protest 
bijwoonde, vindt deze actie te vroeg 
gepland op de voorgaande. 
“Twee weken. Dat krijgen ze toch nooit 
voor elkaar.” Het past niet in zijn 
agenda, en hij twijfelt of er weer net 
zoveel volk op de been komt.
“Ik heb zelf gewoon geen tijd”, verzucht 
hij. Hij is ook even bewust uit de app 
groep gestapt. “Tweehonderd 
meldingen per dag kwamen er binnen. 
Daar werd ik gek van. Ik sluit me weer 
aan als het nodig is.”

Stikstof metingen
Al op 10 oktober maakte de actiegroep 
Farmers Defence Force de planning 
voor het protest van deze woensdag 
bekend. Eerste stop van de boeren is 
niet voor niets het RIVM. Die wees de 
boeren onlangs in een rapport met 
landelijke stikstofmetingen aan als 

grootste vervuiler. Nederend: “Dat 
stikstofrapport klopt van geen kanten. 
Dat de RIVM de onderbouwing hiervan 
niet openbaar wil maken, zegt genoeg.”
Hij vindt het bizar wat er gebeurt in 
Nederland. “Hier in dit kleine landje 
moeten we alles, wordt er van alles 
opgedragen. In omringende landen gaan 
ze gewoon door. Als ik hoor hoe in 
Polen kippenschuren worden opgezet, 
hectaren vol, dan is dat natuurlijk niet 
eerlijk. Waarom moeten wij wel, en zij 
niet? Zodra een boer zijn bedrijf eraan 
geeft, worden er huizen neer gezet. 
Voor het landschap is dat ook niet 
bevorderlijk. Een koe hoort in de wei, 
dat hoort open en bloot te wezen.”
Hoewel hij niet van plan is om te gaan, 
zegt hij: “Misschien dat mijn zoons gaan. 
Ze waren de vorige keer niet mee, 
maar wilden wel heel graag meegaan.” 
Scholman heeft de berichtgeving uit 
Den Haag en in de media op de voet 
gevolgd. Zij meent: “Het is niet uit te 
leggen hoe hier in Nederland wordt 
gemeten. Zo wordt fosfaat in Nederland 
gemeten op een diepte van 15 cm. 
In Duitsland is dat op anderhalve meter. 
Dan loopt de concentratie al heel snel op.

Voortgang restauratie

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 12

vervolg op pagina 8

door Otto Beaujon

Donderdag 7 november a.s. organiseren 
de Vrienden van het Hospice Oudewater een sponsordiner
in restaurant Hex, Markt Oostzijde 14, 3421 AE Oudewater.

De prijs voor het viergangen diner is 
49 euro p.p. exclusief drankjes.

Er is plaats voor 55 personen, toewijzing 
op volgorde van aanmelding. Vol = Vol.

De opbrengst van deze avond zal ten goede komen aan het Hospice Oudewater.
Aanmelden tot uiterlijk 25 oktober op heindio@kpnmail.nl of 06-46250712

Wij verwelkomen u graag op 7 november, aanvang 18.30 uur.
Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater.

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

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

Via smalle laddertjes en steigers klimmen we naar een 
werkvloer onder het dak van de St. Franciscuskerk.
‘We’ dat zijn een aantal mensen die uitgenodigd waren om 
de vorderingen van de restauratie van de kerk te komen 
bekijken. Alles wordt schoongemaakt van het roet van 125 
jaar kaarsvet en wierook.
In de gewelven zaten hier en daar scheuren en verzakkingen, 
vaak maar een paar centimeter, maar elke constructie is weer 
waterpas opgevijzeld, gerepareerd en onzichtbaar bijgewerkt. 
Doorgeroeste ijzeren delen die tijdens de bouw (1873 - 1895) 
zijn aangebracht, worden nu vervangen door messing delen, 
goed voor de komende eeuwen. De gebrandschilderde ramen 
krijgen nieuwe vattingen, en aan de buitenzijde een losse 
voorzetruit van helder glas, ter bescherming. Bij de grote ronde 
ramen in de rozetten wordt de rubber vatting vervangen door 
lood. Na de technische restauratie volgt, met eindeloos geduld, 
de restauratie van het pleister- en schilderwerk, met het 
plamuurmes en het kwastje. Zelfs elke baksteen en voeg krijgt 
net als 125 jaar geleden een schilderbeurt. Straks als alles 
voltooid is, nauwelijks zichtbaar vanaf de kerkbanken, zullen al 
deze restauraties hoog boven je hoofd weer gedetailleerd scherp, 
kleurrijk en fris zijn. Om stil van te worden.

door Sjoukje Dijkstra

Eerder dan gepland staat er morgen weer een boerenprotest op de agenda. 
Boeren uit het hele land rijden dit keer richting Bilthoven naar het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en daarna door naar Den Haag.
Ook uit Montfoort doen er weer boeren mee. In ieder geval zal een twintigtal 
boeren meedoen, verwacht Irma Scholman, die tijdens de vorige actie van de 
partij was met haar man. Dit maal weet ze niet zeker of ze er bij kan zijn.
“We hebben vier kalfkoeien staan. Als die kalfjes precies dan komen, dan ga ik 
niet, maar dan zal mijn man gaan. We zullen hoe dan ook van de partij zijn. 
Met z’n tweeën of een van ons.”

Tevreden 
over WMO 
en jeugdwet
Inwoners van Oudewater zijn tevreden 
over de hulp en ondersteuning die zij 
krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdwet. 
Dat blijkt uit een onderzoek dat de 
gemeente liet verrichten. 
De uitkomsten zijn op sommige 
onderdelen fl ink verbeterd.
Wethouder Walther Kok is blij met 
deze uitkomst: “Tevredenheid van 
cliënten is ook een enorme stimulans 
voor ons als bestuur en voor onze 
medewerker”.

Positief
Inwoners van Oudewater die zorg 
ontvingen vanuit de Wmo en de Jeugdwet 
is gevraagd naar hun tevredenheid over 
verschillende onderdelen van die zorg. 
De uitkomsten zijn positief. Zo geeft 85 
procent aan dat zij zich beter redden 
door de ondersteuning vanuit de Wmo. 
Bij het onderzoek naar de jeugdzorg is 
96 procent het erover eens dat het door 

de hulp beter gaat op school, het werk of 
de dagbesteding. “Er wordt naar ons 
geluisterd en er wordt meegedacht”, 
reageert één van de ondervraagden.

Stadsteam
Ook de ervaringen met het Stadsteam 
zijn positief. Zo geeft 90 procent aan dat 
er in het gesprek samen met de 
medewerker naar oplossingen werd 
gezocht. Ook is 90 procent van de 
ondervraagden van mening dat het 
ondersteuningsplan helpt om een 
hulpvraag helder te krijgen.

Een impressie van licht op water
(foto: Emmy van Harskamp).Adriaan Nederend bij zijn tractor.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

sPoedZorG
Midden-Holland:
0182-322488

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

ApoTHEEk
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

sPoedZorG
Midden-Holland:
0182-698820

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

TANdARTSEN
spoed tandarts utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HekenDorp
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo 20: 10.00 uur kand. d. boogert
 18.30 uur ds. j.C. schuurman

LinSCHoten
HeRVoRMde geMeenTe
Zo 20: 09.30 uur Prop. a. langeweg
 18.30 uur ds. j.j. van den end

montfoort
eVangeliegeMeenTe sion
Zo 20: 10.00 uur Marian verbeek

HeRVoRMde geMeenTe
Zo 20: 09.30 uur Prop. e. Meijer
 16.00 uur ds. C. boele

pRoTesTanTse geMeenTe
Zo 20: 10.00 uur ds. M.a. de Hoog

R.K. gelooFsgeMeensCHap 
gebooRTe joH. de dopeR
Zo 20: 10.00 uur Pater Herman wijtten s.v.d.

oUDeWAter
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo 20: 09.30 uur ds.j.j. van den end
 18.30 uur ds. r. de koning Gans

pRoTesTanTse geMeenTe 
Zo 20: 09.30 uur ds. j. H. brederoo-reitsma

R.K. gelooFsgeMeensCHap 
sT. FRanCisCUs Van assisië
di 15: 19.00 uur rozenkransgebed
Zo 20: 10.00 uur woord en Communie

bijbelgeMeenTe dabaR
Zo 20: 10.00 uur ton stier

poLSBroek
HeRVoMde geMeenTe 
Zo 20: 09.30 uur ds. s.j. verheij
 18.30 uur ds. C. boele

kerkBeriCHten

dieren
g
e
v

onden

0348-414242

18 oktober,  
Feest van Maria ter Weghe
Haastrecht is al sinds 1647 een bedevaartplaats ter ere van  
Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het 
Belgische plaatje Foy een beeldje van Maria naar Haastrecht 
(zie www.barnabasparochie.nl)
In de jaren erna vonden er in Haastrecht en omgeving verschillende 
wonderlijke genezingen, gebedsverhoringen en bekeringen plaats, die 
werden toegeschreven aan de voorspraak van Maria. Het beeldje gaat 
nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.
Op vrijdagavond 18 oktober 19.30 uur viert de parochie St. Barnabas 
het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een feestelijke Eucharistieviering 
met Mgr. J. Hendriks, bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Voorafgaand wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden.
Kinderen zijn speciaal welkom. Zij kunnen meelopen, meisjes als bruidjes, 
in de processie met Maria ter Weghe in hun midden. 
(Er is kinderwoorddienst). Iedereen is van harte welkom.
Na de feestelijke Mis gaan we naar het Verenigingsgebouw voor een gezellige avond, 
met deze keer een loterij en gezellige muziek van de Big Harbour Dixielanders.
Ook daarvoor is iedereen uitgenodigd.

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
in oudewater
op dinsdag 22 oktober wordt in de Wulverhorst te oudewater om 09.30 uur 
een bijzondere eucharistieviering gehouden. Tijdens deze viering, waarin de 
pastores Huub spaan en Thijs van Zaal zullen voorgaan, kan ieder die dat wil 
de gemeenschappelijke ziekenzalving ontvangen.
in het sacrament van de ziekenzalving ervaart de mens, dat God op een bijzondere 
wijze bij ons wil zijn. in de levensfase van het ouder worden of ziek zijn, in tijden van 
pijn en moeite, kan een mens extra kracht en bemoediging ontvangen om vrede met 
zichzelf, zijn situatie en zijn omgeving te hebben. dit sacrament ontvangen te midden 
van de gemeenschap, is een duidelijk signaal, dat die gemeenschap wil delen in wat 
de medemens zorgen geeft. ieder mag zich uitgenodigd voelen voor deze bijzondere 
viering. ook familieleden of belangstellenden zijn van harte welkom. na de viering 
wordt er een kopje koffie geschonken.  
voor meer informatie: lia rietveld tel. 0348 -561934

taizé viering in 
Linschoten
Zondagavond 27 oktober wordt vanaf 
19.30 uur in 't kruispunt weer een 
oecumenisch avondgebed in de stijl 
van taizé gehouden. Het avondgebed 
wordt gekenmerkt door samenzang, 
bijbellezing, gebed en stilte. Met elkaar 
zingen we bekende en minder bekende 
liederen uit taizé.
Het thema is 'Gerechtigheid' naar een 
tekst uit lucas 18: 9-14.
de viering is voorbereid door de 
oecumenische werkgroep linschoten.
Medewerking wordt verleend door  
Cees de Heer, piano.

Sponsordiner
Het Hospice in oudewater gaat verhuizen. 
op 1 januari 2020 hopen zij hun gasten 
te kunnen ontvangen in het nieuwe onderkomen 
aan de Kerkwetering te oudewater.
Voor het nieuwe Hospice hebben zij financiële steun nodig.
om dit te bereikten organiseert stichting vrienden van het Hospice oudewater op 
donderdag 7 november een sponsordiner in restaurant Hex, Markt oostzijde 14,  
3421 ae oudewater. de prijs voor het viergangen diner bedraagt e 49,- per persoon, 
exclusief drank. de opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan het nieuwe 
Hospice te oudewater.
er is plaats voor 55 personen, dus meldt u snel aan want toewijzing geschiedt op 
volgorde van aanmelding en vol = vol. aanmelden kan tot uiterlijk 25 oktober per mail 
heindio@kpnmail.nl, per app of telefonisch 06-46250712.
"wij verwelkomen u graag op 7 november, aanvang 18.30 uur."
namens stichting vrienden van het Hospice oudewater; ria Pollemans,  
Hein dionisius, adri boere, roelofien de ridder, aad de Greef, ineke raaijmakers.

opening van de 
Vakantiebijbelclub 
dagen met een 
theatervoorstelling
Zondag 20 oktober komt Carla Vis 
naar de pKn gereformeerde Kerk in 
Waarder om de Vakantie bijbel Club 
af te trappen. de dienst zal om  
09.30 uur in de ochtend zijn. 
Het thema dit jaar is 'schatrijk'.
de theatervoorstelling kenmerkt zich 
door vlot spel, humor, afwisseling in 
poppen en decor, muziek, geluids-
effecten, belichting en een duidelijke 
christelijke boodschap.  
kortom: boeiend voor jong tot oud!
Maandag 21 oktober (van 10.00 tot 
12.00 uur) en dinsdag 22 oktober  
(10.00 tot 12.30 uur) zijn de  
vakantie bijbel Club dagen in de Pkn 
Gereformeerde kerk waarder, dorp 24.
alle kinderen van de basisschool zijn van 
harte welkom!

Dorcas Voedselactie 
'omdat we om hen geven'
op zaterdag 9 november wordt in 
linschoten bij boon's supermarkt de 
dorcas Voedselactie gehouden.  
Van 3 tot en met 10 november 2019 
vindt deze actie op vele locaties in 
nederland plaats. Vrijwilligers zamelen, 
samen met consumenten, producten en 
geld in voor de allerarmsten in albanië, 
Moldavië, oekraïne en Roemenië.
dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. veel van hen leven  
teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege 
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. de ontvangers van een 
pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma 
van dorcas. de organisatie helpt ook door in de omgeving van de ontvangers van de 
pakketten mensen te zoeken die op hen kunnen letten en praktisch kunnen 
ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van dorcas op 
den duur niet meer nodig.
vrijwilligers delen in boon's supermarkt voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. 
Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. klanten van de 
supermarkten kopen een extra product en geven dat af aan de vrijwilligers. daarna 
wordt alles gesorteerd. de pakketten worden met vrachtwagens naar de plaats van 
bestemming gebracht. een partnerorganisatie brengt de pakketten vervolgens bij de 
juiste mensen.

Vermiste dieren
oudewater
Hekendorperweg - teun; kater, 19-6-2016. 
Cypers rood zonder witte plekken.

Gevonden dieren
driebruGGen
schoolstraat - Poes. lapjeskat, witte pootjes.
linsCHoten
vaartkade noordzijde - Poes, 6 maanden. 
lapje, veel wit, bruin, rood.
MontFoort
Poes, jong. bruin/zwart pootjes wit.
n204 - kater. rood
joop westerweelstraat - lapjespoes, brede witte 
streep boven de ogen, snuit, borst, buik en 
pootjes wit, rug grijs-cypers gestreept met rood.
n228, bij Hmpaaltje 20.1 - Poes. volledig wit

Vanaf het eerste uur zijn zeven hulpverleners betrokken bij de Vrijwillige 
Hulpdienst Haastrecht en omgeving. Zij werden afgelopen zaterdag hiervoor in 
het zonnetje gezet. als trouwe vrijwilliger zijn zij 25 jaar lang actief en geven 
gehoor aan verzoeken om hulp.
allereerst werd voorzitter annette bos door penningmeester lia Maijenburg 
gehuldigd. Zij overhandigde haar een mooi cadeau en bloemen. Vervolgens 
werden bets van der bas, annette bos, bets van drimmelen, joke de Weger, 
Wim boere, Harry snel en joop van der Vlist door de voorzitter toegesproken 
en in de schijnwerpers gezet. Zij sprak haar waardering uit voor hun tomeloze 
inzet. ook voor hen een cadeau en bloemen.

dit vond op zaterdag 12 oktober  
in het Geref. verenigingsgebouw plaats 
tijdens de receptie van de 25 jarige 
vrijwillige Hulpdienst.
voorzitter annette bos stond even stil bij 
het ontstaan en de geschiedenis van de 
Hulpdienst. vervolgens droeg zij het 
mooie gedicht ‘Met je handen’ voor. 
Hierin werd precies verwoord waar de 
Hulpdienst voor staat. Het bieden van de 
helpende hand om de zelfredzaamheid 
van ouderen, zieken en andere hulp-
behoevenden te bevorderen.
er zijn nu dertig vrijwilligers die hun 
diensten aanbieden. Maar ze deed gelijk 

een oproep om deze groep uit te breiden. 
de hulpvraag wordt groter dus nieuwe 
vrijwilligers zijn welkom.

Wethouder Janette Hofman
wethouder janette Hofman (lokaal op 1) 
had lovende woorden voor de inzet van alle 
vrijwilligers. Ze vond het geweldig dat dit 
werk met zoveel mensen gedaan kan 
worden. “Het geeft aan dat je van mensen 
houdt en respect voor ze hebt”. vervolgens 
overhandigde ze de voorzitter namens de 
gemeente een cheque van 50 euro.
als afsluiting werd de hulpverleners nog 
een heerlijk buffet aangeboden.

Zeven jubilarissen vanaf het eerste uur hulpverlener

Vrijwillige Hulpdienst Haastrecht  
en omgeving viert 25-jarig bestaan door Cees Reichard
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Wine &
Bubbels

Gezellig borrelen met familie, 
vrienden of collega’s?

Kom naar onze sfeervolle 
wijnbar ‘Wine&Bubbles’

High-tea
Shared dinner
Wijnproeverijen 
Borrelen tot 35 personen

OOK VOOR:

WWW.HOTELMONTFOORT.NL
T 0348 470 040

Wine 

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd
in Mazda• Reparatie

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

15 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor nog meer occasions op:
www.autobedrijfvandam.nl

Audi A4 4-drs - airco - 2.0 TFSi S edition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 € 9.990,-
Ford C-MAX 5-drs - airco - automaat/hybride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 13.400,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 7.990,-
Nissan Leaf 5-drs - airco - automaat - elektrisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 € 19.990,-
Skoda Citygo 5-drs - airco - trekhaak - navigatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 € 6.900,-
VW Golf GTE 5-drs - airco - automaat/hybride panorama dak   . . . . . . . . . 2016 € 23.750,-

Wij doen alles voor uw auto

VERKOCHT
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GEZOCHT:MONTEUR!
m/v

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.

Riet gefeliciteerd met het

40-jarig bestaan van De Dijketelg
Goof Arreman
Leen van Dam
Jaap van Dijk
Jos van Domburg
Gerard Gerritsen
Alex van Heemskerk
Leo Henkes
Bep Hoogenboom
Nico Hoogenboom
Hans Koeman
Albert Koomans
Henk Nagtegaal
Cees Nederend

Frans Oosterlaken
Theo Oosterlaken

Arie Sluijs
Hans Sluijs

Theo Spanenburg
Hans Spruit

Ton Spruit
Ton van der Stel
Anton van Vliet

Leo van Vliet
Wiro van de Werf
Martin van Zuilen

de jongens van Biljartvereniging De Dijketelg

NIEUW BIJ OZV:

 WINTERZWEMMEN
Wilt u deze herfst en winter ook op 
donderdagmorgen van 10 tot 11 uur 

zwemmen in H2O te Harmelen?
Mail dan naar info@ozvoudewater.nl 

bel naar Jan Hoogenboom, 06-53543411 
of meldt u aan via www.ozvoudewater.nl

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk Oudewater
dankt de sponsors en alle betrokkenen 

die het benefietconcert van
The Outlaws
van 6 oktober jl. in 

partycentrum De Klepper 
mogelijk hebben gemaakt

SCHAATSEN BIJ SVO
‘Winter is coming’

We zijn vanuit Oudewater en omgeving weer met SVO aan het 
schaatsen op de Vechtse Banen in Utrecht. In groepen wordt 

getraind om een goede schaatstechniek te leren, te verbeteren en 
onderhouden. Dit onder leiding van ervaren trainers, natuurlijk in 

een gezellige sfeer en in de gezonde buitenlucht!
VOOR JONG TOT OUD, VOOR BEGINNERS TOT GEVORDERDEN,

GOED VOOR CONDITIE, COÖRDINATIE EN LENIGHEID
Interesse?  toerschaatsen@svooudewater.nl

SVO kent de volgende schaatsgroepen: 
vrijdag 16.30-17.30 uur  en zaterdag 07.00-08.00 uur 

en woensdag 21.00-22.00 uur (woensdag geen trainer).
Met de jeugd gaan we met eigen bus vanuit Oudewater en Montfoort 
op zaterdagavond 18.45-19.45 uur. Interesse? Meldt u dan aan!

  jeugdschaatsen@svooudewater.nl

Dagactiviteiten
Woensdag 16 oktober
10.00 Geheugentraining tuinzaal
14.30 Bingo tuinzaal
19.00 Creasoos tuinzaal
Donderdag 17 oktober
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO/PCOB Tuinzaal
Vrijdag 18 oktober
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 19 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
 met 40 tot 60 motorveteranen

met motor bij entree en terras, 
... kijken en fotomoment ...

14.30 Rythm and friends zangkoor tuinzaal
Zondag 20 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 21 oktober
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor tuinzaal
Dinsdag 22 oktober
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook- / bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen Hét aDres voor ...

onDerDelen, fietsreparaties, 
elektriscHe, nieuwe en geBruikte fietsen!

  06-38559746
AAngepAste Openingstijden 

ma-vrij 19.30 - 20.30 uur
za 09.00 - 16.00 uur

www.debruynfietsen.nl

Wilier Owners Day / Test Day
Zaterdag 19 oktober van 09.30 - 15.00 uur

Wat kan je verwachten:
• Gezamenlijke toertocht van ± 50 km

om 09.30 uur 
• 50% korting op diverse fietskleding en 

accessoires op=op!
• 30% korting op alle fietsschoenen
• BBB en Lazer helmen 50% korting op=op!
• Diverse overjarige mountainbikes en 

racefietsen.
• Hele dag nieuwe Wilier fietsen

te testen en te bewonderen
• Hapjes en drankjes aanwezig.
Iedere wielerfan is welkom!

Nieuwenhuizen

Erkend dealer van:
Gazelle • Cortina

Giant • Koga
EbikeDasOriginal
Wilier • Colnago

Alpina

Utrechtse straatweg 41  •  3421 GM Oudewater  •  0348-562317
www.biketotaal-nieuwenhuizen.nl

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Oorlog
Volgend jaar herdenken we dat DE oorlog 75 jaar geleden ten einde 
kwam. Wij denken hier, dat die oorlog zich vooral in Centraal- en 
West-Europa afspeelde. Nu was ik de afgelopen weken in Noorwegen 
op vakantie, met de postboot langs de kust. Van Bergen tot Kirkenes, 
vér boven de poolcirkel op korte afstand van Moermansk. De meesten 
van ons zullen nog wel weten dat dat een belangrijke Russische haven 
was (en is), ook in de koude oorlog. Maar tijdens die reis ben ik er 
achter gekomen, dat met name in Noord-Noorwegen DE oorlog ook 
verschrikkelijk heeft huisgehouden.
Noorwegen, destijds een erg arm land, werd vanwege al die door de 
warme golfstroom ijsvrije havens onder de voet gelopen. Het front 
van de oorlog verplaatste zich al snel naar de grensrivier met Rusland 
en liep daar tegen het Russische leger op. Er waren destijds 160.000 
Duitse soldaten gelegerd in een stadje met 10.000 inwoners.
In 1943 begonnen de Russen op te dringen. 1000 (!) keer luchtalarm, 
328 bombardementen. Toen het front steeds dichterbij kwam 
vluchtten de nog resterende inwoners naar een mijncomplex in de 
buurt waar ze in erbarmelijke omstandigheden maandenlang in de 
mijntunnels leefden. Er werden elf kinderen geboren in die 
mijntunnels. Wat niet plat gebombardeerd was werd door het 
terugtrekkende Duitse leger in brand gestoken, in heel Finnmarken 
(de noordelijkste provincie van Noorwegen).
Uiteindelijk was Kirkenes de eerste plaats in Noorwegen die bevrijd 
werd. Door de Russen natuurlijk. Er stonden nog dertien huizen 
overeind. Vervolgens kwam de Koude Oorlog. Tussen de Sovjetunie in 
het Oosten en het ‘vrije’ Westen. Een verwarrende situatie voor de 
plaatselijke bevolking toen die bevrijders ineens weer vijanden 
(moesten) worden.
Dat besef is daar in dat uiterste puntje van Europa dan ook nooit 
goed doorgedrongen. Aan weerszijden van de grens met Rusland is 
een soort ‘vrijhandelszone’ ingesteld. Niet te breed natuurlijk, maar 
nog steeds bestaand. De inwoners van die zone kunnen zonder 
probleem in Kirkenes boodschappen doen. En dat doen ze dan ook in 
grote getale. De supermarkt in Kirkenes heeft de hoogste omzet in 
luiers in heel Noorwegen. Niet omdat er daar zoveel kinderen zijn, 
maar vanwege de kwaliteit van de luiers, die er toch net iets beter is 
dan in Rusland.
En ook in dat uiterste puntje van Europa, zo bleek op de dag van ons 
bezoek, wappert de regenboogvlag. Er was op de dag van ons bezoek 
een internationale gay pride, met bezoekers ook uit Rusland. 
Het was een leerzame, maar vooral ook erg mooie vakantie.
Trudie Scherpenzeel

Grenslandmuseum Kirkenes. Mensen op de vlucht voor de oorlog

door Aad Kuiper

BLIK op ...

OUDEWATER

Wens je meer te weten 
of een rechtsvormwijziging 
voor jou interessant is?
Neem dan contact met me op 
via cees@planje.nl
of 06-12749721

Welke jas?
Het is oktober, de dagen worden korter, het weer 
wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
Ja, de zomer is nu echt voorbij. In de herfst ben ik  
‘s ochtends altijd weer aan het twijfelen: wat trek ik aan?
‘s Ochtends is het al zo koud dat een winterjas wel het 
minste is wat ik verlang, maar als ‘s middags eenmaal 
het zonnetje doorbreekt dan zweet ik peentjes in dat  
eskimotenue. Gelukkig is daar altijd nog de tussenjas.

Bij een ondernemer speelt ook in het najaar de vraag: 
heb ik wel de juiste (fiscale) jas aan?
Niet alleen vanwege het feit dat in oktober het te 
verwachten resultaat zichtbaar wordt, 
maar ook vanwege de voorgestelde wetswijzigingen 
die tijdens Prinsjesdag zijn aangekondigd.
Ook dit jaar zijn er weer diverse wijzigingen voorgesteld 
die van belang zijn voor de vraag of je moet kiezen voor 
een eenmanszaak of een BV.
De tarieven in de inkomstenbelasting en vennootschaps-
belasting wijzigen, de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd 
en de meeste aftrekposten kan je niet meer tegen het 
hoogste tarief van de inkomstenbelasting aftrekken.
Het is niet eenduidig te stellen bij welke winst je van jas 
moet wisselen, dit is per geval verschillend. 
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een tussenjas: een 
combinatie van een VOF of (stille) maatschap met een BV.

Eerste bijeenkomst Women in Business 
Oudewater meer dan geslaagd

Enigszins gespannen, dat geeft Nel 
ruiterlijk toe, want het was de eerste keer 
dat ze zo’n grote groep mensen 
toesprak, was zij begonnen aan het 
openingswoord van deze eerste 
bijeenkomst die door WBO werd 
georganiseerd. Maar allengs ging het 
haar gemakkelijker af en ze oogstte dan 
ook een gemeend applaus voor haar 
enthousiaste en heldere verhaal. 
Er komen nog veel meer avonden van dit 
in korte tijd al behoorlijk groot geworden 
ondernemersnetwerk voor vrouwen; 
de volgende is gepland op 25 november 
met als uitdagende titel ‘Sparkling Pitch’.
“We willen zoveel mogelijk vrouwen uit 
Oudewater en omgeving bij elkaar 
brengen”, vertelt Nel van Leeuwen, 
voorzitter van deze jonge club, de 
volgende dag. Zelf runt ze al dertien jaar 
een administratiekantoor - Nel’s Offi ce - 
en vroeg zich vorig jaar af waarom er in 
Oudewater niet zo’n club van vrouwelijke 
ondernemers was zoals in omliggende 
plaatsen. Vorig jaar heeft ze eens bij wat 
vrouwelijke ondernemers rondgevraagd 
of ze ook zoiets in Oudewater zagen 
zitten? Daar kreeg ze veel positieve 
respons op.
Eind 2018 kwam een aantal 
medestanders voor het het eerst bij 
elkaar; korte tijd later besloten ze tot de 
oprichting van Women in Business 
Oudewater. Waarom? “We kunnen 
elkaar helpen, inspireren, problemen (h)
erkennen en vervolgens tips geven en 
ontvangen, met elkaar sparren en, ook 
heel belangrijk, we kennen dan 

ondernemers dichtbij die we misschien 
wel eens nodig zouden kunnen hebben. 
En daarom willen we zo veel mogelijk 
vrouwelijke ondernemers met elkaar in 
contact brengen. Via social media, 
van horen vertellen en een paar weken 
geleden via De IJsselbode hebben we al 
heel wat mensen bereikt. En gisteren 
was onze eerste bijeenkomst in het 
Muziekhuis; dat is hier een mooie 
locatie voor. Na mijn openingswoord 
waarin ik o.a. de andere bestuursleden 
heb voorgesteld, heeft iedereen de 
gelegenheid gehad om even met elkaar 
te praten. Eigenlijk was nog niemand 
uitgepraat, maar het volgende 
programmapunt was ook belangrijk: 
Laura Bellai, van het boek ‘Is de 
succesvolle zakenvrouw Rocky in een 
rokkie?’, hield een leerzame en boeiende 
presentatie. Na afl oop bleven heel wat 
mensen nog vrij lang hangen: gezellig 
netwerken. Ik vond het een geslaagde 
avond en kreeg heel wat positieve 
reacties via Facebook.”

Alle ondernemers
krijgen ermee te maken
“Er blijken heel wat vrouwelijke 
ondernemers in Oudewater en 
omgeving te zijn; vrouwen die al heel 
lang ondernemen en starters in heel 
uiteenlopende bedrijfstakken, en dan ook 
nog met of zonder personeel. Echt heel 
divers. We zijn van plan om zo’n vijf 
bijeenkomsten per jaar te organiseren, 
want, hoe verschillend ook, er zijn 
onderwerpen die eigenlijk iedere 

ondernemer aangaan. Onderwerpen als 
maatschappelijk ondernemen, 
verzekeringen en het broodfonds, 
effi ciënt ondernemen, zorgen voor 
balans in het werk en je thuissituatie 
(je kunt beide taken serieus nemen; 
wij vrouwen zijn vaak multitaskers) 
en bijvoorbeeld sociale media. 
Onze vereniging kan voor iedereen een 
steuntje in de rug zijn. We hebben dan 
ook gekozen voor een bestuur dat een 
weerspiegeling is van de leden. Wat wij 
willen is alle vrouwelijke ondernemers 
verbinden, want verbinden versterkt.”

“Er waren maar liefst 65 vrouwen en we hebben nu al rond de 50 leden, terwijl 
we nog maar net aan de weg zijn gaan timmeren. En met een enorme en 
boeiende verscheidenheid aan beroepsgroepen; het was echt een heel geslaagde 
avond!” vertelt voorzitter Women in Business Oudewater Nel van Leeuwen.

Wandelconcert kamermuziekfestival 
Oudewater opnieuw bewonderenswaardig

Het ‘wandelconcert’ van het kamer-
muziekfestival Oudewater dat 
uitgevoerd werd door het Berlage 
Saxophone Quartet op drie 
uiteenlopende locaties was op alle 
fronten bijzonder aantrekkelijk. 
De uitvoeringen van werken van 
Bach, Piazolla, Pärt, Schulhoff en 
Gershwin waren om heerlijk van te 
genieten; van ingetogen tot uitbundig.
De drie locaties, achtereenvolgens 
de St. Franciscuskerk, de Grote of 
St. Michaëlskerk en de schitterende 
ruimte bij Arco Architecten waren 
uitstekend geschikt voor de prachtige 
muziek. Met achteraf een glaasje wijn 
van Grandi Vini. En dit alles was nog 
gratis ook. Dat hier niet meer mensen 
op afkomen blijft enigszins verbazing-
wekkend, maar met een dergelijk 
kleinschalig en oprecht geïnteresseerd 
publiek, 70, 80 mensen, was het wel 
bijzonder sfeervol. Als de andere 
concerten op vrijdag, zaterdag en zondag 
net zo goed waren, en, de reputatie van 
Podium Oudewater en Marit Vliegenhart 
kennende, zal dat ongetwijfeld het geval 
geweest zijn, hebben velen weer kunnen 
genieten van veel diverse soorten 
ongetwijfeld goed uitgevoerde muzikale 
hoogstandjes.
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

HET ADRES VOOR VERKOOP,

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN 

UW WINTERBANDEN!

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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  

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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

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

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

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

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

Het koor van Engelen moge u ontvangen

In dierbare herinnering
Met grote droefheid, hebben wij, leden van het 

R.K. Kerkkoor St. Caecilia, van de 
St. Franciscuslocatie van de Pax Christi Parochie 
te Oudewater, kennis genomen van het overlijden 

van ons koorlid en vriend

Dhr. Adri Stijnman
Vanaf 1949 lid van ons kerkkoor.

Adri heeft dus 70 jaar de Heer lof toegezongen.
In 1999 is hij onderscheiden met de  

Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia’

Psalm 42 Heer, laat mij voor uw altaar komen,
 Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd
 Heer reken mij onder uw vromen,
 Onder uw hoede is mijn ziel verheugd.

Verdrietig zijn we om de leegte, die hij achterlaat.
Dankbaar zijn we, dat wij zo lang van hem en van 

zijn zangkwaliteiten hebben mogen genieten.
Gedurende 55 jaar is hij een trouw lid 

van ons koor geweest.
Helaas moeten wij nu afscheid nemen van

Adri Stijnman

Zangvereniging 
‘De Banier’ 
Oudewater

Rust nu maar uit,
Je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Wij hopen nu dat je de rust is gegeven.

Door de tranen van dit uur sluipt de glimlach van 
de herinnering. De fijne uren en momenten met 

een goed mens. Dank voor alles wat je ons bracht. 
Nu gaan was jouw wens

Hendrikus Wilhelmus Mayenburg
Henny

weduwnaar van Riek Mayenburg - Vermeulen

* 16 juni 1937 † 13 oktober 2019

Arnold en Maria
Susanna en Christoph
Sophie

Hans en Vera
Tom en Anne
Romy

Tilly en Jan
Daisy
Daan

De begrafenis heeft op 21 oktober in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Mayenburg

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard.

Dona la pace Signore a chi confi da in Te
(Geef vrede Heer aan wie in U gelooft)

Na een leven vol muziek en kunst is gesterkt door 
zijn geloof en voorzien van het Heilig Sacrament 

der Zieken vredig heen gegaan

Adri Stijnman
Adrianus Johannes

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifi ce

* Oudewater, † Gouda,
 1 maart 1929 9 oktober 2019

Jan † en Corrie
Dré † en Corrie
Corrie † en Hans †
Koos en Gerda
Wim en Ali
Neven en nichten

De Eucharistieviering voor Adri vindt plaats op 
dinsdag 15 oktober om 14.00 uur in parochiekerk 
St.  Franciscus van Assisië, Kapellestraat 15 te 
Oudewater. Aansluitend is er in de kerk een 
samenzijn en gelegenheid tot condoleren.

Rond 16.30 uur begeleiden we Adri naar crematorium 
IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Stijnman

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard.

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050



PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 15 OKTOBER 2019

 Dinsdag 15 oktober 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

Agenda
•	 Vergadering Forum Samenleving

maandag 28 oktober om 20.00 uur

•	 Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur 
in	het	stadskantoor,	Waardsedijk	219

	 Aanmelden:	0348-428473	(wethouders	Duindam,	Kok	en	Lont) 
en	0348-428622	(burgemeester	Verhoeve) 
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl

•	 Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

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

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

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

Ingekomen 
aanvragen/meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Noorder-Kerkstraat	16 

in Oudewater
	 het	plaatsen	van	zonnepanelen,
	 ingediend	op:	05-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4696347

APV/Bijzondere wetten
•	 Leeuweringerstraat	8	 

in Oudewater
	 het	organiseren	van	een	

incidentele festiviteit  
op	12	oktober	2019,

	 ingediend	op:	01-10-2019,	
dossiernummer: 1922617

•	 Rodezand	31	in	Oudewater
	 het	plaatsen	van	een	container	
van	5	tot	18	oktober	2019,

	 ingediend	op:	03-10-2019,	
dossiernummer: 1922657

•	 Noord-Linschoterzandweg	53	
in	Snelrewaard	/	Noord-
Linschoterzandweg	53A	 
in	Snelrewaard

	 het	organiseren	van	een	
knotdag	Lange	Linschoten	 
op	16	november	2019,

	 ingediend	op:	08-10-2019,	
dossiernummer: 1922670

Besluiten/beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Noorder-Kerkstraat	16 

in Oudewater
	 het	plaatsen	van	zonnepanelen,
 besluit: vergunningvrij  
op	08-10-2019,	 
dossiernummer:	OLO4696347

•	 Hekendorpse	Buurt	95 
in Hekendorp

	 het	realiseren	van	een 
nieuw bijgebouw voor een  
Bed	&	Breakfast-deel	 
en	een	machineopslag-deel,

	 beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4590149

Recycleweek
Deze week is Nationale Recycleweek!
Welkom op de Milieustraat; hier wordt jouw 
afval gescheiden ingezameld en gerecycled.’

Geen aanvragen reisdocumenten
Vanwege de vervanging van de reisdocumenten-apparatuur 
is het niet mogelijk op woensdag 20 november paspoorten 
en identiteitskaarten aan te vragen. Het ophalen van een 
eerder aangevraagd reisdocument is wel mogelijk.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater 
Woerden hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
op te heffen aan de Molenwal ter hoogte van huisnummer 2.
Wilt	u	het	besluit	inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. 
Het	besluit	ligt	van	17-10-2019	tot	28-11-2019	ter	inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als	belanghebbende	kunt	u	binnen	zes	weken	na	de	publicatiedatum	een	
bezwaarschrift	indienen.	Meer	details	over	hoe	u	bezwaar	kunt	maken	vindt	
u	in	het	verkeersbesluit.

Ontwerp 
bestemmingsplan 
‘Waardsedijk 19’
Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	
gemeente Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van 
de	Wet	 ruimtelijke	 ordening	 bekend	 dat	 het	 ontwerp	
bestemmingsplan ‘Waardsedijk 19” wordt voorbereid. 
Op deze aanvraag is de coördinatieregeling overeen-
komstig artikel 3.30 Wro en artikel 2 en 4 van de coördi-
natieverordening Oudewater 2010 van toepassing. 
Dit	betekent	dat	de	ontwerpvergunning	en	het	ontwerp-
bestemmingsplan tezamen worden voorbereid.
Zowel	 het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 als	 de	 ontwerp	
omgevingsvergunning ligt van 16 oktober tot en met 
26 november 2019 ter inzage.
De	plannen	voorzien	in	het	herinrichten	van	het	perceel	
achter	Waardsedijk	19.	Het	gaat	om	het	graven	van	een	
natuurvijver,	het	graven	en	dempen	van	een	scheiding-
sloot,	 het	 ophogen	 van	 het	 terrein	 en	 het	 herinrichten	
van	het	perceel	met	gebiedseigen	beplanting.
Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevings-
vergunning zijn vanaf 16 oktober 2019 te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.
oudewater.nl.	De	plannen	zijn	tevens	in	te	zien	op	het	
stadskantoor	in	Oudewater,	telefoon	14	0348.
Gedurende	 de	 ter	 inzage	 termijn	 van	 6	weken	 is	 het	
mogelijk	voor	een	ieder	om	schriftelijk	een	zienswijze	in	
te	 dienen	 tegen	 het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 en	 de	
ontwerp omgevingsvergunning. De zienswijzen kunnen 
worden gezonden aan de gemeenteraad van de 
gemeente	 Oudewater,	 Postbus	 100,	 3420	 DC	
Oudewater.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen 
met	M.S.M.	van	Kats,	beleidsadviseur	ruimtelijke	ontwik-
keling	via	het	telefoonnummer	0348-428563.

Vaststelling 
bestemmingsplan 
Landelijk gebied 
Hekendorp en Papekop 
1e herziening
Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	
gemeente Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van 
de	Wet	ruimtelijke	ordening	bekend	dat	de	gemeente-
raad	26	september	2019	het	bestemmingsplan	‘Landelijk	
gebied	 Hekendorp	 en	 Papekop	 1e	 herziening’	 met	
identificatienummer	NL.IMRO.0589.	 lghenp1eherz-VA01	
gewijzigd	heeft	vastgesteld.
Plangebied en doel
Het	 plangebied	 beslaat	 het	 gehele	 geldende	 gebied	
van	het	bestemmingsplan	 Landelijk	gebied	Hekendorp	
en	 Papekop	 uit	 2018.	Op	 18	 oktober	 2018	 heeft	 de	
raad	het	bestemmingsplan	‘Landelijk	Gebied	Hekendorp	
en	Papekop’	gewijzigd	vastgesteld.
Bij	 de	 vaststelling	 van	 het	 bestemmingsplan	 heeft	 de	
raad besloten om de verbodsbepaling voor de teelt van 
ruwvoedergewassen te laten vervallen.
Op	5	maart	jongstleden	hebben	Gedeputeerde	Staten	
van	Utrecht	besloten	een	proactieve	aanwijzing	te	geven	
om een bestemmingsplan vast te stellen dat voldoet  
aan	het	provinciaal	beleid	in	de	Provinciale	Ruimtelijke	
Verordening	(PRV).
Wijzigingen
Naar	aanleiding	 van	het	ontwerp	bestemmingsplan	 is	
bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren 
gebracht.	Die	is	beantwoord	in	de	nota	van	zienswijzen.	
De	ingekomen	zienswijze	heeft	geleid	tot	een	tekstuele	
aanpassing	 van	 het	 bestemmingsplan.	De	wijzigingen	
zijn	opgenomen	in	de	Staat	van	Wijzigingen.	Die	zijn	in	
de stukken te raadplegen.
Ter inzage
Het	plan	en	de	bijbehorende	stukken	liggen	 ter	 inzage	
van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019. 
U kunt de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl 
en	op	www.oudewater.nl.	Daarnaast	kunt	u	het	plan	en	
bijbehorende	relevante	stukken	tijdens	openingstijden	in	
de	 ontvangstruimte	 van	 het	 stadskantoor	 aan	 de	
Waardsedijk 219 in Oudewater inzien.
Beroep instellen
Belanghebbenden	 die	 tijdig	 hun	 zienswijze	 bij	 de	
gemeenteraad	hebben	ingediend	en	belanghebbenden	
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 
geen	zienswijze	tegen	het	ontwerp	hebben	ingediend,	
kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging 
(beroepstermijn)	 tegen	 het	 vastgestelde	 bestemmings-
plan	 beroep	 instellen	 bij	 de	 Afdeling	 Bestuursrecht-
spraak	van	de	Raad	van	State.	Beroepschriften	moeten	
worden	gericht	aan	de	afdeling	Bestuursrechtspraak	van	
de	Raad	van	State,	postbus	20019,	2500	EA,	Den	Haag.
Schorsing
Het	indienen	van	een	beroep	schorst	de	werking	van	het	
bestemmingsplan	niet.	Om	dit	 laatste	 te	bereiken,	 kan	
gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om 
voorlopige	 voorziening	 (schorsing)	 worden	 ingediend	
bij	 de	 voorzitter	 van	 de	 Afdeling	 Bestuursrechtspraak	
van	de	Raad	van	State.
Voor	zowel	het	indienen	van	een	beroepschrift	als	een	
verzoek	op	voorlopige	voorziening	zal	de	griffier	 van	
de	Afdeling	Bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State	
een	griffierecht	(kosten)	in	rekening	brengen.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na 
afloop	van	de	beroepstermijn,	tenzij	binnen	deze	termijn	
naast	 een	 beroepschrift	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	
voorziening is ingediend.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen 
met	 M.S.M.	 van	 Kats,	 beleidsadviseur	 ruimtelijke 
ontwikkeling	via	het	telefoonnummer	0348-428563.

•	 Kerkwetering	11	in	Oudewater
	 het	verbouwen	van	een	
vrijstaande	woning	tot	hospice,

	 besluit:	verleend	op	08-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4568705

•	 Lijnbaan	40	in	Oudewater
	 het	bouwen	van	een	nieuwe	
schuur	en	overkapping,

 besluit: vergunningvrij  
op	03-10-2019, 
dossiernummer:	OLO4671603

•	 Waardsedijk	193 
in	Snelrewaard

	 het	revitaliseren	van	een	
woonhuis,

	 besluit:	verleend	op	07-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4465533

•	 Kastanjeweg	4	in	Oudewater
	 het	uitbreiden	van	de	
bedrijfshal,

	 beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4603513

APV/Bijzondere wetten
•	 Rodezand	48	in	Oudewater
	 het	organiseren	van	een	

optreden van de band Hippz 
in café Tante Pietje op 
14	december	2019,

 besluit: melding geaccepteerd 
op	03-10-2019, 
dossiernummer: 1922528

•	 Binnenstad	Oudewater
	 het	ophangen	van	
sfeerverlichting,

	 besluit:	verleend	op	03-10-2019,	
dossiernummer: 1922587

Besluit hogere waarden geluid
•	 Kerkwetering	11	in	Oudewater
	 het	verbouwen	van	een	
vrijstaande	woning	tot	hospice,

	 besluit:	verleend	op	08-10-2019,	
dossiernummer:	OLO4568705
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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 14 oktober t/m 20 oktober 2019. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 6.18 3.091+1 GRATIS 

 Wagner 
Big City 

pizza
  2 dozen , 

 combineren 
mogelijk 

  Alle Jan 
pannenkoeken 

of po� ertjes  
 per pak 

 1.99

 0.99

_

_
 3.39

1.69 50% KORTING *

3.15

5.22 2.49 Coop koeken 
gevulde koek, appelsterren, sneeuwwafels,  
aardbeiengebak, vruchtengebak, gangmakers, 
pindakoeken of roomboter stroopwafels
3   pakken à 200-380 gram ,  combineren mogelijk 

3 STUKS

1.39
Sperziebonen
500 gram los

   Lay’s fl at of 
light chips

2 zakken à 170/225 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

2.38

2.98 1.99

5.67

8.97 5.-

 Johma brood- 
en toastsalades 

 3 bakjes à 175 gram 
 m.u.v. farmersalade

combineren mogelijk 

3 STUKS

1.30

1.52 0.99

 Scharrel-
kipfi let 
 per 100 gram 

Coop 
ambachtelijke 

tompoucen 
 per 4 stuks verpakt 

 3.00 2.25 25% KORTING 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 14 oktober t/m 20 oktober 2019. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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DORPSHUIS ONS DORP
TE POLSBROEK

WOENSDAG 23 OKTOBER, 10.00 UUR

GRATIS TOEGANG - WWW.DOORDUYNMODE.NL

Tijdelijk veranderde een van de zaaltjes in het Zalencentrum - niet de echte 
kerkzaal uiteraard - in een Energie Café. Maar, hoewel energieverbruik en de 
besparing daarvan de laatste jaren in de media veel aandacht krijgen, en ondanks 
voorgaande drukbezochte avonden, bleef de opkomst deze keer vrij beperkt.
En dat geldt ook voor het Energie Café dat twee dagen eerder plaatsvond in 
Hekendorp. Wellicht moeten ze nog een poging wagen, want het thema ‘
woning isoleren’, zal voor veel inwoners van Oudewater en dus ook Hekendorp, 
fi nancieel en milieubewust gezien, vast wel interessant zijn.

Hoe de AED in Snelrewaard 
belandde
Terwijl de AED’s in sommige gemeenten als paddenstoelen uit de grond schoten, 
maar dan aan de muren, mislukten er ook heel veel acties om zo’n apparaat in 
een buurt te realiseren. Ook in Oudewater neemt het zo’n vaart nog niet. Hoewel 
…, in een kleine wijk aan de rand van Oudewater voerden ze handig actie en 
hebben ze het voor elkaar. Daar hangt nu, midden in de wijk, een AED.

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

Op de site van de Hartstichting valt te 
lezen: ‘Een AED, een Automatische 
Externe Defi brillator, is een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. 
Dit gebeurt door het geven van een 
elektrische schok. Bij een hartstilstand 
staat het hart meestal niet helemaal stil. 
Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden 
heel snel en chaotisch geprikkeld, 
waardoor ze niet meer samentrekken. 
Dit heet ventrikelfi brilleren. Een AED is 
dan nodig om het hart te resetten en 
weer normaal te laten kloppen. 
Dit resetten noemen we defi brilleren.’
“Het is goed dat er aandacht aan deze 
actie wordt geschonken, want er moeten 
meer altijd beschikbare AED’s komen”, 
menen Lisette Schaap en Ynnit de Jong 
van de werkgroep Hartslagnu 
Oudewater. Hoe de actie in Snelrewaard 
een succes is geworden willen ze daarom 
graag delen met anderen. Ze vertellen 
hun verhaal: “Het is een kwestie van 
goed informeren over wát je wil en hóé 
je dat wil bereiken. De mensen moeten 
weten waar ze aan beginnen.
De medewerking van de wijk is 
buitengewoon belangrijk en deze bleek 
uiteindelijk buitengewoon groot!”
De aanleiding voor Ynnit was dat er 
iemand op een station in elkaar gezakt 
was en dat daar geen AED aanwezig 
bleek. Ongeveer in diezelfde periode 
werd een actie gestart door de 
Hartstichting om de aanschaf en 
plaatsing van AED’s te vergemakkelijken. 
“Als we iets willen, moet dat nu”, meende 
Ynnit. “Want bijna iedereen ziet de 
reclame voor deze actie nu op televisie. 
En toevallig was er op een korte termijn 
een buurtfeest gepland en vlak daarvoor 
heb ik een briefje gemaakt en verspreid 
met als kop ‘AED in onze wijk?’ 
Tijdens dat glühweinfeestje heb ik het 
erover gehad en iedereen vond het een 
goed idee. Ze wisten gelijk waar-ie 
moest komen te hangen: 
in het centrum van de wijk.
We hebben ons aangesloten bij de actie 
van de Hartstichting en dan kunnen 
mensen geld op een rekening voor zo’n 
AED storten.” Het grote voordeel daarbij 
bleek dat niemand bij de rekening kan en 
dat bij mislukken iedereen zijn geld 
terugkrijgt. Er volgde een tweede briefje 
met tekst en uitleg en kort daarop zijn ze 
met z’n tweeën bij iedereen langs 
gegaan. “Zo’n actie bij de Hartstichting 
moet binnen dertig dagen afgerond zijn. 
Op woensdag en donderdag gingen we 
bij iedereen langs, dat zijn zo’n 90 
huishoudens, en op de zaterdag die daar 
direct op volgde was het geld al binnen. 
‘t Liep echt als een trein. Het was leuk 
dat het zo goed werd opgepakt. Het liep 
echt boven verwachting. De wijk moet 
het doen en deed het. Er bleken 
bedragen van een paar euro tot zo’n 
honderd euro. En het was goed zo, want 
alle beetjes helpen. En eigenlijk wist 
niemand wie wat stortte en er was door 
sommigen anoniem gegeven; dat kan 
ook. Sommigen vertelden de week 
daarop dat ze het geld teruggestort 
hadden gekregen, want het benodigde 
bedrag bleek al gehaald.”

Natuurlijk, communicatie is belangrijk, 
ging er vervolgens eerst een 
bedankbriefje naar de bewoners van de 
wijk, voorzien van een leuk kaartje van 
de hartstichting. En toen moest de AED 
er komen.

Ron van Leeuwen van Velegro
in actie
Ron van Leeuwen had er voor gezorgd 
dat steeds alle briefjes geprint werden en 
toen Ynnit belde, vroeg hij of er 
misschien nog geld nodig was, maar het 
ging dit keer om de vaktechnische kant. 
Ze hadden nu wel een AED (hoewel dat 
door het succes van de actie van de 
hartstichting nog wel even duurde), maar 
die moest nog wel opgehangen worden. 
De beste plek voor de AED was op een 
huurhuis en voor de koeling in de zomer 
en bijverwarming in de winter zou dat 
wat stroom kosten; de huurder had er 
geen bezwaar tegen, maar, zo vond 
Ynnit, zou dat wel gecompenseerd 
moeten worden; het gaat om een bedrag 
van zo’n 35 euro per jaar. 
De Woningraat reageerde enthousiast 
maar uiteindelijk had het proces, dat 
gelukkig wel een goede afl oop kende, 
nog wel wat voeten in de aarde. 
Een monteur van Velegro, die er ervaring 
mee had, hing de AED op. Natuurlijk 
volgde er weer een briefje, dit keer met 
een fl yer van Hartslagnu. Daarin staat 
precies hoe het systeem rond zo'n AED 
werkt. Zo'n apparaat moet bediend 
worden door een erkend burgerhulp-
verlener. Lisette Schaap vertelt dat er in 
Oudewater zo'n 160 burgerhulpverleners 
geregistreerd zijn en dan werkt het als 
volgt: bij een incident belt iemand 112, 
112 regelt een ambulance, schakelt door 
naar Hartslagnu en daar regelen ze de 
aansturing van erkende vrijwilligers - een 
of meer gaan naar het slachtoffer en een 
of meer naar de AED. Lisette benadrukt 
dat er waarschijnlijk veel meer mensen in 
Oudewater zijn die een erkend certifi caat 
hebben, maar die zich (nog) niet 
aangemeld hebben en roept daarom 
iedereen met een geldig reanimatie-
certifi caat, EHBO-diploma of iets 
soortgelijks op zich te registreren! 
Voor meer informatie: hartslag.
oudewater@gmail.com.

Kerkzaal wordt 
Energie Café

Dit was al weer het vierde Energie Café 
dat Energie Oudewater organiseerde. 
Energie Oudewater trekt sinds enige tijd 
op met een ander groepje enthousiaste 
mensen die in Hekendorp actief zijn; 
zij willen met elkaar de bewoners en 
bedrijven in Oudewater helpen om de 
energierekening omlaag te brengen, net 
als de milieubelasting. Samen willen ze 
zorgen voor een duurzaam Oudewater. 
Bij het vorige thema, zonnepanelen en 
elektrisch rijden, was de opkomst zeer 
groot, maar deze keer bleef de toeloop 
beperkt. Op welke manieren er met 
behulp van isolatie zowel geld als milieu 
bespaard kunnen worden, werd, 
na een korte inleiding door Henk 
Brouwer (foto), door Ger van der Zee 
van isoleermijnhuis.nu en Edwin 
Dalhuisen van Plus Isolatie duidelijk 
uitgelegd. Hoewel ze het niet op alle 
fronten helemaal eens waren, waren de 
toehoorders vast wel in staat om hun 
eigen conclusies te trekken: wat is voor 
mij belangrijk en welke methode van 
isoleren past het beste bij mijn situatie. 
En, terwijl de subsidiekraan niet ver open 
blijkt te staan, zijn er wel manieren om 
van die mogelijkheid tot iets minder uit te 

geven gebruik te maken. Ondanks de 
geringe opkomst blijft Energie Oudewater 
enthousiast werken aan duurzaam 
energiegebruik en wie nu denkt: 
dat heb ik gemist kan een kijkje op hun 
informatieve website nemen; 
www.energieoudewater.nl.

Nagekomen bericht
Afgelopen week werd Fred van Schaik, 
ook van Energie Oudewater, gebeld door 
iemand van de Rabobank: of hij die 
middag om vier uur op de zaak was. 
Het bleek te gaan om Energie Oudewater. 
Nu wist Fred zich te herinneren dat hij 
de man een paar keer gesproken had 
over hun Energie Café’s. 
Van Schaik heeft vervolgens Henk 
Brouwer gebeld met het verzoek even 
mee te luisteren naar wat deze man van 
de Rabobank te vertellen had.
Fred van Schaik: “De verrassing was 
groot, hij kwam die middag een cheque 
voor Energie Oudewater brengen voor al 
onze goede inspanningen.” En Henk 
Brouwer vult aan: “Toch leuk van die 
bank. Daar kunnen we wel wat mee!”

De AED hangt, is goed beschermd 
tegen weer en wind en, heel belangrijk, 
is dag en nacht beschikbaar.



Goede opkomst bij Toeristisch Cultureel 
Platform Oudewater
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door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

OUDEWATER

De kop van dit artikel was de tweet van burgemeester Pieter Verhoeve, die zijn 
laatste bijeenkomst van dit platform in Oudewater leidde, en welke hij tijdens dit 
interactief overleg verstuurde. En hij had gelijk; er was een goede opkomst en de 
avond bleek veelzijdig en boeiend.
Voor veel mensen, zeker degenen die niet aanwezig waren, is dit artikel wellicht 
lezenswaardig en zet vervolgens wellicht ook aan tot handelen.
Het thema was ‘In de regio bereik je meer’. Daarom waren er verschillende 
mensen aanwezig die in het nabije Groene Hart actief zijn.

én gemeenten; die vindt plaats op 
18 november. Ze hebben een website. 
Het 4-5 mei comité beperkt zich meestal 
tot de 4e mei en dat, zo liet Han Heijnen 
weten, blijkt een programma dat door 
velen steeds beter gewaardeerd wordt; 
het wordt steeds drukker in de 
St. Michaëlskerk en op de Waardsedijk. 
Nu willen ze, in verband met de viering 
van 75 jaar bevrijding, ook een 
programma op 5 mei organiseren. 
Een aantal organisaties heeft al gemeld 
hierin te willen participeren, maar 
ideeën, aanbiedingen, plannen, ze zijn 

nog steeds van harte welkom. Vervolgens 
- het kon niet op - liet Otto Beaujon 
weten van een mooi informatief nieuw 
boekje waarin alle 42 schilderijen van 
Gerard David afgebeeld staan, met een 
toelichting en de vermelding waar ze in 
het echt te bewonderen zijn. En dat maar 
voor slechts 10 euro, bij de TIP.
En van de overige aanwezigen zijn de 
volgende tips nog het vermelden waard: 
een lezing over hennep in het 
Touwmuseum op 7 november om 20.00 
uur; ‘Struinen en vorsen’ werkt samen 
met de ‘Oude Hollandse Waterlinie’ aan 
fi ets en wandelroutes - voor wandelaars 
en fi etsers iets om in de gaten te houden. 
Als het een beetje meezit komt er in het 
voorjaar een gezamenlijke start van het 
toeristenseizoen (zo stelde Trudi van Eck 
voor) en ‘Oudewater werkt’ is een 
platform voor werkzoekenden, en ook 
voor vrijwilligers, liet Rick IJkhout van de 
gemeente weten; en hij voegde eraan 

toe: en het werkt! Wethouder Walther 
Kok hield een pleidooi voor het behoud 
van een levendige markt; de trekvaarten 
‘lopen’ goed - daar gaan ze dus mee 
door, aldus Wim Knol; Lyanne de Laat 
herinnerde ons aan het Herman de 
Manweekend op 11 en 12 juli in 2020 

Arjan van Esveld, van Landal 
De Reeuwijkse Plassen, vertelde boeiend 
over de groei van het het park. Allemaal 
groeicijfers waar je heel even stil van 
werd; volgend jaar verwachten ze zo’n 
50.000 bezoekers met zo’n 300.000 
overnachtingen. Bij die bezoekers staat 
op één de omgeving bezoeken en bij 
plekken die bezocht worden staat 
Oudewater op nummer twee. Het is 
maar dat we het weten. Kristel Jansen in 
de Wal van Stichting Groene Hart 
Verbinders vertelde over de dag van het 
Groene Hart, speciaal voor ondernemers 

en in de Hekendorpse Buurt (nummer 
51) zijn elektrische scooters te huur. 
Zoals al getwitterd: een goed opkomst en 
veelzijdig en boeiend en ook de foto bij 
dit artikel is van burgemeester Pieter 
Verhoeve.

vervolg van de voorpagina

Ondersteuning
Ook over de geleverde zorg en 
begeleiding zijn inwoners van Oudewater 
positief. Ze geven de ondersteuning 
gemiddeld een 8 (Wmo) en een 8,1 
(Jeugd). Als verbeterpunt worden de 
personeelswisselingen genoemd; het is 
niet prettig om geregeld met verschillende 
personen te maken te hebben.

Vervolg
Oudewater wil die tevredenheid de 
komende jaren vasthouden en als het 

Stadswandeling & Stadhuisbezichtiging 
inclusief Stadsmuseum
Het Toeristisch Informatie Punt Oudewater (TIP) organiseert op zondag 20 oktober 
vanaf 14.00 uur een stadswandeling onder leiding van een gids met aansluitend een 
bezoek aan het oude stadhuis inclusief het Stadsmuseum.
Een stadswandeling in Oudewater biedt een rijke collectie aan prachtige monumenten. 
Het eerste stadhuis aan de Visbrug dateert uit omstreeks 1565 en is gebouwd in Hollands-
Renaissance stijl. De Raadzaal van dit oude stadhuis is één van de mooiste in Nederland. 
In de Trouwzaal hangt het grote schilderij ‘De Oudewaterse Moord’ van Dirck Stoop uit 
1650. Aan de hand van dit schilderij wordt de historie van Oudewater uit de periode van 
de 80-jarige oorlog belicht.
Met het combiticket (8 euro) is het mogelijk na afl oop een wijntje/biertje of glaasje fris te 
nuttigen bij Joia of De Kroeg.
Bezoekers worden verzocht zich vooraf te melden bij het TIP-kantoor, Leeuweringerstraat 
10 te Oudewater.
Telefoon 0348 - 561628. Info: www.oudewater.net

Onthulling nieuwe mozaïekbank. In Papekop!

Mirakel naar Mamma Mia

even kan nog iets verder verbeteren. 
Samen met het Stadsteam Oudewater en 
de betrokken zorgorganisaties heeft de 
gemeente daar alle vertrouwen in.

Wethouder Bob Duindam (voor onder 
andere jeugdzorg): “Het is verheugend 
dat de jeugdzorg in Oudewater positief 
gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd zien we 
dat weinig jongeren kunnen stoppen met 
de zorg die zij krijgen. Dat willen we 
graag anders zien. Natuurlijk vooral voor 
de jongeren en hun familie zelf.”

Inschrijving 
gestart
De Linschotenloop wordt jaarlijks op 
de zaterdag voor Kerst gehouden. 
Vele duizenden lopers komen dan 
naar Linschoten om een goede 
sportieve start te maken in de 
kerstvakantie. Het hele dorp is dan 
in de weer om Linschoten van zijn 
beste kant te laten zien.
Dit jaar is het mooiste loop-
evenement van Midden-Nederland 
op zaterdag 21 december.
De halve marathon gaat langs de 
Linschoten en de IJssel over Oudewater 
en Montfoort.
De kwart marathon heeft een heel 
ander en zeer aantrekkelijk parcours 
en voert de lopers om de 
Cattenbroekerplas in Woerden.
Er is ook een 5 km, een 2 km voor de 
jeugd én een puppyrun voor de 
allerkleinsten.
Inschrijven kan nu via de website 
www.linschotenloop.com

Clubkampioenschappen judo Proost Sport

Met behulp van de organisatie Social Sofa en met steun van heel veel 
verschillende partijen lukte het Coby Feller de eerste social sofa of mozaïekbank 
in 2015 te laten onthullen. 2015 was het jaar dat Oudewater vierde 750 jaar 
stadsrechten te hebben. Ze dacht dat het daarbij zou blijven, maar inmiddels 
staan er vier prachtige social sofa’s in Oudewater. En nu komt er dus een vijfde. 
In Papekop. En wel naast het fi etspad bij de rotonde.

vlag, een kwakel, Oudewaterse kerken 
en geveltjes en - in verband met het 
jubileumjaar - het symbool van 

‘Oudewater 750 jaar stad’ en het getal 
750; dit laatste prominent in beeld. 
Deze bank staat pontifi caal in het 
straatbeeld van Oudewater, dicht bij het 
Gezondheidscentrum op het kruispunt 
van de Oude Singel en de Hendrik van 
Viandenstraat. Op de tweede bank, de 
Groene-Hartbank, valt vooral veel natuur 
te ontdekken: (water)planten en (water)
vogels. Deze bank is te bewonderen bij 
de rotonde aan de Westsingel. De derde 
mozaïekbank heeft als thema - het kan 
bijna niet anders - ‘touw’ en staat 
uiteraard aan het begin van de nieuwe 
wijk ‘De Oude Touwfabriek’. De vierde 
staat bij het Muziekhuis en het thema 
muziek is daarvan een logisch gevolg.
Dit jaar stond er een sponsor op, Ied van 
Baren, die ter nagedachtenis aan haar 
man Dick een bank in Papekop wilde 
waar Dick vandaan kwam. Al snel bleek 
dat er enthousiaste Papekoppers waren 
die de mozaïekers bij ‘Oudewater Zit 
Goed’ kwamen versterken. Ze mochten 
opnieuw gebruik maken van de gezellige 
ruimte bij Jan van Dam. Het thema werd 
‘Landelijk Papekop’. Er werd gekozen 
voor ontwerpen van Bert van Zanen, Jan 
Pos en Liane van Wees. Gaandeweg 
werden er ook nog ideeën van 
mozaïekers toegevoegd. En nu is de 
vijfde mozaïekbank klaar!
De onthulling daarvan zal plaats vinden 
op zaterdag 26 oktober om 11.00 uur.

Bij het ontwerp van de eerste bank zijn 
allemaal Oudewaterse motieven gebruikt: 
het silhouet van de stad, de ooievaars, de 

Op zaterdag 12 oktober stonden 
de jaarlijkse clubkampioenschappen 
judo bij Richard Proost Sport op het 
programma. Alle judoka’s uit 
Oudewater, Montfoort, Lopik, 
Linschoten en Gouda konden zich 
hiervoor opgeven. 
Uiteindelijk namen 54 judoka’s deel 
aan de kampioenschappen.

In de eerste groep kwamen de judoka’s 
van 4 tot en met 8/9 jaar op de tatami 
en streden in hun poule voor de titel. 
Zij waren ingedeeld op leeftijd, gradatie, 
gewicht en op eventuele ervaring met 
wedstrijden. In de tweede groep was het 
de beurt aan de judoka’s van 10 jaar en 
ouder. Voor sommige judoka’s was het 
hun eerste wedstrijdervaring. In beide 

rondes werd er hard geknokt door alle 
judoka’s. Dit leverde mooie acties staand 
en op de grond op.
In totaal zijn er dertien nieuwe club-
kampioenen. Alle judoka’s gingen met 
een mooie medaille naar huis.
Clubkampioenen groep 1: 
Aran Paasschens, Esmee van Dijk, 
Jason Visser, Dex van Vliet, 
Niels Zeinstra, Ruben van Setten.
Clubkampioenen groep 2: 
Damiën den Bleker, Max Schenkel, 
Boaz Rodenburg, Valerius van der Haven, 
Ryan Kemkes, Daan van Beek, 
Marvin de Goederen.

Zuid-Hollands toernooi
Op zaterdag 12 oktober werd het 
1e Zuid Hollandse A-judo toernooi 
gehouden in Dordrecht. De A-judoka’s 
Susanne Kelder, Lute van Dam en 
Kurt Beekhof namen hieraan deel. 
Susanne was op dreef en won al haar 
wedstrijden door het maken van een 
mooie judoworp meteen gevolgd door 
een houdgreep. Susanne 1e in haar 
poule. Lute zat in een poule van drie en 
moest dus tweemaal tegen dezelfde 
judoka’s judoën. Na drie keer winst en 
één verlies partij eindigde Lute op een 
gedeelde eerste plaats. Kurt had dit 
keer wat zwaarder en kwam uiteindelijk 
op een mooie derde plaats uit.

Zondag 13 oktober was het druk in 
het Beatrix theater in Utrecht. 350 
leerlingen van Mirakel musicaltheater 
gingen naar de musical Mamma Mia.
Dit om docent Dennis de Groot te 
bekijken. Hij speelt momenteel één 
van de hoofdrollen in de musical 
Mamma Mia.

Dennis heeft sinds 2018 musicalschool 
Mirakel in Oudewater en speelt hiernaast 
in verschillende producties.
“Het is te gek om voor een zaal te spelen 
waar zoveel bekenden zitten. Mamma Mia 
is elke dag een feestje, maar vandaag was 
extra speciaal!” aldus Dennis.



door Wout van Kouwen

De vorige afl everingen van 
ff z@ppen zijn gebundeld in 

vier delen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van extra materiaal 

als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes 
zijn voor € 17,50 te koop in 

Oudewater bij The Read Shop, 
de TIP en bij de schrijver zelf.

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

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

De Melkrijders

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool. 
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie 
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.

Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u 
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik, 

maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende afl evering verschijnt over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Bronnen:
Marjo van Drie-Blokland, Maria Knol, Mieke 
Kuik, Bram en Klaas Verweij, ‘Melkbussen 
Transport in West Nederland’ door 
C.A.Hoogendoorn.

André Blokland (derde van links) 
hier met veel medewerkers van de 
V.Z. bij de bruiloft van Jan Snel.
De andere feestgangers op de foto 
zijn v.l.n.r. directeur Arie van der 
Linden, Cor de Veen, Gert van 
Zuilen, Corrie Hoogenboom, Maria 
Knol, Henk Nederend, Jo van Dijk 
en R. Mulder.

Klaas Verweij, hier nog met zijn 
rode Bedford, geduldig wachtend 
tot hij aan de beurt is bij de Galak 
zuivelfabriek bij Stolwijkersluis.

Klaas Verweij levert zijn bussen af 
bij de melkfabriek door ze op de 
lopende band te zetten.

(94)

Tegenwoordig heeft ieder zijn mond vol over de zware beroepen. 
Men heeft het dan over de stratenmaker, de bouwvakker, mensen 
in de zorg en natuurlijk niet te vergeten: de leerkrachten.
Maar wat dacht u van de melkrijders in de vorige eeuw!

Melkrijder Klaas Verweij begroet hier Dirk Kok, de markante boer van de 
beroemde boerderij Watersnood op de Hoenkoopse Buurtweg.
Toen op een keer de melkbussen van Dirk niet aan de weg stonden, ging 
Klaas eens informeren. Dirk kwam met een bijzondere verklaring.
Zijn moeder, die ver in de 80 was en bij hem inwoonde, was ‘in de groep’ 
gevallen. Achter de koeien die op stal staan, loopt een mestgoot, een 
zogenaamde ‘grup’ of ‘groep’, waarin mest en urine wordt opgevangen en 
afgevoerd. En daar was de ongelukkige, altijd in het zwart geklede, vrouw 
dus in terecht gekomen, waardoor Dirk een goede smoes had om wat later 
te gaan melken.
Dirk ging namelijk pas melken als het hem uitkwam en zodoende gebeurde 
het regelmatig dat er bij Watersnood geen bussen aan de weg stonden.
Rechts is Klaas bezig met laden op zijn melkwagen met even het knietje 
erbij ter ondersteuning.

Effe het knietje eronder.
Het laden van een melkwagen was 
natuurlijk een enorm zwaar karwei. 
De melkrijders hadden er wel een 
bepaalde handigheid in, zoals even 
het knietje eronder, maar toch vergde 
het veel kracht om zo’n zware, ijzeren 
bus op de wagen te tillen. Vaak kwam 
er zelfs een tweede laag op. Om op 
de tweede laag te stapelen, werd er 
een schot op de eerste laag gelegd.
Toen in de jaren ‘60 de ijzeren 
melkbussen vervangen werden door 
aluminium exemplaren, was dat voor 
de boer, maar vooral voor de 
melkrijder een uitkomst. Een volle 
ijzeren bus woog 52 kilo en een 
volle alluminium bus maar 45 kilo.

Halverwege de jaren ‘70 van 
de 20ste eeuw werd de melkbus 
vervangen door een gekoelde 
opslagtank.
Enkele bekende melkrijders waren 
Gert Snel uit Hekendorp, Arie Snel 
uit Willeskop, Klaas van Vliet uit 
Wilnis, Den Besten uit Benschop, 
Schep uit Lopik, Kruyf uit Montfoort, 
de gebroeders v/d Boogaard uit 
Schalkwijk en Koolwijk uit Polsbroek.
Elke melkrijder reed voor een 
eigen fabriek. Zo kon het voorkomen 
dat op de Hoenkoopse Buurtweg 
drie verschillende melkrijders langs 
kwamen. De ene ging naar de 
melkfabriek V.Z. in Oudewater, een 
andere naar Menken en een derde 
weer naar Galak bij Stolwijkersluis. 
Voor die laatste reed Klaas Verweij.
In de zomer werd de ochtendmelk 
opgehaald en werden de 
schoongewassen melkbussen weer 
teruggebracht. Datzelfde werd ook 
weer gedaan na het avondmelken. 
Op zondag en in de winter werd 
slechts één keer gereden. Er waren 
boeren die uit geloofsovertuiging niet 

wilden hebben dat op zondag de 
melk werd opgehaald. 
Op maandagmorgen stonden daar 
extra veel bussen aan de weg. 
Dat betekende dan soms wel een 
extra ritje. Om de melk wat langer 
koel te houden, zette de boer soms 
de bussen in de sloot.
In de stoepsloot (boenhok) lagen 
tegels op de bodem en daarop 
werden dan de melkbussen gezet, 
zodat de melk toch nog enigszins 
koel stond.
In de wintermaanden ging de hele 
melkopbrengst met de melkrijders 
mee naar de fabriek, maar in de 

zomer werd vaak door de boerin
van de melk kaas gemaakt. 
Zodoende ging dan maar een 
gedeelte naar de melkfabriek.
Als in het voorjaar alle melk naar de 
fabriek ging, had de melkrijder soms 
wel een extra aanhanger nodig.

Racen
In het boek ‘Melkbussentransport in 
West Nederland’ lezen we dat het 
soms een strijd was tussen de 
melkrijders om snel bij de fabriek te 
zijn. Als men wat later was, moest er 
lang gewacht worden. En dat kon 
heel vervelend zijn, want soms had 
men nog een klusje ertussendoor 
voor bijvoorbeeld een aannemer. 
Er werd dan harder gereden en men 
haalde trucjes uit om een ander voor 
te blijven. Klaas Verweij nam met zijn 
kanariegele DAF de rotonde bij 
Gouda wel eens linksom om net nog 
een rijder naar de Galak voor te zijn. 
Elke melkwagen voor je leverde 
namelijk een kwartier vertraging op. 
Dus dat scheelde aanzienlijk als je 
bijvoorbeeld als zesde aankwam. 

Klaas Verweij met zijn dochter Elle aan het werk op de Hoenkoopse Buurtweg.

Dit artikel is reeds eerder
verschenen in het orgaan van de 
Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater van april 2019:
nummer 28/29 met de titel
‘Van koe tot klant’.

De stoere melkrijders waren blijkbaar erg gezien bij de dames.
Hier krijgt de chauffeur (Wim Hoogland) van de Gebroeders van de Boogaard 
uit Schalkwijk ruim voldoende aandacht van ‘de meisjes van de V.Z.’: 
Corrie Hoogenboom en Maria Knol.
De melkbussen staan twee hoog met een schot ertussen.

Daarom hadden de melkrijders er 
ook zo’n hekel aan als de boeren 
niet op tijd de melk aan de weg 
hadden staan.

Uitbetaling
Een maal per 14 dagen kregen de 
boeren uitbetaald. De prijs werd 
bepaald door het hoofdkantoor van 
de V.Z. in Rotterdam.
Op de basisprijs kregen de boeren 
extra betaald voor het vetgehalte van 
de melk. André Blokland ging op zijn 
rijwiel, met grote fi etstassen vol met 
pakketjes geld, de boeren af. 
Hij zette zijn fi ets met de volle 
fi etstassen tegen de hooiberg en ging 
achterom om af te rekenen. Soms 
kwam het voor dat niemand op de 
boerderij aanwezig was en dan 

stopte hij het geld gewoon in een 
lege melkbus, die nog aan de weg 
stond. Overal maakte hij een praatje 
en dronk een bakkie mee. Maria 
Knol vertelde ons: “Ik ben ook eens 

mee geweest met Blokland. Er was 
een adres waar hij liever GEEN 
koffi e dronk, omdat het kopje met 
een vaatdoek even werd 
schoongeveegd”.
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Afvalkalender oktober 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

wk ma di wo do vr za zo

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 1 2 3

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!

Theo Verheij
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Ik woon al mijn hele leven met veel plezier in Montfoort. 
Ik ben opgegroeid in Keizerrijk en woon nu ruim 40 jaar 
met mijn vrouw in de wijk Hofl and.
Onze vier kinderen zijn hier opgegroeid maar hebben 
inmiddels het ouderlijk huis verlaten.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Ontspannen doe ik op verschillende manieren.
Ik ga graag uit eten. Bijvoorbeeld bij De Heeren van 
Montfoort, waar onze oudste zoon werkt als chef-kok. 
Ook maak ik graag een wandeling, bijvoorbeeld door 
Blokland of langs de IJssel. Als laatste zing ik en maak 
ik muziek.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Ik beleef veel plezier bij de IJsselzangers.
Ik ben daar de dirigent, zing mee en bespeel daar elke 
week in de Duiventil het slagwerk.

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Ik doe mijn boodschappen zoveel mogelijk bij de 
plaatselijke winkeliers in Montfoort, omdat je daar 
persoonlijke aandacht en service krijgt.

Waar ben je trots op?
Ik ben het meest trots op mijn vrouw, de kinderen met 
aanhang en natuurlijk mijn twee kleinkinderen.
Ze doen net als wij veel vrijwilligerswerk.
Natuurlijk ben ik ook trots dat wij als werkgroep Hartslag 
Montfoort zoveel bereikt hebben.

Wat is jouw parel in de gemeente?
De parels in de gemeente vind ik de sluis, die door 
vrijwilligers wordt bediend.
En natuurlijk de mooie molen De Valk; die geeft altijd 
een extra gevoel van thuiskomen in Montfoort.

InMontfoort volgens Theo en Dolf

Wat vinden inwoners van 
Montfoort en Linschoten?
Wat zijn parels en wat bindt hen?
Theo Verheij (links op de foto) 
en Dolf van den Berg vertellen.

Dolf van den Berg
Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
We zijn in 1982 in Linschoten komen wonen en 
vinden het een fantastisch dorp in een mooie 
landelijke, centraal gelegen omgeving. Linschoten is 
een dorp zoals Nederland zou moeten zijn.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Ik heb jaren bij VVL gevoetbald. Tegenwoordig 
probeer zo af en toe nog te tennissen bij TVL. 
Ook een ‘rondje Linschoterbos’ fi etsen geeft veel 
ontspanning.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
De buurt waarin we wonen is gezellig en betrokken. 
Verder zit ik in de organisatie van de Pubquiz van 
Libel en in de werkgroep reanimatie/AED van ons 
dorp.

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
De dagelijkse boodschappen halen we bij de 
supermarkt en de bakker op ons dorp. 
Onze fi etsen kopen we bij de plaatselijke 
fi etsenwinkel.

Waar ben je trots op?
Ik ben heel trots op de betrokkenheid van de 
inwoners en de gemeente bij het reanimatie/AED 
project. In twee jaar tijd volgden in Linschoten meer 
dan honderd mensen een cursus van BRN!

Wat is jouw parel in de gemeente?
Het prachtige beschermde dorpsgezicht. 
We waren op slag verliefd op dit Anton Pieck-achtige 
dorp toen we het voor het eerst zagen. 
Toevallig lag er die dag ook nog sneeuw.

Love your clothes
Draag jij het liefst mooie én
duurzame kleding?
De campagne Love Your Clothes 
laat zien hoe je zo lang mogelijk 
van kleren kunt genieten.
Dat is goed voor mens en milieu, 
want de productie van kleding
heeft grote impact.
Met de juiste zorg gaat je 
lievelingskleding langer mee, 
shop je slimmer en word je verliefd op je kledingkast.
De Love Your Clothes tips zijn gericht op slimmer en 
bewust kopen die bijdragen aan een beter milieu.
Ook is er een mooi overzicht van de impact van 
verschillende kledingmateriaal op het milieu.
Meer weten? Check alle info over Love Your Clothes op 
de website van Milieu Centraal: http://loveyourclothes.nl. 
Ook voor slimme tips om langer met je kleding te doen.

VRU-actie Roze Wolk in de herhaling
Vorig jaar hield de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) tijdens 
de Brandpreventieweken voor het eerste de actie 
Roze Wolk; deze actie gaat dit jaar in de herhaling.
Alle kinderen die in oktober in de gemeente Montfoort 
geboren worden, krijgen van de brandweer een 
geboortetas. De gemeente (burgerzaken) geeft de 
ouders deze tas als zij van de geboorte van hun kind 
aangifte komen doen.
De jaarlijks terugkerende Brandpreventieweken vinden 
altijd in oktober plaats. Tijdens deze weken vraagt de 
brandweer landelijk extra aandacht voor brandpreventie. 
Te midden van beschuit met muisjes, korte nachten en 
kraamvisite is brandveiligheid waarschijnlijk niet het 
eerste waar kersverse ouders aan denken. 
Toch kan er ook bij hen brand ontstaan.
Gelukkig kun je als ouders zelf veel doen om je gezin 
hiertegen te beschermen. Bijvoorbeeld door ‘s nachts de 

deuren dicht te houden en rookmelders op te hangen. 
Gesloten deuren beperken namelijk de verspreiding van 
giftige rook, de grootste bedreiging bij brand. 
Hierdoor is er meer kans en tijd om veilig te vluchten en 
om gered te worden.
Maar ook is het van het grootste belang dat rookmelders 
op de juiste wijze geplaatst én hoorbaar zijn, want als je 
slaapt word je niet wakker van rook. Wél kun je dan, net 
als je nu de geluiden van jouw kindje ‘s nachts kunt 
horen, bij brand het geluid van de rookmelder horen.
Kijk voor meer informatie eens op 
www.brandweer.nl/rozewolk



De 4e editie van Pullen op De Plaats 
trok zaterdag 12 oktober een record 
aantal van 1.100 bezoekers.
Hiervan konden er 300 zitten aan de 
biertafels die over het hele plein 
stonden. Dankzij de STAM tent die van 
gevel tot gevel stond hadden de 
bezoekers geen last van het druilige 
herfstweer. C.v. Les Boutonniers wist 
de middag en avond weer in goede 
banen te leiden.
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
23 oktober 2019 in het stadhuis 
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 30 oktober 2019 
in het stadhuis van Montfoort.

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

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

Verleende omgevingsvergunning
• 04-10-2019 Z/19/143131
 Jan Hoenlaan 17 - 19 in Montfoort

Het plaatsen van twee dakkapellen 
op de voorgevel van beide 
woningen.

• 08-10-2019 Z/19/147838
 Engherzandweg 45 in Linschoten

Het uitbreiden van de woning aan 
de achterzijde.

• 09-10-2019 Z/19/146847
 IJsselveld 17 in Montfoort

Het plaatsen van een kleine 
windmolen.

VERKEER 
Tijdelijke verkeersmaatregel 
Cattenbroekerdijk.
In week 42 start aannemersbedrijf 
Schuuring met werkzaamheden voor 
de aanleg van glasvezel aan de 
Cattenbroekerdijk. 
Hiervoor is het noodzakelijk om 
graafwerkzaamheden uit te voeren in 
de berm. Tijdens deze werkzaamheden 
wordt de snelheid tijdelijk verlaagd 
naar 30 km/uur. Het verkeer wordt 
met een om- en omregeling 
beurtelings langs de werkzaamheden 
geleid. Daarnaast worden er 
verkeersregelaars ingezet. 
Gelieve rekening te houden met de 
plaatselijke situatie en uw rijgedrag 
daarop aan te passen.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 

vergunningen of ontheffi ngen hebben 
verleend voor:

Evenementenvergunning
• Herdertjestocht, 21 december 

2019, centrum Montfoort,
verzonden 10 oktober 2019

• Sinterklaasintocht Linschoten, 
23 november 2019, 
centrum Linschoten,
verzonden 10 oktober 2019

• Optreden band, 16 november 2019, 
café de Posthoorn, Montfoort,
verzonden 10 oktober 2019

• Optreden Henk Wijngaard, 
27 december 2019, 
café de Posthoorn, Montfoort,
verzonden 10 oktober 2019

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast 

dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort,15 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

Certificaat

Ronald van Dijk
Super STAM-gast
‘Vrijwilliger van
  het jaar 2019’

Ronald van Dijk (links) werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

STAM vrijwilliger 
van het jaar
Tijdens Pullen op De Plaats werd 
Ronald van Dijk uitgeroepen tot
STAM vrijwilliger van het jaar.
Namens het bestuur reikte voorzitter 
Adje Spruit een boomstam met inscriptie 
uit en bedankte Ronald voor zijn tomeloze 
inzet voor de STAM.
Adje:"Vele haringen gingen de grond 
in dankzij Ronald zijn slagkracht maar ook 
voor het opzetten en afbreken van 
kinderattracties, vlonders leggen en 
tentpalen hijsen stond Ronald altijd klaar."

De IJsselbode wordt 
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Pullen op De Plaats record aantal bezoekers
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Irma en John Scholman met hun kinderen.

Zaterdag was de inmiddels traditie 
geworden Cabaretavond van Cultureel 
Montfoort wederom een succes. 
De Cabaretpoel geeft jong talent de 
kans om zich te presenteren aan een 
breder publiek om op die manier 
ervaring te krijgen. Voor de vierde 
keer waren zij te gast in Montfoort en 
wederom wisten zij het publiek te 
boeien. Dit keer waren het vier heren 
die elk een programma brachten van 
een half uur.
Patrick Sytsema vertelde over zijn 
winterdip en behoefte aan zon en 
vitamine D. Hij vertelde over zijn bezoek 
aan Marrakech, het dwalen door de 
souks, zijn kennismaking met een totaal 
andere cultuur een zijn sauna ervaring. 
Een half uur humor.
Heel anders was het optreden van 
Thjum Arts met zijn ervaringen als 
onderwijzer en zijn rake opmerkingen 
om over na te denken. “Wij hebben 
een tekort aan aandacht en te veel aan 
advies” “Verbeter de wereld en begin bij 
de ander” “Praten kan iedereen, maar 

wie doet het nog?” De onderliggende 
boodschap was “Aandacht voor elkaar”. 
Zijn mimiek was al cabaret.
Piet van Eeghen was de enige in dit 
gezelschap die zich begeleidde op piano 
en gitaar. Van zijn belevenissen tot 
zijn ergernis aan de belastingtelefoon. 
In zijn lied Rebecca stond het woord 
lekkerbek centraal, maar steeds in een 
totaal andere betekenis. Waarom hij 
in sportkleding optrad is niet duidelijk 
geworden in de voorstelling.
De avond werd afgesloten door Cortijn 
Tonkes over de communicatie met zijn 
vriendin, knap hoe je ruim drie minuten 
kunt zeuren over het verplaatsen van een 
salontafel, overleggen zonder begrepen 
te worden. Zijn conclusie, de meeste 
mensen kunnen niet alleen zijn.
Deze avond brengen zij onder de naam 
'Vier keer leuk' en was echt vier keer 
leuk.
Cultureel Montfoort heeft dit programma 
voor het volgende seizoen ook weer 
opgenomen en dan wel op 17 oktober 
2020.

Montfoortenaren staan achter de 
boeren! #trotsopdeboer
Of het woensdag aansluiten wordt in de fi le of niet, dat moet nog blijken. 
Vandaag wordt bekend gemaakt wat het programma wordt. Intussen 
peilden we vast de mening van Montfoortenaren over deze tweede actie op 
de Facebookpagina ‘Je bent Montfoortenaar als…’ met een poll.

Er werd fl ink gestemd. Meer dan honderd mensen namen deel aan de poll, 
waarvan de meerderheid (zo’n 110 personen) vond dat het “goed is dat de 
boeren dit doen. Zolang ze niet luisteren in Den Haag is dit noodzakelijk”. 
Slechts zeven mensen vragen zich af of het nu niet genoeg is: “Kunnen ze geen 
actie verzinnen, waarvan anderen geen last hebben?” Drie mensen weten niet 
precies waarom de boeren nu alweer op pad gaan… Al met al, een overtuigende 
poll, waaruit de steun vanuit het publiek nog steeds even groot blijkt.

Oud ijzer inzameling door 
Muziekvereniging Ons Genoegen
Zaterdag 19 oktober organiseert Muziekvereniging Ons Genoegen weer een 
grote oud ijzer inzamelingsactie. Deze actie die twee keer per jaar wordt 
georganiseerd levert direct geld op voor Ons Genoegen en wordt gebruikt om 
nieuwe instrumenten aan te schaffen.

Oud ijzer verandert 
op deze manier in mooie
nieuwe instrumenten!
Rob Den Houdijker van Den Houdijker 
Sloopwerken & Metaalhandel uit 
Montfoort zal een grote container 
plaatsen op het Pastoor Spaanplein. 
Vanaf 9.00 tot 13.30 uur kan iedereen 
hier zijn ijzer inleveren. Te denken valt 
aan ijzer plaatmateriaal en oude 
machines maar ook fi etsen, brommers, 
grasmaaiers, hekwerken, archiefkasten 
enz. 
Niet alleen ijzer is welkom, computers, 
beeldschermen, televisies, wasmachines, 
drogers en vaatwasmachines ook.
“Eigenlijk heeft elk soort elektrisch 
apparaat en metaal waarde, door de 

stijgende vraag naar grondstoffen is het 
belangrijk dat we steeds meer gaan 
recyclen”, aldus Rob den Houdijker.
Goed voor het milieu en goed voor de 
vereniging. De apparatuur hoeft niet 
meer te werken. Koelkasten en vriezers 
mogen i.v.m. gassen helaas niet in de 
container!
Martin Kolfschoten van Ons Genoegen: 
“Naast inleveren op het Pastoor 
Spaanplein komen we het binnen 
Montfoort en Linschoten ook graag bij u 
ophalen. Tussen 09.00 en 13.30 uur 
rijden we aan bij mensen die zich vooraf 
hebben opgegeven door even te bellen 
met Jan de Koning: 0348 419209. 
Mailen kan ook naar info@onsge-
noegen-montfoort.nl Twijfelt u of uw 
‘afval’ ook in de container kan, bel of 
mail dan ook gerust!”

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Alle genomineerden op de foto - links Marcel Wammes, de maker van het beeldje.

vervolg van de voorpagina

door Elly van der Neut

Ook voor het stikstofverhaal zit er enorm 
veel verschil tussen: In Nederland moet je 
een vergunning hebben boven de 0,05 
mol per HA en in Duitsland is dat 7 mol, 
daarmee is Nederland 140 keer strenger. 
Waanzin gewoon. 
Ook zijn er meetpunten van de RIVM 
vlakbij kippenstallen en riolering. Hier in 
de Hoge Waard schijnt er ook één te 
zitten. Dan denk ik: of het is corrupt of 
het is gewoonweg dom opgezet. Als je er 
met je nuchtere boerenverstand naar 
kijkt, kun je niet uitleggen hoe die 
regelgeving is opgezet. Het kan toch ook 
niet kloppen dat de Nederlandse koe bij 
het poepen meer fosfaat uit zou stoten 
dan de Belgische koe.”

Feiten
Die kennis van feiten is volgens 
Scholman nodig om het gesprek aan te 
gaan. “Niet iedereen beschikt over die 
kennis. Er is zoveel informatie en je moet 
maar net weten of wat je leest ook te 
vertrouwen is.” De Montfoortse boerin is 
blij met de steun die er komt uit de hoek 
van politici, zoals Thierry Baudet (Forum 

voor Democratie) die het debat wil 
aangaan over de cijfers met de minister 
van Landbouw Carola Schouten (CU). 
“Ook zijn de handen ineen geslagen met 
het Mesdagfonds, dat de cijfers net als wij 
bekritiseert.”
Hoewel het RIVM erkende dat het 
meetmodel voor stikstof onzekerheden 
bevat, blijft het instituut bij zijn standpunt. 
Kritiek van politici, het Mesdagfonds en 
de boeren wordt weggezet als “onzin”. 
Boeren zijn en blijven in hun ogen de 
grootste vervuiler. Dat boeren daarmee 
zelfs meer stikstof zouden uitstoten dan 
wordt uitgestoten door Schiphol, weet 
Scholman wel te verklaren. “In die 
berekeningen nemen ze alleen het stijgen 
en landen mee. Wat er in de lucht 
gebeurt wordt niet gemeten/
meegenomen. Dan is het goed te 
verklaren dat de uitstoot laag is.”

Oneerlijk
Boeren hebben volgens haar toch een 
heel ander soort uitstoot dan auto’s en 
vliegtuigen. “Als je een nachtje 
doorbrengt in een stal naast twee koeien, 
dan zul je dat overleven. Doe je datzelfde 
naast een auto met draaiende motor, dan 
ben je mooi dood. Het is een oneerlijke 

vergelijking.”
Wat volgens haar 
‘vergeten’ wordt door de 
mensen die dit soort 
berekeningen maken: 
“Boeren zijn veel meer 
met de natuur bezig. 
Zo zaaien we bijvoorbeeld 
grasklaver in, dat neemt 
stikstof op uit de lucht. 
De koeien die ervan eten, 
maken daar weer eiwitten 
van, wat geen enkel ander 
dier of mens kan. Wist je 
dat boeren ook heel veel 
restproducten uit de 
voedingsmiddelenindustrie 
verwerken? Bijvoorbeeld 
aardappelpersvezel, Citrus 
pulp, bietenpulp 
bierbostel, sojaschroot 
enzovoorts. Dat geven we 
de koeien te eten, en ook 
daarvan maken ze super 
effi ciënt melk van 
hoogwaardige kwaliteit. 
Waar moeten die 
producten naar toe, als er 

geen of minder boeren 
zijn?”

Doe mee huis wint duurzaamheidsprijs

Sander Nap neemt de oorkonde in 
ontvangst van wethouder Rensen.

Op donderdag 10 oktober werd in Theater de Wilde Wereld in Linschoten 
voor de derde keer de duurzaamheidsprijs van de stichting Duurzaam Montfoort 
uitgereikt.
Genomineerd was Natuurlijk Linschoten 
voor hun inspanningen om Linschoten 
groen te maken en houden. Zij zaaien 
bloemenvelden in en hebben sinds dit 
jaar ook drie bijenkasten staan bij de 
ingang van het weidepad. Hier laten zij 
mensen en ook schoolklassen zien hoe 
bijen werken en hoe de honing wordt 
gewonnen. Ook gaan zij binnenkort met 
vier gemeenten een energie coöperatie 
oprichten en de bedoeling is ook om 
10 ha zonnepanelen neer te zetten op 
de oude vuilstort op Mastwijk.

Ook genomineerd was Kind en Co. 
Een overkoepelende organisatie voor 
kinderopvang, zowel hele jonge kinderen 
als buitenschoolse opvang. Voor de 
jongsten is een proef gaande met 

duurzame luiers. Ook speelgoed wordt 
zoveel mogelijk duurzaam ingekocht. 
De kinderen wordt ook geleerd om afval 
te scheiden. Binnenkort gaan zowel het 
Lodewijkje in Montfoort als de BSO 
naar een nieuw onderkomen 
(hoewel wethouder Jocko Rensen de 
verwachtingen over de verhuizingen 
temperde met de opmerking dat dit een 
moeizaam proces is) en Kind en Co wil 
graag gaan sparen voor de inrichting van 
deze nieuwe locatie.
De derde genomineerde, het Doe mee 
Huis in Montfoort, maakt zich nuttig op 
vele vlakken. Zij bieden met drie vaste 
medewerkers en een groot aantal 
vrijwilligers ondersteuning aan mensen 
die dit om wat voor reden dan ook nodig 
hebben. Statushouders zijn er welkom, 
mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt en ook eenzamen die 
gezelligheid zoeken. Inmiddels is er een 
timmerwerkplaats, een naaiatelier, 
inzameling van plastic doppen voor het 
KNGF, inzamelen en uitzoeken van 

kleding en het Doe Mee Huis heeft een 
tuin op de Knopentuin, waar zij groenten 
(wordt op dinsdag mee gekookt) en 
bloemen voor een gezellig bosje op tafel, 
kweken. De producten die worden 
gemaakt van de veelal gratis aangeboden 
materialen worden weer verkocht op de 
voor- en najaarsmarkt in Montfoort. 
De prijs, die bestond uit een oorkonde en 
een beeldje, werd uitgereikt door 
wethouder Rensen.
Het beeldje is gemaakt door Marcel 
Wammes van het kunstnaarscollectief en 
verbeeldt een dienstbaar persoon 
gebogen naar de aarde, maar wel met 
een rechte rug. Hierna konden de 
aanwezigen nog genieten van een kopje 
koffi e of thee en een appelcrumble met 
honing van, jawel, de bijenkasten van 
Natuurlijk Linschoten.

VIP show voor 
vrijwilligers van 
SWOM
Vrijwilligers van de SWOM (Stichting 
Welzijnsondersteuning Montfoort/ 
Linschoten) werden donderdagavond 
als VIPS onder luid applaus op de rode 
loper onthaald. Van burgemeester 
Petra van Hartskamp en directrice 
Marie-José Hermans van SWOM, 
kregen ze een rood hartje opgespeld. 
"Zij zijn het kloppende hart van SWOM. 
Vrijwilligers maken het verschil. 
Ze vormen in onze samenleving een 
onmisbare meerwaarde", zo liet 
Van Hartskamp weten, die aangaf blij 
te zijn met de 280 vrijwilligers die 
Montfoort en Linschoten rijk zijn. 
De vrijwilligers werden op feestelijke 
manier fl ink in het zonnetje gezet met 
een vrolijke VIP show in St. Joseph. 
"Dat verdienen zij ook", vond een 
reageerder op Facebook.

Dat er actie gevoerd moet worden is 
duidelijk. Ook volgens Nederend, die blij 
is dat het zo ‘in beweging is’.
“Ik hoorde dat er in Friesland ook acties 
en stakingen waren”, zegt hij. “Die 
Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver 
(Groen Links) denderen gewoon door. 
Dat pikken de boeren niet. Dat gaat niet 
gebeuren. Dan krijg je toch wel een 
lichte opstand.” Dat beaamt Scholman: 
“De reactie vanuit Den Haag is niet 
positief geweest. Dan kunnen ze reactie 
terug verwachten. Toch vindt ze wel dat 
“zomaar ergens protesteren”, geen nut 
heeft. “Deze tweede actie krijgt nu 
langzamerhand vorm. We willen niet - 
net als die klimaatactivisten - ergens 
staan te schreeuwen. Het moet concreet 
en doelmatig zijn.”

Zoden aan de dijk
Bij de boeren, waar zij de afgelopen 
dagen als inseminator van koeien langs 
ging, proefde zij - ondanks de strijdvaar-
digheid - ook twijfel. “Twintig boeren 
hebben dus aangegeven mee te gaan, 
maar velen hebben net als wij kalfkoeien 
staan of andere werkzaamheden. 
Het moet dus maar net passen in de 
bedrijfsvoering. Er zijn er ook die niet 
meedoen. Zo was ik bij een veehouder, 
die 58 is. Hij heeft geen opvolger en zal 
binnen nu en vijf jaar een keer stoppen. 
Dan heb je toch net andere belangen. 
Voor ons is het noodzaak, voor een 
ander niet per sé.” Wel is het belangrijk 
volgens haar dat de saamhorigheid in 
stand blijft. “Als alleen de jonge boeren 
in opstand komen, zet dat ook geen 
zoden aan de dijk.”

Cabaretpoel
‘Vier keer Leuk’
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Passie voor een oude Haastrechtse woonboot

Terugkeer van de Victoria Regia
Nog even en de Victoria Regia is 
weer thuis! Maandenlang stond de 
oude Haastrechtse woonboot op de 
helling bij Museumwerf Vreeswijk 
in Nieuwegein. Na te zijn schoon-
gespoten bleek de wind-/waterlijn 
van het casco één grote gatenkaas. 
Dat het scheepje tijdens haar reis 
naar de werf droog was gebleven, 
was best een wonder.
Het was nog spannend voor eigenaar 
Guus Bening of zijn schip nog te redden 
was en zo ja, of dat binnen zijn budget 
zou vallen. Het tot voor kort 
verwaarloosde woonschip is zijn 
jeugdliefde en met veel enthousiasme 
was hij vorig jaar begonnen haar 
grondig op te knappen. Totdat hij 
ontdekte dat zijn Victoria Regia lek was 
en alle werkzaamheden stillegde.
Guus zag tot zijn schik dat het niet best 

Corie Grootendorst (links) overhandigt 
Mariet Lems haar dichtbundel.

HAASTRECHT            VLIST

Feestelijke presentatie dichtbundel 
van Corie Grootendorst

Leerlingen genieten van 
'Reis om de wereld in 80 dagen'
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de drie Haastrechtse 
basisscholen hebben afgelopen vrijdag in Theater Concordia genoten 
van verhalenverteller Eric Bossias. Op initiatief van de 
Verhalencompagnie heeft hij de voorstelling 'Reis om de wereld in 
80 dagen' naar het boek van Jules Verne gespeeld.
In een tijd zonder vliegtuigen, snelle treinen en mobiele telefoons gaat 
Philias Fogg een weddenschap aan om in 80 dagen de wereld rond te reizen. 
Dit verhaal past in het thema 'Reis mee' van de Kinderboekenweek 2019.
Slechts met een bolhoed op zet de verhalenverteller diverse personages uit dit 
verhaal neer. De leerlingen reisden met hem mee per trein, zeilschip, 
paard en wagen, stoomboot en zelfs op een olifant. Diverse landen als 
Engeland, Italië, Egypte, India, China, Japan en Amerika werden aangedaan. 
Eric Bossias wist de kinderen op een leuke manier actief bij het verhaal te 
betrekken. Hij had zelfs enkele actuele opmerkingen in het verhaal verweven. 
Knap hoe hij de leerlingen ruim een uur weet te boeien.

Verhalencompagnie
Deze voorstelling werd mogelijk gemaakt door het Van den Akkerfonds. 
De meesterverteller Eric Borrias was toch al in Haastrecht voor de avond-
voorstelling 'De 100-jarige die uit het raam klom en verdween'. Voor de 
Verhalencompagnie een primeur, omdat het haar eerste grote avondvoor-
stelling was.
In de afgelopen jaren heeft de Verhalencompagnie het festival 
'Verhalen tussen Oud en Nieuw' georganiseerd. In 7 jaar is dat van 30 naar 
300 bezoekers uitgegroeid. Op 20 maart 2020 verzorgt zij op 
Wereldverteldag korte vertelvoorstellingen op school in de klas in Gouda en 
Haastrecht. En op zondagmiddag 22 maart 2020 wordt in Grand Café 
Concordia het eerste verhalencafé georganiseerd.

Op zaterdag 12 oktober overhandigde 
Corie Grootendorst uit Haastrecht 
aan dichter, schrijver, fotograaf Mariet 
Lems haar eerste exemplaar van 
'Reisadvies'. Een dichtbundel met 
zestien nieuwe gedichten van Corie. 
Het eerste gedicht heet 'Reisadvies', 
vandaar de titel. De ander gedichten 
passen hier bij aan en zijn 
verschillend. Plaats van handeling: 
Drukkerswerkplaats Gouda.
Corie Grootendorst werkt één middag in 
de week als vrijwilliger bij de 
Drukkerswerkplaats. Dit is een 
ambachtelijke werkplaats in de 
Chocoladefabriek. Week-in-week-uit 
maken zetter en drukkers hier de mooiste 
grafi sche producties. 
Bijzondere boekjes worden handmatig 
gemaakt. Ze worden met de hand gezet, 
gedrukt en met de hand gebonden. Corie 
vond het een goed idee om hiervoor 
zestien gedichten te maken. Ondanks de 
titel 'Reisadvies', moest Corie wel 

erkennen dat zij geen reiziger is, maar 
eigenlijk meer een thuisblijver.

Biblio� ele uitgave
De gedichten worden uitgegeven in een 
bijzondere bibliofi ele uitgave. 
Ursula Steenaart maakte voor de omslag 
een linoleumsnede in 5 kleuren. Grafi sch 
ontwerper Peterpaul Kloosterman 
verzorgde de vormgeving en typografi e. 
De zetters en drukkers van de 
Drukkerswerkplaats hebben de bundel 
met liefde en vakmanschap 
geproduceerd.
De oplage bestaat uit 50 genummerde 
en gesigneerde exemplaren.
De bijeenkomst werd muzikaal 
opgeluisterd door accordeonist 
Yvo Staudt.

door Cees Reichard

In het afgelopen jaar heeft de Actiegroep Geluidsoverlast Motorfi etsen in de Krimpenerwaard de campagne 
‘Welkom maar mag het iets zachter’ gevoerd. Dit deed zij samen met de Gemeente, Politie en MAG de belangenvereniging 
voor motorrijders. Het doel is om motorrijders te informeren over de geluidsoverlast die bewoners van de Krimpenerwaard 
ervaren. Tevens verzoekt zij de motorrijders de overlast te verminderen.
Binnenkort wordt de campagne geëvalueerd met de Gemeente Krimpenerwaard, Politie en MAG. Bewoners worden gevraagd of zij 
kennis hebben genomen van de Campagne en of zij een idee hebben of de Geluidsoverlast afgenomen is. 
Tevens wil de actiegroep weten of zij een melding van geluidsoverlast hebben gedaan bij Politie of Gemeente en of zij suggesties of 
voorstellen hebben voor acties in 2020.
Bewoners kunnen aan de enquête deelnemen door naar www.geluidoverlast-krimpenerwaard.com te gaan.

Evaluatie Geluidsoverlast
Motoren in de Krimpenerwaard

door Cees Reichard

Deze week in concordia
Zaterdag 19 oktober om 20.15 uur

Goud van Oud met The Outlaws en Clean Foot Clan
Op veler verzoek terug in de 
programmering Goud van Oud 
Concordia Reünie. Wie weet het nog, 
de disco avonden van toen…… 
We doen het nog een keer fl ink over met 
Live sets van de 'Oude Rockers' uit 
Oudewater The Outlaws en de band 
Clean Foot Clan. Een ouderwetse 
dansavond bij gastheer Rob van Zuijlen 

met Goud van Oud. De zaal wordt 
ingericht met een dansvloer, gezellige 
zitjes en een sfeervolle bar. 
Voetjes van de vloer!
De bandleden van de Outlaws zijn na 
45 jaar weer als een hecht team bij 
elkaar. Deze 'Oude Rockers' uit 
Oudewater laten je de magie van de 
jaren 60 opnieuw beleven.
Clean Foot Clan staat garant voor een 
Zorgvuldig samengesteld repertoire uit 
de 'gouden jaren' van de popmuziek.

Zondag 20 oktober om 15.00 uur

The Red Strats: The Shadows Tribute
The Red Strats (Cliff and The Shadows-tributeband) bestaan uit TOP-muzikanten! 
Een formatie met een 'Cliff Richard'-geluid die de muziek uit de sixties laat herleven.

Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café 
Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa 
indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

Tekst en foto’s: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk

was gesteld met het onderschip. Op de 
werf werd duidelijk dat het casco zo lek 
was als een mandje. Maar, tot zijn grote 
opluchting bleek reparatie haalbaar.
De afgelopen tijd zijn de wind-/waterlijn 
en ander zwakke plekken voorzien van 
nieuw plaatwerk en is het casco ter 
conservering in de glanzende zwarte 
coating gezet. Daarbij verdwenen de 
reparaties uit het zicht.
Onlangs is de opgebouwde IJsselaak 
weer te water gelaten en naar 
Haastrecht gesleept. 
Dan heeft Haastrecht 
weer haar oude 
bekende drijvende 
stukje cultuurhistorisch 
erfgoed terug.
Guus kan dan weer 
met een gerust verder 
gaan met opknappen.



Eerste punt binnen voor FC Oudewater

Lek lijkt boven
Oudewater - Blauw Zwart 0 - 0
Eigenlijk was het weer eens een wedstrijd om van te genieten.
Er was volop spanning en bij vlagen werd er goed gevoetbald. De bezoekers uit 
Wassenaar beschikten over een, vooral verdedigend, goed voetballende ploeg die 
met name in de tweede helft knap overeind bleef tegen de prima voetballende 
thuisploeg. Het inbrengen van Job Anbergen - die dus debuteerde - door trainer 
Akkermans bleek een goede zet. Met Anbergen achterin straalde de 
Oudewaterse verdediging veel meer rust uit waardoor ook de jongelingen Jasper 
Kooman en Jesper van der Zwart veel meer tot hun recht kwamen.

Montfoort S.V.’19 - Terneuzense Boys 4-1
Terneuzense Boys promoveerde vorig seizoen vanuit de tweede klasse naar 
de 1E Klasse C en wist daarbij ook dat het komende seizoen de 
reisafstanden groot zullen zijn. Na maar liefst ruim drie uur in de bus te 
hebben gezeten kwamen de Boys aan in Montfoort om al snel in te zien dat 
er niets te halen viel bij Montfoort S.V. De ploeg van trainer Bart Schreuder begon sterk aan 
de wedstrijd en nam vanaf minuut een het heft in handen. Met goed en verzorgd voetbal 
stapelden de kansen zich op. In de 9e min. tekende Roel Schirra de 1-0 aan. Na een goede 
dribbel legde hij aan op de rand zestien meter en liet met een droge schuiver de keeper 
kansloos. In de 32e min. schoot Don Mimpen na grabbelen van de keeper de bal binnen, 
2-0. Toen ook Jort van Geffen vlak voor rust het net wist te vinden, was de wedstrijd met 
een voorsprong van 3-0 zo goed als gespeeld.
Ook in de tweede helft was Montfoort S.V. heer en meester. Er werden geen kansen 
weggegeven en juist veel kansen gecreëerd. Het mag een wonder heten dat het scorebord zo 
lang op 3-0 bleef staan. Tot in de 72e min. toen Terneuzense Boys na een vlijmscherpe 
counter de 3-1 aantekende. De Zeeuwen kregen zowaar weer een beetje hoop, maar Jort 
van Geffen maakte op goed aangeven van Denny van Loen aan alle illusies een einde. Alleen 
voor de keeper liet hij de keeper kansloos en schoot in de 86e min. de 4-1 binnen.
Met nu 7 punten uit vier wedstrijden een prima start van de competitie te noemen en waarin 
blijkt dat er veel mogelijk is met deze spelersgroep. Komende zaterdag 19 oktober speelt 
Montfoort SV een uitwedstrijd bij SVL in Langbroek.
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Haastrecht walst over SPV heen
Haastrecht - SPV 6-0
Al in de elfde minuut maakte 
verdediger De Bruijn de openings-
treffer door de bal door te koppen 
en doelman Both te verrassen, 1-0. 
De ploeg van Gert Alblas kwam 
daarna niet meer onder de druk van 
het zeer aanvallende Haastrecht uit 
en moest in de eerste helft al een 
zware knieval maken en nog eens 
vijf doelpunten incasseren.
Met een 6-0 achterstand probeerde 
SPV na de thee nog wel iets terug te 
doen, maar ondanks het daarna 
matige optreden van de thuisploeg 
bleef de stand in de uiterst saaie 
tweede helft onveranderd.
Op het windstille, maar druilerige 
Sportpark Wilgenoord moest de 
hoofdmacht van Haastrecht het 
opnemen tegen de bezoekers uit 
Polsbroek. Even over halfdrie fl oot 
scheidsrechter Angelo Hogendoorn uit 
Driebruggen voor de aanvang van de 
wedstrijd. In de 8e minuut liet aanvaller 
Thijmen Raateland met zijn ontsnapping 
en daaropvolgende schot al zien dat zijn 
ploeg deze middag de wil en inspiratie 
had om te gaan winnen.

Danny de Bruijn
Na een scherpe voorzet van de 
rechterfl ank van de uitstekend 
opererende Tijgo Vianen, kopte Danny 
de Bruijn in de 11e minuut de bal heel 
slim door, waarna de verraste doelman 

Jeroen Both de bal uit zijn doel kon 
vissen, 1-0. Twee minuten later een 
prima aanval van Raateland waarbij de 
voorzet maar net gemist werd door 
Bakker. SPV werkte wel hard, maar was 
niet opgewassen tegen de vele 
aanvalsgolven van de thuisploeg. 
Door die hoge druk naar voren werden 
er steeds meer fouten gemaakt in de 
Polsbroekse defensie. In de 17e minuut 
bracht aanvoerder Stephan Bakker de 
bal van de achterlijn laag in de 
doelmond, waarbij de onfortuinlijke Rens 
Wiltenburg zich verslikte en de bal in 
eigen doel liep, 2-0.

Aanvalstrio
Coach Marco Versloot mag zich gelukkig 
prijzen met zijn doelgerichte en 
strijdlustige aanvalstrio Raateland-van 
Leeuwen-Bakker, dat opnieuw weer 
zorgde voor constante dreiging en 
succesvolle acties in dit duel. Overigens 
was het hele team de eerste helft 
uitstekend aan het voetballen. In de 29e 
minuut gaf SPV een grote kans weg door 
een te zwakke terugspeelbal, die door 
Raateland werd opgepikt en na een 
fraaie passeerbeweging doelman Both 
achter zich liet, en beheerst de 3-0 op 
het scorebord zette. Twee minuten later 
was het weer raak toen Bakker na een 
perfecte voorzet van Vianen de bal in 
open doel kopte, 4-0. Het hek was van 
de dam en het verzet van SPV leek 

gebroken. Na de voorzet van Bakker in 
de 33e minuut tikte Joep Wijnands de 
bal nog licht aan en verdween 
onhoudbaar voor keeper Both in de 
verre linkerbenedenhoek, 5-0. Vlak voor 
rust werd het nog 6-0 door Thijmen 
Raateland die na het steekpassje van 
Stephan Bakker geen moeite had om de 
SPV-doelman wederom te verschalken.

Matige tweede helft
De met paraplu bewapende Haastrecht 
supporters trotseerden de gestage 
miezerregen en bleven na rust nog 
trouw langs de lijn staan.
Helaas hoefde het niet zo nodig meer 
voor de thuisploeg en was met 
ongenoegen van coach Versloot de 
concentratie en inzet ver te zoeken. 
Polsbroek deed ook nog een paar 
verwoede pogingen, waaronder in de 
71e minuut de inzet van nummer 15
die na zijn rush rakelings naast schoot. 
Na opmerkingen aan het adres van 
arbiter Hogendoorn kon Jesse van 
Buren met twee keer geel, dus met rood 
nog net voor het eindsignaal vroegtijdig 
gaan douchen.
Na een zeer matige en saaie tweede 
helft was Haastrecht uiteraard de 
tevreden en terechte winnaar, en staat 
nu met 7 punten op plek 5 van de 
ranglijst in de 4e Klasse C.

Speelronde 4 bij de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek leverde 
twee overwinningen, twee nederlagen en één gelijkspel op.
Montfoort SV’19 staat na de ruime 4-1 zege op Terneuzense Boys 
met 7 uit 4 stevig in de middenmoot. Komende zaterdag moet de 
ploeg op bezoek bij SVL dat eveneens 7 uit 4 heeft behaald.
FC Oudewater behaalde het eerste puntje van deze competitie. 
Ondanks het feit dat er niet gescoord werd was het een 
aantrekkelijke wedstrijd.
Linschoten had weinig in de melk te brokkelen tegen Woerden. 
De ploeg verloor vrij kansloos met 4-0.
Haastrecht maakte gehakt van het arme SPV’81. Na 90 minuten 
prijkte er op het scorebord een 6-0 zege voor de ploeg van Marco 
Versloot.
WDS verloor toch wel verrassend van het Goudse GSV. Aan de 
Sportlaan won GSV met 3-0.

VOETBALWEEKEND

VOLLEYBAL

TAFELTENNIS

door Joop Kurver

Zaterdagprogramma 19 oktober
SVL - Montfoort S.V. ‘19 14.30
Lugdunum - FC Oudewater 14.30
Linschoten - Siveo ‘60 15.00
BSC ‘68 - VV Haastrecht - 14.30
WDS - Floreant 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Een ontketende Thijmen Raateland scoort hier zijn twee treffer en brengt zijn ploeg nog voor rust op een 6-0 voorsprong. (voor 
meer actiefoto’s zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

SC Woerden - 
Linschoten 4-0
Linschoten had een 
moeilijke middag 
afgelopen zaterdag bij 
SC Woerden, dat vrij 
eenvoudig kon uitlopen naar een 4-0 
overwinning. De thuisploeg kwam eigenlijk 
geen moment in gevaar en blijft zodoende 
de aansluiting vinden bij de bovenste 
ploegen.
Woerden wist wat het kon verwachten van 
de bezoekers uit Linschoten en speelde 
daar goed op in. In de beginfase van de 
wedstrijd was het nog waken voor de 
spaarzame uitvallen van Linschoten, maar 
deze zorgden eigenlijk nooit voor echt 
gevaar. Naarmate de wedstrijd vorderde 
kwam Woerden steeds beter in de wedstrijd 
en nam het heft in handen. Na een minuut 
of tien kwam aanvoerder Van de 
Bovenkamp na een steekpass vrij voor de 
keeper en scoorde de 1-0. Kort daarna 
scoorde Buijt de 2-0.
Na de thee was wederom Woerden de 
bovenliggende partij en had eigenlijk niets 
te duchten van Linschoten. Na de 
doelpunten van Getrouw en Vrolijk verloor 
Linschoten uiteindelijk kansloos met 4-0 en 
ging met lege handen richting huiswaarts.

Alleen tegen het einde van de wedstrijd 
leek rechtsachter Walter van der Neut 
behoorlijk uitgeblust en ging hij een paar 
maal in de fout. De wedstrijd werd wat 
dat betreft op tijd afgefl oten. 
In tegenstelling tot vorige week haalde 
iedereen bij de Oudewaternaren deze 
keer een voldoende. Dat was wel nodig 
ook, want de ploeg die vorig seizoen in 
de Utrechtse derde klasse een gerespec-
teerde middenmoter was, kende een 
slechte seizoenstart en was tot de 
wedstrijd tegen de Blauwzwarten uit 
Wassenaar nog puntloos. Bovendien was 
het doelsaldo weinig beloftevol.

Aanvallen en scoren
Binnen de eerste tien minuten toonde 
Oudewater al wat het wilde, namelijk 
aanvallen en scoren. Dat eerste lukte 
eigenlijk wel, maar om te scoren moet 
het je ook wel wat meer meezitten. 
Een kopbal van Nick van den IJssel werd 
al in de eerste minuut tot hoekschop 
verwerkt en hierop volgend was het 
doelman Van Zonneveld die Sjoerd 
Wiltenburg behoorlijk dwars zat. 
Ook vloog een schot van Laurens de Vor 
rakelings over het Wassenaarse doel. 
Echt meezitten deed het dus zaterdag 
niet, want ook een doelpunt in de elfde 
minuut van Wouter van Sprundel vond 
geen genade in de ogen van scheids-
rechter Hornes. Bij een razendsnelle en 
ook fraaie aanval van Oudewater was er 
helaas sprake van dubieus optreden van 
de Wassenaarse assistent-scheidsrechter. 
Aan de overzijde van het veld leek Bram 
Smit Blauw Zwart op voorsprong te 
brengen, maar door goed kopwerk van 
Jesper van der Zwart bleef het slechts 
een illusie voor de Wassenaarder. Zijn 
teamgenoot Iliass Assabban kreeg nog 
een (schiet)kans, maar helaas hij 
verprutste het voor zichzelf en zijn ploeg 
door ruim naast te schieten. Nick van 
den IJssel poogde het doel van Blauw 
Zwart te doorboren met een harde 
kopbal. Zijn vizier stond echter niet 
scherp genoeg ingesteld en de bal ging 
net naast.

Pech in afronding
Even leek het er op dat de Wassenaarse 
ploeg in de tweede helft uit een ander 
vaatje zou gaan tappen. Het was met 
name Xander Vredenbregt die bij een 
voorzet vanaf links net iets te laat kwam 
inglijden en een heuse mogelijkheid om 
te scoren aan zijn neus voorbij zag gaan. 

Dit offensiefje duurde echter maar heel 
kort en al snel was de thuisploeg weer 
aan zet. Met goed aanvallend spel, vaak 
van achter uit opgezet door Jasper 
Kooman en Job Anbergen werd Blauw 
Zwart onder druk gezet. Het een en 
ander resulteerde in een oneindige reeks 
hoekschoppen waarbij echter de 
verdedigers van de gasten telkens weer 
als overwinnaars tevoorschijn kwamen. 
Hoewel wel opgemerkt moet worden dat 
dit wel af en toe met het nodige geluk 
gepaard ging. Rond de 55ste minuut 
kwam Blauw Zwart heel goed weg toen 
een inzet vanuit een corner op 
miraculeuze wijze zijn beoogde doel niet 
haalde en de bal uit gevarenzone kon 
worden gewerkt. Een handsbal binnen de 
“zestien” werd tijdens deze scrimmage 
ook over het hoofd gezien. Dit tot 
verdriet van alles en iedereen uit het 
Oudewaterse. Uit een van die vele 
hoekschoppen was het Ivo Anbergen die 
zijn wippertje over de voor hem 
verkeerde kant van de lat zag verdwijnen. 
Het inbrengen van Menno Venhof, nog 
altijd licht geblesseerd, en Sven Rietveld 
zo’n tien minuten voor tijd zorgde voor 
nog meer druk richting het doel van 
keeper Mike van Zonneveld, maar met 
gevaar voor eigen leven wisten hij en zijn 
verdedigers telkens weer een Oudewaters 
doelpunt te voorkomen. Dit tot groot 
verdriet van o.a. Sven Rietveld en 
aanvoerder Wouter van Sprundel, die 
hun pogingen tot scoren behoorlijk 
gedwarsboomd zagen. Noemenswaard 
was nog de “nuttige” overtreding van 
Venhof bij een poging tot uitbraak van de 
Blauwzwarters.

Jupiter D1 komt 
langzaam op gang
Jupiter- Oberon 3-1
Afgelopen zaterdag was het voor 
volleybaldames van Jupiter zover, 
de eerste wedstrijd van de competitie 
2019-2020 stond op het programma. 
Oberon D1 was de tegenstander waar 
de dames van Jupiter het tegen op 
moesten nemen. Dit team uit Weesp 
zit normaal gezien in een andere regio. 
Vanwege degradatie in het vorige 
seizoen, waren ze niet ingedeeld in 
hun eigen regio. In deze regio was 
nog een plekje vrij, dus heeft Oberon 
die opgevuld.
In de eerste set hadden de dames van 
Jupiter toch wat moeite. Er was een 
betere servicedruk vanuit Oberon en te 
veel slordige foutjes, en misschien toch 
wat spanning, bij het thuisspelende team. 
Jupiter wist het uiteindelijk te schoppen 
tot 20-20, maar verloor de set op drie 
fouten die achter elkaar gemaakt werden. 
De set werd verloren met 21-25. 
De tweede set werd goed opgepakt. 
Door een serviceserie van Nika Morsink 
kwam Jupiter op een 10-1 voorsprong. 
Deze voorsprong werd lang 
vastgehouden. Vanaf deze set ging ook 
de servicedruk vanuit Jupiter beter lopen. 
De tweede set werd uiteindelijk 
gewonnen met 25-17.

Welkome zege 
De Vaart
De tafeltennissers van De Vaart boekten 
een welkome zege in de strijd om het 
kampioenschap. In Wilnis werd Veenland 
verslagen met 9-1. Theo van Diepen en 
Richard Aantjes ondervonden weinig 
tegenstand en hoefden maar een enkele 
game af te staan. Edwin de Waard had 
het moeilijker. In de eerste partij kwam 
hij met 2-0 achter, won de derde game 
net aan met 13-11 en zegevierde alsnog 
met 11-8 en 11-4. In zijn laatste partij 
kon hij in vier games een nederlaag niet 
voorkomen. In het sterke dubbel met 
Aantjes was hij wel succesvol.
Met 33 punten uit vijf wedstrijden staat 
De Vaart bovenaan in de 4e klasse A. 
Vrijdag speelt De Vaart thuis tegen 
Woerden 7.

De derde set verliep soepel. Deze set 
wordt gewonnen met 25-23.
De vierde en tevens laatste set was een 
set waarin de vermoeidheid bij beide 
teams merkbaar was. Bij Jupiter werd de 
focus beter vastgehouden, met name 
door de middenspeelster Djouke 
Deutekom en Iris de Gier. Iris speelt dit 
seizoen voor het eerst bij Jupiter en liet 
zich van haar beste kant zien. Djouke 
werd na de wedstrijd verkozen tot ‘Meid 
van de Wedstrijd’. Zij was belangrijk op 
kritische momenten en heeft met haar 
alertheid en aanval aan het net keurig 
gescoord. De vierde set werd gewonnen 
met 25-22, waarin het ‘killingblock’ van 
Celine Vergeer toch een van de mooiste 
punten van deze wedstrijd was.

GSV - WDS 3-0
De valse start van de 
competitie kon ook in de 
uitwedstrijd tegen het 
Goudse GSV niet worden weggepoetst. 
Erger nog, hij werd verlengd tegen een 
tegenstander die dit seizoen oor het eerst 
sinds jaren -gestopt in 2011- weer 
prestatief voetbal op het menu heeft staan. 
Het voetbalfestijn eindigde in een 3-0 
nederlaag en bezorgt WDS een plaats in de 
onderste regionen met slechts 1 punt uit 
drie wedstrijden. Voor GSV was mede-initi-
atiefnemer Jongenelen voor de rust 
succesvol. Na de hervatting wist Laurens 
Borg het totaal op drie doelpunten te 
brengen; 3-0.
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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

Laageind 11a, 3465 KG  Driebruggen        0 3 4 8 - 4 5 3  6 6 1

MULTI-TUIN EN LANDSCHAP

Ben jij onze nieuwe collega?

3 Monteur
Voor onderhoud en aanpassingen aan
onze machines en gereedschappen.
En diverse klusjes bij onze klanten.

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

Voor een oudere man en zijn zus zijn wij op zoek naar
meerdere medewerkers

De heer en mevrouw wonen in naast elkaar gelegen huizen 
te Oudewater. Gezien hun leeftijd en wat daarbij komt kijken, 
gaat niet alles meer vanzelf en daarom hebben wij jou nodig! 
Draag jij je steentje bij, zodat de heer en mevrouw van hun 
oude dag in hun eigen huis kunnen genieten?

Als medewerker is het belangrijkste dat je een proactieve, 
positieve instelling hebt, jouw werkzaamheden bestaan  
onder andere uit:
•	Je	begeleidt	en	ondersteunt,	dit	doe	je	bijvoorbeeld	tijdens	

de transfers waarbij een passieve tillift gebruikt wordt.
•	Je	zorgt	dat	het	huis	een	thuis	voor	meneer	en	mevrouw	

blijft en verricht daarom ook licht huishoudelijk werk.
•	Er	is	24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week	een	au	pair	aanwezig.	
Jullie	werken	veel	samen	en	zorgen	dat	de	heer	en	
mevrouw het goed hebben.

Wat neem jij mee?
•	Het	is	fijn	als	je	werkervaring	hebt	met		dementerenden,	

maar dit is geen eis.
•	Je	bent	zorgzaam,	sociaal	en	een	doorzetter.
•	Het	is	voor	jou	geen	probleem	om	diensten	van	 
maandag	t/m	zondag	07.30	tot	08.30	uur,	12.30	tot	15.00	uur 
of	diensten	van	19.00	tot	19.30	uur	te	draaien. 
Dagen en tijdsblokken in onderling overleg in te delen.

•	Een	extra	ochtend	of	avond	werken	in	goed	overleg?	 
Jij	doet	het	graag.

Graag je reactie mailen naar: agenta@planet.nl

Installatiebedrijf van der Vaart is een klein en voornamelijk lokaal opererend bedrijf in de totaalinstallatietechniek. 
Persoonlijk contact en een hoge mate van dienstverlening staan voorop in onze organisatie. 
Wij richten ons op nieuwbouw, renovatie, onderhoud en service. Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s.

• zelfstandig uitvoeren van service- en montage-
werkzaamheden aan de hand van werkinstructies 
en in goed overleg met collega’s en klanten;

• uitvoeren van onderhoud aan cv-installaties;
• plaatsen van (duurzame!) verwarmings installaties;
• installeren van warmtepompen en kleine  

mechanische ventilatiesystemen;
• verhelpen van storingen;
• in overleg meedenken, plannen en bestellen bij 

kleine en grotere projecten.
 

• zelfstandig uitvoeren van service- en montage-
werkzaamheden aan de hand van werkinstructies 
en in goed overleg met collega’s en klanten;

• realiseren van mooie sanitaire voorzieningen;
• verhelpen van lekkages en storingen;
• plaatsen van (duurzame!) verwarmings installaties 

(indien mogelijk);
• uitvoeren van zink- en dakwerkzaamheden;
• in overleg meedenken, plannen en bestellen bij 

kleine en grotere projecten. 

• assisteren bij installeren van PV-panelen;
• assisteren bij montagewerkzaamheden t.b.v. 
 elektrotechnische installaties.

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging in een positief en hardwerkend team? 
Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur/mail een brief naar onderstaand adres.

Korte Linschoten O.Z. 13 • 3461 CG Linschoten • Tel. 0348 460 288 • www.vd-vaart.nl • info@vd-vaart.nl

WAT BIEDEN WIJ: prima opleidingsmogelijkheden; veel afwisseling en zelfstandigheid; werken met korte lijnen; nieuw pand en magazijn; een professioneel, eerlijk en loyaal team.
WAT ZOEKEN WIJ: gedreven vakman; klantgericht; in bezit van monteursdiploma (bij voorkeur); communicatief sterk; denkend in oplossingen; bereid mee te werken met andere disciplines.

Service- en/of 
cv-monteur

Loodgieter Assistent monteur 
PV-panelen en/of elektra

Jeugdschaatsen SVO weer van start 44ste Dijkloop Avantri Schoonhoven
op zaterdag 26 oktober organiseert avantri schoonhoven voor de 44ste keer 
de dijkloop. Voorinschrijven tot en met 22 oktober op www.inschrijven.nl 
of op de 26ste bij het clubhuis van avantri: nieuwe singel 25a tot een half uur 
voor de start.
speciaal voor de jeugd is er een 1.500 meter loop. start om 14.00 uur.
naast de halve marathon zijn er voor de lopers nog twee afstanden: 6 km en 10 km. 
de start is om 14.30 uur.
voor iedereen wacht er aan het eind weer een mooie herinnering. de te kloppen 
records voor de halve marathon bij de mannen: 1.07.56 bij de vrouwen: 1.22.45. 
bij het clubhuis is beperkte parkeergelegenheid, dus graag op tijd komen.
voor meer informatie kijk op www.avantri.nl

Dijkversterking
tijdens de avantri dijkloop zal er op de atletiekbaan een informatiestand aanwezig 
zijn over de dijkversterking salmsteke - schoonhoven 2017 - 2027. de informatie-
stand wordt verzorgd door het Hoogheemraadschap de stichtse rijnlanden. 
de atletiekbaan is hiervoor op zaterdag 26 oktober vanaf 12.00 uur voor alle 
bezoekers toegankelijk. u kunt terecht voor al uw vragen over de werkzaamheden, 
bereikbaarheid en alle overige informatie over dit dijkversterkingstraject.

Vorige zaterdag is het jeugdschaatsseizoen van sVo van start gegaan.
Wekelijks rijdt er een grote dubbeldekker via Montfoort naar de Vechtsebanen
in Utrecht. de bus is gevuld met ruim zestig jonge schaatsertjes uit oudewater 
en Montfoort, maar heeft nog ruimte beschikbaar voor kinderen die ook graag 
willen leren schaatsen (jeugdschaatsen@svooudewater.nl).

in navolging van enkele andere  
utrechtse verenigingen schaatsen de 
jeugdschaatsers van svo dit jaar rond 
met stoere, rood-wit gekleurde helmen. 
de helm, die bij het inline-skaten al 
volkomen ingeburgerd is, biedt veiligheid 
bij onverwachtse valpartijen en wordt 
ook gebruikt door de toer- en  
wedstrijdschaatsers van svo.
voordat de kinderen op het ijs stapten 
kregen ze eerst een uitgebreide 
instructie in de bus en daarna mochten 
ze op hun vaste plek langs het ijs hun 
schaatsen onderbinden. ‘onderbinden’ 
is overigens wel een verouderde term, 
want alle kinderen schaatsen 
tegenwoordig rond op stevige noren.
op het ijs werden de kinderen verdeeld 
in groepen die passen bij hun leeftijd, 
maar ook bij het vooraf ingeschatte 
niveau. dat laatste blijft de eerste weken 
altijd even aftasten voor de 
jeugdtrainers. er zijn nieuwelingen die  
al gelijk als kleine kampioenen 
rondschaatsen, terwijl andere kinderen 
nog iets meer ijstijd nodig hebben. 
de kinderen van de hoogste groepen,  
zij hebben vaak al meerdere jeugd-
schaatsjaren achter de rug, krijgen dit 

jaar al de kans om hun eerste wedstrijdjes 
te schaatsen.
op het ijs deden de kinderen bij hun 
eerste ijstraining allerlei schaats-
oefeningen, zoals de bekende 
‘olifantenoren’, maar ook was er alle tijd 
voor spelletjes en het rijden van rondjes.

voor de kinderen en de trainers het 
wisten was het eerste schaatsuur van het 
schaatsseizoen 2019-2020 alweer 
voorbij.
voldaan stapten de schaatsers weer in de 
bus en kwamen tegen half negen veilig 
aan in Montfoort en oudewater.
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Kijk voor meer informatie en het aanbod op e-fiber.nl

DIT IS HET 
MOMENT...
...OM VOOR GLASVEZEL TE KIEZEN!

Glasvezel in Linschoten 
De aanleg van glasvezel in Montfoort is in volle gang en vanaf  
25 november gaan we in Linschoten van start. Je kunt nog steeds 
overstappen en gebruik maken van een gratis aansluiting in huis. 
Hiermee bespaar je minimaal €450. Ga snel naar e-fiber.nl en 
kies je abonnement. Maar wacht niet te lang, want de deadline is 
op 25 november!

Kom naar het spreekuur
Dinsdag 29 oktober of woensdag 6 
november, Dorpshuis De Vaart, Jacob 
Barneveldstraat 24, Linschoten. Inloop  
voor het spreekuur is van 19.00-21.00 uur.  
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