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“Het openbaar vervoer van vroeger 
laten we met deze trekvaart herleven”, 
zo hield Jan Kromwijk, voorzitter van 
de Stichting Hollandse IJssel Altijd 
Anders, het selecte clubje aanwezigen 
voor. Het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, Stichting de 
Oude Hollandse Waterlinie, de 
gemeenten IJsselstein en Oudewater, 
de Provincie Utrecht waren allemaal 
vertegenwoordigd voor deze eerste 
trekvaart van een heel seizoen.
Nadat Kromwijk de vrijetijdseconomie 
ter sprake had gebracht met miljoenen 
mensen dichtbij, het idee de toeristen 
die naar Nederland komen meer te 
verspreiden over het land, de activiteiten 
die op en rond de Hollandse IJssel nu al 
plaatsvinden en de komende uitbreiding 
daarvan en uiteraard de prachtige stadjes 

aan die IJssel, stapten de aanwezigen 
over van Den Onthaestingh op de 
Jan Kordaat voor de eerste trekvaart 
van dit seizoen. Terwijl de passagiers op 
kussentjes, die - aardig detail - ook in 
geval van nood dienst zouden kunnen 
doen als reddingsboeien, voer de 
Jan Kordaat in het begin nog even met 
behulp van de motor, want het schip 
moest langs de pleziervaartuigen die aan 
de kant lagen. Daarna werd hij getrokken 
door dijkgraaf Patrick Poelman en de 
IJsselsteinse wethouder Kees Geldof 
(“Met deze trekvaart kunnen we dit 
mooie landschap voor veel mensen 
toegankelijk maken”) en de Oudewaterse 
wethouder Bas Lont (“Vroeger was er 
hier nog eb en vloed, maar sinds de 
kanalisatie in het een getemde rivier; 
met deze trekvaart brengen we weer 
meer leven in de Hollandse IJssel!”). 
Hoewel het niet echt zwaar werk was, 
werd het trekken van de Jan Kordaat 
even verderop overgenomen door het 
Belgische trekpaard Ivor onder leiding 
van zijn jager. Het ging met paarden-
kracht net zo snel richting Hekendorp, 
maar wel een (excuus, heren!) iets 
aardiger beeld. Ter hoogte van de 
Goejanverwellesluis zouden ze even 
zwaaien en vervolgens weer terug varen 
naar Oudewater.
Reederij De IJsel gaat de komende 
maanden een wekelijkse trekvaart 
onderhouden tussen Oudewater en 
Hekendorp. Het gaat om een proef, 
mede mogelijk gemaakt door die 
provincie Utrecht, de gemeente 
Oudewater en Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden. Als de proef slaagt, 
wordt het arrangement volgend seizoen 
voortgezet en uitgebreid met een tweede 
traject tussen Jachthaven Marnemoende 
en IJsselstein.

TADAA! "Oh... ik ben sprakeloos". 
Met de klemtoon op elke lettergreep
"Geef ze maar een groot applaus"! 
Bas, circusdirecteur voor één dag van 
de Timotheus basisschool in 
Linschoten, heeft de harten van de 
toeschouwers gestolen. De kinderen 
die zojuist een voorstelling hebben 
gegeven nemen een daverend 
applaus in ontvangst van de vele 
toeschouwers in de Vaart. 
Waarschijnijk zullen ze vrijdag 
28 juni hun hele leven niet vergeten.
Directrice van de school, Paula van den 
Born en enkele leden van de ouderraad 
vertellen vol enthousiasme over het 
circus. "Een van de ouderraadsleden 
kwam met het idee dat door de rest van 
de ouderraad, door meer dan vijftig 
vrijwilligers en het docententeam werd 
omarmd. Er was nog wat geld over van 

kinderen en begeleiders zag het er 
wat chaotisch uit. Maar dan wel een 
georganiseerde chaos.
Nadat er nog even naar het publiek was 
gezwaaid en iedereen had gemeld dat ze 
er veel zin in hadden kon de show van 
start. Het was verbazingwekkend wat er 
na zo'n dag werd neergezet. Er werd 
gejongleerd, gegoocheld, gebalanceerd 
op grote houten ballen, gedanst op een 
koord, op hele kleine fi etsjes gefi etst en 
op eenwielers. Ook het trapezewerk en 
de clowns ontbraken niet. Het was 
genieten geblazen voor de artiesten en 
voor de toeschouwers. Het toverwoord 
van de dag was 'samen'. Samen hadden 
ze iets heel moois gepresteerd.

Eerste editie Heksen in Touw: 
warm maar succesvol

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 4

door Aad Kuiper

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

door Ellen van Leeuwen

De laatste zaterdag van juni; de dag 
van de braderie en feestavond in 
Oudewater. De feestavond was twee 
weken geleden al succesvol. 
De jaarmarkt Heksen in Touw was dat 
afgelopen zaterdag ook.
Het was zaterdag een warme dag, een 
heel warme dag. De hoge temperatuur 
weerhield de Oudewatenaren er niet van 
om de jaarmarkt Heksen in Touw te 
bezoeken. 

Heksen in touw
Heksen in touw: compliment aan de organisatie, aan de deelnemers die royaal 
adverteerden, aan alle vrijwilligers en verenigingen, het was een bijzonder geslaagd 
evenement. Een koopjesmarkt met een veelzijdig aanbod is dan ook een ijzersterke 
formule, want wat is er leuker dan op je gemak rondscharrelen langs de kraampjes? 
Dat bleek ook wel, want ondanks de warmte (zeg maar gerust: hitte) kon je halverwege 
de ochtend over de hoofden lopen, er werd gegeten en gedronken, er werden lootjes 
verkocht en ondertussen gingen nieuwe en afgeprijsde artikelen, van batterijopladers 
tot douchekoppen, kersen, snoeischaren, fl eurig bedrukte onderbroeken, Vietnamese 
loempia's, cosmetica en hoeden over de kraam.
En dat alles in de wetenschap dat om drie uur 's middags de voetbalwedstrijd begon 
(nadien was het ook feitelijk gedaan).
Was het de moeite waard? Volgens ons als buitenstaander: ja. 
Was er nog iets aan toe te voegen- misschien een straatje brocante?

door Otto Beaujon

door Siem van der Burgeen vorige activiteit en de stichting 'de 
sterkste man' schonk vijfhonderd euro. 
Daarmee kon circusschool 'TADAA' 
ingehuurd worden".
Sara en Marlies van TADAA gaven de 
vrijwilligers de avond van tevoren les in 
hoe de kinderen begeleid moesten 
worden. De kinderen hadden het circus 
al de hele week als thema in de klas en 
hadden heel mooie attributen en 
versierselen gemaakt. Op de circusdag 
zelf waren de begeleiders al vanaf 
07.00 uur in de weer. De kinderen 
waren er vanaf 08.30 uur druk mee. 
En dat was 'serious business'. Er werd 
geconcentreerd en met heel veel plezier 
geoefend. Vooraf werd iedereen 
geschminkt en in een mooi circuspak 
gehesen. Door de grote hoeveelheid 

Op de foto van links naar rechts: 
wethouder Kees Geldof, wethouder 
Bas Lont en dijkgraaf Patrick Poelmann.

Trekvaart herleeft
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Juli

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
 Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
 Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl

IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG

 -  Openstelling Grote of St Janskerk.
Iedere woensdag en zaterdag is de Grote of St 
Janskerk van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor 
bezoekers. Het monumentale gebouw heeft een 
bewogen historie w.o. een grote kerkbrand waarvan 
de gevolgen nog steeds te zien zijn. De inrichting is 
protestants en heeft ook een eigen verhaal met o.a. 
de koorafscheiding. Loop gerust naar binnen. 
Montfoorts kerk herbergt twee monumentale orgels. 
Het hoofdorgel (gedateerd rond 1780 met 
waarschijnlijke bouwer Delhaye, en een koororgel 
gedateerd 1840 van onbekende bouwer. Deze orgels 
zijn te horen in orgelbespelingen op zaterdag en 
soms ook op woensdag. Aanvang 14.00 uur. MONTFOORT

 -  Bezichtiging St. Jans kerk. Van 12.00 tot 16.00 uur 
heten gidsen u welkom in het historische gebouw. 
Er is een gratis boekje met historische gegevens. LINSCHOTEN

MAANDAG

8 Jumbo buitenconcert Muziekgroep Oudewater. 
Vanaf 19.30 uur in de tuin van Futura. 
Tijdens de concerten hoort u een afwisselend 
programma met vrolijke, herkenbare muziek (denk 
aan Abba, Elton John en Elvis). De concerten gaan 
alleen door bij droog weer. Toegang is gratis. OUDEWATER

 -  Orgelconcert door Leendert Verduijn in de 
Franciscuskerk. Vanaf 20.00 uur. Entree 8 euro. OUDEWATER

DINSDAG

9 t/m zondag 14 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

WOENSDAG

10 Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten. Start om 
13.30 uur op de parkeerplaats aan de Provincialeweg 
(hoek Noord-Linschoterdijk - Reinaldaweg); 
duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het koetshuis koffie 
of thee aangeboden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen 
mee, maar honden niet. Vooraf aanmelden bij
Y. Postma, 0348-432823/ yvonnepostma45@gmail.com LINSCHOTEN

 - en vrijdag 12 t/m zondag 14 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 - Miniconcert ‘Love & Hope’ door het vrouwenkoor 
Vita Nova. Van 20.00 tot 21.00 uur in het Atrium van 
het Hof van Stein. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar en is iedereen welkom bij dit gratis concert. HAASTRECHT

MAANDAG

12 ‘Prinses en Patriot’ in verenigingsgebouw 
De Boezem. De eerste echte Hekendorpse kennisquiz. 
Deelnemende teams zullen strijden om leuke en 
bijzondere prijzen. Aanmelden via 
wilhelminavanpruisen@gmail.com (Bedenk een 
originele teamnaam en mascotte en geef het aantal 
deelnemers door) Inschrijfgeld bedraagt 7,50 p.p. 
Zaal open 19.00 uur. Start 19.30 uur. HEKENDORP

ZATERDAG

13 Start ‘Open Kerk’-bezichtiging Linschoten. Voor het 
achtste jaar zal de St. Jans-kerk of ‘Grote kerk met de 
scheve toren’ zijn deuren weer openen voor iedereen 
die het wil bezichtigen. Gidsen zullen aanwezig zijn 
om u rond te leiden in deze historische kerk. 
Ook is er een boekje over het gebouw aanwezig met 
historische gegevens, die u gratis kunt meenemen. 
De hele zomer kunt u, elke woensdag en zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur zo naar binnen, dit tot en met 
Open Monumentendag op zaterdag 14 september. LINSCHOTEN

 - Grachtenvaert in combinatie met een 
torenbeklimming o.l.v. een gids. Afvaart 12.00 uur 
tegenover het Tip-kantoor. In het combiticket is een 
kopje koffie of thee met een stukje appeltaart bij 
Hotel Restaurant Abrona inbegrepen. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 - Lunchconcert met Peter Priem op orgel. 
Vanaf 14.00 uur in de Grote- of St Janskerk. MONTFOORT

 - Zaterdagmiddagconcert door sopraan 
Valeria Boermistrova en Henk Linker op orgel. 
Van 15.00 tot 15.45 uur tijdens de zomeropenstelling 
van de Grote- of St. Michaëlskerk. Toegang: gratis. OUDEWATER

MAANDAG

15 Jumbo buitenconcert Muziekgroep Oudewater. 
Vanaf 19.30 uur op de Markt. Tijdens de concerten 
hoort u een afwisselend programma met herkenbare 
muziek (Abba, Elton John en Elvis). De concerten 
gaan alleen door bij droog weer. Toegang is gratis. OUDEWATER

 - Orgelconcert door Gerben Mourik en André van Vliet 
in de Franciscuskerk. Dubbelconcert met twee 
achtste symfonieën vanaf 20.00 uur. Entree 8 euro. OUDEWATER

DINSDAG

16 t/m zondag 21 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

WOENSDAG

17 en vrijdag 19 t/m zondag 21 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Vertrek om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 - Aanschuifdiner in De Grote Haven. 
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. 
Opgeven voor maandag 15 juli bij Han van Diemen, 
tel. 0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

DONDERDAG

18 Open eettafel Vlist. Vanaf 18.00 uur gezellig 
aanschuiven in de Vlisterstee. Je hoeft niet zelf te 
koken en je kan zo wel andere mensen ontmoeten. 
Je kan je hiervoor opgeven tot woensdag 12.00 uur bij 
De Vlisterstee via Rober, 0182-501918 of 06-51872773. VLIST

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 7: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. A. W. van der Plas

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 7: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. G.M. van Meijeren

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 7: 10.00 uur Thomas Oskam
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 7: 09.30 uur Prop Van Eijsden
 16.00 uur Ds. T.J. Korten

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 21 juni 2019
JOB
zoon van Marien en 
Lotte van Vulpen
broertje van Naomi
Lieve Vrouwegracht 15
3417 HM Montfoort
Op donderdag 27 juni 2019
JOAS
zoon van Jan-Paul en 
Wilma Eijkelboom
broertje van Shira
Prins Bernhardstraat 10
3421 JD Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld is gesloten 
van maandag 15 juli t/m vrijdag 2 augustus.

Waarnemers, uitsluitend voor spoedgevallen:
Voor de letters A t/m M:

Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
Voor de letters N t/m Z:

Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?

U kunt dit ook nalezen op onze website:
www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl

Er zijn de afgelopen jaren heel veel 
activiteiten georganiseerd. Er waren 
jeugdavonden in het dorpshuis van 
Polsbroek, kindermiddagen en vrouwen-
ochtenden. De mannen kwamen aan bod 
tijdens de mannenmorgen's die werden 
georganiseerd in samenwerking met de 
4e musketier op Salmsteke in Lopik. 
En dan waren er natuurlijk de vele 
sing-in's of 'worshipnights' tijdens een van 
de events? Het afgelopen jaar vonden op 
de donderdagavonden samenkomsten 
plaats voor studieavonden over de 
Romeinenbrief, bemoedigingsavonden 
over en vanuit het 'Vaderhart van God' 
en community nights. Op de eerste 
zondagavond van de maand kwamen wij 
samen in de Willem de Zwijgerschool 
voor de worshipnights.

Viering op Salmsteke
De eerstkomende worshipnight op de 
eerste zondag van de maand, zondag 
7 juli, zal niet zoals gebruikelijk in de aula 
van de WZ-school zijn maar op het recre-
atieterrein Salmsteke in Lopik. De plaats 
waar wij de laatste jaren op diverse 
manieren een zipfestival hebben mogen 
organiseren. Deze 'buiten'-worshipnight 
zal er anders dan anders uit gaan zien. 
Wij zullen vanaf 17.00 uur samenkomen. 
Daarna zal er gelegenheid zijn om elkaar 
te ontmoeten en gezellig samen te eten. 
Samen te zingen. Samen muziek te 
maken. Samen te luisteren en getuigen 
wat God heeft gedaan en aan het doen is! 

Dubbelconcert improvisatie
Op zaterdag 6 juli om 15.00 uur beroeren stadsorganist Gerben Mourik en Kees 
van Eersel samen de toetsen van de orgels van de Grote- of St. Michaëlskerk.
Gerben was nog niet geboren toen Kees al afstudeerde in koordirectie, compositie, 
kerkmuziek en beiaard. Hij was tot 2009 (cantor)organist van de Grote Kerk in Goes.
Op de valreep - dit jaar neemt Kees van Eersel afscheid van het concertpodium - gaan 
zij samen een muzikale dialoog aan in wat beiden op het lijf geschreven staat: 
improvisatie. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. Wees u welkom.

Orgelconcert in Franciscuskerk
Komende maandag (8 juli) bijt de nog jonge talentvolle organist Leendert Verduijn 
het spits af van een serie van drie orgelconcerten.
Het boeiende programma vermeldt werken van Reger, Guilmant, Franck en een 
tweetal improvisaties. Van Cesar Franck horen we diens monumentale werk 'Grand 
Piece Symphonique'. Het concert wordt besloten met de spetterende en virtuoze 
Finale uit de 1e Sonate van Alexandre Guilmant.
Het orgel van de Franciscuskerk is een monumentaal instrument van de bouwer 
Maarschalkerweerd en is nog in originele staat. Daarmee staat dit instrument hoog 
op het wensenlijstje van menig organist. De orgelcommissie is dan ook verheugd u 
drie verschillende concerten aan te mogen bieden op drie opeenvolgende maandag-
avonden. Aanvang 20.00 uur. Maar u bent vanaf 19.30 hartelijk welkom om vast in 
de sfeer te komen, de kerk te bezichtigen of eventueel de organist te spreken. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten. Entree is € 8,00
Maandag 8 juli, 20.00 uur Leendert Verduijn
Maandag 15 juli, 20.00 uur Gerben Mourik en André van Vliet
Maandag 22 juli, 20.00 uur Jubileumconcert Everhard Zwart

Een gezellig familie samenzijn waarbij 
iedereen welkom is en iedereen iemand 
mag en kan meenemen. Er zal geen 
podium zijn. Geen geluidsinstallatie. 
Geen organisatie. Wij zien uit wat de 
Heilige Geest gaat doen door 
ontmoeting, zingen en getuigenissen. 
Voor iedereen zal er gelegenheid zijn om 
te delen wat God heeft gedaan.
ZIP blijft een bijzonder eigentijds 
beweging. De groei van de laatste jaren 
is dan ook niet in de grootte of de 
breedte maar in de diepte! 
Het verlangen, het geloof en het 
enthousiasme is gebleven en hiermee 
doet het de charme van het eerste uur 
weer herleven.

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 7: 10.00 uur Kerk in het Park
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 7: 10.00 uur Kerk in het Park

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 7: 09.30 uur Kand. T. Overbeeke
 18.30 uur Kand. A.J.R. Treur
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 7: 09.30 uur Ds. I van der Meulen
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 6: 19.00 uur T. van Zaal
Zo 7: 10.00 uur F. Burgers
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 7: 10.00 uur Cees Terpstra

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 7: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. S. Jumelet

'Zipfestival' tien jaar
Op 6 juli 2019 bestaat de stichting 'Zing in de Polder' tien jaar. Wat zo'n twaalf 
jaar geleden begon met het houden van een 'sing-in' op de Waterknoop in 
Polsbroek, is nu een beweging die actief is in de Lopiker en Krimpenerwaard en 
soms ver daarbuiten. De stichting houdt zich bezig met programma's en 
activiteiten voor kinderen, jeugd, echtparen, mannen, vrouwen en ouderen.



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 3

3

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  

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

Water en sanitair • Gas •
Verwarming • Elektra • Verlichting •
Luchtbehandeling • Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik

info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

Hoogstraat 64 - MONTFOORT
www.remcofashion4men.nl    

* De voorjaarscollectie 2019 is afgeprijsd m.u.v. basis en nieuwe collectie en op=op!

Diverse voorjaarsartikelen
nu STERK afgeprijsd!*

REMCO RUIMT OP
ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

* Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkels.

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

*VAN 13,95

VOOR

VERDICCHIO ‘TRALIVIO’
SARTARELLI

Een Italiaanse topper!
Veelzijdig inzetbaar 
maar vooral
perfect bij 
gamba's 
op de BBQ. 999,95

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

ALLEEN IN 
JULI... OP=OP

Bezoek ook onze webshop Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

1313,95

VOOR

VERDICCHIO ‘TRALIVIO’

,95

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

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.

Zaterdag 6 juli

The Great Unknown
Rockcoverband

www.thegreatunknown.nl

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Kapellestraat 1-3 • Oudewater 
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

Oudewater Garen 30
Modern 3-kamer appartement van circa 125 m2 
met ruim balkon, gelegen op de derde verdieping in 
een verzorgd appartementengebouw met lift.
•	 Bouwjaar	2011
•	 Lichte	woonkamer	met	grote	raampartijen	 
en	een	eikenhouten	vloer

•	 Moderne	keuken	(Siematic)	v.v.	diverse	
inbouwapparatuur	en	een	granieten	aanrechtblad

•	 Woonkamer,	keuken,	toiletruimte,	badkamer,	
balkon	en	de	ouderslaapkamer	bevinden	zich	 
op dezelfde verdieping

•	 Zolderverdieping	met	een	2de	slaapkamer,	 
een	werkkamer	en	wasruimte

•	 Schuifpui	naar	balkon	over	de	volledige	breedte	
van	het	appartement

•	 Rondom	het	complex	ligt	een	mooie	tuin	met	
diverse	terrassen	en	picknick	tafels

Koopsom e 425.000,-- k.k.
VERKOOPPROCEDURE:
Wilt u in aanmerking komen voor dit appartement, dan dient u 
vóór 15 juli 2019 om 12.00 uur, een inschrijfformulier in te 
leveren bij De  Woningraat. Dit  formulier is verkrijgbaar bij 
De Woningraat, Kapellestraat 19 te Oudewater.
Het  formulier is ook te downloaden via de website van 
De Woningraat (www.dewoningraat.nl). Wanneer er meerdere 
inschrijvingen per categorie zijn, zal er een loting plaatsvinden.

Aprilmakelaars is lid NVM en verkoop o.a. via FUNDA

Jaap Bijzerweg 11b - Woerden  0348-409606

VORIGE WEEK WOENSDAG 
WAS ONZE LAATSTE MARKTDAG 

IN OUDEWATER.
Wij willen al onze vrienden, kennissen, klanten, 

collega’s, horecaondernemers, winkeliers en 
de gemeente Oudewater bedanken voor de 

vele hartelijke woorden, kaartjes, bloemen en 
cadeau’ s die wij op onze laatste marktdag in 

Oudewater hebben mogen ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag. 

We kijken terug op een fijne tijd in Oudewater.
Elly en René Lamphen 
Lamphen Diervoeders

 

 
Bestratings

materialen 

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

www.bestratingen.nl  vandambv

WILLESKOP 182 A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848

VAN DAM BV
Te koop:
• Bestratingsmaterialen

(tegels en stenen)
• Zand, grind, split en grond
• Bouwmaterialen

(staal, cement e.d.)

Aanbiedingen*:
• Bemeste tuinaarde
 5 zakken van 40 liter voor 10,-
• Universele potgrond
 5 zakken van 40 liter voor 17,-
* Zolang de voorraad strekt.

Afhalen kan, maar we kunnen 
het ook afl everen. Zowel voor 

bedrijven als particulieren.
Openingstijden

ma t/m vrij van 07.00 - 17.00 uur.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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Kloosternostalgie
De Kapellestraat is werkelijk een 
katholiek kwartier. Toen vanaf 1854 
de katholieke inwoners meer 
geloofsvrijheid kregen, is dit 
gedeelte van de binnenstad fors van 
gedaante gewisseld. Er kwam een 
rijk Rooms leven.
Mede met geld van de gegoede 
familie Putman werd welhaast een 
kwart van het grondgebied van de 
stad Oudewater opgekocht. In het 
gebied werden scholen, een klooster, 
een ziekenhuis en een nieuwe kerk 
gebouwd (1888). 
De verbindingsstraat met de 
Wijngaardstraat kreeg zelfs de naam: 
‘Heilig leven.’
In 1968 was er echter de 
stadhuisbrand. Waar moest het 
personeel van de gemeente nu 
werken? Het Klooster aan de 
Kapellestraat werd stadskantoor. 
Recent bracht het college er een 
werkbezoek. Inmiddels is het 
prachtige pand een 
bedrijfsverzamelgebouw dat de 
heren Tesink en Van Zandwijk 
verhuren aan een tiental lokale 
ondernemers.
Met Ad van den Herik, 
communicatieadviseur van de 
gemeente, verwijlde ik even door de 
oude gangen. Hij heeft er zelf nog 
gewerkt. “Hier was de receptie met 
mevrouw Hil Brandes. Daar was de 
kamer van Piet Knol. Vanaf 8.00 uur 
‘s morgens kon je daar terecht voor 
koffi e en een goed gesprek. Tjonge, 
dat kraken van de vloer klinkt nog 
steeds hetzelfde.”
De kamer van de gemeentesecretaris 
en die van de burgemeester zijn nog 
immer herkenbaar. Hardhouten 
lambrisering, parket en een 
schrootjesplafond. “Op zolder was 
het domein van gemeentewerken. 
Daar werkten ing. Slootjes en ing. 
Hoijng. Met een belletje kon je belet 
vragen.”
Sinds 1998 werken 
gemeenteambtenaren in het toen 
nieuw gebouwde kantoorpand aan 
de Waardsedijk. Twintig jaar later 
wordt Oudewater bediend door 
ambtenaren vanuit datzelfde kantoor, 
maar ook vanuit Woerden. Het is 
goed dat er binnen het grondgebied 
van de gemeente een huis van de 
gemeente is en blijft, waar voor alle 
burgers gewerkt wordt. Daar is niets 
nostalgisch aan. Burgernabije 
dienstverlening blijft belangrijk.

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

Schietvereniging in 
Oudewater? Jazeker!
Heel veel mensen blijken het niet te 
weten, want ze timmeren niet zo aan 
de weg, maar hij is er echt, een 
schietverenging in Oudewater. 
Een drietal van het dertigtal leden 
werd in 2016 Nederlands kampioen 
op het onderdeel klein kaliber 
pistool; een hele prestatie!
Het blijkt trouwens een bijzonder 
gezellige vereniging, die enigszins 
verstopt zit op de IJsselvere, met als 
jongste lid de 15-jarige Danny 
Oosterlaken en als oudste de 
84-jarige (en nog steeds bijzonder 
goed schietende) Jan de Wit. 
En wie nu denkt 'wat leuk, daar 
wil ik wel eens meer van weten' 
kan toevallig op 6 juli naar de 
open dag van SV De Doelen.
Veel mensen weten niet dat er in 
Oudewater een schietvereniging is. 
Toch is SV De Doelen al opgericht in 
1955 en daarmee één van de oudste 
verenigingen in Oudewater.
"Wellicht was de gedachte na de 
Tweede Wereldoorlog dat Nederland 
zijn verdediging misschien wel enigszins 
verwaarloosd had en wilde men zoiets 
niet nog eens laten gebeuren", vertelt de 
voorzitter van de vereniging. "De eerste 
locatie was op de zolder van Hotel Café 
Restaurant Seelt, v/h Rijkelijkhuizen. 
In 1965 werd grond beschikbaar gesteld 
door de gemeente en bouwden de leden 
zelf een nieuw pand aan de IJsselvere 15a 
- achter tandartspraktijk De Bruijn - en 
daar vind je De Doelen nog steeds." 
Ze organiseren een open dag op 6 juli, 
omdat ze er wel wat leden bij zouden 
willen hebben. 
Aan de contributie zal het niet liggen, 
want die is laag, en dan ben je ook nog 
wat geld kwijt voor munitie, maar een 
erg dure sport is het niet.
Het interview verloopt prettig, het hele 
bestuur zit aan tafel in de kantine, maar 

er komen al snel ook andere leden bij; 
het is inderdaad een gezellige club. 
Op de vraag wat er leuk is aan de 
schietsport, reageert bijna iedereen: 
"je kunt nooit de tegenstander de schuld 
geven van je verlies, of je teamgenoten, 
of de scheidsrechter", "het is enorm 
ontspannend", "je bent niet afhankelijk 
van anderen" en "het is een beetje een 
aparte sport". Hoewel ook de 
vergelijking met de 'golfsport' wordt 
gemaakt, want ook daar speel je altijd 
alleen maar tegen jezelf en wil je je 
eigen prestaties verbeteren.
Sportschieten blijkt een sport die geschikt 
is voor iedereen en voor iedere leeftijd. 
Het is een (Olympische) sport waar alles 
in zit en die kan worden beoefend van 
recreatief tot aan topsportniveau. 
Een sport die in Nederland momenteel 
door circa 40.000 bij de KNSA 
geregistreerde schutters wordt beoefend 
in de leeftijdscategorie van circa 9 tot 
90 jaar bij zo'n 70 schietsportvereni-
gingen. De sport, zo proef je, blijkt te 
maken te hebben met concentratie en 
rust, met enerzijds inspanning en 
anderzijds ontspanning. 
Bij SV De Doelen wordt naast klein 
kaliber pistool ook geschoten met klein 
kaliber geweer en met de karabijn.
En wie nu nieuwsgierig is naar hoe het er 
aan toe gaat op onze schietvereniging? 
Wie eens wil ervaren hoe het is om zelf 
te schieten? SV De Doelen nodigt 
iedereen - jong, oud, man, vrouw - die 
meer wil weten over deze interessante 
sport uit om op zaterdag 6 juli langs te 
komen. Van 11.00 tot 15.00 uur is er 
alle gelegenheid om een kijkje te nemen, 
vragen te stellen en voor wie dat wil is 
er de mogelijkheid om een kaart te 
schieten. Kijk voor meer informatie over 
SV De Doelen op www.svdedoelen.nl

Het jongste en het oudste lid van SV De Doelen, Danny Oosterlaken en Jan de Wit.

Guido doet het voor, en Bob Duindam 
kijkt de kunst af.

vervolg van de voorpagina

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Marathon
Het is weer als vanouds: de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie 
komt eraan en er is sprake van een ellenlange agenda, overladen met 
zware onderwerpen. Elk jaar, als de mussen van het dak vallen, moeten 
allerlei zaken nog even snel worden afgehandeld voordat iedereen 
vakantie gaat vieren. In de raadszaal wordt het zwaar weer. 
Een begrotingstekort van maar liefst een miljoen euro dreigt voor het 
volgende begrotingsjaar. De helft daarvan wordt veroorzaakt door de 
jeugdzorg. De rekenmeesters in Den Haag hebben bepaald, dat Oudewater 
een vergoeding krijgt van 0,7 kind in ‘residentiele’ jeugdzorg. Dat zijn er 
momenteel vier. Dat de fi nanciering van de jeugdzorg een landelijk 
probleem is mag inmiddels bekend worden verondersteld. Mogelijk komt 
daar ook een landelijke oplossing voor.
De andere helft is lokaal te beïnvloeden. Een deel daarvan komt door de 
eerder al geconstateerde fouten in de begroting over 2019, waarnaar de 
laatste maanden onderzoek is gedaan. De conclusies zijn niet mals: ruis 
door de vorming van het ‘team Oudewater’, het ontbreken van duidelijke 
afspraken en grote tijdsdruk (o.a. door de langdurige coalitievorming 
vorig jaar, waardoor de tijd voor het opstellen van een begroting wel erg 
kort werd). Het college probeert één en ander via een raadsinformatiebrief 
af te doen, maar het CDA heeft al een motie aangekondigd over dit 
onderwerp. Raadsinformatiebrieven worden niet geagendeerd, tenzij op 
verzoek. Moties staan wel op de agenda. Die vlieger gaat dus niet op. 
Gelet op de discussie twee maanden geleden in de raad, toen de 
coalitiepartijen zich nog onthielden van commentaar in afwachting van 
het onderzoek, zal daar toch wel een stevig woordje over gewisseld gaan 
worden. Er zijn wel wethouders om minder naar huis gestuurd. 
Ter herinnering: het gaat om het niet verwerken van de verhoging van de 
OZB in de begroting, het niet meenemen van de kapitaalslasten van het 
masterplan binnenstad en nog zo het één en ander.
Dan is er het ‘Waterbeleidsplan’. Dat resulteert in een voorstel om de 
rioolwaterheffi ng de komende jaren telkens met 18% te laten stijgen, 
exclusief infl atiecorrectie. Maak uw borst maar nat. Of het buiten nu nat 
en koud of droog en heet is: nog drie avonden zal het binnen verhit zijn 
voor we met vakantie kunnen. De raadsvergadering begint op 11 juli al 
om vier uur. Alsof het om een Begrotingsraad gaat. Het voordeel van dat 
begintijdstip: ik hoef geen slaapzak mee te nemen naar de studio van 
Midland FM. Dat had ik mij al bijna voorgenomen namelijk.
Trudie Scherpenzeel

Vooral in de ochtend was het bijzonder 
druk. Op de terrassen was er net na 
tienen amper nog een stoel te 
bemachtigen. Op de jaarmarkt wisselden 
de typische braderiekramen - met pannen, 
tassen en kniptangen - en de kramen van 
Oudewaterse ondernemers, die hun 
producten verkochten voor kleine 
prijsjes, elkaar mooi af.
In de Kapellestraat, die voor een dag was 
omgetoverd tot Verenigingsstraat, 
presenteerden verenigingen en 
maatschappelijke en creatieve 
ondernemingen zich. Er werden ballonen 
en folders uitgedeeld, er werden broodjes 
gebakken en er werd gedroomd. 
Op het Follow Your Dreams festival 
voor de St. Fransiscuskerk werd gedanst, 
gevoetbald en muziek gemaakt. 
Veel kinderen deden enthousiast mee 
aan een van de workshops als graffi ti 
spuiten of een DJ workshop.

Eendjesrace
De jaarmarkt werd spectaculair afgesloten 
met een Eendjesrace. Op de jaarmarkt 
werden badeendjes met een nummer 
verkocht. Iets na 15.30 uur werden de 
ruim 300 verkochte eendjes vanaf het 
Varkensbruggetje in de gracht gegooid. 
De brandweer was uitgerukt om deze 
eendjes met de brandslang vooruit te 
stuwen. De eendjes kwamen samen in 
een sluis. Voor de eerste eendjes die door 
de sluis kwamen stond een mooi prijs te 
wachten, althans, voor de eigenaar van 

het eendje. De nevel die van de 
brandslang kwam, zorgde voor de 
welkome verkoeling.
Jolein Slingerland van Heksen in Touw is 
heel tevreden over de eerste editie van de 
jaarmarkt. "Dat Oudewater waarde hecht 
aan de jaarmarkt is wel duidelijk. Alles is 
goed verlopen, ondanks het warme weer."

Stadswandeling en 
Stadhuisbezichtiging inclusief 
Stadsmuseum

Wil je ook sporten of 
muziek maken?
En kan je ouder (of kunnen je ouders) 
dat niet betalen? Dan heeft de 
gemeente Oudewater een potje geld, 
zodat ieder kind iets op gebied van 
sport, muziek of cultuur kan gaan 
doen. Anders gezegd: geld mag geen 
beletsel zijn om mee te doen als je 
iets heel graag wil. Vorige week 
stond er al iets over in De IJsselbode, 
afgelopen zaterdag organiseerde 
Rope City Events voor de gemeente 
een heus festival: Follow your dreams, 
zoiets van Begin je Dromen Waar te 
maken (‘t moest -natuurlijk- in het 
Engels).
Wethouder Duindam legde het uit: als je 
bijvoorbeeld wil gaan voetballen (of 
accordeon leren spelen), en je mamma 
en/of pappa hebben echt geen geld 
voor contributie (of om een accordeon 
te huren), dan kun je bij de gemeente 
een formulier krijgen (downloaden van 
www.gemeenteoudewater.nl) of bij het 
stadkantoor een papieren formulier 
halen, alles invullen en inleveren bij de 
gemeente. Het stadsteam bekijkt dan je 
aanvraag, en als alles klopt krijg je een 
fi nanciële bijdrage. Geen lening, niks 
terug betalen. Onthouden dus (voor nu 
en later), en vragen als je vast van plan 
bent te gaan zwemmen, turnen of 
zanglessen te nemen.
Om te laten zien wat er allemaal kan, 
gaf Guido van Moorselaar (beroemd in 
alle voetbalstadia van Europa) een 
demonstratie freestyle voetbal, simpel 
gezegd balletje omhoog houden, maar 
dan ongelofelijk perfect, met links, met 
rechts, met je teen, met je hak, op je 
knie, bovenop je voet, balletje in de nek, 
op je linkeroor, rolletje naar het 
rechteroor, zo ongelofelijk kunstig (en 
dat zomaar gratis op een hoekje van de 
Kapellestraat!). Guido heeft jarenlang 
geoefend omdat hij het leuk vindt, en nu 
kan hij er zijn geld mee verdienen, met 
clinics en met demonstraties op grote 
voetbaltoernooien en misschien later in 
het circus. Zoek op Youtube maar eens 

naar Guido van Moorselaar; je weet niet 
wat je ziet! Een mooi voorbeeld van 
iemand met talent, maar bovendien ook 
een hele bak doorzettingsvermogen!
Guido gaf bovendien een clinic. Zijn 
eerste ‘student’ was wethouder Duindam 
zelf, en die blijkt hier zowaar ook talent 
voor te hebben: hij pakte de bal resoluut 
tussen zijn sloffen, en sprong hem 
omhoog zodat hij hem kon opvangen, 
en dat was de opdracht.
Op het festival waren verder workshops 
van studio Max Dance, van D’Joy, van 
het Muziekhuis, graffi ti, en scouting, en 
een ploegje kinderen maakte er een 
heus videoverslag van dat je ‘s middags 
in het stadhuis kon gaan bekijken. 
Met dank aan Rope City Events, 
Cultuurcoach, Muziekhuis, Heksen in 
Touw en Jeugdpunt.
Bedenk maar gauw welke droom je zelf 
waar wilt maken!

door Otto Beaujon

Het Toeristisch Informatie Punt 
Oudewater (TIP) organiseert op 
zondag 7 juli 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

Hitterooster in Bibliotheek Oudewater
Met fl ink zomers weer, wordt het in het Bibliotheekgebouw zo heet dat het 
voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers onverantwoord is om er te 
werken of verblijven. In de komende zomermaanden sluit Bibliotheek 
Oudewater doordeweeks om 13.00 uur en op zaterdag om 12.00 uur. 
Op dinsdag en zondag is de Bibliotheek gesloten.
Los van de aangepaste openingstijden, kan Bibliotheek Oudewater per direct 
sluiten wanneer de temperatuur al in de ochtend te hoog oploopt.
Op de website en facebook van worden aanpassingen zo snel mogelijk gemeld.

BLIK op ...
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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.

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

vakkundig  en betrouwbaar

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

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
Telefoon 0348-561361
Fax 0348-563995

Waaloord 22
3448 BD Woerden
Telefoon 0348-418890

Loodgietersbedrijf Oudewater

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Het was alsof zij afscheid namen,
maar liefde is oneindig groot.

Ze bleven en ze blijven samen,
liefde is sterker dan de dood.

In liefde laten wij los

Johannes van der Veer
Joop

∗ IJsselstein,  † Oudewater, 
1 februari 1940  26 juni 2019

Weduwnaar van Marry van der Veer - van Dam

Petra en Marcel
   Rowan en Mike
   Ilana en Kay

Nicole en Jeroen
   Luuk
   Fenne

Op dinsdag 2 juli om 16.15 uur vindt 
de afscheidsdienst plaats in de aula 

van crematorium IJsselhof, 
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

Na afloop ontmoeten wij u graag 
in de koffiekamer van IJsselhof.

Correspondentieadres:
De Cirkel Uitvaartverzorging
t.a.v. Fam. Van der Veer
Hof van Batuwe 22
3412 JC  Lopikerkapel

De Open Toernooi Commissie
van tennisvereniging de Heksenmeppers 

bedankt al haar deelnemers en sponsoren 
voor het mogelijk maken van een 

fantastische toernooiweek.

www.hanssevers.nl

Zaterdag 6 juli op Kasteel Montfoort: gezondheid & high tea

Nieuwe inzichten chronische ziekten
Vraag aan een arts wat belangrijk is voor elk herstel van ziekte en goed functioneren 
van de organen en hij moet/zal antwoorden: ‘een goede doorbloeding’.
80% van alle klachten waar mensen mee naar de huisarts gaan heeft een relatie met een 
verstoorde microcirculatie. Grote vaten zijn goed te behandelen, maar de kleinste bloedvaten zijn 
niet te behandelen door de artsen en specialisten.
In de presentatie op zaterdag 6 juli hoort u waarom juiste deze doorbloeding van uw kleinste 
vaten de oorzaak is van veel chronische ziekten, én hoe u zelf de doorbloeding van uw kleinste 
vaten op een eenvoudige manier kunt verbeteren. Daardoor verbetert uw gezondheid, maar 
misschien nog belangrijker, u kunt ziektes helpen voorkomen.
Deze methode is zeer veilig, makkelijk toepasbaar en 
diverse malen wetenschappelijk effectief aangetoond.
Een must voor iedereen met chronische klachten, 
maar ook voor iedereen die chronische klachten wil 
voorkomen.
Datum: Zaterdag 6 juli 14.30-16.30 uur
 de middag is omlijst met en high-tea
Kosten: € 20,- p.p.

Aanmelding bij Steven Vos, Fysiotherapie Montfoort,
06-20952614/ microcirculatienederland@gmail.com

Meldt u vóór 5 juli aan en ontvang € 5,- korting!

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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 Dinsdag 2 juli 2019

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
•	 Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur
•	 Bijeenkomst voor houders van een stadspenning
 - vrijdag 5 juli van 13.30 tot 16.00 uur
•	 Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur

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

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Rodezand	22	in	Oudewater 

het slopen van een  
bestaande schuur,

 ingediend op: 20-06-2019, 
dossiernummer: OLO4493329

APV / Bijzondere wetten
•	 Leeuweringerstraat	18A 

in Oudewater
 het plaatsen van een steiger 

van 9 tot en met 19 juli 2019,
 ingediend op: 18-06-2019, 

dossiernummer: 1922055

Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de 
hoogte van de verschillende regelingen die er zijn voor 
ondersteuning. Toch zijn er veel mensen die dit geld goed kunnen 
gebruiken. Met de campagne ‘Rondkomen in Oudewater’ wil de 
gemeente hier verandering in brengen. Zo is er een speciale 
rekentool ontwikkeld waar inwoners zelf kunnen kijken welke 
regelingen er zijn.
Via www.oudewater.nl/rondkomen kunnen inwoners checken 
waar zij voor in aanmerking komen.

Weinig te besteden? Check waar je recht op hebt!

Naast regelingen die de gemeente 
biedt, is ook informatie te vinden 
over organisaties als Stichting 
SchuldHulpMaatje, Stichting Leergeld 
Groene Hart of bijvoorbeeld de 
Voedselbank. Zijn er ook schulden? 
Dan zijn er verschillende mogelijk-
heden om mensen te helpen.
Voor wie?
Iedereen met een laag inkomen of 
die weinig te besteden heeft als 
gevolg van schulden, komt mogelijk 
in aanmerking voor één of meer 
regelingen. Bijvoorbeeld voor een 
computer voor school, een bijdrage 
voor de sportclub of voor net dat 
extraatje om rond te kunnen komen. 
Wethouder Bob Duindam: ,,We 

willen er zo voor zorgen dat 
iedereen in de gemeente kán krijgen 
waar hij of zij recht op heeft en mee 
kan doen in de samenleving”.
Of iemand gebruik kan maken van 
een regeling of voorziening, hangt 
af van de persoonlijke situatie. 
Zo wordt rekening gehouden met 
de leeftijd, of iemand samenwoont 
of kinderen heeft. Het inkomen mag 
niet te hoog zijn en soms wordt ook 
gekeken naar het vermogen. Dat is 
niet alleen het geld op de bank, 
maar bijvoorbeeld ook een auto, 
waardevolle spullen en een eigen 
huis. Op www.oudewater.nl/
rondkomen is alle informatie te 
vinden over de mogelijkheden.

Follow Your Dream Festival
Op 29 juni vond de lancering van 
de campagne plaats tijdens het 
Follow Your Dream Festival in 
Oudewater. Wethouder Duindam 
informeerde bezoekers over het 
belang van de campagne en riep 
op om te checken waar jijzelf recht 
op hebt. Het festival is bedoeld om 
jongeren op een laagdrempelige 
manier mee te laten doen met 
sociale cultuur- en sportactiviteiten 
in Oudewater. Op deze dag was 
ook Ferm Werk aanwezig om hulp 
te bieden aan inwoners die lastig dit 
soort contributies kunnen betalen.
Hulp nodig?
Vanzelfsprekend kunnen inwoners 
altijd een gesprek aanvragen bij de 
gemeente. Bellen met het Stadsteam 
Oudewater kan op 0348-561893 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag tussen 09.00 en 12.00.

Milieustraat
Fijn dat u grondstoffen gescheiden aanbiedt! U kunt jaarlijks 
4x uw grofvuil en 8x uw tuinafval gratis naar de Milieustraat 
(Populierenweg 21) brengen met uw strippenkaart.

De Milieustraat is open op vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur 
en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dit mag onder andere naar de Milieustraat:
3 Grof huishoudelijk afval
3 Bouw- en sloopafval
3 Grof tuinafval
3 Asbest
3 Vlakglas
3 Kleine Gevaarlijk Afval.
3 Elektrische apparaten (bruin- en witgoed)
3 Overige afvalstoffen, zoals PMD, (plastic, metalen en drankkartons), 

textiel, kleding en schoenen, papier- en karton, frituuroliën- en vetten, 
oude metalen, kadavers van kleine huisdieren.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken, gelet op 
het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) 
maatwerk-voorschrift(en) hebben afgegeven:
•	besluitdatum:	 2	juli	2019
•	inrichting:	 A.G.F.	Oudewater
•	adres:		 Leeuweringerstraat	21	in	Oudewater
•	betreft:	 lozen	op	het	gemeentelijk	rioolstelsel 

 zonder vetafscheider en slibvangput

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.
Indien er sprake is van een spoed-
eisend belang kan om een voorlopige 
voorziening worden verzocht bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoek-
schrift indienen bij de genoemde 
rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.
Voor het instellen van een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige 
voorziening zijn griffiekosten 
verschuldigd. U wordt hierover door 
de rechtbank op de hoogte gesteld.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze 
beschikking liggen gedurende zes 
weken na datum van verzending ter 
inzage bij:
•	Omgevingsdienst	regio	Utrecht,	

Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke 
werkdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur  
(na telefonisch overleg 
088-0225000);

•	Gemeente	Oudewater,	
Waardsedijk 219 te Oudewater.

Voor informatie over openingstijden 
zie de website van de gemeente.

•	 diverse	straten	en	terreinen 
in Hekendorp

 het organiseren van 
Wilhelminadag Prinses en Patriot 
op 13 en 14 september 2019,

 ingediend op: 21-06-2019, 
dossiernummer: 1922072

•	 Goejanverwelle,	Onderdijk 
in Hekendorp

 het afsluiten van de weg tijdens 
Wilhelminadag Prinses en 
Patriotdag op 13 september,

 ingediend op: 21-06-2019, 
dossiernummer: 1922073

•	 diverse	plaatsen	in	de	kern	
Hekendorp - het schenken van 
zwak-alcoholische dranken 
tijdens de Wilhelminadag 
Prinses en Patriotdag op 13 en 
14 september 2019,

 ingediend op: 24-06-2019, 
dossiernummer: 1922074

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Willeskop	160	in	Oudewater
 het realiseren van een 

bijgebouw met garage en 
opslag op de begane grond/
kelder en een bed en breakfast 
op de verdieping,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4382147

APV / Bijzondere wetten
•	 de	Wiericketuin	aan	de	Kolonel	

Stamfordstraat in Hekendorp
 het organiseren van de 

huttenbouw Hekendorp van  
28 tot en met 30 augustus 2019,

 besluit: verleend op 18-06-2019, 
dossiernummer: 1921691

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken na  
de verzenddatum van dit besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oudewater.

Het bezwaarschrift dient in ieder 
geval te bevatten:
- de naam en het adres 

van de indiener;
- een handtekening;

•	 Wiericketuin	aan	de	Kolonel	
Stamfordstraat in Hekendorp 

 het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens de 
huttenbouw Hekendorp 28 en 
29 augustus 2019,

 besluit: verleend op 18-06-2019, 
dossiernummer: 1921693

•	 Goudse	straatweg	8 
in Oudewater

 het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens het 
jaarlijkse open huis op 22 juni,

 besluit: verleend op 21-06-2019, 
dossiernummer: 1921994

•	 Visbrug,	Oudewater 
het organiseren van Vreugde op 
de Visbrug op 29 juni 2019,

 besluit: aanvraag ingetrokken  
op 18-06-2019,  
dossiernummer: 1921814

•	 Visbrug,	Havenstraat,	
Wijdstraat in Oudewater

 het afsluiten van de weg tijdens 
evenement Vreugde op de 
Visbrug op 29 juni 2019,

 besluit: aanvraag ingetrokken 
op 18-06-2019, 
dossiernummer: 1921815

•	 Visbrug,	Oudewater
 het schenken van 

zwakalcoholhoudende dranken 
tijdens Vreugde op de Visbrug 
op 29 juni 2019,

 besluit: aanvraag ingetrokken 
op 18-06-2019,  
dossiernummer: 1921816

•	 Kapellestraat	39	in	Oudewater
 het organiseren van Muziekhuis 

Plein Festijn op 6 juli 2019,
 besluit: melding geaccepteerd  

op 18-06-2019, dossiernummer: 
1922031
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De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl

Stiekem blijkt soms 
heel leuk
Op een mooie zonnige dag was 
uw verslaggever samen met J.J. een 
stukje gaan fi etsen; klein beetje wind 
in de rug, gezellig keuvelend over 
ditjes en datjes tot wij op een 
gegeven moment een bordje zagen 
met de mededeling: Vrij wandelen; 
een voor ons onbekend wandelpad. 
J.J. stelde voor dat pad eens te gaan 
verkennen; tenslotte is wandelen in 
een beetje schaduw op zo'n mooie 
dag ook wel even aangenaam.
Leuk pad wel, een kade met allerlei 
kruiden, bloemen, struiken, bomen. 
We genoten van de betrekkelijke 
koelte en de rustige omgeving. 
Maar tussen de weelderige 
plantengroei ontwaarden we een 
kabouterkop; vreemd, heel vreemd!
Tja, zo'n geverfde kabouterkop kan een 
grapjas geschilderd hebben; een prettig 
soort graffi ti. Maar er bleken meer 
verrassingen in het verschiet. 
Gebeeldhouwde boomstronkjes, 
dromenvangers, vlechtwerk. 
Niets kunstzinnigs, niets kitscherigs, 
maar gewoon simpelweg verrassend. 
Het zette je aan tot zoeken naar meer, 
goed kijken of er weer iets kwam. 

En dan zie je iets op de grond; en 'kijk 
daar'; iets in een boom. 'Zou alles wel te 
zien zijn, nu alle planten zo welig tieren? 
We missen vast nog wel iets.'
Bij navraag - via een fl ink aantal 
omwegen, want het pad bleek een beetje 
geheim - werd er gefl uisterd over het 
'project stiekem'. Langs dat stiekempad 
zou je over een paar kilometer allerlei 
kleinere en grotere bouwsels zien 
waardoor het lijkt alsof er wezens wonen. 
Sommige van die bouwsels zie je pas bij 
een tweede keer lopen…. of op de 
terugweg. Je gaat je bij sommige 
wellicht vermeende verzinsels afvragen 
of die nu bij het project horen of dat de 
natuur iets grilligs veroorzaakt heeft. 
Niets spectaculairs, maar wel een heel 
leuke wandeling met leuke aandacht-
trekkers.
O, ja; en waar dat is natuurlijk. Als u het 
niet verder vertelt, wil ik het wel 
opschrijven: het stiekempad begint op 
de hoek van de Reinaldaweg en de 
Noordzijdse kade van Benschop; geniet 
ervan! En wie nog meer van die leuke 
stiekempaden in de buurt weet, mag het 
ons wel schrijven hoor; we vertellen het 
echt niet verder.

Koos Verseveld (vrijwilliger), Wim van Rooijen, Walter Kok (Wethouder), 
Jan Benschop (vrijwilliger).

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

 
KijkOp App

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Muziekhuis Oudewater sluit seizoen af 
met tweede editie van het 'Plein Festijn'

Brammetje te water

door Aad Kuiper

Traditiegetrouw sluit Muziekhuis Oudewater ieder seizoen af met leerling 
presentaties. Maar het Muziekhuis zou het Muziekhuis niet zijn als zij aan 
deze presentaties niet een bijzondere schwung zouden geven!
Vorige zomer riepen zij daarom het 'Plein Festijn' in het leven. 
Een gezellig minifestival op het binnenplein van het Muziekhuis, voor jong 
en oud met optredens van al het talent dat Muziekhuis Oudewater rijk is.
En op zaterdag 6 juli aanstaande is het tijd voor de tweede editie!
Het 'Plein Festijn' is het ideale minifestival voor iedereen die van muziek, 
theater, zang, dans, lekker eten en een gezellige sfeer houdt.
Op het programma staan optredens van de leerlingen van het Muziekhuis
en dat belooft heel veel goeds!

Programma Plein Festijn
13.30 uur Diverse optredens 

instrumentleerlingen
15.00 uur Musical Class:

preview nieuwe productie
15.15 uur Musical Kids: Voorstelling 

'Gezocht knappe prins groetjes 
Sneeuwwitje'

16.05 uur Kinderkoor Vocal Kids (6-10 jaar)
16.15 uur Vocal Class (11-17 jaar)
16.35 uur Music House Band

(band van Muziekhuis leerlingen)
17.00 uur Leerlingen DJ en Music

Producer cursus
18.00 uur Popkoor Oudewater
18.45 uur Einde optredens
19.00 uur Lekker dansen met DJ Stevie
21.30 uur Einde
Vanaf Heerlijke BBQ van
17.00 uur Paul Ramaekers!

Arme kat Brammetje raakte afgelopen 
vrijdag te water in de gracht in 
Oudewater, ter hoogte van de 
Peperstraat. Bert van bloemist Margo 
spurtte zich naar huis voor een schepnet, 
om natte Brammetje mee uit het water te 
vissen. Maar dappere Dick Laufenbach 
twijfelde geen moment en sprong vanuit 
zijn huis zo het water in.
Dick redde Brammetje. De eigenaresse 
was heel blij, Brammetje net zo!

Het loopt storm in 
het RepairCafé
Nadat initiatiefnemer Wim van 
Rooijen het woord gaf aan wethouder 
Walter Kok en die, betrokken als 
altijd, een mooi openingswoord had 
verricht, bleek het behoorlijk druk te 
worden met mensen die iets te 
repareren hadden. Binnen luttele 
minuten was het eerste succes al 
geboekt. Een prachtig initiatief dat 
duidelijk in een behoefte voorziet. 
Voor wie het nog niet wist: 
het RepairCafé is iedere vier weken 
geopend en is te vinden in het 
Cultuurhuis.
Inmiddels is het vrijwilligersteam 
gegroeid naar tien handige harrys, maar 
missen ze nog steeds wel handige dames 
in het vrijwilligersgroepje, zo liet 
wethouder Kok weten. “Eigenlijk is dit 
de portefeuille van collega Bas Lont, 
maar ik vind het geen ramp om bij deze 
gelegenheid in te vallen; integendeel, 
want dit is een heel belangrijke activiteit.” 
Hij had begrepen dat het eerste 
RepairCafé al in 2010 in Amsterdam 
was geopend - en Oudewater dus wat 
laat op gang kwam - en ook had hij het 

toevallig op deze dag verschenen artikel 
in het AD over de enorme vlucht van 
RepairCafés gelezen waar hij nog meer 
informatie over dit fenomeen tot zich 
had kunnen nemen. “Het motto: 
‘Weggooien? Mooi niet!’ is prachtig, 
maar ‘Repareren kun je leren’ past hier 
ook goed bij.” Hij noemde de start-
subsidie van de gemeente, maar 
herinnerde de vrijwilligers eraan dat ze 
vanaf hier op eigen kracht verder 
zouden moeten. Daar waren ze al mee 
begonnen, vertelde Jan Beschop, een 
van de vrijwilligers: “In plaats van huur 
betalen, verrichten we klusjes in het 
Cultuurhuis. We hebben o.a. al een paar 
lampen gerepareerd.” Gezien de grote 
belangstelling - w.o. mevrouw De Ruyter 
met een Senseoapparaat, de heer Walta 
met een stofzuiger en een reisstrijkijzer, 
en nog veel meer ‘klanten’ - zal dat 
ongetwijfeld gaan lukken. Iedere vier 
weken dus in het Cultuurhuis, ook voor 
aanmeldingen en vragen, maar bellen 
mag ook: 0348 562563.

door Aad Kuiper

Grachtenvaert in combinatie met een Torenbeklimming
Het Toeristisch Informatie Punt 
Oudewater organiseert zaterdag 
6 juli vanaf 12.00 uur een 
Grachtenvaert met aansluitend een 
torenbeklimming onder leiding van 
een gids.
Vanaf het water kunt u genieten van de 
prachtige monumenten die Oudewater 
rijk is. Aansluitend wordt u in de 
gelegenheid gesteld de toren van de 
Grote- of St. Michaëlskerk te beklimmen 
om aldaar te genieten van het prachtige 
uitzicht over de stad.
Met het combiticket (12,50 euro) is het 
mogelijk na afl oop een kopje koffi e of 
thee met een stukje appeltaart te 
nuttigen bij Hotel Restaurant Abrona.
Bezoekers worden verzocht zich vooraf 
te melden bij het TIP-kantoor, 
Leeuweringerstraat 10. Telefoon 
0348-561628. Info: www.oudewater.net

Ongetwijfeld in tegenstelling tot een 
gangbare situatie was het druk in de 
Marktstraat op nummer 7. Tientallen 
mensen waren afgekomen op de 
opening van de Studio World of Chi 
en niet alleen familie, vrienden en 
collega's, maar ook mensen die bij 
Harriët van Zuilen al (veel) langer 
oefeningen doen om er 'beter' van te 
worden.
Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat 
Harriët van Zuilen voor het eerst in 
aanraking kwam met Chi Neng Qigong, 
ook bekend als Zhi Neng Qigong, een 
relatief nieuwe bewegingsleer die vanuit 
China naar Nederland was gekomen. 
Ze was er meteen door gegrepen. 
Patricia van Walstijn had Chi Neng 
Qigong een jaar of twee eerder in 
Nederland geïntroduceerd en door haar 
was Harriët met Chi Neng in aanraking 
gekomen. Daarom was Patricia door 
Harriët gevraagd de nieuwe studio te 
openen. Ze deed dat met de woorden: 
"Ik open hier geen ruimte , maar een 
wereld: de World of Chi. Ik hoop dat er 
veel chi in, door en weer uit deze ruimte 
mag stromen." Wethouder Bob Duindam 
begon met een compliment: "Wat een 
waanzinnig mooie ruimte!" En vervolgde 
met een kwinkslag: "Ik mag niets zeggen 
over Chi Neng, want dat gaat Patricia 
straks doen, dus zeg ik dan ook maar 
niets over de heilzame werking ervan." 
Duindam was blij dat er in Oudewater zo 
enorm veel bijzondere initiatieven 

ontplooid werden en nog steeds worden. 
Harriët van Zuilen richtte de World of 
Chi op omdat ze, zo zei ze, 'een kader 
wilde creëren rond de verschillenden 
activiteiten' waar ze zich op richt.
"Na zo'n tien jaar actief te zijn geweest 
met allerlei zaken die te maken hebben 
met gezondheid, innerlijke rust, balans en 
persoonlijke groei, was dit de volgende 
stap. Ze bedankte heel veel mensen voor 
de hulp die ze had mogen ontvangen, 
waaronder Jos van der Linden, die sinds 
enige tijd haar partner, steun en 
toeverlaat is. Patricia van Walstijn, 
schrijfster van veel boeken over dit 
onderwerp en directeur van het Chi 
Neng Instituut, sprak de hoop uit dat 

Harriët het in haar nieuwe studio druk 
zou krijgen, en, voegde er met een 
knipoog aan toe: "Zo druk dat je af en 
toe nog naar mij toe moet komen."
"Je doet doet dingen die ertoe doen. 
De persoonlijke aandacht die je schenkt 
en dat je je hart laat spreken, heeft je 
gebracht waar je nu bent. De mensen die 
bij je komen waarderen dat." Vervolgens 
leidde Patricia een korte ontspanningsoe-
fening met veel impact. Wie daar meer 
over wil weten kan uiteraard bij Harriët 
terecht. Overigens vertrouwden twee 
mensen, los van elkaar, me ongevraagd 
toe over de meerwaarde die Harriet met 
haar Chi Neng Qigong voor ze had 
betekend. Het maakt wel nieuwsgierig.

Oudewater verrijkt met World of Chi



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

Rond het GASPLEIN
deel 5: De koopman van Venetie

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:
‘Venetië’ door Cor van Someren,
Peter den Hertog, Henk Stofberg,
Bets van Apeldoorn, De IJsselbode
en Reformatorisch Dagblad.

Aart de Jong lezend voor zijn woonwagen.

(90)

In het vorige deel over het Oudewaterse woonwagenkamp 
heeft u al het een en ander kunnen lezen over een zeer markant 
persoon die regelmatig met zijn woonwagen in dat kamp stond:
Aart de Jong, alias ‘Koopman van Venetië’.
Henk Stofberg vertelde me over hem: ‘Venetië’ was een 
alleraardigste en niet opdringerige man.
Hij ging, dacht ik, niet deur aan deur langs, maar had diverse 
adressen in Oudewater. Na het aanbellen kondigde hij zich altijd 
op welluidende toon aan als “De Koopman van Veneeeetieee”!
Zo kwam hij ook met een zekere regelmaat bij mijn moeder in de 
Van Kinschotstraat aan de deur. Hij had een grote platte koffer bij zich.
Die kon hij in twee delen openklappen en toonde dan al zijn koopwaar. 
Elastiekjes, garen, naalden, punaises, kammetjes, schaartjes etc.
Het was altijd leuk en gemoedelijk. Niet als een soort drammerige verkoper 
van energiecontracten, maar juist als een sympathieke aanprijzer van zijn 
handelswaar. Hij bleef beleefd, ook al kocht je niks. Vandaar dat in ieder geval 
mijn moeder er geen enkele moeite mee had als hij na verloop van tijd opnieuw 
aan de deur stond. Sterker nog, je miste hem op een gegeven moment zelfs.
Ook Peter den Hertog heeft goede herinneringen aan de familie de Jong. 
Zijn zoon Arie Jan was speelkameraadje en zijn klasgenoot op de School met 
den Bijbel. Peter kwam zodoende regelmatig op het kamp. 
Het waren heel aardige en vriendelijke mensen, vertelde hij mij.

Tussen de wielen geboren
De Koopman van Venetië was de 
geuzennaam van Aart de Jong. 
Zijn ouders behoorden tot een 
nomadenstam. Zij stonden met hun 
woonwagen (‘rollerwagen’, zoals zij 
het noemden) juist bij de Moordrechtse 
Verlaat toen Aart in 1918 werd 
geboren (‘tussen de wielen geboren’).
Op hun tochten door de streek reden 
zij met hun woonwagen van kamp 
naar kamp. Vanaf zijn prille jeugd 
was Aart marskramer. In eerste 
instantie droeg hij zijn mars te voet 
door de Alblasser-, Krimperner- en 
Lopikerwaard. Daarna ging het 
sneller met een bakfi ets en tenslotte 
op de brommer.
Als vijfjarige jongen moest hij al 
theezeefjes verkopen. In de winter 
maakte zijn vader allerlei spullen, die 

in het voorjaar verkocht konden 
worden. Zo maakte hij theezeefjes 
van ijzerdraad dat hij bij de boeren 
in de polder op de kop tikte. Met een 
touw om zijn nek, waaraan de 
zeefjes hingen, werd Aart dan op 
pad gestuurd. Van wat groter draad 
maakte zijn vader roosters voor 
petroleumstellen. De prijs van een 
zeefje was 10 cent en de prijs van 
de roosters: 4 voor 1 gulden.
Van schoolgaan kwam niet veel.
Tot zijn tiende ging Aart met zijn 
vader op sjouw. Hij moest met hem 
mee “totdat je een vent bent, die het 
werk alleen aankan”, zei zijn vader 
steeds tegen hem. Dat hield voor 
Aart in dat hij moest helpen bij de 
scharenslijperij. Hij kreeg een stukje 
spoorrails van zijn vader, een licht 
hamertje, een steen van een 
grindhoop langs de weg en een 

stukje schuurpapier. Dat was zijn 
gereedschap. Een schaar slijpen 
kostte 40 cent per stuk of drie voor 
1 gulden. Het asje van de schaar 
klopte hij er eerst uit, waarna het 
metaal geschuurd werd. Dan de 
steen tegen de borst en maar slijpen.
Toen Aart 12 jaar was ging hij 
zelfstandig de wereld in. Lopend, met 
de mars op zijn rug, trok hij erop uit. 
In die mars zaten o.a. elastiek, 
Sunlightzeep, mottenballen, 
haarspelden en kammetjes. 
De werkweek was van maandag tot 
zaterdagmiddag. Als maaltijd 
gebruikte hij de appels, peren en 
andere vruchten die langs de weg 
groeiden. Tegen de avond zocht hij 
een boerderij op waar hij in de stal 
of in de hooiberg kon slapen. 
Onwillekeurig moet je dan toch aan 
Swiebertje denken. Soms probeerde 
hij mee te eten bij een boerengezin. 
De kost die voor hem overbleef, 
was vaak goornat (ook wel smoort 
genoemd) . Dat was, net als 
aardappelen met kaas, een echt 
gerecht van onze streek.

Zelfstandig
Tot zijn 16de duurde deze 
‘inwerkperiode’. Op die leeftijd was 
het voor de nomaden het tijdstip om 
daarna geheel zelfstandig te gaan 
werken. Hij schafte zich toen een 
echte mars aan. Dit was een 
ladekastje, dat als een soort kraam 
op de rug werd gedragen. Volgens 
de traditie kreeg je zo’n mars van 
een andere marskramer. 
Dit gebeurde in een logement waar 
de marskramers bijeen kwamen. 
In Oudewater was ‘De Laatste 
Stuiver’ in de Wijngaardstraat een 
bekend logement voor marskramers. 
In zo’n logement maakte hij natuurlijk 
kennis met andere marskramers. 
De meesten hadden een bijnaam: 
Jaap de Pet, Hannes de Knot, 
Teun de Sok enz.
In Rotterdam bestond in die jaren 
net voor de oorlog een soort 
inkoopmagazijn. Hier gingen de 
marskramers naar toe om nieuwe 
voorraden in te slaan. In deze tijd 
kreeg hij ook zijn bijnaam.

Koopman van Venetië
In De IJsselbode van 2 september 
1980 werd een heel artikel aan 
hem gewijd omdat hij in dat jaar 
zijn 50-jarig jubileum vierde als 
marskramer.
Hierin vertelt Aart o.a. hoe hij aan 
zijn bijnaam was gekomen:
In de beginperiode heb ik ook mijn 
bijnaam ‘Koopman van Venetië’ 
geërfd. Ja, werkelijk: geërfd. Er liep in 
die tijd een marskramer in Krimpen die 
een keer met een schip was mee 
geweest en zodoende in Venetië was 
terecht gekomen. Hij praatte altijd over 
het feit dat hij daar geweest was. 
Daarom noemde men hem in Krimpen 
‘De Koopman van Venetië’. 
Ik kwam in contact met dat mannetje 
en trok een tijdje met hem op. Op een 
dag zei hij tegen mij: “Aart jongen, 
‘De Koopman van Venetië’ heeft zijn 
langste tijd in zijn gondeltje gezeten. 
Ik zoek een opvolger. Daar had ik wel 
oren naar want hij had veel vaste 
klanten. Twee keer ging ik met hem 
mee en toen kwam zijn voorspelling 
uit. Hij verwisselde het tijdelijke met het 
eeuwige leven en vanaf dat moment 
nam ik met zijn handel ook de naam 
‘Koopman van Venetië’ over.

Speelgoed voor vodden
Een verkoop van zijn ouders nam 
Aart met veel succes over: 
‘Speelgoed voor vodden’. 
Hij schafte zich een bakfi ets aan (een 
eenvoudige bak waar fi etswielen 
onder zaten). In de bak had hij een 
grote hoeveelheid klein speelgoed en 
snuisterijen, waarmee hij de kinderen 
opwachtte bij de ingang van het 
schoolplein. Als de kinderen dan 
vodden meenamen, kregen ze een 
cadeautje van Aart. Dat was een 
enorm succes. Bets van Apeldoorn 
herinnerde zich dat ze op de 
Mariaschool dan bericht kregen 
van zijn komst:
“We namen van thuis allerlei oude 
kledingstukken mee naar school. 
Hij zat in het steegje naast de 
Mariaschool. Als we hem dan wat 
vodden gaven, kregen we iets leuks 
toegestopt. Meestal iets glinsterends. 
Zo kreeg ik een keer een armbandje 
van hem. Maar toen ik het trots in de 
klas liet zien, sprong het kapot en 
vlogen de kraaltjes door het lokaal. 
Wat een verdriet!”
Met die bakfi ets kon hij ook 
gemakkelijk de afgelegen boerderijen 
bezoeken. Tevens was de bakfi ets 
een goede slaapplaats als hij niet 
op een boerderij kon of mocht 
overnachten. Zijn spullen schoof Aart 
dan wat opzij en hij paste precies 
onder het schuine afdakje van zeil 
wat over de bakfi ets heen zat. Als hij 
toch in de boerderij, stal of hooiberg 
sliep, stond er in die tijd wel wat 
tegenover. Hij moest dan meehelpen 
melken, kaas keren of aan de karn 
draaien. Aardappelen schillen deed 
de marskramer ook nog al eens.

Kerkbrood
Voor de Tweede Wereldoorlog had 
‘Venetië’ zeep, schoensmeer, 
kachelpoets, koffi ezeefjes en stop- en 
naaldgaren in zijn mars. Voor de 
heren had hij speciaal scheerzeep, 
kwasten en een blokje aluin bij zich. 
Na de oorlog kwam er een ander 
assortiment: haarspelden, kettinkjes, 
elastiek, pleisters en de mottenballen. 
Ook had hij rolletjes pepermunt bij 
zich. Aart vond dit een typisch 

zondagsartikel, omdat pepermunt 
ook wel ‘kerkbrood’ genoemd werd.
In de vijftiger jaren kwam er weer 
een verandering in de handelswaar. 
Verkocht werden toen shampoo, 
batterijen en grammofoonnaalden.
Ook had ‘Venetië’ losse blaadjes bij 
zich met daarop zelfgeschreven 
evangelische verhalen, want zijn 
geloof wilde hij aan ieder graag 
uitdragen. Zo’n ‘blaadje met een 
zinnig woord’ liet De Jong heel 
handig achter bij zijn klanten.
“Elk preekje heeft een brede witte 
rand. Daarop schrijf ik altijd de 
rekening: sokken 1,50; onderbroeken 
2 voor een tientje. Dat maakt samen... 
Alstublieft mevrouw. Als ik weg ben, 
weet ik zeker dat ze het lezen.”

Langerak
Rond 1965 begon hij naar een vaste 
woonplaats te zoeken. Na anderhalf 
jaar met zijn wagen in Groot Ammers 
te hebben gestaan, kreeg hij een 
woning in Langerak toegewezen.
Met zijn handel ging hij gewoon 
door en stapte over op de brommer.
“Gemiddeld brom ik zo’n duizend 
kilometer per week. Ik verslijt dan ook 
een brommer per jaar”, vertelde hij bij 
zijn 50-jarig jubileum. Stoppen wilde 
hij echt niet: “Zolang er geld is onder 
de mensen is er handel en zolang er 
handel is, heb ik het naar mijn zin”.
Maar ook aan het leven van deze 
wel heel kleurrijke man kwam een 
eind. Op zijn eenvoudige grafsteen 
op de Algemene Begraafplaats in 
Langerak ontbreekt uiteraard zijn 
bijnaam ‘Koopman van Venetië’ niet.

Ik wil besluiten met enkele 
karakteristieke praatjes van hem 
bij het aanprijzen van zijn handel 
bij de klanten:
„Je mot natuurlijk nog wel effe m’n 
winkeltie zien. Ja, wat zit er allemaal 
niet in zo’n zaakie? Er hank toch gauw 
voor zes-, zevenhonderd gulden aan 
m’n brommertie. En m’n klante hoeve 
mar te kikke, en ze hebben ‘t. 
Want wat ik vandaag niet bij me heb, 
dat breng ik morgen effi es an. 
En ik ben eer voordeliger dan duurder 
as de winkel. Want kijk: waar koop je 
nou zo’n halve liter shampoo voor 
3,75? Precies, nergens. En deze 
onderbroeken! Ken je bij normale 
zeepsterkte 1000 keer wassen. 
Twee voor een tientje! 
Bij mijn ken dat allegaar. Ik mot ook 
wel zoveel mogelijk meenemen, want 
ik ken natuurlijk niet alle eieren onder 
één kip leggen.”
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Coop Heijmans
Joostenplein 35 Oudewater

Openingsvoordeel Spaar voor een gratis WelkomstPakket

Geldig van maandag 1 t/m zondag 7 juli 2019 bij Coop Heijmans

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze folder zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 folderartikelen per actie per klant, tenzij anders aangegeven 
bij de aanbieding. Per product of combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij bestellingen via de app of online (m.u.v. bloemen, planten, taart en gebak)

Coop roomboter 
saucijzenbroodjes XL

per 2 stuks verpakt

 2.04 1.02

50% KORTING
Coop gele room- of 
appelkruimelvlaai
halve vlaai, ca. 5/6 personen 3.99 1.79

2.39 1.49Authentieke 
ovengebakken of 
gerookte kipfi let
vers verpakt 
100 gram

Vismarine gerookte 
Noorse zalm
pak 100 gram 4.25 1.99

Brand in flatgebouw: vluchten of blijven zitten? door Aad Kuiper

Ruim een jaar is de brandweer op zoek geweest naar een geschikte testlocatie; 
veel gebouwen waren bij nader onderzoek niet geschikt, maar toen enkele weken 
geleden in het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum de schuylenburcht 
een pre-test werd verricht bleek dit gebouw uitermate geschikt om als testlocatie 
dienst te doen. de brandweeracademie, Veiligheidsregio Utrecht en brandweer 
nederland doen vanaf maandag 24 juni twee weken lang praktijkonderzoek naar 
rookverspreiding in dit leegstaande flatgebouw in oudewater. Het gaat - ook in 
internationaal opzicht - om unieke experimenten met een grote wetenschappe-
lijke en praktische waarde.

wordt de brand geblust en het gebouw 
geventileerd. Met de onderzoeksgegevens 
verwachten we meer inzicht te krijgen in 
hoe de rook zich precies verspreidt en 
hoe dit zo veel mogelijk kan worden 
beperkt, zodat we antwoord kunnen 
geven op vragen over vluchtmogelijk-
heden, overlevingskansen, stay-in-place-
adviezen, rookscheidingen en inzet-
tactieken van de brandweer."

Grote maatschappelijke impact
Meer kennis over rookverspreiding is van 
groot belang, vertelt rené Hagen, lector 
brandpreventie bij de brandweer-
academie: "door de vergrijzing en het 
overheidsbeleid om ouderen langer 
zelfstandig te laten wonen, worden steeds 
meer (woon-)zorggebouwen bewoond 
door ouderen. omdat ouderen door de 
snelle en grote rookverspreiding vaak 
niet meer tijdig zelfstandig kunnen 
vluchten, leidt dit juist bij hen tot ernstige 
gezondheidsschade en soms zelfs 
overlijden." Mede omdat de oudere 
bewoners vervolgens langdurig elders 
moeten worden ondergebracht, hebben 
branden in seniorencomplexen een grote 
maatschappelijke impact. "de laatste 
jaren zijn er tientallen van dit soort 
branden geweest. denk aan de branden 
in krabbendijke, breukelen, rotterdam, 
Poeldijk, soest en heel recent nog in 
Hilversum", aldus Hagen.

Innovatie en onderzoek
"ons uitgangspunt is om het aantal 
slachtoffers bij brand verder te 
minimaliseren", zegt voorzitter stephan 
wevers van brandweer nederland. 
"Hoewel wij in nederland met het aantal 
doden door brand tot de laagste van 
europa behoren, zitten wij niet stil. 
wij zetten zwaar in op het beheersbaar 
maken en voorkomen van branden. 
daarvoor zijn innovatie en onderzoek 
nodig. Zo willen wij ook meer weten over 
hoe rook zich verspreidt en hoe dit het 
beste beperkt kan worden, zowel door 
het nemen van maatregelen in gebouwen 
als door de wijze waarop de brandweer 
deze incidenten - op een veilige manier - 
bestrijdt. daarom hebben wij de 

brandweeracademie gevraagd dit nader 
te onderzoeken. we willen namelijk 
precies weten hoe het zit. Zo kunnen we 
de opgedane kennis vertalen in 
opleidingen en oefeningen van onze 
mensen, maar ook in voorlichting."
dat de maatschappelijke impact groot is 
blijkt wel uit het feit dat regionale en 
landelijke media aanwezig was om 
hierover te berichten. verslaggevers 
gingen met witte overalls, helmen en 
mondkapjes de kamers bekijken waar al 
eens, bij de pre-test, een flinke brand 
gewoed had.

Unieke experimenten
de brandweeracademie van het iFv, 
veiligheidsregio utrecht en brandweer 
nederland voeren het onderzoek samen 
uit. woningcorporatie de woningraat,  
de eigenaar van het pand, de gemeente 
oudewater en het rivM zijn nauw 
betrokken bij de experimenten.  
Hagen sluit af: "Het gaat om unieke 
experimenten met een grote weten-
schappelijke en praktische waarde, niet 
alleen voor de brandweer, maar ook voor 

gemeenten, woning- en zorgcorporaties 
en de wetgever. ook internationaal is de 
kennis die we met de experimenten 
opdoen relevant en daarom komen er 
ook onderzoekers uit het buitenland om 
verschillende testen bij te wonen." 
vervolgens zullen naar aanleiding van 
deze onderzoeken ongetwijfeld 
maatregelen genomen worden om het 
wonen veiliger te maken.  
er zijn al gesprekken gaande met het 
brandwondencentrum, de meubel- en 
kledingindustrie om de veiligheid te 
vergroten. ook komen deze organisaties 
kijken om bij voorbaat eventuele lering 
uit de onderzoeken te trekken.

Eerste brand in een lange reeks
via een viertal camera's en op een 
scherm waarop de temperatuur steeds 
vermeld wordt, en bijgepraat door  
een tweetal deskundigen, zien de belang-
stellenden de bank in de kamer in brand 
gaan. de temperatuur in de kamer loopt 
op naar zo'n 300 graden. Het zicht 
wordt gaandeweg minder totdat er in de 
desbetreffende kamer geen hand voor 

ogen meer te zien valt. van buitenaf zie 
je trouwens niets bijzonders. de gang 
binnen stroomt vol rook; en ja, de rook 
blijkt het probleem. Maar ook het 
koolstofmonoxidegehalte stijgt; 
onzichtbaar, maar wel fataal.
afgelopen weken hebben tientallen 
mensen enorm veel uren gemaakt om 
ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
data verzameld kunnen worden. 
de eerste resultaten zijn in november 
bekend, maar voor het hele verslag klaar 
is, zijn we zeker een jaar verder en 
kunnen resultaten bekend gemaakt 
worden zodat duidelijk wordt welke 
activiteiten het meest optimaal zijn. 
Maar voor we zover zijn: blijf enorm 
voorzichtig, want voorkomen is toch 
altijd handiger.

burgemeester Pieter verhoeve leidde 
deze verzameling van experimenten in 
met de ontboezeming dat zijn oma in een 
soortgelijk complex in Capelle aan den 
ijssel woont en dat hij zich realiseert dat 
de veiligheid in dergelijke tehuizen met 
kwetsbare bewoners van levensbelang is.

Waar rook is, is het gevaarlijk
rook is tegenwoordig het grootste 
gevaar bij brand, liet lector brand-
preventie rené Hagen weten. dat geldt 
voor branden in alle woongebouwen, 
maar zeker ook voor branden in  
seniorencomplexen. wat moeten 
ouderen doen als er brand uitbreekt en zij 
zelf moeilijk snel kunnen vluchten? 
kunnen zij veilig blijven zitten in hun 
appartement? Hoe lang blijft dat rookvrij? 
bij de brand in de Grenfell tower bleek 
het zogenoemde stay-in-place-principe 
niet te werken. Maar onder welke 
omstandigheden en met welke 
voorzieningen kunnen bewoners wel 
veilig in hun appartement wachten? 
dat gaat de brandweer vanaf maandag 
24 juni met echt rook en vuur in het 
voormalig woon-zorgcentrum de 
schuylenburcht onderzoeken.
Het praktijkonderzoek naar rookver-
spreiding vindt plaats in deze geschikte 
locatie. Projectleider Hans Hazebroek 
van de brandweeracademie vertelde: 
"in twee weken tijd doen we zo'n twintig 
experimenten. voor iedere test wordt 
een bank in een appartement op de 
eerste verdieping in brand gestoken. 
vervolgens laten we de brand twintig 
minuten branden om te zien wat er met 
de rook gebeurt. allerlei variabelen 
worden in het onderzoek gebruikt: 
deuren open of dicht, al dan geen 
rookwerende schermen, verschillende 
wijzen van ventileren, gebruik maken van 
een sprinklerinstallatie of juist niet. 
en met behulp van 34 camera's, een 
honderdtal temperatuurmeetpunten en 
nog veel meer registrerende meetappa-
ratuur worden resultaten vastgelegd. 
steeds na 20 minuten komt de brandweer 
in actie; ook op verschillenden manieren 
en ook dat wordt meegenomen in de 
resultaten van het onderzoek. Hierna 

Tijdens de testweek publiceren de 
onderzoekers dagelijks foto’s en 
filmpjes van de testen op 
www.ifv.nl/rookverspreiding en via 
hun social media.
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Vrijwilliger worden?
Deelname aan de maatschappij is belangrijk voor onze 
bewoners. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers die met regelmaat iets voor 
onze bewoners willen betekenen.
Voor informatie en advies kunt u altijd bellen met 
0182-501723 of een e-mail sturen naar info@sazov.nl.

Open dag
Zaterdag 6 juli is er op Zorgboerderij Vlist een 
open dag waar iedereen kan kennismaken met 
de boerderij, de bewoners en de dieren. Er wordt 
uitleg gegeven over de dagbestedingsactiviteiten 
en er is een zomermarkt met producten die 
tijdens dagbesteding zijn gemaakt.
Aan de inwendige mens is ook gedacht, er is een 
ijskraam en diverse heerlijke hapjes en drankjes.
Kinderen kunnen deelnemen aan diverse 
activiteiten of een kijkje nemen bij de geitjes, 
konijntjes, kippen koeien en paarden.
U kunt ook informatie krijgen over de stichting 
‘Vrienden van Zorgboerderij Vlist’ en over de 
mogelijkheden voor alléén dagbesteding op de 
boerderij.
Wij adviseren u deze dag met de fiets te komen 
die u kunt parkeren naast de boerderij.
Komt u toch met de auto, dan kunt u uw auto 
parkeren aan de Oost Vlisterdijk 28-32 of aan de 
West Vlisterdijk 69. Er rijdt vanaf de bushalte bij 
de Vlisterstee een huifkar als pendeldienst.

Tot ziens bij Zorgboerderij Vlist
West Vlisterdijk 41, 2855 AJ Vlist
0182-501723 - info@sazov.nl 
www.zorgboerderij-vlist.nl

Open dag bij Zorgboerderij Vlist
Bij Zorgboerderij Vlist (Stichting AZOV) wonen vijftien cliënten met een 
verstandelijke beperking. Zij wonen en ontvangen dagbesteding in een 
landelijke, agrarische omgeving. Naast hun beperking kunnen 
psychiatrische en sociaal-emotionele problemen ook een rol spelen. 
Hierdoor hebben de bewoners in hun dagelijkse leven veel structuur en 
duidelijkheid nodig.

“Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een volwaardig bestaan”, aldus Ben van 
der Vlist, directeur/bestuurder bij Stichting AZOV. “Ieder mens verdient een plek waar 
hij kan en mag zijn wie hij is, waar hij thuis is en zichzelf kan ontwikkelen naar zijn 
eigen wensen en mogelijkheden. Waar hij zichzelf veilig voelt en waar er naar hem 
geluisterd wordt. Daarom werken wij vanuit persoonlijke betrokkenheid, rust en 
oprechte interesse voor onze bewoners en passen wij de begeleiding aan op datgene 
wat elke bewoner nodig heeft. Dit doen wij in een landelijke, agrarische omgeving. 
We spelen geen boertje, we zijn boer!”

Wonen
Zorgboerderij Vlist is gevestigd in een prachtige, gerestaureerde boerderij. Er zijn 
vijftien ruime appartementen met ieder een eigen douche, toilet en pantry.
Ben: “In de boerderij is een gezamenlijke woonkeuken/huiskamer waarin we met 
elkaar eten, een spelletjes doen of tv kijken. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig 
en in de nacht wordt er gewerkt met een slaapdienst.”

Dagbesteding
Op Zorgboerderij Vlist wordt een diversiteit aan dagbestedingsactiviteiten aangeboden. 
De hoofdactiviteit bestaat uit taken die ervoor zorgen dat het agrarische deel van de 
boerderij goed draait, dit onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de begeleiders.
De dagelijkse verzorging van de paarden, koeien en het kleinvee. Het netjes houden 
van het erf en de hekwerken zijn onderdelen van de dagbesteding. Even als het 
onderhouden en schoonmaken van de kantine en de theetuin. Het onderhouden van 
de kas en moestuin is ook één van de taken. In de zomermaanden wordt er bijna 
dagelijks geoogst en gekookt met producten uit eigen tuin. Ook wordt er appelmoes 
gekookt, appeltaart gebakken of jam gemaakt van vruchten uit eigen tuin. Deze 
worden aan klanten van de theetuin verkocht. In de theetuin kunnen klanten op 
afspraak koffie of thee komen drinken met wat lekkers. De bewoners staan de klanten 
te woord en bedienen hen.
Het is ook mogelijk om alleen dagbesteding te volgen op de boerderij.

Yellowbellies 
nu ook in Haastrecht!
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunnen ook de basisschoolkinderen uit 
Haastrecht naar Yellowbellies!
Op 2 september opent de sportieve kinderopvangorganisatie een nieuwe vestiging 
voor buitenschoolse opvang bij de voetbalvelden van VVH.

Bij Yellowbellies staat plezier in 
bewegen en gezondheid voorop. 
Locatieleider Djardo Boele: “We 
werken samen aan een gezonde 
en vitale samenleving waarin 
kinderen sport onderdeel maken 
van hun leven.”
Tijdens de buitenschoolse opvang bij Yellowbellies maken kinderen kennis met verschillende 
sporten en sportverenigingen. Zo ontdekken ze spelenderwijs welke sport hem of haar goed past. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan thema’s rondom een gezonde leefstijl zoals voeding, 
duurzaamheid, ontspanning en gedrag.
Zelfvertrouwen
Yellowbellies staat midden in de maatschappij. Ze hebben veel contact met het onderwijs, 
(sport)verengingen en ondernemers en zoeken altijd naar manieren om samen te werken. 
De kinderen van Yellowbellies Oudewater gaan bijvoorbeeld regelmatig op pad met bewoners 
van woonzorgcentrum De Wulverhorst.
Djardo: “De kinderen komen hierdoor in contact met de wereld om 
hen heen, dit draagt bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen 
en een sterk karakter.”
Een bekend gezicht
Djardo is een bekend gezicht in Haastrecht, waar hij tennislessen 
geeft. Hij werkt al vijf jaar bij Yellowbellies en voelt de doelgroep 
feilloos aan. Djardo wordt dagelijks ondersteund door een aantal 
enthousiaste pedagogisch medewerkers en sportief begeleiders.
Buitenschoolse opvang Yellowbellies in Haastrecht is vanaf 
2 september 2019 elke werkdag geopend van na schooltijd tot 
18.30 uur. Kinderen wordend van school gehaald met de bakfiets. 
In de vakanties en studiedagen kunnen uw kinderen terecht van 
07.30 tot 18.30 uur.
Een vrijblijvende rondleiding en een intakegesprek vraagt u aan via www.yellowbellies.nl
De eerste kinderen die worden ingeschreven krijgen een trainingsjack bedrukt met het logo van 
Yellowbellies en de naam van het kind.
Yellowbellies staat onder toezicht GGD en voldoet aan alle benodigde kwaliteitseisen.

bellies
Yellow Voor meer informatie kun je bellen met 

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

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Zomersport in Haastrecht en Vlist
Activiteitenstop in de zomer? Niets te doen? Iedereen weg? De SWOB/V is er nog!
Vanaf vrijdag 5 juli kun je weer elke week van 09.00 tot 10.00 uur buiten bewegen op het 
grasveld van het Zwembad De Loete.
Heerlijk bewegen op een groot veld onder begeleiding van fysiotherapeut Marije Bosboom, die er voor 
zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen! Deelname in juli en augustus voor slechts 
2 euro! Na afl oop kun je nog een kopje koffi e drinken!
In Vlist wordt er elke donderdagochtend bewogen van 09.00 tot 10.00 uur op het veld achter 
Ons Honk, Julianaplein. Deelname 1 euro (incl. koffi e of thee)

Geheel volgens traditie houdt muziek-
vereniging Oefening Baart Kunst uit 
Driebruggen ter afsluiting van haar muzikale 
seizoen op zaterdag 6 juli haar pleinconcert. 
Dit jaar wordt het een duo concert met de 
bevriende muziekvereniging Prinses Marijke 
uit Geldermalsen.
Vanaf 13.00 uur kunt u beide orkesten horen 
op de parkeerplaats van de Lindenlaan.

Loterij
In de pauzes vindt de trekking plaats van de 
winnende loten in de OBK loterij. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. Mocht u de verkopers hebben 
gemist: tijdens het concert zijn er nog wat loten 
beschikbaar als u toch mee wilt doen.

Programma
Het opleidingsorkest onder leiding van Mark van 
Mil bijt het spits af. Zij spelen onder andere 
'Bicycle Race' en 'Alladin'. Het eerste deel van de 
trekking volgt dan. Daarna is het grote orkest aan 

Duo Zomerconcert OBK 
op 6 juli

de beurt en spelen zij onder andere de 
fi lmmuziek uit Jurassic Park, 'The Hunchback of 
the Notre Dame' en muziek uit de fi lm Brave.
Na het tweede gedeelte van de trekking schuift 
Prinses Marijke aan en worden er gezamenlijk 
een aantal lichte nummers gespeeld, zoals 
bijvoorbeeld 'Light Walk', 'Condacum' en de 
Spaanse klapper 'El Torico de la Cuerda'.

In Geldermalsen
Maar hierna is het nog niet gedaan: de 
verenigingen vertrekken naar Geldermalsen om 
het daar in het Lingepark nog eens dunnetjes 
over te doen. De aanvang van het concert daar is 
17.00 uur en hier is natuurlijk muziekvereniging 
Prinses Marijke de hoofdact. Dus als u zin hebt 
het mooie stadje Geldermalsen een bezoek te 
brengen en een weergaloos muziekgebeuren
mee te maken bent u van harte welkom 
in het Lingepark.
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Jeugdbrandweerwedstrijden 
Krimpenerwaard
Zaterdag 6 juli zijn tussen 13.00 en 
circa 15.00 uur de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijden van de 
jeugdbrandweer Krimpenerwaard. 
De locatie dit keer is het Gemaal in 
Haastrecht.
De opdracht voor de dertig jongens 
en meisjes tussen 12 en 18 jaar luidt 
om zo veilig mogelijk een brandje te 
blussen en een slachtoffer te redden.
Wat ze ter plekke tegenkomen, is voor 
hen nog een verrassing.
Toeschouwers zijn die middag van harte 
welkom en kunnen dan ook gratis het 

Gemaal De Hooge Boezem aan de 
Hoogstraat bezoeken.
De jeugdbrandweer oefent één keer per 
twee weken verspreid over de 
Krimpenerwaard, nabij hun eigen post 
in Bergambacht, Haastrecht, Lekkerkerk, 
Ouderkerk aan den IJssel of Schoonhoven. 

Reünie
Na afl oop van de onderlinge wedstrijden 
is op 6 juli ook een reünie voor 
genodigden in de kazerne in Haastrecht. 
De jeugdbrandweer bestaat namelijk 
twintig jaar.

Ploegchef Bas Verboom: “Er is behoefte aan nieuwe aanwas.”

door Cees Reichard

Rien riskeert!
Rien zorgt dat jouw verzekeringen worden geregeld en risico’s zijn
afgedekt zodat jij volledig ontspannen door het leven kunt gaan.
En zonder zorgen het avontuur kunt opzoeken!

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

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

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

de kazerne plaats vindt. "Het leuke van 
deze functie vind ik dat ik tussen de 
mensen ben en je probeert samen met 
elkaar de kar te trekken voor Haastrecht. 
Er komt veel voor kijken. Het menselijk 
contact, het contact met de leidingge-
venden van de organisatie, administratief 
werk en de zorg voor het materieel."
Verboom heeft eerst de Manschap 
opleiding gevolgd. Deze brengt je op een 
niveau dat je mag uitrukken. Twee jaar 
geleden heeft hij de 
Bevelvoerderopleiding gedaan. Hier 
word je opgeleid als leider van een team. 
Je bent dan verantwoordelijk voor het 
goed afhandelen van het incident. Op de 
werkvloer heb je bijvoorbeeld dan overleg 
met politie, ambulance en de meldkamer.

Brandweerzorg
"Om de brandweerzorg op peil te 
houden, is er behoefte is aan nieuwe 
aanwas", zegt Verboom tot slot. "De 
mensen die geïnteresseerd zijn in de 
brandweer, zijn altijd op onze 
oefenavond, op de maandag welkom om 
te komen kijken en zich te laten 
informeren. We hebben zeer 
enthousiaste teammensen nodig die er 
echt voor willen gaan. We hebben elkaar 
nodig. De mensen verwachten bij 
calamiteiten hulp, zoals van de 
brandweer. Die heeft weer mensen van 
het dorp nodig om die hulp te kunnen 
bieden. Want we doen het echt samen 
en met elkaar." Voor meer informatie 
www.brandweer.nl/hollandsmidden.

Op maandag 8 juli houdt de 
brandweer om half acht een grote 
oefening op het Concordiaplein in 
Haastrecht. Ploegchef Bas Verboom 
vertelt dat de brandweer op het dorp 
wat meer zichtbaar wil zijn en zij de 
burgers wil laten zien wat zij doet. 
Van hoe wordt een brand aangepakt, 
hoe wordt een auto open geknipt tot 
hoe worden de slachtoffers geholpen. 
Over al deze handelingen wordt 
informatie verstrekt en Verboom 
hoopt allerlei vragen over brand-
veiligheid te kunnen beantwoorden. 
Drie corpsen uit Oudewater, Stolwijk 
en Haastrecht zullen hieraan 
deelnemen. Verboom nodigt alle 
Haastrechtenaren uit om een kijkje te 
komen nemen, want het belooft heel 
wat te worden.
De Haastrechtse brandweer oefent iedere 
maandagavond vanaf 19.30 uur tot 
uiterlijk 21.30 uur. Om de inwoners nog 
meer bij het werk van de brandweer te 
betrekken zal er na de zomer wat meer 

in de wijken geoefend gaan worden.
Men kan dan bijvoorbeeld zien hoe zo´n 
oefening in zijn werk gaat. Tijdens de 
oefening zullen diverse brandweerlieden 
uitleg geven en zij zullen eventuele 
vragen beantwoorden. Met een fl yer 
worden de wijkbewoners van tevoren 
geïnformeerd.

Krappe bezetting
Met deze zichtbare acties hoopt Verboom 
mensen te enthousiasmeren om als 
vrijwilliger bij de brandweer te komen. 
Een vrijwilligersvergoeding staat hier 
tegenover.
De vrijwillige brandweer Haastrecht 
bestaat uit achttien personen. Dit is aan 
de krappe kant. Er wordt sowieso met 
zes man uitgerukt. Verboom zegt dat er 
gemiddeld per jaar negentig uitrukken 
zijn. Hierbij moet de inzet verdeeld 
worden en dat lukt niet altijd met achttien 
man. Vooral niet in de dagsituatie. Het is 
belangrijk dat de mensen hier in het dorp 
werken en overdag een paar dagdelen 

per week beschikbaar zijn, of langer. 
"Voor de veiligheid van het dorp is het 
van groot belang dat de brandweer 
paraat staat. Als we niet compleet zijn, 
gaan we buiten dienst en worden 
naburige corpsen gealarmeerd."

Ploegchef Bas Verboom
Bas Verboom (44) is sinds 1 januari van 
dit jaar ploegchef Brandweer Haastrecht. 
Door een Open Dag van de brandweer is 
hij in 2008 hier vrijwilliger geworden. 
Hij zag toen hoe een brandweerteam 
werkt en dat sprak hem aan. "Ik vond het 
mooi werk en je doet het met een team. 
Als musicus en muziekleraar ben ik een 
ZZP´er. Je musiceert alleen en tijdens de 
muzieklessen geef je één op één les. 
Eigenlijk heb ik in mijn werk geen 
collega´s. Daarbij komt ook nog dat ik 
wat voor mijn dorp wilde doen. Het was 
voor mij een uitdaging."
Vanuit zijn functie als ploegchef geeft 
Verboom leiding aan het corps. Hij is 
verantwoordelijk voor alles wat in en om 

Grote brandweeroefening 
op het Concordiaplein

Brandweer Haastrecht op zoek naar vrijwilligers
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Afvalkalender juli 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

De gemeenteraad vergadert op maandag 8 juli 2019, 
aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het Huis van 
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. 
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 27 mei 2019
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
5. Behandeling ingediende vragen

(artikel 39 Reglement van orde)

Hamerstukken
6.  Actualisatie grondexploitaties 2019
7.  Jaarrekening 2018 en begroting 2020 BSR
8. Meerjarenbegroting Ferm Werk 2020-2023

Raadsvergadering 8 juli 2019 mei 2019
9. Archiefverordening Montfoort 2019
10. Benoeming accountant controlejaren 2019-2022

Bespreekstukken
11. Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort
12. Vaststellen bestemmingsplan Johan de Ridderlaan 

ten zuiden van nr. 1
13. Startnotitie binnenstad
14. Jaarstukken 2018 gemeente Montfoort
15. Ontwerpbegroting GGDrU 2020
16. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.
royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort.

Verkoelende omgeving
Wat was het warm vorige week! Van die hele warme 
dagen met extreme hitte; het komt steeds vaker voor.
Onze omgeving, met veel tegels, stenen muren en 
asfalt, maakt dat de toch al warme periode nog vele 
malen warmer aanvoelt.
Door uw tuin zoveel als mogelijk klimaatklaar te maken, 
draagt u bij aan het zo koel mogelijk houden van uw 
omgeving in tijden van extreme hitte. 

Ma 1 NSA Escaperoom groep 7 - 8
 De Buurtsportcoach - Van Damstraat 83-C
 15:15 - 17:15
Ma 1, Gratis studiebegeleiding
8 en 15 en computer ondersteuning
 St. WegWijs - Verlengde Hoogstraat 26
 18:00 - 20:00
Di 2, NSA Bootcamp groep 3 - 5
9 juli De Buurtsportcoach - Uilenpark Linschoten
 15:30 - 16:30
Di 2 juli Lezing door René Wormhoudt
 De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
 19:00 - 21:30
Wo 3, WegWijs leer- en spelmiddag
en 17 St. WegWijs - Verlengde Hoogstraat 26
 14:00 - 16:00
Wo 3 Samen spel activiteit Aikido
 De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 74
 15:00 - 16:30
Wo 3 Jubileumkraker MSV tegen FC Utrecht
 vv MSV ‘19 - Bovenkerkweg 76
 19:00 - 22:00
do 4 juli NSA Bootcamp Groep 3 - 6
 De Buurtsportcoach - Parklaan Montfoort
 15:30 - 16:30
Vr 5 Techniek in de Tent
 STAM - Stadspark
 17:00 - 20:00
Za 6 Zomerpret in Montfoort
 De Buurtsportcoach - Stadspark
 09:00 - 23:30
Za 6 Zomerzeskamp
 STAM - Stadspark
 10:00 - 23:00
Zo 7 Kerkdienst in de STAMtent
 Werkgroep Oecumene Montfoort - Stadspark
 10:00 - 11:00
Do 18 Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Vr 19 De 19 uur van MSV ’19
en za 20 vv MSV ’19 - Bovenkerkweg 76
 16:00 - 11:00

 @MontfoortActief
Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITEN-
KALENDER     JULI

Dit kunt u zelf doen tegen hitte
Water en planten zijn daarbij heel belangrijk. 
Een bijkomstig voordeel is dat het ook nog eens heel 
gezond is: planten en bomen zuiveren de lucht, 
staan vaak mooi en gezellig, en zorgen voor rust. 
Daarnaast draagt het ook bij
aan de biodiversiteit.
Op de website van klimaatklaar.nl
staat een mooi overzicht van
oplossingen die bijdragen aan het
terugdringen van hittestress. 

Kijk voor meer info en tips maar eens op
www.klimaatklaar.nl > hitte.

Afgelopen zaterdagmiddag brandde 
in Linschoten een varkensstal aan de 
Cattenbroekerdijk uit.
Enkele tientallen varkens (volgens de 
berichtgeving van de Veiligheidsregio 
Utrecht) kwamen hierbij om.

Brand in varkensstal

door Trudie Scherpenzeel

Klimaatakkoord
Heet van de naald (het klimaatakkoord is vrijdag gepresenteerd) 
organiseerde D66 in Montfoort en IJsselstein twee open lucht discussie-
bijeenkomsten in Montfoort en IJsselstein.
Of het nu vanwege het mooie weer kwam of omdat de voorgestelde maatregelen nog 
niet waren ingedaald: Naast uw correspondent waren er twee belangstellende burgers 
in Montfoort naar de Heeswijkerpoort gekomen.
Vanwege de brand elders ging de discussie niet echt over het klimaatakkoord.

De brandweer schaalde de inzet al 
snel op naar ‘grote brand’ en wist te 
voorkomen dat de brand naar de andere 
gebouwen op het erf oversloeg.
Behalve de woning gaat het om nog 
enkele varkensschuren. De dieren in die 
schuren waren veilig. Wel kwam bij de 
brand asbest vrij maar die is neergeslagen 

op en rond het erf zelf. Het asbest zal 
door een gespecialiseerd bedrijf worden 
verwijderd maar vormt verder geen 
gevaar, aldus de VRU. Er was sprake van 
een enorme rookontwikkeling, die tot in 
de verre omgeving te zien was.
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare commissie-
vergadering is op woensdag 3 juli 
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op maandag 8 juli 
2019 in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 19-06-2019 Z/19/142379
 Cattenbroekerdijk 39, Linschoten

Het plaatsen van een woonunit.
• 17-06-2019 Z/19/142719
 in Montfoort

9 nieuwbouwwoningen.
• 20-06-2019 Z/19/142833
 Hoogstraat 26, Montfoort

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

Verlengen beslistermijn
• 24-6-2019 Z/19/138758
 Keizerstraat 29, Montfoort 

Handelen in strijd met regels RO.

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
• 25-06-2019 Z/18/120988
 Oude Boomgaard 9 t/m 12, 

Montfoort
wijzigen van de functie detailhandel 
naar wonen (4 appartementen).

Geweigerde omgevingsvergunning
• 20-06-2019 Z/19/137802
 Heeswijk 113, Montfoort

uitbreiden van de woning.
• 01-07-2019 Z/19/140089
 Wilhelminastraat 38, Montfoort

plaatsen dakopbouw en erker aan 
de voorgevel.

MILIEU 

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

der-Kesteren van A.M. voor het 
adres: Waardsedijk 11, Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
veranderen van de inrichting met de 
uitbreiding van de nevenactiviteit: 
bed & breakfast.

• Tuincafé Liesel voor het adres: 
Willeskop 68 B, Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
oprichten van het bedrijf.

Voor de activiteiten van de hier 
vermelde bedrijven zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

Overig
Wegafsluitingen
• A12 Afrit Montfoort

In verband met de 
15e Rijwielpaleis Triathlon Utrecht,
is op zondag 7 juli 2019 tussen 
09.15 en 14.30 uur de afrit 
Montfoort (15) vanuit de A12 
richting Montfoort, tussen de afrit 
en de Nedereindseweg, tijdelijk 
afgesloten voor het autoverkeer.
Montfoort is tijdens deze periode 
bereikbaar via de afslag Woerden. 
Vanuit Montfoort blijft de A12 via de 
Provincialeweg wel bereikbaar.

• Doeldijk
Voor het galafeest op het 
Wellantcollege is op 
donderdagavond 15 juli 2019
van 19.30 tot 21.00 uur
de Doeldijk afgesloten

tussen het IJsselplein en de oprit 
naar het Wellantcollege.

Huisvestingsverordening
Regio Utrecht 1 juli 2019 - 
Gemeente Montfoort
Op 27 mei 2019 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de 
Huisvestingsverordening Regio 
Utrecht 1 juli 2019 - Gemeente 
Montfoort. Deze verordening treedt 
per 1 juli inwerking en omvat als grote 
verandering dat 75% van de 
inschrijftijd behouden blijft na 
acceptatie van de woning. 
De woningzoekende moet zich na 
toewijzing van de sociale huurwoning 
wel binnen 12 maanden opnieuw 
inschrijven dan blijft 75% van de 
inschrijfduur behouden. Deze nieuwe 
regeling is ook van toepassing voor 
woningzoekenden die na toewijzing 
van woonruimte zijn uitgeschreven in 
de periode van 1 Januari 2019 tot 
1 juli 2019. De verordening is 
elektronisch bekend gemaakt door 
middel van elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen. 
Die gemeentebladen zijn 
gepubliceerd op en te raadplegen via 
het volgende internetadres:
www.offi cielebekendmakingen.nl. 
Tevens zijn de verordeningen te 
raadplegen via: www.overheid.nl.

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

Kennisgeving incidentele festiviteit
• Straatbarbecue, Akkermunt 

Montfoort op 29 juni 2019, 
verzonden 20 juni 2019

• Straatbarbecue, Heulestein 
Linschoten op 31 augustus 2019, 
verzonden 25 juni 2019

• Straatbarbecue, Wetering 
Linschoten op 13 juli 2019, 
verzonden 25 juni 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, 2 juli 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Ondanks de hitte afgelopen week, 
sloofden 75 papa’s en hun kleuters 
zich op maandag uit tijdens een 
bootcamp op het schoolplein van de 
Montfoortse basisschool De Howiblo.
De vaders hadden deze speciale 
bootcamp cadeau gekregen van hun 
kinderen voor Vaderdag.
Rond 17.30 uur stond het parcours 
klaar, en werd er enthousiast geracet 
met de stuurkar, touwtje gesprongen en 
een waterspel gedaan.
Gedurende de hele bootcamp was 
duidelijk dat er goed samengewerkt 
moest worden tussen de vaders en de 

kinderen. Zo konden vaders hun kracht 
tonen door met kind in de armen 
slalommend om pionnen heen te rennen. 
En troefden de kinderen hun vaders af bij 
het hinkelen, hoelahoepen en ballon 
hoog houden. Je kon het zo gek niet 
verzinnen of er was wel een parcours 
mee bedacht. Natuurlijk was er ook een 
pauzemoment ingelast met drinken.

Genoten
Annemieke van den Hoek die zich 
bezighield met de organisatie laat weten: 

“Het was super. De vaders en kinderen 
hebben genoten. Als afsluiting hadden 
we een waterslang met draaiende 
octopus armen.”
De vaders en kids toonden ook hun 
moves tijdens de afsluitingsdans. “Ik heb 
gehoord dat iedereen het super vond”, 
aldus Van den Hoek. Wat haar betreft 
zou dit zeker voor herhaling vatbaar zijn. 
“Het is ook zo leuk om te zien hoe de 
kinderen met hun vaders bezig zijn.”

De bootcamp op De Howiblo 
was een groot succes.

door Sjoukje Dijkstra

Kleuters bootcampen 
met hun vaders door Elly van der Neut

Uit het forum Ruimte
Op de agenda stonden onder andere de woonvisie en de startnotitie 
bereikbaarheid en toegankelijkheid binnenstad.

De woonvisie
De woonvisie is deels nieuw beleid 
maar er komen ook een aantal oude 
standpunten in naar voren. Zo is daar 
de norm van 30% sociale huur- en 
koopwoningen. Al vele jaren een 
standaard uitspraak in dergelijke 
visies, die echter zelden wordt 
gehaald. En juist nu is dit heel hard 
nodig. Vooral starters kunnen geen 
betaalbare woning vinden, maar ook 
ouderen die in een te groot huis 
wonen en graag kleiner zouden 
willen, vinden geen woning.
Mevrouw Verdooren van Groen-West 
noemde twee schrijnende voorbeelden: 
een dementerende oudere in een 
5-kamerwoning voor wie geen kleinere 
woning te vinden is en een gezin met 
drie kinderen dat zich moeten behelpen 
met een 2-kamerwoning. Montfoort 
heeft maar 16% sociale huurwoningen 
en die zijn ook beschikbaar voor burgers 
uit de regio. Want alleen bij nieuwbouw 
kunnen gemeenten eigen inwoners 
voorrang verlenen.
Vooral voor ouderen zijn nieuwbouwap-
partementen heel hard nodig. Helaas 
laten zij vaak woningen achter die te 
duur zijn voor starters. Wachttijden zijn 
opgelopen tot 8 jaar en er zijn, in het 
meest krappe scenario, max 130 
nieuwe woningen tot 2030. 
Dat betekent alleen bouwen voor eigen 
behoefte, en daarvan 25% sociale huur, 
50% koop onder de 3 ton en 25% vrije 
sector. In het ruimste scenario zouden er 
450 woningen moeten worden gebouwd 
tot 2030 en dan met nadruk op jonge 
gezinnen omdat, als deze jonge 

gezinnen wegtrekken, ook het voorzie-
ningenniveau (scholen, winkels en 
verenigingen) terugloopt. Het derde 
scenario zit tussen deze geschetste 
mogelijkheden in . In de raad zal deze 
woonvisie verder worden besproken.

Startnotitie 
binnenstad
De startnotitie binnenstad kon op de 
nodige kritiek rekenen. Eerst sprak de 
voormalige stadsgids Piet de Jong in. 
Het plaveisel in de binnenstad is hem 
een doorn in het oog en ook de breedte 
van de trottoirs. Hij nodigde wederom 
(hij deed dit al meerdere keren) de leden 
van het college uit om eens in een 
rolstoel of met een rollator door 
Montfoort te toeren.
Wethouder Ivo ten Hage vindt de 
Hoogstaat een gevaarlijke straat en vindt 
dat je die behoorlijk moet verbeteren of 
zelfs afsluiten. En daarmee kom je op 
verkeerscirculatieplannen. Daar zijn er al 
vele van gemaakt en niet uitgevoerd.
Diverse forumleden vonden dus dat de 
lade waarin al die plannen zijn beland 
maar eens moet worden leeggemaakt, 
zodat ze naast elkaar kunnen worden 
gelegd en vergeleken. Misschien komt 
er dan wel een bruikbaar inzicht uit 
voort. Men hoeft per slot van rekening 
niet om de zoveel jaar het wiel opnieuw 
uit te vinden.
Ook dit is een bespreekstuk 
voor de raad.
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GEMEENTERAAD gemeente
Montfoort

 griffi e@montfoort.nl   www.montfoort.nl/gemeenteraad   0348- 476413   @raadmontfoort

De gemeenteraad van Montfoort geeft de diverse fracties uit de gemeenteraad gelegenheid om met regelmaat te reageren op een onderwerp uit de actualiteit 
of dat in de gemeenteraad aan de orde is. Voor vragen of opmerkingen over deze rubriek kunt u contact opnemen met de griffi e van de gemeente Montfoort:

De huizenmarkt staat behoorlijk onder druk 
en het is hoog nodig dat er gebouwd gaat 
worden. De vraag is alleen hoeveel woningen 
en voor wie. Wij zijn blij met een woonvisie 
die op deze vragen antwoord geeft.
Montfoort is een krimpgemeente net als 
veel andere steden rondom ons. 
In de woonvisie is gekozen voor een goede 
balans tussen groei (twee maal eigen 
behoefte) en de omgeving. Dit zorgt 
ervoor dat de belangrijkste voorzieningen 
gewaarborgd zijn, maar ook dat onze mooie 
omgeving niet aangetast wordt.
Bij de keuze van de te bouwen woningen 
mag wat Progressief Akkoord betreft de 
nadruk best wat meer liggen op de bouw 
voor starters en de sociaal zwakkeren. 
Als we dat combineren met het stimuleren 
van de doorstroming, dan zetten we grote 
stappen vooruit.
Leo Hammendorp, Progressief Akkoord

Het is duidelijk: ‘In een Woonvisie’ kan je 
niet wonen. Toch is dit een belangrijk 
document waarin de Montfoortse keuzes 
ten aanzien van het woonbeleid zijn 
vastgelegd. Met de Woonvisie en uitvoering 
daarvan willen we bereiken dat er 
voldoende geschikte woningen zijn voor 
verschillende doel- en inkomensgroepen, 
in een woonomgeving waar het prettig, 
gezond en duurzaam wonen is.
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 
wil dat alle inwoners in onze gemeente 
kunnen blijven wonen en dat door de groei 
van het aantal inwoners er voldoende 
draagvlak is voor het voortbestaan van 
winkels, bedrijven, scholen, sport en 
andere verenigingen.
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 
streeft naar 30-50 woningen per jaar om dit 
te kunnen realiseren. De uitvoering moet nu 
voortvarend ter hand worden genomen.
Eimert Verkaik, 
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Lokaal Montfoort is voorstander van de 
bouw van betaalbare nieuwe woningen en 
zo snel mogelijk. Dit college wil 250 
woningen bouwen, maar de gemeente 
heeft nauwelijks eigen grond. Enkel het 
huidige scholencomplex.
De verplaatsing van het sportpark is met 
10 tot 15 miljoen euro veel te duur en ook 
onwenselijk omdat het met het stadspark 
behoort tot de ‘groene long’ van Montfoort. 
En op groen moet je zuinig zijn.
Montfoort is dus aangewezen op private 
grond om te kunnen bouwen. Dat maakt 
alles hoogst onzeker en tijdrovend.
Deze woonvisie is eigenlijk oude wijn in 
nieuwe zakken. Alle informatie die erin staat 
was al lang bekend uit het woningbehoefte-
onderzoek. Er staan geen nieuwe feiten in.
Het opstellen van deze woonvisie heeft 
overigens ettelijke tienduizenden euro’s 
gekost.
Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Zoals in het hele land staat ook in Montfoort 
en Linschoten de woningmarkt onder druk. 
Er zijn te weinig sociale huurwoningen en 
ook voor starters en alleenstaanden is het 
aanbod te laag.
Goed dus dat het college het probleem 
serieus oppakt en deze week met een 
Woonvisie komt.
D66 mist in die woonvisie echter een 
belangrijk ding: wanneer gaat de eerste 
heipaal de grond in? Wat ons betreft liever 
gisteren dan vandaag.
Wij moedigen het college dan ook aan de 
bevindingen uit de woonvisie ter harte te 
nemen. Zet de architect aan het werk en 
start de heimachines. Aan de slag!
Casper Schrijver, D66

Het CDA is content dat de woonvisie 
gereed is, veel  conclusies zijn voor ons 
herkenbaar. Uitvoering van een woonvisie 
is voor het CDA nu het belangrijkste. Het 
CDA vindt dat met spoed in beide kernen 
aan woonplannen moet worden gewerkt. 
Bouwen in de kernen waar mogelijk, echter 
door de huidige vraag is dit onvoldoende. 
Wij pleiten dan ook voor het oprekken van 
de rode contouren. Er moet gebouwd 
worden en wel zo snel mogelijk! 
Woningbouw is nodig voor onze inwoners. 
Met name starters, één en twee persoons-
huishoudens en ouderen. Hierdoor kan 
doorstroming worden bevorderd. Er dient 
ook aandacht te worden gegeven aan 
initiatieven omtrent ‘wonen met zorg’.
Daarnaast is woningbouw ook nodig om de 
leefbaarheid en het voorzieningenniveau in 
onze gemeente op peil te houden.
Marja van Kooten, CDA

Wij zijn trots op ons verenigingsleven, 
op onze scholen, op onze sportclubs en 
onze ondernemers. Om voorzieningen in 
onze gemeente te kunnen behouden, 
moeten we meer woningen bouwen.
Er wordt voor Montfoort in de toekomst 
krimp en vergrijzing verwacht. Dat heeft 
gevolgen voor al onze voorzieningen, als 
we daar niets aan doen. De woonvisie laat 
zien hoe de toekomst van Montfoort er uit 
ziet op het gebied van wonen. 
Hoeveel en welke woningen zijn nodig?
De VVD wil starterswoningen en 
eengezinswoningen bouwen en de 
doorstroming op gang krijgen. Daarbij zijn 
wij realistisch: als de huidige wijken groen 
en leefbaar blijven kunnen we nieuwe 
huizen niet allemaal binnen de bebouwde 
kom ontwikkelen.
Wij willen dus nieuwbouwlocaties tegen de 
kernen van Montfoort en Linschoten aan.
Mathieu Andriessen, VVD

De feiten en de trends zijn duidelijk. 
Koophuizen zijn duur in Montfoort, gezinnen 
vertrekken naar omliggende plaatsen, 
winkels sluiten en scholen hebben het lastig 
om hun leslokalen te vullen.
Montfoort is een magneet voor kopers 
van buiten Montfoort en die trekken graag 
hun portemonnee. 
Montfoorters hebben nauwelijks kans.
De trend is dat het aantal huishoudens 
toeneemt maar het aantal (jonge) inwoners 
daalt. Dat hoeft niet zo te blijven!
De SGP is voor het bouwen van voldoende 
starterswoningen om de voorzieningen in 
stand te houden.
Wat moeten we hiervoor doen?
Onderzoek toont aan dat Montfoort ruim 
400 woningen nodig heeft. Het college kiest 
in de Woonvisie voor maximaal 250.
De SGP zal een amendement indienen. 
Wat we nog belangrijker vinden dan 
aantallen: Bouwen en niet wachten.
Bart Timmerarends, SGP

De ChristenUnie vindt het belangrijk om 
genoeg woningen te bouwen voor starters en 
senioren om de doorstroom te bevorderen.
Nu is het zo dat Montfoort van de Regio 
West-Utrecht het laagste woningaanbod 
heeft maar daarnaast een toename van het 
aantal woningzoekenden.
De slaagkans om een woning te vinden in 
onze regio is dan ook het laagst.
Niets doen is echt geen optie. 
Dit college zal snel aan de slag moeten om 
woningen te realiseren. Daarmee behouden 
we belangrijke voorzieningen zoals scholen, 
verenigingsleven en kerken in zowel 
Linschoten als Montfoort.
Inwoners verdienen het dat de problemen 
op de woningmarkt worden opgepakt.
Samen met de Constructief 4-partijen 
zet de ChristenUnie zich daarvoor in.
Ineke Langerak-Oostrom, ChristenUnie

Reactie fracties op de 
Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort

In de raadsvergadering van 8 juli 2019 staat de Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort op de agenda.
In deze Woonvisie zijn de prioriteiten van het lokale woonbeleid voor de komende jaren vastgelegd.

Daarmee geeft de Woonvisie inhoud en richting aan de Montfoortse ontwikkelingen op de woningmarkt.
Wat vinden de fracties van deze Woonvisie?
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Op 5-6-7 juli is er weer veel te doen in het stadspark Montfoort
Op vrijdag 5 juli gaan groep 7-8 van alle 

Montfoortse basisscholen meedoen aan de workshops 
bij de 1e editie van ‘Techniek in de Tent’.

Vanaf 17.00 tot 20.00 zijn alle andere kinderen en 
ouders welkom om te ervaren hoe leuk en gevarieerd 

werken in de techniek kan zijn.

Op zaterdag 6 juli staat de ZomerZeskamp 
op het programma. 

Teams van 5-7 personen in verschillende 
leeftijdscategorieën gaan spectaculaire zeskamp 

onderdelen bedwingen zoals de sweeper, water run en 
een interactieve light run.

Vanaf 17.00 tot 22.00 spelen twee bandjes 
tijdens biertje, bandje. BBQ.

Op zondag 7 juli gaat vanaf 10.00 uur 
voor het eerst in de Montfoortse geschiedenis 
een kerkdienst in het stadspark plaatsvinden.
Met een media theoloog en een gospelkoor  

beloofd het een bijzondere viering te worden.
Na afloop is er een gezamenlijke picknick.

Meer info via www.pretinhetpark.nl

G. Klein Metaal bv uit Montfoort bestaat tien jaar. 
Genoeg reden voor een feestje. Daarom trakteert 
hij op 6 juli samen met Veenbrink RVS 
heel Montfoort op Zomer Pret in het Park.
Klein, die zelfs hoofdsponsor is van deze leuke dag in het Stadspark, laat weten dat hij 
in zijn tienjarig bestaan al heel wat heeft meegemaakt. “1 januari 2009 zijn we begonnen 
in Harmelen, de verhuizing hier naar toe was de grootste ontwikkeling. Tegelijkertijd 
was het de beste beslissing ooit.” Hier voelt hij zich thuis. En dat is niet alleen omdat hij 
uit Montfoort komt, maar vooral vanwege de mentaliteit.
Klein Metaal is lid van de BVM ( Bedrijven Vereniging Montfoort) en is erg te spreken 
over hoe in Montfoort wordt samengewerkt. “In Montfoort zijn veel metaalbedrijven. 
Toch zijn we geen concurrenten van elkaar. We werken samen als collega’s en vullen 
elkaar aan. Dat geldt niet alleen voor metaalbedrijven. In Montfoort zelf doe je alles 
samen. Het wordt elkaar gegund.”
“Dat is ook de bodem onder het Ondernemersfonds, volgens Michel Verschoor van het 
Ondernemersfonds. “Juist die houding, die positieve samenwerking draagt bij aan het 
in stand houden van het ondernemerschap.” Het Ondernemersfonds haalt het geld 
binnen via de WOZ op zakelijk ontroerend goed. “Met dit geld wordt de binnenstad 
aantrekkelijker gemaakt, bijvoorbeeld door bloembakken op te hangen, maar ook door 
grote happenings, zoals Sinterklaas en carnaval, dragen bij aan de leefbaarheid van 
Montfoort. Daarnaast worden voor de bedrijventerreinen zaken geregeld vanuit het 
Ondernemersfonds. Het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is daar een 
mooi voorbeeld van.”
Brouwhuijs
Dat G. Klein Metaal bv kon uitgroeien tot het bedrijf dat het 
vandaag de dag is, daar is Gert Klein erg dankbaar voor. 
“We werkten in onze beginjaren voor één grote klant, maar ons 
klantenbestand is in de loop van de tijd gigantisch gegroeid. 
Bovendien is de markt veranderd. Waren we voorheen een 
grote fabrikant van machines, dan hebben we nu een divers 
pallet aan klanten. Van voedingsmiddelen, Automotive tot 
kleine chemie. Het allerleukste is Brouwhuijs”, aldus Klein.
Zijn ogen gaan glimmen als hij het er over heeft. “Brouwhuijs heb ik als merknaam 
geregistreerd en opgezet om kleine bierbrouwerijen te voorzien van service en spullen. 
Vandaar de naam Brouwhuijs. Momenteel neemt dat echt een grote vlucht. Het is echt 
een leuke markt om in bezig te zijn. We bedienen hiermee de micro brouwerijen. Dat is 
prachtig. Ze zijn zo trots op wat ze doen en gepassioneerd. Eigenlijk zijn het hobbyisten, 
die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt. Als je daarin een rol kunt vervullen, is 
dat prachtig. Ze vinden het altijd leuk als je er bent. Ik krijg altijd paar flessen bier mee, 
met de mooiste merken. Een merk heet bijvoorbeeld: Je Moeder. Kun je het voorstellen 
dat je aan de barman vraagt: ‘Mag ik van jou ‘Je Moeder’? Doe er maar twee!’”

G. Klein Metaal bv trakteert Montfoortenaren op Zomer Pret in het Park
“We zijn eigenlijk één groot bedrijf samen: BV Montfoort”

Toekomst
Ambities voor de toekomst heeft de bevlogen ondernemer ook: “Ik wil nu Brouwhuijs 
uitbouwen en technisch het bedrijf stabiel houden. Ook moet het personeelsbestand 
evenredig mee kunnen groeien en wil ik tegelijkertijd de sfeer erin houden.” Om die 
reden is hij juist nu ook op zoek naar meer personeel en meent hij als werkgever ook 
een streepje voor te hebben. “We bieden echt veelzijdig werk. Zowel binnen als buiten. 
De ene dag installeer je dingen op locatie, de andere dag zit je op een bakje in de kraan. 
Sinds we Brouwhuijs hebben, maken we in de hal ook echt mooie dingen! Daar kunnen 
we trots op zijn en dat maakt werken bij ons ook zo leuk.”

Michel Verschoor van het Ondernemersfonds -links- en Gert Klein van 
G. Klein Metaal bv -rechts - hebben zin in Zomer Pret in het Park

VS machinebouw
Klein Metaal
R
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Elly Gilissen en Kees Bazuine
50 jaar getrouwd
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Nienke en Timo Pronk uit Linschoten 
richten theaterzanggroep Figura op
“Het wordt een ‘theaterzanggroep’ 
en geen ‘koor’ hoor. Noteer dat maar. 
Een koor klinkt veel te oubollig. 
En dat willen we niet zijn. 
Figura wordt een zanggroep die 
theater-, musical- en popsongs brengt. 
Amateurs, zangers en -zangeressen 
met een hoog ambitieniveau brengen 
we bijeen: we bouwen een mooi 
repertoire op en laten dat in 
verschillende settingen horen. 
Dus als je interesse hebt, uit 
Linschoten of omgeving komt, 
en ouder bent dan achttien jaar ...
kom dan op donderdagvond 4 juli 
om 20.00 uur naar de audities
in het Kalsbeek College.
“We hebben er erg veel zin in. In onze 
vorige woonplaats hebben we altijd 
samen muziek gemaakt”. Nienke als 
zangeres en Timo als dirigent. 
Huize Pronk ademt nog steeds alleen 
maar muziek. Bij de voordeur hangt een 
gitaar, binnen staat er een. Aan de muur 
hangt een schilderij van een orkest, er 
staat een vleugel en er ligt een dwarsfl uit. 
De energie en het enthousiasme spatten 
van het muzikale koppel af.
“In de drie jaar dat we nu in Linschoten 
wonen hebben we al het idee om een 
theaterzanggroep op te richten. 
In samenwerking met enthousiaste 
vrienden uit Woerden is het nu eindelijk 
zo ver. Na de druk bezochte informatie-
avond van 20 juni, waar gezelligheid 
werd afgewisseld met het serieus 
instuderen van het lied Seasons of Love, 
is het donderdagavond 4 juli tijd voor de 
audities. Gezien het aantal aanmeldingen 
denk ik dat we het eerste jaar een goede 
start kunnen maken,” zegt Timo. 
“De mensen die de informatieavond 
bezochten waren enthousiast en het 
zangniveau was al best hoog”. Niets ten 
nadele van andere zanggroepen in de 
omgeving, maar bij ons gaat serieus 
boven gezellig. Ook al sluiten die twee 
elkaar natuurlijk niet uit. Als we met 
zo’n vijftien deelnemers kunnen starten 
zou dat mooi zijn. Daarna hopen we 
met onze uitstraling en ons niveau meer 
deelnemers aan te trekken.

We hebben al best veel repertoire 
in ons bezit.
Naast de zangers zijn ze ook nog op 
zoek naar deelnemers die willen helpen 
met de theatrale kant van Figura. 
De aankleding en techniek. En er wordt 
gezocht naar bestuursleden. 
Meer informatie over Figura en de 
audities vind je op de website 
www.fi gurazanggroep.nl
of op Facebook en Instagram.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Bakkerij van Rooijen bestaat 90 jaar, 
en Christine van Rooijen was dus 
(B)erenburger van de week 
(foto: André Brugmans).
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door Elly van der Neut

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

Bakkerij van Rooijen 
bestaat 90 jaar
Deze week was de (B)erenburger, een initiatief van Radio Stad Montfoort in hun 
programma ‘Tussen 12 en 2 met Kees en Dré’, voor Christine van Rooijen.
Haar bakkerij in Montfoort bestaat deze week 90 jaar.

Monumentencommissie 
naar Mooi Sticht
Vorige week dinsdag gaf wethouder 
Ivo ten Hage uitleg over de 
veranderingen voor de monumenten-
commissie. Er was commotie over 
ontstaan in Montoort. Het college is 
bezig met het stroomlijnen van de 
diverse commissies en instanties die 
Montfoort ondersteunen in haar 
beleid. De Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (Odru) verzorgde tot nu toe de 
ondersteuning voor deze commissie.
Al in januari gaf de Odru aan de 
ondersteuning voor de monumenten-
commissie te willen beëindigen. 
Monfoort nam als enige gemeente in de 
regio die ondersteuning af van de Odru, 
en dat was knap duur. Het behoort ook 
eigenlijk niet tot de kerntaken van de 
dienst. Er moest voor de adviezen tot 
wel 1.000 euro worden afgetikt.
Mooi Sticht, dat ook al de welstands-
adviezen voor Montfoort verzorgt, en 
voor de omliggende gemeenten ook de 
monumentenadviezen, kan dit wel een 

derde tot een kwart goedkoper. 
Deze dienst komt veel vaker bij elkaar 
(elke 14 dagen) en kan dus ook sneller 
adviseren.
De wethouder benadrukte dat hij geen 
kritiek heeft op de oude commissie; 
zij deden hun werk goed.
Als er klachten over zulke advisering zijn 
dan is dat heel normaal, want als er 
nooit klachten zouden zijn dan is zo’n 
commissie te slap. Dan doet zij haar 
werk niet goed. De commissie is er 
immers om al te rigoureuze plannen van 
burgers en aannemers bij te sturen. 
Maar het kan dus sneller en ook nog eens 
goedkoper voor burger en gemeente.
Overigens blijft de Stichting Hugo 
Kotestein wel de ‘luis in de pels’ van de 
gemeente en ook de archieven blijven zo 
nodig bereikbaar. Aan de nieuwe 
monumentencommissie zal ook een 
burgerlid worden toegevoegd.

Eerste verdeelstation e-Fiber 
geplaatst in Montfoort

Een handjevol mensen kwam af op de 
plaatsing van het eerste verdeelstation 
in Montfoort. Met een hoge kraan 
werd het station op zijn plek getild. 
Precies aan de rand van het 
Stadspark Montfoort, waarbij het 
alternatieve ‘olifanten paadje’ over de 
heuvel vrij gehouden werd.
Volgens projectleider Adri Kempers 
van BAM gebeurde dit laatste ook in 
overleg met de gemeente. Zo kunnen 
Montfoortenaren nog steeds langs het 
verdeelhuis binnendoor het Stadspark 
betreden. Het verdeelstation is het eerste 
van drie PoP (Point of Presence)-stations, 
van waaruit de glasvezelkabels naar alle 
woningen en bedrijven gaan.
Adri Kempers vertelt: “Hiermee zijn we 
vandaag begonnen. Met de buizen zelf 
zijn we bezig sinds 23 april. Volgend jaar 
april moet het echt klaar zijn. Dat wil 
zeggen als iedereen goed meewerkt. 
De gemeente werkt heel goed mee, 
maar we hebben ook te maken met 
Waterschap en provincie Utrecht.”
Op de vraag of glasvezel nu echt beter is, 

antwoordt hij ontkennend. “Op het 
moment maakt het niet zoveel uit, maar 
met alles wat ze bedenken tegenwoordig 
en in de toekomst, met al die connecties, 
heb je veel bandbreedte nodig. Dan is 
glasvezel wel beter. Dit bouwen we voor 
de komende 30 tot 40 jaar.”
Terwijl het huisje op z’n plek komt, 
vraagt een passerende mevrouw uit 
nieuwsgierigheid waar dit voor is. 
Het huisje op zijn plek krijgen, heeft best 
wat voeten in aarde. “Het is nogal een 
operatie”, geeft ook Kempers aan. 
“We zijn er bijna een hele dag zoet mee.”

Meer informatie
Glasvezel inloopspreekuren zijn op: 
donderdag 11 juli - 18.30 tot 21.00 uur: 
KBs De Heeswijk, Jonker Fransstraat 1a; 
dinsdag 16 juli - 18.30 tot 21.00 uur: 
De Posthoorn, Achthoven Oost 28.
Meer informatie over de planning en 
gebiedsindeling is te vinden op 
e-fi ber.nl/montfoort

De opa van Christine nam de bakkerij 
in 1929 over van zijn werkgever. 
Sindsdien staat er een Van Rooijen 
aan het roer in de bakkerij in de 
Hoogstraat in Montfoort. De afgelopen 
dagen waren er feestelijke acties bij 
de bakkerij om deze mijlpaal te 
vieren. Montfoortenaren maakten 
daar gretig gebruik van.
Naast gebak, hartige broodjes en soezen 
worden er wekelijks zo’n 600 broden 
door Van Rooijen en haar personeel 
gebakken. Van alle kanten ontving 
Van Rooijen felicitaties. Zo feliciteerden 
Kees en Dré Christine en haar personeel 
van harte met dit mooie jubileum en 
uitten zij de wens dat de bakkerij nog 
vele jaren zal bestaan. “Christine, op 
naar de 100 jaar. Succes!”
Ook de carnavalsvereniging 
Les Bouttoniers liet zich niet onbetuigd: 
“Carnavalsvereniging feliciteert Christine 
(die graag het Carnaval en onze vereniging 
steunt) met deze mooie mijlpaal. 
Op naar de 100 jaar! Alaaf. alaaf, alaaf”, 
zo schreven zij op Facebook.

Figura repeteert wekelijks op de 
donderdagavond. Dat doen we in de 
Brediuslocatie van het Kalsbeek College 
in Woerden (Burg. H.G. van 
Kempensingel 23) waarin we samen 
toewerken naar mooie optredens met 
een theatraal randje. Het repertoire 
bestaat uit eigentijdse pop- en musical-
nummers. Dan moet je denken aan 
nummers als; Murder van Jekyll & Hyde, 
I dreamed a dream uit Les Miserables, 
Clocks van Coldplay, Imagine van John 
Lennon en Uptown Funk van Bruno Mars. 

Ze kenden elkaar al eerder van een 
muziekgroep. De echte vonk sloeg 
over tijdens carnaval, toen ze elkaar 
tegenkwamen in de Dominicaner kerk 
in Maastricht. Het jawoord gaven ze 
elkaar op 27 juni 1969. Vandaag 
kwam burgemeester Van Hartskamp 
langs om ze te feliciteren.
De ‘zachte G’ kun je bij het bruidspaar 
niet ontdekken. Ze wonen ook al weer 
vijftig jaar in de provincie Utrecht. 
Voelen zich in Montfoort volledig 
ingeburgerd. Elly gaat nog graag naar 
haar geboortegrond, maar hoeft niet zo 
nodig meer terug. Bij Kees kriebelt het 
nog wel eens. Hij heeft mooie 
herinneringen aan die tijd.
Geboren in Utrecht verhuisde hij in 1961 
naar Limburg. Vader kreeg een baan bij 
de Porselein- en tegelfabriek Mosa in 
Maastricht. Kees moest meeverhuizen. 
Een vijftienjarige puber lieten ze in 
Utrecht echt niet achter. Maar dat was 
wel de start van een mooie periode die 
de basis voor zijn huwelijksleven legde. 
Beiden speelden ze in een muziekgroep. 
Kees op trompet en Elly op banjo. 
Tijdens een carnavalsfeest in Maastricht 
liepen ze elkaar tegen het lijf en sprong 
de vonk defi nitief over. Zij woonde in 
Eijsden en studeerde aan de 
stadsacademie voor toegepaste kunsten 
in Maastricht. Kees zat inmiddels in 
Maastricht op de PABO. Er volgde een 
periode van vijf jaar verkering. 
Ze studeerden beiden af. Elly ging in 
Terwinselen aan het werk als leraar 
tekenen en textiel aan een huishoud-
school. Kees werkte eerst in Buren (Gld.) 
en later in Utrecht in het speciaal 
onderwijs en studeerde daarnaast 
pedagogiek in Utrecht.
De gemeente Utrecht hielp met het 
vinden van een huis. Dat werd 
uiteindelijk een fl at in Jutphaas. 
Er kon getrouwd worden. Tijdens de 
plechtigheid moest er nog wel even van 
getuige worden veranderd. Beide 
echtelieden hadden een zus als getuige 
gekozen. Maar de zus van Elly was nog 
geen achttien. Het voorval zorgde 
toentertijd voor hilariteit, omdat doodleuk 
werd gezegd, dat het huwelijk dan niet 
door kon gaan. ‘t Werd ter plekke 
gelukkig toch geregeld. Ze reden 
‘s avonds in hun Renaultje 4 naar huis 

die met een lippenstift voorzien was van 
het opschrift: ‘kom in de bedstee mijn 
liefste’ en een grote pijl richting een 
sticker met ‘houdt afstand’. De tekst en 
de sticker met de taalfout gingen er nog 
wel af. Maar de pijl niet meer. Die heeft 
er nog lang gezeten.
In 1971 kochten ze hun eerste huis in 
Montfoort aan de Anne Franklaan. 
Overigens stond die nieuwbouw toen nog 
op grond van de gemeente Linschoten. 
De kinderen Merlijn en Bas die in 
respectievelijk ‘73 en ‘75 werden 
geboren hebben Linschoten nog als 
geboorteplaats.
Kees is altijd in het onderwijs blijven 
werken. Eerst als docent, later bij een 
onderwijsbegeleidingsdienst. Daarna bij 
een opleiding voor onderwijzers, die zich 
specialiseerden voor lesgeven in het 
speciaal onderwijs. Dat vond hij het 
mooist. Ook Elly bleef actief in het 
onderwijs, na een poosje gestopt te zijn 
toen de kinderen klein waren. Inmiddels 
zijn ze allebei gestopt. Vervelen doen ze 
zich geen moment. Ze hebben heel veel 
gezamenlijke interesses. Er is ruimte voor 
eigen dingen maar ook nog steeds veel 

om samen van te houden. Ze zijn allebei 
natuurliefhebber, hetgeen goed te zien is 
aan hun schitterende tuin. Ze houden 
van kunst, dat is af te leiden aan de 
inrichting van hun huis en de door Elly 
zelfgemaakte kunst van het hout van de 
gevelde boom van het Kasteelplein. 
Ze houden van muziek en gaan samen 
met vrienden geregeld naar de 
schouwburg. Ook verdiepen ze zich 
graag in de geschiedenis van Montfoort 
en Nederland in het algemeen. 
Kees is vrijwilliger bij de stichting 
‘Oud Montfoort’. Ze hebben in de 
aanloop naar ‘Open Monumenten Dag 
2019’ een project rond huwelijksfeesten 
uit de periode van voor 1970. Dat heeft 
Kees niet alleen verzonnen hoor. 
Maar het is natuurlijk wel erg toepasselijk 
op de persoonlijke situatie.
Met hun beide zonen en vier 
kleinkinderen zijn ze rond Pasen een 
week naar Maastricht geweest om hun 
50-jarige huwelijksfeest te vieren. 
De kinderen en kleinkinderen konden er 
toen allemaal bij zijn. Een mooi fotoboek 
met zelfgemaakte foto’s zorgt voor het 
bewijs. Op naar de zestig.
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 g e s l a a g dYes
Kalsbeek College Woerden

Schoonhovens 
College

Driestar College Gouda

In verband met de privacywet 
hebben niet alle scholen hun 
geslaagdenlijst beschikbaar 

gesteld voor publicatie.
Hierbij de geslaagde leerlingen 

van de scholen
die wij wel mogen publiceren.

TROTS!
→   Het Kalsbeek College 
 feliciteert alle 
 geslaagden met 
 het behalen 
 van hun diploma!

KALSBEEK COLLEGE  |  WOERDEN
Voor gymnasium, atheneum, havo, havo-6, mavoXL en vmbo
Burg. H.G. van Kempensingel 23  |  Jozef Israëlslaan 56

geslaagden met 

diploma!Wij feliciteren van harte al onze leerlingen  
die geslaagd zijn voor  

(tweetalig) vwo, havo, mavo en vmbo.

Wij zijn trots op jullie!

www.schoonhovenscollege.nl

PRO
MONTFOORT Arie den Hertog

VMBO BBL
WAARDER Jochem Brouwer
MONTFOORT Damian Dirksen
LINSCHOTEN Manuelle Steenhuis
DRIEBRUGGEN Kristy Vermeulen

VMBO KBL
MONTFOORT Egbert van Bergeijk; 
Thomas Maaijen
LINSCHOTEN Leanne van Butselaar; 
Arco Rijneveld; Roel Verduijn
HEKENDORP Thirza Guis
VLIST Anouk Oskam
POLSBROEK Corjan Verweij
OUDEWATER Maarten Vonk Noordegraaf

VMBO GL
WAARDER Simeon van den Berg; 
Robert Cromwijk
DRIEBRUGGEN Daan Bik; Mariëlle Metselaar
OUDEWATER Alieke Bogaard; 
Marco Dijkhuizen; Menno Maaijen; Leon de Wit
POLSBROEK Nathalie van Dijk; 
Dries de Heer; Mery van der Vlist
MONTFOORT Arco van Eck; 
Arjenne Lekkerkerker; Lyanne Tukker; 
Sander van der Wind
HAASTRECHT Esther Janssen
LINSCHOTEN Marten Ockhuijsen; 
Emma van der Ree

VMBO TL
HAASTRECHT Lotte Maaijen
WAARDER David Noordegraaf

HAVO
WAARDER Linda Binnendijk; 
Jelle Francken; Hanneke Graveland; 
Job Verdouw
OUDEWATER Gert de Bruijn
PAPEKOP Jannick den Butter
VLIST Didderik de Jong
HAASTRECHT Gerrianne de Jong
LINSCHOTEN Alinda Kok
MONTFOORT Rick van Arnhem, 
Jasmine Kok; Jacobine Timmerarends; 
Mariëlle van Vliet
POLSBROEK Marije van der Mel
DRIEBRUGGEN Bart Nieuwenhuis; 
Elseline van Zijtveld

ATHENEUM
MONTFOORT Henrike Abrahamse
DRIEBRUGGEN André Bik; 
Corriëtte Griffi oen
WAARDER Erik Griffi oen; 
Matthias van Ingen; Esther van Mourik
POLSBROEK Mirthe Korevaar
LINSCHOTEN Roosmarijn van der Vaart
HEKENDORP Wouter van Vliet

VMBO-BB
HAASTRECHT 
Wisaam Azim; 
Thomas Groenendijk; 
Karian Kogelman
VLIST 
David Otero Bobadilla 
DRIEBRUGGEN 
Edward Biemond

VMBO-KB
HAASTRECHT 
Roos van Duuren; 
Mirte Okkerse; 
Job Reichard; 
Indy Steenbergen; 
Dennis Vergeer (Cum Laude); 
Cas Voorsluijs; Twan Kulik
VLIST Anne-Marie Knoop 
POLSBROEK Denise Mol

MAVO
HAASTRECHT Wout van Dijk 
POLSBROEK Martijn Kraan 
VLIST Ylse van der Sloot; 
Lieve van der Sloot 

HAVO
HAASTRECHT 
Roos Schachtschabel; 
Malena van Dam

VWO
VLIST Anouk Smith 

VMBO-basis/kader
OUDEWATER Jill de Bruyn; Luuk Blok; 
Othman Bouissa; Fons ter Burg; 
Tessa den Hartog; Ké Hendrix; 
Nadja Hulst; Rick Koops Mickey 
Nienhuis; Twan Timmer; Sanna de Vor; 
Laura Wabbijn
MONTFOORT Jesse de Kuijper; 
Bas Damen; Anaïs van Hulten; 
Zoë Koster; Cedric de Kovel; 
Cees Luyten; Menno Murk; Milan Sas; 
Rowen Sas; Anne Vermeer; Loïs Visser
DRIEBRUGGEN Leon Beunder
LINSCHOTEN Raphaël Boef; 
Bryan Dorrestijn; Sam de Graaff; 
Stef Kraaijeveld; Jelle Langerak

VMBO-gemengd
DRIEBRUGGEN Seth Gerritsen
OUDEWATER Sören de Graaf
LINSCHOTEN Florian van der Hart; 
Jelle Nauta; Jasper van Riet

MAVO
MONTFOORT Emma Muijs;
Rick Dielessen

DRIEBRUGGEN Lucas Anker; 
Famke van Domburg; Ruth Kasius; 
Milan Ruizendaal; Floor Versluijs;
MONTFOORT Daan van den Berg; 
Fleur Blom; Indy Gerritsen; 
Jacey den Hartog; Sem van den 
Haselkamp; Fleur van der Klij; 
Sven de Lang; Rosa Losekoot; 
Thijmen Meier; Misaël Visser; 
Sem van der Vlis; Eva Westland; 
Julian van Wijk; Chiel Zuidgeest
LINSCHOTEN Olivier Cleijpool; 
Silke Onink; Annemiek Radix; 
Fien de Vos;
OUDEWATER Helen Destaalem; 
Nikita Markus; Sara Noomen; 
Sebastian van Ooijen; Sem Rietveld; 
Jaimy Schimmel; Sam van Zuijlen
PAPEKOP Daniël de Jong 
HEKENDORP Inge Roodenburg; 
Stan van Vliet

HAVO
LINSCHOTEN Mees Milder; 
Marije Busscher; Marnic Bertels; 
Neri Bloemheuvel; Bas Bontjel; 
Laura Gaasbeek; Pascal Muijs; 
Jasper Versloot; Mark de Wit; 
Timon Dekker; Floor Poppema; 
Tim Poppema; Jelle Vianen

OUDEWATER Merel Rietveld, Oudewater 
Vera Boere; Meike Koster; Nola van der 
Laan; Anouk van Raay; Femke Slootjes; 
Nadia Smit; Jaïris Six
Jordy Verboom; Daan Verweij; 
Whitney Bouman; Chimène Dionisius; 
DRIEBRUGGEN Lourens van Hoorn; 
Luuk Kasius; Gijs Kroone; 
Diana den Boer
MONTFOORT Puck van de Poll; 
Nienke van de Ven; Daan Meier;
HEKENDORP Shannen Kasbergen

ATHENEUM
OUDEWATER Joes van der Stok; 
Tijs van der Zanden; Floris Lameris
MONTFOORT David Versloot; 
Esmee Woltring
LINSCHOTEN Corné de Regt; 
Vera van Neer

GYMNASIUM
MONTFOORT Cas Rutges

Minkema College Woerden
VMBO KADER 
LINSCHOTEN Betül Güler; Beyza Güler
MONTFOORT Brian de Reuver
OUDEWATER Demi Haagen

VMBO BASIS 
DRIEBRUGGEN Nick Rosier
OUDEWATER Ryan Willemsen

MAVO
LINSCHOTEN Cris Baars; 
Gijs van Neer; Maud van Waterschoot; 
Noa de Kruijk
MONTFOORT Aimée Hoogvorst; 
Cain Heij; Chenoa Kras; Dewi Vendrig; 
Eef van den Koedijk; Emma Kemp;
Indy Gomersbach; Isabel Hamelink; 
Jet Verleun; Levi van den Berg; 
Lieve Houweling; Merel Vergeer; 
Nick Bouman; Pascal van Rossum; 
Robin Visscher; Romy Vergeer; 
Tijs van Seeters; Tom Langenberg; 
Valentijn Visscher; Wessel Mulder
OUDEWATER Finn van den IJssel; 
Jeda Ockhuisen; Menugan Pasupathy; 
Morris van Klaveren; Nino Hulst; 
Roan Boere; Renzo Nap

HAVO 
DRIEBRUGGEN Anna Bambach
LINSCHOTEN Denise Blonk; 
Jesse den Hartogh
MONTFOORT Andra Janmaat; 
Aniek Zuidgeest; Bo van den Berg; 
Britt Groenewoud; Britt van Leur; 
David Vendrig; Isa kamer; 
Jannik Goettsch; Kirsten Danz; 
Koen van Dillen; Koen Vianen; 
Luuk Verkaar; Melanie van den Berg; 
Mette Langereis; Mylène Vendrig; 
Robin Verdoold; Ruben Scholman; 
Thijs Appelhof
OUDEWATER Bram de Vlieg; 
Coen Lenssinck; Danique Jansen; 
Dann van Dodewaard; 
Freek van Zandwijk; Joris Heemskerk; 
Niek Bijman; Ole Snel; Tessa Jansen; 
Tim Verkleij; Tjerk Faaij; Yafet Amanuel; 
WAARDER Daniël Monnik; 
Luna Linssen; Tom Kruitwagen

VWO ATHENEUM 
HEKENDORP Dionne Faaij
LINSCHOTEN Brigitta Loenen; 
Olaf Vlooswijk; Wessel de Wilde
MONTFOORT Anouschka Geerts; 
Diego Konincks; Eline Hoogland; 
Justin Klein; Kiki Leferink; 
Masha Braams; Michelle de Ruijter; 
Sarah Balk; Sjors van Kol; Stan van Riet; 
Stephanie Goes; Thomas de Ridder; 
Tycho Smeulders; Wessel Hornman; 
Boudewijn Velt; Kiki Altena; Stijn Slager
OUDEWATER Sven Schoonderwoerd; 
Vonne van Brienen

VWO GYMNASIUM
LINSCHOTEN Robin Oostveen
OUDEWATER Daan Rutten; 
Hanne van der Werf
WAARDER Matthijs Sluijk
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Kampioenschap van Jaarsveld

Senioren topklasse
op woensdag liet het drietal dat zich  
als beste voor de seniorenfinale had 
geplaatst de uiteindelijke beslissende 
ronde aan zich voorbijgaan. dat gaf 
rian baas die als vijfde de finale was 
binnengeslopen de mogelijkheid nog 
een keer fors uit te halen en de titel met 
19,88 binnen te halen voor jaco de 
Groot die met zijn beste sprong in de 
reeks 18,90 de tweede positie behield.
op zaterdag ging het gezelschap er 
onder uitstekende omstandigheden vol 
tegen aan op salmsteke.  
op de belendende accommodatie 
genoten dagjesmensen van de ideale 
weersomstandigheden en de publieke 
belangstelling had te lijden onder de 
gelijktijdig uitgezonden wedstrijd van de 
oranje leeuwinnen. rian baas, 21,38 
en thomas van Midden, 21,15  
demonstreerden hun vorm met een 
indrukwekkend persoonlijk record.  
jaco de Groot bleef aanvankelijk 'steken' 
op 20,15, goed voor een derde positie 
voorafgaand aan de twee sprongen 
tellende finale. waar rian baas zich 
even kampioen waande, werd dat bij  
de laatste poging van de Groot 
gelogenstraft. Hij perste er 21,81 uit, 
waarna zowel baas als van Midden 
moesten passen met een 0-sprong. 
de Haastrechtenaren Maik backx, 
18,87 en ricardo Faaij, 18,50 werden 
in dit geweld respectievelijk 4e en 6e.
jaco de Groot, kamerik 21,81
rian baas, utrecht 21,38
thomas van Midden, vlist 21,15
Maik backx, Haastrecht 18,87
Paul van Meijeren, Zegveld 18,80
ricardo Faaij, Haastrecht 18,50

Dames topklasse
bij de dames ging de winst naar wendy 

jeugd a
9.34 Gerwin de jong, Polsbroek
9.28 wesley kuyf, lopik
9.27 nikita van dijk, kamerik
9.11 nick van der ven, linschoten - Pr
9,05 leroy van Maurik, lopik - Pr
8.71 julian v. d. wind, linschoten
8.34 lisanne Cazant, kockengen
8.12 stan van der bas, schoonhoven

jeugd b
8.92 thijs van oort, lopik - Pr
8.43 jayden van Maurik, lopik
8.35 joost Fokker, nieuwer ter aa - Pr
8.33 nikolaj lodder, oudewater
8.28 Gisella de bruijn, lopik
8.19 stijn eijzenga, jaarsveld
7.69 reinier de bruin, linschoten
7.37 ronald tukker, Montfoort

Tweekamp 
in IJlst
de teamwedstrijd tussen Holland en 
Friesland wordt dit jaar versprongen in 
ijlst in Friesland op 6 juli om 14.00 uur. 
bij een teamwedstrijd zijn er wat andere 
regels. elk team bestaat uit 4 meisjes, 
4 dames, 4 jongens, 4 junioren en 
8 senioren. (in principe gaat dit op 
klassement). bij vier springers is er één 
reserve en bij acht zijn er twee reserves. 
ook de reserves zijn aanwezig, zij 
mogen indien er sprake is van een 
blessure, worden ingezet. elke categorie 
heeft een drempelafstand. springt een 
deelnemer minder ver, dan telt de 
drempelafstand. springt hij/zij verder 
dan de drempelafstand, dan telt de 
verste afstand mee voor het categorie-
totaal en het teamtotaal. Het team dat 
gezamenlijk de meeste meters bij elkaar 
springt, wint de tweekamp beker. 
iedereen mag viermaal springen en 
ieder team start op 332 meter. 
op woensdag 3 juli, na de eerste klasse 
wedstrijd, wordt de selectie bekend 
gemaakt.

Helmes uit ijsselstein. Pas in de finale 
kwam zij echt op stoom en wist zij de 
boven haar in de finale gestarte springers 
Fabiënne overbeek en joriene baas te 
achterhalen en te passeren. dat deed ze 
met een sprong van 15,10. Haar twee 
belaagsters wisten zich na respectievelijk 
14,87 en 14,17 niet te verbeteren en 
bleven hierdoor tweede en derde.

Junioren topklasse
een persoonlijk record voor lucas van eijk, 
19,49 uit Haastrecht kon klassements-
leider reinier overbeek niet verontrusten. 
die overtroefde de springer uit 
Haastrecht terstond met 20,04 en had in 
de finale nog 20,23 in zijn mars.  
timon de Haaij uit lopik werd derde 
met 18,06.

Jongens/meisjes topklasse
voor persoonlijke records is de strijd bij 
de jongens vaak het meest opvallende 
podium. dit keer was het de beurt aan 
roy velis uit benschop, 17,74 en Hidde 
van dam uit Montfoort, 17,71 om hun 
beste prestatie ooit in de boeken te 
krijgen. deze sprongen leverden een 
eerste en een tweede positie op voor 
Mark van der Horst uit schoonhoven die 
in de finale nog een 17-metersprong ten 
beste gaf; 17,17. bij de meisjes wist 
eline kastelein geen afstand op het bord 
te krijgen en werd de tweestrijd tussen 
laura Maaijen uit Haastrecht en  
thalina van der wind uit snelrewaard  
in het voordeel van laura beslecht; 
13,36 om 12,52.

Overige uitslagen
senioren - bram van den berg 15.43
dames - doriene de vos-de wit 13.78
junioren - bram den Hartogh 14.33
jongens - Casper bogaard 15.19
Meisjes - lisanne kroon 12.15

 

Hans Severs Open 2019  
bij Heksenmeppers
de bMW3 en de Mini Cooper die een 
week lang opgesteld stonden in de 
nabijheid van het centercourt van de 
oudewaterse tennisvereniging  
de Heksenmeppers waren niet de 
hoofdprijs van het Hans severs 
open. de winnaars van de hoogste 
categorie van het toernooi kregen de 
auto een weekend tot hun 
beschikking en moesten hem daarna 
snel weer inleveren. niettemin een 
sportieve geste van de sponsor van 
het toernooi dat al op maandag zijn 
eerste partijen kende.
Zeven dagen lang stonden de acht 
banen ter beschikking van de twaalf 
mensen tellende toernooicommissie.  
op de slotdag – zondag - werden de 
laatste finalepartijen gespeeld en het 
was al over zessen toen bram bouwman 
de namen van de winnaars kon oplezen 
en de prijzen kon overhandigen.  
Het overgrote deel van de winnaars had 
in het kader van het zomerse weer 
gekozen voor andersoortige bezigheden. 
er is meer tussen hemel en aarde dan 
tennis. de bijna ideale weersomstandig-
heden hadden er aan bijgedragen dat 
alle partijen in de open lucht gespeeld 
konden worden en er geen beroep 
behoefde te worden gedaan op de vijf 
banen in de hal. onder het toeziend oog 
van een heuse bondsafgevaardigde kon 
er eigenlijk niets mis gaan en zulks was 
ook het geval. tennissers slagen er 
meestentijds wel in om in goede 
harmonie de partijen af te werken en 
onder het genot van een verfrissing te 
evalueren.

Uitslagen
Hd4: Marvin van der Horst /  
rutger koopman (Heksenmeppers)
Gd4: tijs schoemaker / Yvette vianen 
(Heks. / tv Montfoort)
He5: albert jan boogert (tv vep)
Hd5: Fabio janssen / jesse löhr  
(tv Cromwijk)
dd5: judith de koning / Cindy vermeij 
(Heksenmeppers)
Gd5: ruben Hoekstra / vera Hoekstra 
( tv vep)
He6: Michel verschoor (tv Montfoort)
de6: annemieke de wit 
(Heksenmeppers)
Hd6: Fons van der kuijlen /  
ruud van Meurs (tv lopik)
Gd6: ramon sahuleka /  
jacqueline sluijs (Cromwijk/linschoten)
He7: Pim kalmeijer (bergvliet)
Hd7: albert Griffioen /  
Martijn voorbach (Heksenmeppers)
dd7: Marloes van den boogaard / 
ilse kenbeek (Heksenmeppers)
Gd7: ronald van der schaft /  
lisette louwerens (bergvliet)
He8: Mario verlaan (bergvliet)

de8: angela van Zuijlen (be Quick)
Hd8: duncan den bakker /  
ramon brokking (tv lopik)
dd8: Marieke van leeuwen /  
Marijke schinkel (Heksenmeppers)

door Gerard van Hooff

Judo examens  
Richard Proost Sport

PV De Zwaluw
Het was warm weer afgelopen week, te 
warm af en toe voor mens en dier.  
nu is dat voor de oudere duiven geen 
groot probleem. "een duif heeft liever 
25 dan 15 graden als temperatuur", 
aldus onze duivensportmedewerker. 
Maar dan ook nog een wind die waait 
vanuit het zuidoosten. dan is het ook 
voor de oude, maar vooral voor de 
jonge duiven nog lastiger. daarom is er 
vanuit de bond besloten om niet met de 
jongen te vliegen. en dat bleek een juiste 
beslissing. Zelfs de oude duiven hadden 

Tiende plaats 
voor Romy van 
Vliet op NK
op 22 en 23 juni waren de nederlandse 
kampioenschappen ritmische 
gymnastiek allround en voor groepen 
tijdens 'dutch Gymnastics the Finals' in 
ahoy rotterdam.
de elfjarige romy van vliet uit 
Haastrecht heeft een tiende plaats 
allround behaald. bij de pre-junioren-
groep werd romy samen met haar 
teamgenoten lisa, Femke en  
jessy nederlands kampioen op het 
onderdeel bal en het zilver was er  
voor hun oefening met de hoepel.

Veel rood bij Skate4

Het was een spannende zaterdag-
middag voor de 110 judoka's uit 
linschoten, lopik, gouda, Montfoort 
en oudewater.
ieder half jaar mogen de judoka's aan 
hun ouders, opa's, oma's, broertjes, 
zusjes en andere familieleden en 
bekenden laten zien wat zij de afgelopen 
tijd geleerd hebben. ditmaal ontvingen 
36 judoka's een hogere kleur band. 
alle andere judoka's gingen met een 
hogere kleur slip naar huis. Het was een 
geslaagde middag met veel blije gezichten.
gele band:
justin van brenk, roy visser, Marc van 
vulpen, jaylinn neut, julian kortman, 
jason visser, ronne van vliet,  
seppe den Hartog, jayson van den 
Haven, thirza de bruin, noah de bruin, 

boaz verboon Goedhart, donavon kers 
en Finn kortlever.
oranje band:
jasmijn van rossum, berend snel, 
alishya van elleswijk, lucas van dijk, 
jesse van rooijen, jens de knegt,  
jorn sodaar, Melvin van brenk,  
thomas kemkes, kevin neut,  
aran Paasschens, jennifer reijers  
en Mette steenaart.
groene band:
lianna Hoogendoorn, niek snel,  
liam Hesseling, ruben vreeswijk,  
ike van den Haselkamp, jack van schaik 
en lotte visser.
blauwe band:
emeka rosario
bruine band:
ivar van blijderveen

door Gerard van Hooff

steeds meer sVo-jeugdskaters doen 
mee met de skatewedstrijden die in 
oudewater en directe omgeving 
worden gehouden. Voor sVo was dat 
aanleiding om voor deze enthousiaste 
kinderen verenigingsshirts aan te 
schaffen. Het statenland kleurde 
vrijdagavond dan ook flink rood bij de 
derde wedstrijd van skate4, die op de 
piste van de oudewaterse vereniging 
werd gehouden.

Skaten is fun
skate4 is een wedstrijdserie voor 
beginnende skaters. de competitie werd 
begin mei geopend in Gouda en kreeg 
een vervolg op de mooie baan in 
lekkerkerk. deelnemers komen 
hoofdzakelijk uit de lopiker- en 
krimpenerwaard, maar ook sC Gouda 
levert, vanaf de overzijde van de 
Hollandse ijssel, altijd een flink 
contingent deelnemers.
in oudewater liet van de vooraf 
ingeschreven 60 deelnemers helaas een 
klein deel verstek gaan, maar door de 
plotselinge deelname van een flinke 
groep voor het schaatsen trainende 
jeugdleden van sHv woerden ging er 
een record aantal skatertjes van start.
bij de wedstrijden van skate4 gaat het 
niet om het winnen, en het daarbij 
behorende verliezen, maar staat het 
'skaten is fun' centraal. in die zin was het 
jammer dat de vooraf aangekondigde 
chaos-race aan het eind van de wedstrijd-
avond verviel, want juist dat onderdeel 
was gericht op het plezier in het skaten. 

de wedstrijdorganisatie vond het aantal 
deelnemers echter te groot om risico's te 
nemen en dat was een wijs besluit. 
de wedstrijd werd dan ook beperkt tot 
tweemaal de 100 meter en de afsluitende 
series, waarbij de deelnemers op sterkte 
aan elkaar werden gekoppeld.

Zwaaien naar de fotograaf
op de 100 meter sprint werden de 
deelnemers voor het eerst geconfronteerd 
met een bocht in het parcours. 
dat leidde tot verschillende inzichten bij 
de deelnemers. Zo waren er die zo 
scherp de bocht aansneden dat ze de 
witte lijnmarkering overschreden, terwijl 
anderen 'op veilig' de buitenbocht namen 
en zelfs nog even tijd reserveerden om 

naar de, ook in het svo-rood geklede, 
fotograaf te zwaaien. de tijden waarmee 
de skatertjes over de finishlijn rolden 
verschilden dan ook aanzienlijk.
onder de deelnemers een aantal absolute 
toptalenten. Zo namen er aan Goudse 
zijde een paar kinderen deel die ook al in 
de regionale dave van dam Cup hun 
kunsten vertonen. diep zittend, en met 
veel techniek, heersten zij in oudewater. 
ook bij svo skateten er echter een 
aantal talentjes mee, die dit jaar veel 
progressie hebben geboekt. ook voor 
hen wacht de overstap, als ze dat willen, 
naar het wedstrijdskaten. voor het zover 
is, staan voor de oudewaternaartjes 
echter nog de finale van skate4 in 
ammerstol en de svo-clubkampioen-
schappen op zaterdag 21 september op 
de wedstrijdkalender.

het er dit weekend nog lastig mee. 
desondanks kwamen de 172 duiven uit 
Peronne, circa 270 km tot oudewater, 
met een snelheid van ca. 70 km/u naar 
huis. en jawel, de eerste positie was toch 
weer voor leon en stef. niet met hun 
favoriet de '165' maar met de '136', een 
nieuwe favoriet.
komende week is het weer een drukke 
week voor coaches en duiven. een voor 
ieder wat wils; een 900 km- en een 600 
km-vlucht voor de oude en een 130 
km-vlucht voor oud en jong. 
dat betekent weer topdrukte bij  
P.v. de Zwaluw.

uitslag:
Houdijker & Zn  1, 3, 5, 6, 7
overbeek-rijsbergen  2, 4, 8, 9, 12
Combinatie wouters  10, 16, 22, 26, 32
G. broekhuizen  13, 19, 23, 31, 34
a. Plomp  38
H. slagt  39, 40
k. Cluistra  41, 43

Finalisten Dames  Dubbel 5.

Winnaars Gemengd Dubbel 7.



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 19

SCHILDERWERKEN
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SCHILDERWERKEN

30 jaar
ervaring

Voor al uw
wit- en

schilderwerk
zowel binnen

als buiten
Redelijke prijzen

Vrijblijvende prijsopgave

0348-564574
06-40363070

30 jaar
SCHILDER

www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Gezocht

Assemblage/ 
magazijnmedewerker
Ben je gestopt met je studie en/of 
zoek je (tijdelijk) een baan
3, 4 of 5 dagen per week

Solliciteren?
Bel met 0348-471018 of stuur een mail 
naar info@multicomp.nl

MultiComponents International BV
Papekopperdijk 8a, 3464 HT Papekop

Transportbedrijf

Gebr. Schouten B.V.
Dorp 90b - 3415 PH Polsbroek

Is een bedrijf dat zich bezighoudt met het 
transport van stukgoed met name bouw 
gerelateerd en zeecontainers.
Wij zijn op zoek naar een

zeecontainer 
chauffeur
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
- Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
- Opleiding en trainingsmogelijkheden

Wij vragen:
- In bezit van rijbewijs CE + Code 95

Zin in een leuke baan bij een goed lopend bedrijf?
Neem dan contact met ons op.

GEBR. SCHOUTEN B.V.  POLSBROEK
0182 - 30 95 44
arie@schouten-polsbroek.nl

www.schouten-polsbroek.nl

Voor onze nieuwste aanwinst Velegro in Oudewater zijn wij op zoek naar een 

administrateur
Ben jij een enthousiaste en nauwkeurige � nancial die een (� nanciële) administratie 
naar een hoger niveau kan tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Waar maak jij deel van uit?
+ Je bent onderdeel van een hecht team;
+ Je krijgt ontzettend veel vrijheid en werkt veel zelfstandig;
+ Geen dag is hetzelfde!
Wat ga jij doen?
Als administrateur zul jij je onder andere bezighouden met het opstellen van financiële 
overzichten, het beheren van de project- (en grootboek)administratie en overige (financieel) 
administratieve werkzaamheden. Ook zul jij je bezig houden met het optimaliseren van de 
werkprocessen op de eigen afdeling waar een goede samenwerking en efficiëntie voorop 
staat. Mochten er andere projecten lopen waar jouw kennis en kunde behoeft worden, 
kun jij ook hier jouw bijdrage aan leveren. En, als je werkt voor een van de grootste 
spelers op ventilatiegebied, kun je uitgaan van gave kansen en ruimte voor zelfontwikkeling!
Wie ben jij?
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van financiële administratie;
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• Ervaring met projectadministratie is een pre;
• Flexibel en zelfstandig ingesteld;
• Kennis van en inzicht in de financieel administratieve processen;
• 24 uur beschikbaar;
• Accuraat, enthousiast en zin in een nieuwe uitdaging!
Wat bieden wij?
• Veel vrijheid, ruimte en flexibiliteit;
• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
• Een innovatief en financieel gezond bedrijf;
• Informele werksfeer;
• Verantwoordelijk werk met veel afwisseling;
• 38 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband);
• Marktconform salaris.
Wie zijn wij?
Wij zijn een gespecialiseerd installatiebedrijf dat in het hele land woningen, appartementen, 
parkeergarages en kleine utilitaire gebouwen van ventilatiesystemen voorziet. Velegro is 
onderdeel van Interduct Groep, daarmee behorende tot de grootste ventilatietechnische 
specialisten van Nederland. Wij werken o.a. voor de landelijke aannemers als BAM, TBI, 
Ballast-Nedam, alsmede voor vele middelgrote en regionale aannemers. Hierdoor hebben 
wij ook zeer uiteenlopende en prachtige projecten: van de Zuidas in Amsterdam, tot aan 
de lokale woningbouwvereniging, Interduct doet het allemaal!
Enthousiast?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en kun jij niet wachten te beginnen?
Stuur je motivatie inclusief CV naar Joyce Philips via: j.philips@interduct.nl
Bellen naar Joyce kan natuurlijk ook. Je kunt haar bereiken op 088-1343000.

Werkzaamheden
 Verantwoordelijk voor bouwkundige inspecties
 Toezichthouden/ directievoeren tijdens projecten
 Verzorgen en uitvoeren NEN-metingen 2767 en 2580
 Verzorgen van Brandscans en andere veiligheid inspecties
 Visuele woningopnames
 Het geven van algemeen bouwkundig (onderhoudsadviezen)

Wij zoeken
 Een afgeronde MBO of HBO bouwkunde opleiding
 Je bent zelfstandig en kan goed plannen
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren
 Geen 09.00 uur tot 17.00 uur mentaliteit
 Senior  Relevante en ruime werkervaring met nieuwbouw,

                onderhoud, renovatie en bouwkundige inspecties
 Junior  Werkervaring is een pré
 Affi niteit met werktuigbouwkundige- en elektrotechnische 

installaties in de utiliteitsbouw is een pré
 Analytisch denkvermogen
 Bezit van rijbewijs B is een pré

Wij bieden
 Een interne opleiding en begeleiding van interne procedures;
 Een uitdagende, groeiende en creatieve werkomgeving
 Junior  Jong en dynamisch team
 Prettige en informele bedrijfscultuur
 Eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling
 Een marktconform bruto maandsalaris.
 Goede Secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over de vacature van Bouwkundig Adviseur kun je 
contact opnemen met dhr. A.J. Smith, telefoonnummer 0183-303510. 
Sollicitaties kunt u versturen per e-mail naar silva@q4u.nl of per post naar 
het volgende adres: Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht

VACATURE:
Bouwkundig Adviseur/ Opzichter
& Junior Bouwkundig Adviseur/ Opzichter
Fulltime (40 uur); deeltijd is ook bespreekbaar

Wie wij zijn:
Q4U Bouwconsultants is een bouwkundig 
adviesbureau. Wij zijn onder andere werkzaam 
in de woning- en utiliteitsmarkt.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn 
vooral gericht op renovatie, nieuw- en verbouw. 
Dit doen wij zowel voor het bedrijfsleven als 
particulieren.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Zaterdag 15 juni zat het Trefpunt 
in Linschoten helemaal vol met 
publiek voor het dubbelconcert. 
Vincent Verhage, koperdocent bij 
Linfano, geeft muziekles in de 
groepen 5, 6 en 7 op de Prins 
Clausschool. De leerlingen maken 
kennis met muziek en leren zo een 
(fanfare)instrument te bespelen. 
Deze kinderen krijgen elke week 
klassikaal muziekles op school.

hij voor zijn examen had 
gespeeld. Hij krijgt les op de 
muziekopleiding van Linfano. 
Leerlingen krijgen elke week 
individueel les door professionele 
docenten en komen daarnaast 
wekelijks bij elkaar om met het 
leerlingenorkest te oefenen.
Na de pauze in het inmiddels 
tropisch warme Trefpunt, ging 
het leerlingenorkest van Linfano 
onder leiding van Olaf Schipper 
verder met het toepasselijke 
'Tropical Heat'. Daarnaast 
speelden ze onder andere 
'Chesters Chase' en een vierdelig 

werk, Mixed Bag. Als 'Grande 
Finale' werden beide orkesten 
samengevoegd tot één grote 
fanfare (inclusief klarinet en 
violen- hoe leuk is dat!) en werd 
er afgesloten met de 'Cool Rock'. 
De staande ovatie van het publiek 
was dan ook dik verdiend! Leuk 
was dat een aantal kinderen uit 
het schoolorkest zich direct 
opgaven voor een kennismaking 
les bij Linfano.

Ook nieuwsgierig geworden 
over muziekles bij Linfano? 
Kijk dan op www.linfano.nl

OPEN OCHTEND HOSPICE WOERDEN
Op zaterdag 6 juli is er van 10.00 tot 12.00 uur een open 
ochtend bij hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 
te Woerden. Iedereen die belangstelling heeft voor het 
vrijwilligerswerk in het hospice en/of bij terminaal zieke 
mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren 
over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze 
ochtend. Aanmelden is niet nodig. 
Meer info zie www.demantelmeeuw.nl

Dubbelconcert Linfano en 
schoolorkest van Prins Clausschool
De Prins Clausschool gebruikt 
hiervoor subsidie uit het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. 
De kinderen spelen op 
instrumenten die beschikbaar 
zijn gesteld door het stichting 
Instrumentendepot Leerorkest én 
door Linfano. Voor de kinderen 
die wat fanatieker zijn is er een 
schoolorkest opgericht. 
Zij repeteren elke dinsdagmiddag 
na schooltijd. Ze treden op bij 
schoolactiviteiten zoals de 
kerstviering en sinterklaas.
Nu speelden ze voor het eerst bij 
een concert buiten de school. 
Ze speelden onder andere
'The Bare Necessities' uit 
Junglebook en 'The Beetle Blues'. 
Fantastisch om te horen hoe 
muzikaal deze kinderen zijn!
Daarna liet Thomas Busscher, 
leerling van Linfano én de 
Prins Clausschool, horen dat de 
muzieklessen van Linfano hun 
vruchten afwerpen. Hij was die 
middag namelijk cum laude 
geslaagd voor zijn muziekdiploma 
A op trombone, heel knap! 
Hij speelde twee solowerken die 
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KOM NAAR DE
INFORMATIE-
BIJEENKOMSTEN

Deadline gebied 2

sept2

Binnenkort start de aanleg voor glasvezel in 
gebied 2. Woon je in dit gebied? Sluit voor 
2 september een glasvezelabonnement af en krijg 
een gratis aansluiting in huis. Hiermee bespaar 
je minimaal 450 euro aansluitkosten. Wil je meer 
informatie over de aanleg, de abonnementen 
of glasvezel in het algemeen? Kom naar de 
informatieavond of glasvezel spreekuren! 

Informatieavond
Donderdag 4 juli | start presentatie 19:00 uur | St. Joseph

Glasvezel Spreekuur
Donderdag 11 juli | 18:30 - 21:00 uur | KBs De Heeswijk
Dinsdag 16 juli | 18:30 - 21:00 uur | De Posthoorn

Bekijk de gebiedsindeling op e-fiber.nl/montfoort

e-fiber.nl
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