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’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
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Vorige week woensdag kwam 
Johan Remkes met zijn aanbevelingen 
voor vermindering van de stikstof-
uitstoot in Nederland. Prioriteiten 
worden gelegd bij minder hard rijden, 
een maatregel die weinig kost maar 
kennelijk wel een hoop discussie nodig 
heeft. En de hoeveelheid boeren en 
boerenland inperken en de hoeveelheid 
vee verminderen. Daar schrijven kranten 
veel over. De boeren wordt verweten dat 
zij teveel stikstof uitstoten en teveel 
ruimte in beslag nemen. 
Voor de zoveelste keer krijgen boeren de 
schuld van een vervuiling die zij in hun 
ogen niet veroorzaken. Ja, er zijn veel 
dieren in Nederland, maar de boeren 
doen al jaren, met succes, hun best om 
de stikstofuitstoot te verminderen. 
De doelen die voor 2030 op dit gebied 
gesteld zijn, zijn in ieder geval in de 
melkveehouderij al gehaald. 
Er zijn te weinig huizen in Nederland, 
en dus moeten de boeren maar wijken 
voor nieuwbouw, recreatie en energie 
opwekking. De stad vindt dat zij daar 
recht op heeft.

Burendag in Linschoten ... niet 
tropisch, maar wel zeer aangenaam

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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Oudewater terug in de tijd
Ruim negentig kramen met oude 
ambachten, vele fi guranten en 
muzikanten zorgden ervoor dat 
zaterdag 28 september het centrum 
van Oudewater aanvoelde als 'die 
goeie ouwe tijd'. De 'oude ambachten 
markt' zorgde voor een geweldige 
sfeer in de binnenstad. Het weer zat 
gelukkig minder tegen dan was 
voorspeld. Een paar buien konden 
de boel niet verpesten.
Er kon niet alleen genoten worden van 
de ambachten maar ook van muziek in 
de muziektent. Onder andere 'Papekop 
Zingt Weer' en 'Seyl en Treyl' (zeil en 
tuigage) brachten de herinnering aan 
vroeger terug. Projectkoor Cessibon met 
aanvoerster Monique van den Hoogen 
verzorgde de samenzang met het 
nummer 'One Day'.
De kramen stonden opgesteld in de 
binnenstad van Oudewater. 
De glasblazer, klompenmaker, smid, 
houtdraaier, touwslager, palingroker, 
naaister en vele anderen trokken veel 
bekijks. Met name de jeugd vergaapte 

zich aan de handenarbeid. Wat nou 
machinaal of computergestuurd...
gereedschappen aangedreven door 
mensenhanden! "Op zo'n naaimachine 
heb ik het nog geleerd meissie" zei de 
naaister. Dat wilde ze best graag ook 
eens doen. En wie wil er nou niet als 
touwslager een eigen springtouw 
maken. Het kon allemaal!
De vele fi guranten maakten het plaatje 
compleet. De bedelaar had een hele 
goeie dag. Dat moet gekomen zijn door 
zijn onweerstaanbare meelijwekkende 
blik. Soldaten hielden de wacht en 
zorgden voor de broodnodige 
bescherming. De heksen ontbraken 
natuurlijk niet. En de meisjes van plezier 
met hun madam zorgden ervoor dat 
menige man wegdook uit angst voor 
herkenning.
De organiserende club 'Vrienden van 
Oudewater' kreeg er vrienden bij.
Gezien de belangstelling is het 
evenement zeker voor herhaling vatbaar.

door Siem van der Burg

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

Het thema tropical werd helaas niet 
helemaal waargemaakt. Eigenlijk 
helemaal niet! Uitgezonderd dan door 
de kinderen die, met bloemenkransjes 
om en kleurige paraplu's in de hand, 
zitting namen in het kindertreintje. 
Maar het was wel helemaal leuk en 
gezellig. De organisatie hoopte na het 

door Siem van der Burgslechte weer van vorig jaar op een 
tropisch zonnetje! De weergoden 
werkten daarvoor echter niet mee. 
Maar de sfeer was opperbest en de 
opkomst ondanks het weer prima. 
Op zaterdag 28 september 2019 
vierde Linschoten voor de tiende 
maal Burendag! 

Burgemeester van Hartskamp trapte 
de dag om 12.00 uur af en kreeg een 
boek cadeau. 

Waarom de boeren 
protesteren

Is dit straks een zonnepark of een recreatiepark?

25e keer Oktoberfest in Montfoort

vervolg op pagina 7

die Rheinstadter Musikanten en de Aarebeienplukkers zijn 
weer van de partij. 'Die Heitere Kapelle' van 'Ons Genoegen" 
komt natuurlijk zelf in actie. Als afsluiter staat nieuwkomer 
Štesti uit Boxmeer op de rol.
Spektakel van begin tot einde dus!
Bij mooi weer wordt het stadspark een grote Biergarten! 
Bij minder weer wordt de STAM tent gebruikt als 'Bierstube'. 
De tent is open vanaf 15.30 uur. Om 16.00 start het feest 
met het eerste optreden. Toegang is de gehele dag gratis!

Pret in het Park
Als het grasveld in het park geen baggerbende is organiseert 
de STAM op zondag 6 oktober van 11.00 tot 19.00 uur 
'Oktoberpret in het park'. 
Bij mooi weer zet STAM in het park weer springkussens, 
stormbanen, een draaimolen en een bungee trampoline neer. 

vervolg op pagina 13

Muziekvereniging Ons Genoegen houdt zaterdag 5 oktober
in het Montfoortse stadspark alweer voor de 25e keer het 
Montfoortse Oktoberfest. Bij goed weer organiseert de STAM 
op zondag 6 oktober 'Pret in het Park'.
De 'STAM' zorgt weer voor de tent voor beide dagen. 
Voorzitter Ad Spruit en zijn vrijwilligers zetten hem weer 
graag op voor het Oktoberfest van 'Ons Genoegen' en voor 
Oktober 'Pret in het Park'. "Mooi dat we onze tent weer voor 
twee leuke evenementen dienst kunnen laten doen".
Ons Genoegen organiseert het Oktoberfest voor de vijfentwintigste 
keer. Ze waren er vroeg bij. Zelfs al in die periode dat je voor een 
'Oktoberfest' alleen maar in Duitsland terecht kon. 
Op de site van Ons Genoegen staat over het Oktoberfest; 
lange rijen tafels, bierpullen, braadworst en live muziek, 
alle ingrediënten zullen aanwezig zijn voor een fantastisch 
muziekspektakel. Het is een mooie traditie waar veel liefhebbers 
van zogenaamde Egerländerkapellen genieten van een Tsjechische 
en Oostenrijkse après ski sfeer. Het jubileum vieren ze met de 
kapellen die al meerdere jaren meewerken. Egeländerkapel de 
Vriendschap, die Midland Steier, Carolanca, De Leemkuulers, 
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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
Oktober

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl

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

ZATERDAG

12 Klaverjassen. Klaverjasvereniging HABO organiseert 
een 7 ronden toernooi vanaf 10.00 uur in De Klepper, 
Kapellestraat 1-3. Zaal open om 09.30 uur. 
Aanmelden kan bij T. Schuurman 06-28315270 of 
Y. Scheurwater 06-18033418. OUDEWATER

 - Kinderkleding- en speelgoedbeurs. 
Voor leuke tweedehands najaarskleding, 
winterkleding en speelgoed. 
Van 08.30 tot 11.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1. OUDEWATER

 - Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten. 
Start om 10.30 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 Yvonne Postma, 
0348-432823 / yvonnepostma45@gmail.com LINSCHOTEN

 - Pullen op de Plaats. Vanaf 16.00 tot 00.00 uur. 
Voor dit Oktoberfest (uitsluitend toegang 18 plus) 
zal De Plaats worden overkapt met de STAM tent. 
Door de zijkanten van de tent op te rollen en de 
deuren van de cafés open te laten ontstaat een groot 
indoor ‘Oktoberfest’-terrein vol met veel Duitse 
schlagermuziek, Nederlandse meezingers en 
Montfoortse gezelligheid. 
Info en Kaarten: www.pullenopdeplaats.nl MONTFOORT

 - Queen Forever in Concert. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Eén van de beste Queen-tributebands van Europa 
komt naar Haastrecht, Queen Forever! 
In een twee uur durende ‘full decor’-rockshow speelt 
de band 100% live al je favoriete Queen-nummers. HAASTRECHT

 - Cabaretpoel ‘Vier keer leuk’. Vanaf 20.00 uur in 
zalencentrum St. Joseph. Het is een zeer afwisselende 
avond met uiteenlopende cabaretgenres. 
Laat je verrassen door het talent van de toekomst. 
Toegangskaarten via www.cultureelmontfoort.nl 
en voor aanvang van de voorstelling. MONTFOORT

 - en zondag 13 - Foto-expositie ‘Klankkleuren’. 
Fotograaf Dick Jeukens uit Driebergen en dichter 
Maartje van den Bosch uit Linschoten lanceren hun 
boek ‘Klankkleuren’. Fotograaf en dichter vinden 
elkaar in de jazz. Van 12.00 tot 17.00 uur in 
huistheater ‘De Wilde Weg’, Dorpstraat 33. LINSCHOTEN

 - zondag 13 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

ZONDAG

13 Latin meets Soul. Vanaf 15.00 uur spelen de 
coverband Legacy of Santana en funky/soul band 
Juicy in de Klepper, Kapellestraat 1-3. De entree is 
€ 2,50. U kunt eventueel voor € 10,00 mee eten met 
het Indisch buffet van Evi. Graag opgeven voor 
donderdag 10 oktober via evipartyservice@gmail.com OUDEWATER

 - Live op Zondag: The Red Strats. Vanaf 15.00 uur in 
Theater Concordia*. De Red Strats (Cliff en The Shadows 
tributeband) bestaan uit TOP-muzikanten! 
Een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die de 
muziek uit de sixties laat herleven. HAASTRECHT

WOENSDAG

16 Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om 
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven 
voor maandag 14 oktober bij Han van Diemen, 
tel. 0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

 - GoodfeeLINN avond. Het thema is ‘vriendschap’ en er 
zijn verschillende workshops van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Brede Vaart. De toegang is gratis. Geef jezelf 
en je vriendin op via linnontmoet@gmail.com LINSCHOTEN

DONDERDAG

17 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

 - t/m zondag 20 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

18 Klaverjassen bij De Geelbuik. 
In het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

 - MEGA HERFST BINGO. Vanaf 20.00 tot 23.00 uur in de 
feesttent op het evenemententerrein Sint Janstraat. 
Kaarten via www.deblauwbaadjes.nl OUDEWATER

 - HOLLANDSE AVOND met de zingende DJ Roosy. 
Vanaf 23.00 uur in de feesttent op het 
evenemententerrein Sint Janstraat. Gratis toegang. OUDEWATER

ZATERDAG

19 en zondag 20 - Touwtrein rondrit. 
Vertrekplaats: Rabobank/Arco, Donkere Gaard, 
duur van het ‘rondje Oudewater’ is circa 50 minuten.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 - en zondag 20 - Stadsmuseum open met o.a. de 
tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’. 
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1. 
Gratis toegang. OUDEWATER

 - Goud van Oud met The Outlaws en Clean Foot Clan. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. HAASTRECHT

 - OKTOBERFEST XXL. Met de schlagerartiesten 
Ruud Appelhof, Claudia Answel, Heike Sander, 
Alpen Teufel, Blaaskapel De Blaakaken en DJ Tjeusto. 
Vanaf 15.00 uur in de feesttent op het 
evenemententerrein Sint Janstraat.
Kaarten via www.deblauwbaadjes.nl OUDEWATER

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo   6: 10.00 uur Ds. M. Jongejan
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   6: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Prop H.N. Visser

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo   6: 10.00 uur Richard Klein

HERVORMDE GEMEENTE
Zo   6: 09.00 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo   6: 10.00 uur Ds. J. Compagner

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Za   5: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt
Zo   6: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo   6: 09.30 uur Ds. J.J. Van den End
 18.30 uur Ds. D. Dekker

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo   6: 09.30 uur Ds. J.E. Schelling

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr  4: 19.00 uur Wulverhorst
Zo   6: 10.00 uur Gezinsviering

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo   6: 10.00 uur Gem. Weekend

OUD KATHOLIEKE KERK
Zo   6: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo   6: 09.30 uur Ds. J. van Dijk
 18.30 uur Ds. C. Boele

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 zaterdag 21 september 2019
TWAN Lucas
zoon van 
Gert-Jan en Caroline Steeneveld
Kardeel 7
3421 KX Oudewater
Op zaterdag 21 september 2019
MILA
dochter van Roy en Sanne van Driel
zusje van Davi
Bolwerk 12
3421 NG Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN
You-Tube-dienst
in Haastrecht
Op zondagavond 6 oktober is er vanaf 
19.00 uur een You-Tube-dienst in de 
Gereformeerde kerk van Haastrecht, 
Hoogstraat 136. Vanaf 18.45 uur staat 
er koffi e/thee en fris klaar. 
Tijdens deze dienst deelt Corine Rietveld 
haar verhaal/ervaring als pelgrim. 
‘Pelgrim, altijd onderweg’, Maakt u dan 
niet bezorgd over de dag van morgen, 
want de dag van morgen zal zijn eigen 
zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen kwaad; Mattheus 6:34. 
Iedereen is hierbij van harte welkom; 
gewoon zoals je bent, waar je ook vandaan 
komt en wat je achtergrond ook is!

Gratis bloeddrukmetingen
Op woensdag 2 oktober kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij de 
Vierstroom Thuiszorgwinkel in Gouda 
voor een gratis bloeddrukmeting. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
De bloeddruk wordt gemeten met een 
automatische bloeddrukmeter. 
De medewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan contact 
opgenomen worden met een huisarts. 
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom is 
gevestigd aan de Bodegraafsestraatweg 3, 
2805 GK te Gouda.

Binnen het Jodendom wordt er 
verschillend gedacht over de Messias: 
de Messias als persoon en een 
Messiaans tijdperk. Joden hebben een 
ander concept omtrent het verwachten 
van de Messias dan christenen, bij hen 
is de Messias wegbereider voor het 
Koninkrijk van de Eeuwige. 
Tsedaka - gerechtigheid - is het 
belangrijkste waarnaar gestreefd moet 
worden, opdat het Koninkrijk van de 
Eeuwige kan komen. 
In de gebeden wordt gevraagd om een 
spoedige komst van de Masjiach.

Joodse Messias-
verwachting
Mevrouw Tiny (Joodse naam Tirtzah) 
Middleton komt hierover praten op 
donderdag 10 oktober vanaf 20.00 
uur in de Ontmoetingskerk in 
Oudewater.
Tiny is lid van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Utrecht en Twente en is 
bestuurslid religieuze zaken en gabbaj. 
Tijdens de synagoge-diensten reciteert 
zij op zangerige toon uit de Tora. Tiny 
geeft al dertig jaar les in leerhuizen.

Intiem concert kamerkoor Canticum
Op vrijdag 4 oktober is de prachtige Grote Kerk van Oudewater het decor voor 
een sfeervol concert. Kamerkoor Canticum uit Hardinxveld-Giessendam zingt 
muziek rond het thema ‘Cathedral Music’.
Het koor, dat bestaat uit 25 enthousiaste leden, staat deze avond onder leiding van 
dirigent Patrick van der Linden. Op het programma staan diverse a capella werken: 
onder meer een aantal motetten van Palestrina, ‘Lamentations of Jeremiah’ van Tallis 
en het grootse werk ‘Alpha and Omega’ van de hedendaagse componist MacMillan.
Door de intieme setting belooft het een bijzondere avond te worden.
Het concert vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 20.00 uur in de Grote Kerk in 
Oudewater. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.canticumamicorum.nl

Solistenconcours in 
Driebruggen
Op vrijdagavond 4 oktober zal het 
jaarlijkse solistenconcours bij de 
muziekvereniging OBK Driebruggen 
plaatsvinden.
De jeugd- en seniorleden van OBK zullen 
zeker en vast hun best doen om zo in de 
prijzen te vallen. Mocht je het leuk 
vinden om te komen luisteren en de 
solisten live te horen kom dan naar Piet 
van Eijk op Hoogeind 6 in Driebruggen, 
waar dit jaar het concours vanaf 
19.00 uur zal plaatsvinden! Kijk ook 
eens op www.obkdriebruggen.com of 
volg via Facebook: OBKDriebruggen

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld 
is gesloten van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober.

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

HET ADRES VOOR VERKOOP,

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN 

UW WINTERBANDEN!

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

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

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

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

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

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

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.

Zondag 13 oktober
in de Klepper

Latin meets Soul

Eventueel mee eten met het Indisch buffet van Evi?
Geef je dan voor 10 oktober

op bij evipartyservice@gmail.com € 10,00 p.p.

PARTYCENTRUM DE KLEPPER
KAPELLESTRAAT 1-3, 3421 CT OUDEWATER

Legacy of Santana
&

Juicy
Zaal open Entree
om 15.00 uur € 2,50 p.p.

taalcafé SAMENTAAL
uitnodiging - uitnodiging - uitnodiging
voor taalvragers én taalmaatjes!

Op MAANDAG 7 OKTOBER 
is er weer TAALCAFÉ!

Dit keer een informele avond 
met spelletjes en gesprekken 

aan de ronde tafel.

Jullie zijn van harte welkom.

De avond is, zoals altijd, in 
het Cultuurhuis in Oudewater. 
We beginnen om 19.30 uur.

Tot dan! Marja Knotters - marja@knotters.nl
 Marga Smits - margasmits54@outlook.com

KOM
GEZELLIG

LANGS!

KOMKOM
GEZELLIGGEZELLIG

LANGS!LANGS!

www.preti nhetpark.nl

Zondag 6 oktober
11.00 - 18.00 uur    Stadspark Montf oort

Dweilorkesten & Kinderattr acti es

Oktober

Ontwerp en druk

presenteren in stadspark Montfoort 

BenefietConCert
In De Klepper

zondag 6 oktober - vanaf 15.00 uur

The Outlaws
Verkoop kaarten à 10 euro bij 

COOP Heijmans en The Readshop
Ticket aan de deur bij De Klepper: 15 euro.

Concert ten bate van de restauratie van de Franciscuskerk

Dagactiviteiten
Woensdag 2 oktober
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
19.00 Creasoos Tuinzaal
Donderdag 3 oktober
10.00 Spelletjes Tuinzaal
15.00 Rabo doet en ontmoet
 dag voor genodigden
Vrijdag 4 oktober
10.00 Sport en spel Tuinzaal
15.00 Borrel plus verrassing
 alleen voor bewoners
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 5 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 6 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 7 oktober
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
13.45 Wandelen met de Zonnebloem o.v.b.
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 8 oktober
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Lange Burchwal 69
Vraagprijs e 305.000,- k.k.
K a r a K t e r i s t i e K e 
stadswoning
met zonnige achtertuin,

ruime schuur en achterom.
Open huis 

op 5 oktober tussen 
11.00 en 15.00 uur

of app voor een 
afspraak naar 

 06-12298408

TE KOOP 
IN OUDEWATER

AHLES
en

Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘07 e 3.500,-
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 4.450,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 3.950,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring

ALLEEN IN 
OKTOBER ... 
OP=OP
OKTOBER ... 

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

WIJN

*VAN 10,95

VOOR

7,95

CANTINE DI CASTIGNANO
ROSSO PICENO 
SUPERIORE
Intense robijnrode kleur, aroma’s 
van kersen, bramen en 
zoethout. Kruidig en 
aards van karakter. 
Erg goed bij o.a. 
harde kazen, 
rood vlees etc.

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL
UTRECHTSEWEG 62

AMERSFOORT
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

WIJN
VAN DE MAAND
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De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Vrouwelijke ondernemers enthousiast 
over Women in Business Oudewater
Het bestuur van Women in Business 
Oudewater (WBO) - dé netwerk-
vereniging voor vrouwelijke 
ondernemers in Oudewater - is druk 
met de voorbereidingen voor de 
eerste bijeenkomst op dinsdag 
8 oktober in het Muziekhuis in 
Oudewater. Er hebben zich al ruim 
veertig ondernemende dames 
aangemeld voor deze avond. 
Dat stemt vrolijk!
Jolanda Goense van WBO: “Het is 
fantastisch dat er zoveel vrouwen 
interesse hebben in WBO. Dat betekent 
dat we echt wat toevoegen in Oudewater. 
We hebben enthousiaste aanmeldingen 
ontvangen en er heeft zich zelfs al 
iemand offi cieel als lid aangemeld. 
Daar zijn we als bestuur best trots op!”

Afwisseling
Elke vier weken komt het bestuur van 
WBO samen om te vergaderen. Terwijl 
voor de bijeenkomst op 8 oktober de 
puntjes op de i worden gezet, wordt ook 
alweer gesproken over de invulling van 
de volgende bijeenkomst in november. 
Vijf keer per jaar een inspirerende en 
unieke avond organiseren heeft 

organiseert zij een leerzame en 
inspirerende avond. Tijdens de eerste 
bijeenkomst, op dinsdagavond 
8 oktober, houdt succesvol zakenvrouw 
Laura Bellai een interactieve presentatie 
over haar boek over haar ervaringen als 
zakenvrouw. Aansluitend krijgen de 
onderneemsters gelegenheid elkaar te 
leren kennen onder het genot van een 
hapje en een drankje.
Aanmelden: contact@wboudewater.nl.
Meer informatie over WBO en de 
bijeenkomst op 8 oktober vindt u op 
de Facebookpagina Women in Business 
Oudewater.

behoorlijk wat om handen. Astrid Muller: 
“We denken uiteraard goed na over de 
invulling van de bijeenkomsten, met 
afwisselende onderwerpen. De ene keer 
een spreker en de volgende keer een 
workshop waarbij we zelf aan de slag 
gaan. Daarnaast zoeken we voor elke 
avond een passende locatie.”

Laura Bellai
WBO is er voor alle vrouwelijke 
ondernemers uit Oudewater of daar 
actief zijn. De netwerkvereniging wil de 
ondernemers verbinden, ervaringen laten 
delen en laten groeien. Vijf keer per jaar 

OUDEWATER

Discus Fauna Plaza
Wilgenweg 19 3421 TV Oudewater 
info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl

Dierenpraat met…
Jurriaan

Deze column is een maandelijkse 
rubriek waarbij wij als Discus 

Fauna Plaza tips en advies geven 
over actuele zaken omtrent 

dier(en)tuin.

Waar komt Dierendag  
eigenlijk vandaan?
De bedenkers van Dierendag hebben  
‘4 oktober’ gekozen als eerbetoon aan 
Franciscus van Assisi. 
Hij was een belangrijke geestelijke en de 
stichter van de Kloosterorde van de 
Franciscanen. Hij bekeerde zich tot een 
leven van armoede en dienstbaarheid aan 
de zieken. Maar hij vond ook dieren en 
planten belangrijk. Volgens de legende 
sprak hij regelmatig met dieren. 
Als gevolg hiervan werd hij de 
beschermheilige van de dieren. 
De sterfdag van Assisi is 4 oktober 1226. 
Op initiatief van Margaret Ford, voorzitter 
van de Wereldvereniging van de 
Dierenbescherming, werd 4 oktober 1930 

Fauna Column #7

kom eens langs bij ons in de winkel en 
haal voor jouw trouwe viervoeter een 
lekkere warm hondenkussen of voor 
jouw lieve kat een lekkere snack. 
Bij ons in de winkel is er genoeg inspiratie 
om jouw (huis)dier goed te verwennen.

de eerste officiële Dierendag.
Als er één ding is wat we van onze 
dieren kunnen leren, dan is het wel  
om elke dag te genieten.
Op die manier kan Dierendag ook 
voor ons een speciale dag zijn.
Neem de tijd en vier het met je harige 
vriendje! Er zijn diverse extraatjes 
die je op Dierendag kan geven;  

Bijna Dierendag!
Maar wat houdt dierendag eigenlijk in?
Eigenlijk is het natuurlijk iedere dag Dierendag! Je beestje verdient elke dag 
een goede verzorging. Aandacht en knuffels komt hij of zij nooit tekort;  
ze zijn er maar wat blij mee. Maar op 4 oktober staan we met zijn allen toch 
nog even extra stil bij onze dieren en hun omgeving.

BLIK op ...
Omgevingswet
Oud-wethouder Luuring van Oudewater placht in zijn tijd (en dat is al een 
tijdje geleden) al te zeggen: AHAS. Voor niet ingewijden: Alles hangt met 
Alles Samen.
Sinds enige tijd wordt er niet meer vergaderd in ‘gremia’ maar aan 
‘tafels’. Aan die tafels wordt in verschillende samenstellingen en 
gelijktijdig gesproken over een groot aantal onderwerpen die 
samenhangen met de manier waarop wij ons land willen inrichten. En er 
zijn eindeloos veel van die tafels. Wonen, werken, bouwen, vergunningen, 
energie, groen, mobiliteit, klimaatakkoord etc. etc. etc. De deelnemers 
aan die tafels zijn niet van gelijk gewicht, sommigen zijn behoorlijk meer 
gelijk dan anderen en daar zijn er ook meer van. Een kleine gemeente 
wordt licht overlopen. Daarnaast speelt de invoering van de 
Omgevingswet. De voorbereidingen zijn al jaren aan de gang en het mag 
nog tot 2029 duren voor ‘ie helemaal is ingevoerd. Die wet is bedacht om 
de burger helderheid te geven in het van voetangels en klemmen vergeven 
gebied van de ruimtelijke ordening. Dat het moeilijk zou worden om de 
burger die gewenste helderheid te geven, hebben ze gezien de lange 
voorbereidingstijd, in Den Haag ook onderkend. Dikke nota’s (digitaal) 
zijn inmiddels verschenen over wat er allemaal onder die wet in de 
‘omgevingsvisie’ moet. Ieder half jaar worden er presentaties aan de raad 
gegeven over het hoe en waarom van de wet. Van het verhaal van vandaag 
twee weken geleden heb ik in elk geval niets gesnapt.
Het klinkt zo simpel: in de omgevingsvisie bepalen we wat we in een 
bepaald gebied wel en niet willen aan gebouwen etc. Dan kan de burger 
die iets wil meteen zien of dat ook kan. Maar zoals altijd is de praktijk 
weerbarstiger. De stapel stukken is inmiddels zo groot en van een 
verschrikkelijk en abstract taalgebruik, dat zelfs de wethouder moest 
toegeven dat hij niet aan zijn collega kan uitleggen wat erin staat. 
Hij volgt bijscholing. En hij raadde de raadsleden aan om elke 
gelegenheid tot bijscholing in dit monster van een wet aan te grijpen, 
want die gaan er tenslotte over. En er is een werkgroep ingesteld, die zich 
(één van iedere fractie) in het fenomeen gaat verdiepen.
Uw columnist, toch geen vreemde in Jeruzalem als het over dit soort 
onderwerpen gaat, geeft inmiddels ruiterlijk toe de weg volledig kwijt te 
zijn. En ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat ik niet de enige ben. 
Ik wens de werkgroep veel wijsheid toe en mocht u tijd over hebben: zend 
hen goede gedachten. Zij zullen die hard nodig hebben.

Trudie Scherpenzeel

Gemeenteraad Oudewater 
26 september door Otto Beaujon

Het interessantste bespreekstuk 
van de raadsvergadering was het 
Thuishuis-project, een initiatief van 
de CDA-fractie. 35% van de 
Oudewaterse senioren blijkt zich 
eenzaam te voelen, zo bleek uit de 
Nota Gezondheidsbeleid. 
Daar moet iets aan gedaan worden, en 
dat werd door raadslid Yannick Six 
verwerkt tot een voorstel om, onder 
andere, groepswoningen te gaan bouwen 
waarin zes of zeven alleenstaande 
ouderen een eigen badkamer en 
slaapkamer kunnen huren met een 
gemeenschappelijke voordeur, 
huiskamer, logeerkamer, hobbyruimte, 
keuken en tuin. (Een soort mini-bejaar-
denhuis, dus). Het raadsvoorstel, 
overigens in juni al eens ter tafel 
geweest, vroeg een krediet van 16.000 
euro voor een haalbaarheidsonderzoek. 
Daarover zei het college dat het een 
sympathiek voorstel was, maar had 
ondertussen ook eens rondgekeken wat 
zo iets moest kosten: het Thuishuis in 
Woerden, in een bestaand pand, had per 
bejaarde 113.000 euro gekost voor elke 
eigen slaapkamer plus badkamer (dus 
maal zeven) plus nog eens 175.000 euro 
om het hele pand rolstoeltoegankelijk te 
maken. Het Thuishuis is daar, op 
aandrang van de gemeenteraad wel 
gerealiseerd, maar absoluut niet sluitend 
exploiteerbaar.

Het tweede deel van het voorstel ging 
over de eigenlijke activiteiten van het 
Thuishuis om te helpen de bewoners 
door te laten gaan met 'zelfstandig 
wonen' en de eenzaamheid te verdrijven. 
Daar viel nog wel het nodige over te 
discussiëren, vond raadslid Wim Knol. 
Hij was teleurgesteld geweest bij de 
presentatie van de nieuwe Schuylenburcht: 
schraal, en concluderend: wij doen véél te 
weinig voor onze ouderen, elders hebben 
ze dingen als Het Huis van de Stad, of 
buurthuizen voor ouderen, dingen die wij 
niet hebben. Elly van Wijk viel hem bij, 
Vincent Bos nodigde de Wakkere 
Geelbuik uit een discussiestuk te schrijven, 
Yannick Six was het ook eens met Knol, 
en beloofde dat deel van het 
Thuishuis-idee binnen zijn fractie verder 
uit te werken, en René van den Hoogen 
kon niet achterblijven, en benadrukte dat 
de hele raad, dus ook zijn fractie, 
dezelfde zorg deelde. Bij de stemming 
werd het Thuishuis-plan van het CDA 
met 8 tegen 7 stemmen verworpen.
Het andere bespreekstuk ging over de 
door de provincie opgelegde tera-Watts 
schone energie die de gemeente tussen 
nu en 1930 moet kunnen leveren met 
windmolens en zonneweiden, ondanks de 
dwingende cijfers (130 grote windmolens 
in de provincie Utrecht) toch tamelijk 
abstract. De discussie dienovereenkomstig 
weids.

Nieuw drakenbotenhuis voor voortvarende vereniging

Eigenlijk zou de kofferbakverkoop, georganiseerd door DorpAktief naar 
aanleiding van de landelijke burendag, in Papekop plaatsvinden bij de 
fi rma Verkleij, maar gelukkig bood Jan Nederend, toen het weer niet veel goeds 
voorspelde zijn loods als onderkomen aan. Iedereen die met een auto kwam 
aanrijden werd door een vriendelijke man met paraplu tijdens de plenzende 
regen (hulde voor die man!) gedirigeerd naar de ingang voor auto's met, of de 
ingang voor auto's zonder voor de verkoop bedoelde gevulde kofferbak.

(Koeienmuseum-Jannie heeft inmiddels 
veel dubbele, driedubbele en xdubbele 
koeienspulletjes), van leuke gehaakte 
wenskaarten (leuk idee, Indy Snel!) tot 
de VW Kever die zelf ook te koop stond, 
inclusief kofferruimte voorin. DorpAktief 
(Elly, Liesbeth, Marian en Radna met 
hulp van een fl ink aantal vrijwilligers) had 

Voorzitter Maarten Brinkhuijsen begon 
met zijn verhaal bij de eerste tewaterlating 
van een boot die Jeroen Hotze drie jaar 
geleden kocht, ongetwijfeld zonder te 
weten waartoe die aanschaf allemaal 
zou leiden. "De eerste keren ging het 
behoorlijk moeizaam en was het vooral 
voor de grap"' vertelde Brinkhuijsen. 
Maar toen een clubje enthousiastelingen 
meedeed met een wedstrijd in Leiden, 
daar won en vervolgens naar de 
Nederlandse Kampioenschappen mocht, 
werd het een ander verhaal. 
Op die NK werd dat clubje, dat pas 
een half jaar bezig was tot hun eigen 
verbazing tweede. "Toen werd er een 
bestuur gevormd en een vereniging 
opgericht en hebben we twee goede 
boten kunnen aanschaffen." 
Brinkhuijsen schetste hoe enige tijd later 
de klad er tijdelijk in kwam toen de boten 
niet konden blijven liggen waar ze lagen, 
omdat Jeroen Hotze niet in het als 
clubhuis gebruikte pand kon blijven 
zitten. Na wat omzwervingen kwamen er 
in de Burgemeester Zielhuisstraat vier 
naast elkaar gelegen garages te koop, 
die praktisch aan het water staan.
"Zoals we samen sporten, hebben we 
ook dit samen gedaan: een mooi terras, 
een prima verbouwing van garages tot 
clubhuis. Iedereen heeft geholpen; 
bedankt!" En dat sporten vormde, zoals 
Brinkhuijsen zei, een mooi bruggetje 
naar de wethouder met sport in zijn 
portefeuille. Die wethouder, Walther 
Kok, legde uit waarom hij zich om 
verschillende redenen met de vereniging 
verbonden voelde en dat het motto - 

samen gezellig presteren - hem enorm 
aansprak. Dat 'samen' kwam in allerlei 
prestaties zeer goed naar voren, het 
'gezellig' had hij inmiddels ook wel 
begrepen en 'presteren' was zonder 
meer duidelijk. "Gefeliciteerd!"
Jeannon Spoorenberg, die heel actief 
was geweest bij het nieuwe onderkomen 
en Art Maayen, die een prachtige 
zwenkarm met takel geregeld en 

opgeknapt had, mochten samen met de 
wethouder een fl esje 'Gulden Draak' 
tegen de takel stuk gooien. Dat zou wat 
toepasselijker en ook handiger zijn dan 
champagne tegen een drakenboot. 
Ze ondernamen gezamenlijk verschillende 
verwoede pogingen, maar het fl esje 
wilde niet echt stuk, maar met een 
schuimbekkend fl esje werd de 
openingshandeling toch maar als 
geslaagd beschouwd. En wat bliksemt 
zo'n openingshandeling als je motto 
'samen gezellig presteren' is en je 
hebt samen gezellig zo'n prachtig 
drakenboothuis gerealiseerd en je 
presteert zo goed.

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

Kofferbakverkoop op 
burendag Papekop

het weer goed geregeld. Als de koffer-
bakverkoop om vijf uur afgelopen was, 
zou er voor de Papekoffers, pardon 
Papekoppers, nog een 'burenborrel' zijn. 
Dat werd ongetwijfeld gezellig.

In die enorme grote loods stond een fl ink 
aantal auto's met de achterklep wijd 
open, maar ook een oude Volkswagen 
kever - o nostalgie - met de voorklep 
opengesperd; allemaal met spulletjes 
voor de verkoop gevuld. Weer anderen 
hadden hun te verkopen waar op een 
tafeltje of kleed uitgestald. Er bleek van 
alles te koop: van boeken tot elektronica, 
van knuffels tot koeienbeeldjes 

Het was overvol in de dubbele partytent bij de opening van het nieuwe 
drakenbotenhuis in Oudewater. Na zo'n drie jaar geleden min of meer als grap 
gestart te zijn met een tweedehands drakenboot is deze club inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met tegen de zeventig leden en 
behaalde een team van de Old Water Dragons nog maar kortgeleden opnieuw 
het zilver tijdens de Nederlandse Kampioen-schappen drakenbootrace. 
En dat deze keer met een team zonder heel veel 'mannetjesputters',
maar zeker door een prima samenwerking.
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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.

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 

&

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressenwww.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Partner van...

Alleen bij geen gehoor

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 

In plaats van kaartjes

Voor de vele persoonlijke blijken van belangstelling en 
hartelijk medeleven die wij van u ontvangen hebben 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Hendrika Adriana 
van der Wijngaard - Verweij

willen wij u hartelijk dankzeggen.
Het heeft ons heel goed gedaan.

C. van der Wijngaard
Kinderen en kleinkinderen

Montfoort, oktober 2019

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid 
of andere blijk van medeleven tijdens de ziekte 

en na het overlijden van

Riet van Kesteren
Uw woorden van troost 

hebben ons enorm gesteund.

Arie Muijs
Marianne en Bart
Martin en Mary
Ton

Oudewater, oktober 2019

In plaats van kaarten deze advertentie.

Hij bewaarde zijn eigen ik, 
heel diep onder zijn huid.

En wat hij daar binnen voelde, 
kwam er maar zelden uit.
Geleefd zoals hij wilde, 
geleefd zoals hij was.

Een heel bijzonder mens

Jeffrey van den Hoek
in de leeftijd van 34 jaar

Vronie en Flip
Jamy en Pascal

Liv
Yordi en Joni

25 september 2019
Rootstraat 13
3421 AV Oudewater

Donderdag 3 oktober is er van 19.00 tot 20.30 
uur gelegenheid tot condoleren in Café De Kater, 
Wijdstraat 17 te Oudewater.

Vrijdag 4 oktober nemen wij in besloten kring 
afscheid van Jeffrey.

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind,
Tot ik aan d’ eeuwge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede, als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

Gezang 232:1

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, nemen 
wij afscheid van onze moeder, schoonmoeder, oma 
en ‘ouwe oma’

Grietje Verdouw - Prinsen
Gré

sinds 19 augustus 1979 weduwe van Jaap Verdouw

* Eemnes, † Oudewater,
 6 november 1924 28 september 2019

Erry en Winnie Verdouw-Vermeulen
Arjan en Liesbeth

Lucas, Esra, Boaz
Miranda en Johan

Joost, Femke, Anoek, Bart
Patrick en Richella

Ad en Miranda Verdouw-Steenkamer
Joyce en Michael

Evy, Sky
Glynis en Marco

Dewi
Phyllis en Enrico

Tilly en Adrie Mulder-Verdouw
Mark en Diana

Jax
André

Jolanda en Hans de Bruyn-Verdouw
kinderen en kleinkinderen De Bruyn

Prins Bernhardstraat 2, kamer 215
3421 JD Oudewater

Woensdag 2 oktober is er van 19.30 tot 20.30 uur 
gelegenheid tot condoleren in de Ontmoetingskerk, 
Westsingel 2 te Oudewater.
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 oktober 
om 11.00 uur in de hiervoor genoemde kerk.
Aansluitend begeleiden wij Gré naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Nederlands Hervormde 
Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.

~
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 
De Schuylenburcht en De Wulverhorst voor de 

liefdevolle verzorging van onze moeder.

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

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

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

-dankbetuiging-

voor altijd in ons hart
In ons verdriet om het overlijden van onze liefste

Ben Boegheim
en

Nel Boegheim - van den IJssel
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.

Wij danken u daarvoor.

Conny en Hugo
    Wendy en Jimmy, Tom
    Mark en Simone, Joep
    Babet en Marc

John en Anna-Marie
    Suzan
    Nick

Angelique en Bertrham
    Martin
    Marjolein

Montfoort, september 2019

‘Een traan voor het gemis, maar ook zeker een 
glimlach voor alle mooie herinneringen.’

Jeffrey van den Hoek
Veel te vroeg uit het leven gegrepen! 

Wij willen zijn familie en vrienden heel veel sterkte 
toewensen in deze moeilijke tijd.

Carl & Marijke
Jan & Judith
Lucas & Nina

Remco & Maureen
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 Dinsdag 1 oktober 2019

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

Agenda
•	WoonEvent - maandag 7 oktober om 20.00 uur
in	woonzorgcentrum	De	Wulverhorst

•	 Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)
donderdag	10	oktober	om	20.00	uur	(iedereen	van	harte	welkom)

•	 Vergadering Forum Samenleving
maandag 28 oktober om 20.00 uur

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

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

•	 Vergadering Forum Ruimte
dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

•	 Vergadering gemeenteraad over de gemeente-
begroting 2020 e.v. - donderdag 7 november om 16.00 uur

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

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

Ingekomen 
aanvragen/meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Utrechtse	straatweg	32 

in Oudewater
	 het	nieuwbouwen	 
van	een	woning,

	 ingediend	op:	19-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4664301

•	 Leeuweringerstraat	15 
in Oudewater

	 het	realiseren	van	een	 
tijdelijke	bouwbrug,

	 ingediend	op:	19-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4665791

•	 Vliet	43	in	Oudewater
	 het	plaatsen	van	een	nieuwe	

dakkapel aan de voorzijde  
van	een	huis,

	 ingediend	op:	23-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4669253

Drie maal per jaar komen vertegenwoordigers van culturele, 
recreatieve en toeristische organisaties én de gemeente 
Oudewater bij elkaar in het stadhuis van Oudewater. 
Zij bespreken dan ideeën en mogelijkheden om de stad nog 
aantrekkelijker te maken voor inwoners en gasten.
Die samenkomst heet het Toeristisch en Cultureel Platform 
Oudewater, afgekort TCPO. Iedereen kan aanschuiven en 
meepraten. Dit keer - donderdag 10 oktober - gaat het onder 
andere over de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.

Toeristisch en Cultureel Platform Oudewater (TCPO):
,,Hoe geven we in 2020 vorm aan 75 jaar bevrijding?’’

Na een kleine onderbreking blies 
wethouder	Bas	Lont	op	27	september	
2018	 het	 TCPO	weer	 nieuw	 leven	
in. Aan deze ‘open tafel’ ontmoeten 
vertegenwoordigers	 van	 culturele,	
recreatieve	 en	 toeristische	 organi-
saties en de gemeente elkaar en 
praten over tal van onderwerpen: 
bijvoorbeeld de organisatie van de 
Nacht	 van	 de	 Geschiedenis,	
Oudewater	 Vestingstad,	 recreatie-
vaart	 op	 de	 Hollandsche	 IJssel,	
aandacht	 voor	 de	 Gouden	 Eeuw	
enz. enz.

Daarnaast staat na de pauze steevast 
een ‘rondje langs de velden’ op de 
agenda. Dan vertellen organisaties 
over	 hun	 voorbije	 of	 aanstaande	
activiteiten. Dat werkt niet alleen 
informerend,	 maar	 ook	 inspirerend	
voor andere aanwezigen. Menig 
keer	 leidt	 dit	 tot	 samenwerkings-
verbanden.	Aan	 het	 eind	 van	 elke	
TCPO-bijeenkomst	 vindt	 er	 een	
netwerkborrel plaats waar de 
organisaties en gemeente elkaar 

verder spreken over opgedane 
ideeën.
U	bent	 van	 harte	 uitgenodigd	 voor	
het	TCPO-overleg	op	donderdag	10	
oktober	 aanstaande	 in	 het	 stadhuis	
op	 de	 Visbrug.	 Denk	 mee,	 praat	
mee. Alleen luisteren mag natuurlijk 
ook.	Koffie	en	 thee	 staan	klaar	om	
19.45 uur. We starten om 20.00 uur.

De	 bijeenkomst	 staat	 in	 het	 teken	
van regionale marketing en samen-
werking met een aantal presentaties 
op dit gebied. Daarnaast besteden 
wij	 aandacht	 aan	 het	 themajaar	
van 2020: 75 jaar bevrijding.
Agenda
20.00 Welkomstwoord
20.05 Regiomarketing  

met presentaties
20.35	 Themajaar	2020:	 

75 jaar bevrijding
20:45	 Koffie/thee
21.00 Rondje langs de velden
22.30 Einde

•	 Oude	Singel	11-21	 
in Oudewater

	 het	vervangen	van	een	 
raam in de gevel door een 
24-uurs	automaat,

	 ingediend	op:	23-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4669455

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

	 ingediend	op:	23-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4671603

APV/Bijzondere wetten
•	 Centrum	Oudewater
	 het	organiseren	van	open	
activiteiten	in	het	kader	van	 
35	jaar	Scouting	Jorisgroep	 
op	26	oktober	2019,

	 ingediend	op:	17-09-2019,	
dossiernummer: 1922537

•	 Hendrik	van	Viandenstraat,	 
in Oudewater

	 het	plaatsen	van	een	container	
van 26 september 2019  
tot	4	oktober	2019,

	 ingediend	op:	18-09-2019,	
dossiernummer: 1922538

•	 Binnenstad	Oudewater
	 het	organiseren	van	de	intocht	
van	Sinterklaas	Oudewater	 
op	23	november	2019,

	 ingediend	op:	19-09-2019,	
dossiernummer: 1922539

•	 Diverse	wegen	binnenstad	
Oudewater

	 het	afsluiten	van	de	weg	tijdens	
de	intocht	van	Sinterklaas 
op	23	november	2019,

	 ingediend	op:	19-09-2019,	
dossiernummer: 1922540

•	 Dijkgraaflaan	in	Oudewater
	 het	organiseren	van	 

een burendag  
op	28	september	2019,

	 ingediend	op:	18-09-2019,	
dossiernummer: 1922541

•	 Leeuweringerstraat	15	en	17 
in Oudewater 

	 het	plaatsen	van	een	steiger	
vanaf	21	september	2019,

	 ingediend	op:	20-09-2019,	
dossiernummer: 1922552

•	 Broekhovenpark	en	deel	
Iepenweg in Oudewater

	 het	organiseren	van	de	 
8e veldrit van Oudewater  
op	30	november	2019,

	 ingediend	op:	23-09-2019,	
dossiernummer: 1922562

•	 Toleind,	Oudewater
	 het	afsluiten	van	de	weg	tijdens	

de 8e veldrit van Oudewater
	 op	30	november	2019,
	 ingediend	op:	23-09-2019,	

dossiernummer: 1922563

Besluiten/beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Goejanverwelle	78	 

in Hekendorp
	 het	herbouwen	van	een	woning,
	 beslistermijn	verlengd,	
dossiernummer:	OLO4505575

•	 Waardsedijk	48	in	Snelrewaard
	 het	isoleren	van	een	buitenmuur,	
dak	en	kruipruimte	en	het	
vervangen	van	de	kozijnen,

	 besluit:	verleend	op	16-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4509523

•	 Burg.	Zielhuisstraat	14 
in Oudewater

	 het	uitbouwen	aan	de	zijkant	en	
de	achterkant	van	het	huis,

	 besluit:	verleend	op	23-09-2019,	
dossiernummer:	OLO4080433

APV/Bijzondere wetten
•	 Dijkgraaflaan	in	Oudewater
	 het	organiseren	van	 

een burendag  
op	28	september	2019,

 besluit: melding geaccepteerd  
op	19-09-2019,	 
dossiernummer: 1922541

•	 Hendrik	van	Viandenstraat 
in Oudewater

	 het	plaatsen	van	een	container	
van 26 september 2019 tot 
4	oktober	2019,	

	 besluit:	verleend	op	25-09-2019,	
dossiernummer: 1922538

•	 Centrum	Oudewater
	 het	organiseren	van	open	
activiteiten	in	het	kader	van	 
35	jaar	Scouting	Jorisgroep	 
op	26	oktober	2019,	

 besluit: melding geaccepteerd  
op	24-09-2019, 
dossiernummer: 1922537
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BRIL
VAN DE MAAND
OKTOBER

Vol-op VERSWEKEN

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 30 september t/m 6 oktober. Week 40.

1.62
 0.81

_

_
5.18
2.59

 1+1 GRATIS*
  Alle Zuivelhoeve 

 2 bekers/emmers à 170-800 gram  
 combineren mogelijk 

Culinaire varkenshaas
 per 100 gram 1.320.990

 Molenbrood busbrood 
 zonne, wit, tarwe, volkoren, 
licht meergranen of waldkorn 
 3 hele broden ,  combineren mogelijk 5.-ALTIJD

3 VOOR
5.97
6.87

Iglo 
Ping & Klaar 

of Roerbak 
sensatie

2 dozen à 340-400 gram 
of zakken à 450 gram
combineren mogelijk

7.58
9.986.-
2 STUKS

Snackgroenten
tomaat, paprika, komkommer

 combineren mogelijk 

2 STUKS

5.78
5.983.50

9.40 9.99

6.99

Melkan 
stuk 48+ kaas 

 jong, jong belegen,
 belegen of extra belegen 

 stuk 865-960 gram 

3.50
3.92 2.-

 Coop paté 
Ardenner, cranberry, peper, 
champignon of crèmepaté 

 2 pakjes à 140 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 Alle 
roerbakgroenten 

400 gram
 2 zakken 

combineren mogelijk 

4.10
5.383.-
2 STUKS

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 30 september t/m 6 oktober. Week 40.
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Bouwproject De Oude Touwfabriek met bescheiden luister afgesloten
door Aad Kuiper

Het stroomde langzaam vol op het 
'binnen'-parkeerterrein in de wijk de oude 
touwfabriek - dat op diezelfde avond in 
de gemeenteraadsvergadering nog een 
punt van discussie werd; zie kader - 
temidden van alle huizen: veel bewoners, 
het bijna voltallige college, mensen die 
voor enige verfraaiing in de toch al 
prachtige wijk zorgden, de aannemers 
dionisius en vergeer, ambtenaren, 
makelaars de koning en Meesters, 
raadsleden, (oud)medewerkers van de 
touwfabriek, averien knol van het 
touwmuseum en wellicht nog anderen 
die bij dit project betrokken waren. 
saskia van der lee vertelde dat het 
project eigenlijk in 2006, 2007 al begon 
en nu gelukkig met een mooi resultaat is 
afgerond: "Het is mooi geworden." 
burgemeester Pieter verhoeve 
memoreerde dat we op historische grond 
stonden: een cope waarop een stoom- 
machine werd gebouwd die touw sloeg 
en nu een mooie woonwijk is geworden. 
Hij toonde een folder die hij kort geleden 
kreeg en waar '… in touw' op stond en 
liet een flink aantal zegswijzen met touw 
erin passeren. "toen ik hier kwam stond 
hier het oudste familiebedrijf en nu staat 
er een prachtige nieuwe wijk." 
de burgemeester vertelde dat makelaar 
jan Meesters regelmatig in zijn periodiek 
schrijft over de woonproblemen in 
oudewater, waar hij zich goed bewust 
van is. Maar verhoeve weet ook dat dit 
een landelijk probleem is en toonde zich 
verheugd met deze nieuwe wijk met 
nieuwe huizen. "in 2015 sprak de 

burgemeester tegen mij", interrumpeerde 
saskia van der lee, "de hoop uit op 
nieuwe borelingen en ook dat is 
gerealiseerd." verhoeve reageerde 
ogenblikkelijk: "Gelukkig hebben we ook 
goede contacten met de ooievaar!"

Ondanks crisis doorgebouwd
wethouder walther kok liet weten dat  
de formele overdracht van projectontwik-
kelaar naar gemeente binnenkort zou 
plaatsvinden, maar daarvoor nog met de 

bewoners contact zou hebben om 
eventuele wensen aan te horen. Henk 
jan Hollander, de bedoelde projectont-
wikkelaar, herinnerde zich dat hij 12 jaar 
eerder hier was komen kijken en het als 
een bijzondere uitdaging beschouwde dit 
'pareltje' met enerzijds uitzicht en 
anderzijds een unieke beslotenheid te 
gaan ontwikkelen. "de contouren hebben 
we kunnen behouden. Met toestemming 
van de provincie hebben we buiten de 
rode lijnen gebouwd. er bleek nogal wat 
asbest aanwezig, funderingen moesten 
vernieuwd en vervuiling afgevoerd. 
de samenwerking met de familie van der 
lee, die veel geduld en begrip toonde, 
was bijzonder prettig: mooi rentmeester-
schap. ook de samenwerking met de 
toenmalige directeur van de touwfabriek, 
bernard de wit, verliep heel goed en niet 
te vergeten de verschillende wethouders, 

waaronder als eerste jan wouter van 
wijngaarden en ambtenaren van de 
gemeente. en net toen we begonnen 
met bouwen barstte de crisis los, maar 
we verkochten de lofts. we zijn telkens 
gewoon gaan bouwen en als we klaar 
waren bleken alle huizen gelukkig 
verkocht te zijn." "Het heeft even geduurd 
en ik wil dan ook een compliment geven 
aan de bewoners van het eerste uur  
die vrij lang ongetwijfeld enige hinder  
van de bouwwerkzaamheden hebben 
ondervonden."

Fotoboek, mozaïekbank en 
gevelteken
alle bewoners en andere betrokkenen 
kregen een werkelijk schitterend 
fotoboek met foto's van jaap de wit, een 
van onze stadsfotografen, liet saskia van 
der lee in haar slotwoord weten. uit een 

Het project de oude touwfabriek kwam ook tijdens de gemeenteraadsvergadering  
ter sprake die toevallig plaatsvond op dezelfde avond van de afsluiting van dat project. 
in zijn openingswoord verwelkomde burgemeester verhoeve bewoners van de oude 
touwfabriek die op de tribune hadden plaatsgenomen en vervolgde: “Mijnheer 
van wijngaarden, uw naam werd vanmiddag expliciet genoemd als een van de 
wethouders die getrokken heeft aan dit project en uiteindelijk heeft het ertoe geleid 
dat net buiten oudewater allerlei mensen prachtig wonen, maar het kan altijd beter.”
Met dat laatste doelde de burgemeester op vragen van de fractie van de 
onafhankelijken omtrent de openbare ruimte bij de oude touwfabriek ingediend 
hadden. Maar eerst overhandigde hij een exemplaar van het fotoboek aan  
jan wouter van wijngaarden.
de vragen van de onafhankelijken over het project aan wethouder walther kok 
kwamen enige tijd later aan bod. rené van den Hoogen merkte op dat de openbare 
ruimte in die wijk aan het verrommelen was en had begrepen dat er problemen waren 
rond de parkeerruimte. wethouder kok deelde mee dat de projectontwikkelaar en hij 
al over de overdracht gesproken hadden, dat daar in het verleden afspraken over 
waren gemaakt en dat met inachtneming van die afspraken alles netjes geregeld zou 
worden. en dat binnen zeer afzienbare tijd. Hij zou ook met de bewoners in gesprek 
gaan, alle punten op een rijtje zetten en met die punten rekening houden in de 
vervolgaanpak. Met de parkeerproblematiek lag het iets lastiger. in het verleden 
bleken er afspraken gemaakt, die nu eigenlijk voor te weinig parkeerplekken in de 
openbare ruimte zorgden, maar daarover zou de wethouder ook in gesprek gaan en 
wellicht nog een keer bij de raad aankloppen in verband met het financiële plaatje dat 
daar wellicht aan verbonden zou zijn. Het lijkt goed te komen. rené van den Hoogen 
toonde zich tevreden, maar zou wel een vinger aan de pols houden.

reeks van 1600 foto's koos zij er 120 en 
creëerde daarmee, samen met andere 
redactieleden (bedankt!) een bijzonder 
fraai boek. Mevrouw van der lee bracht 
de Coby-Feller-mozaïekbank, gemaakt 
door heel veel vrijwilligers in herinnering 
en liet Meta jaarsma aan het woord over 
het bijzondere gevelteken dat zij ontwierp 
en samen met Marja verkerk en Cock 
verkerk realiseerde op de muur van het 
voormalige ketelhuis, een rijksmonument, 
waar nu bas en jolanda wonen deze 
kregen uit handen van alfred blaauw de 
bijpassende oorkonde. burgemeester 
verhoeve, de drie wethouders en 
fotograaf jaap de wit, kregen de eerste 
exemplaren van het boek. Mevrouw 
saskia van der lee mag trots zijn op wat 
zij in gang gezet heeft en waar dat toe 
heeft geleid; een fraaie resultaat, 
afgesloten met bescheiden luister.

vervolg van de voorpagina

de boeren zijn het zat. Zij zien een 
toekomst voor zich waarin hun 
leefomgeving en werk drastisch 
verandert. Thea Reutten runt samen 
met haar ouders, zus en man  
‘Het beloken land’, in blokland 
Montfoort. Zij doet heel veel aan 
voorlichting over de natuur en de 
weidevogels en ziet een groot gevaar 
in het volplannen van weilanden met 
zonneweides en windmolens voor de 

energiebehoefte van de stad. ook is 
zij van mening dat de producten van 
de nederlandse boeren goed en veilig 
zijn. Zij gaat naar den Haag om het 
mensen te vertellen.
komen er straks nog wel mensen om te 
genieten van die veranderde weilanden 
of vinden zij het dan ook niet meer mooi. 
Peter van de brink, vicevoorzitter van de 
plaatselijke lto vraagt zich ook af of de 
burger wel weet wat hij/zij opoffert aan 
de groeiende drang naar luxe, recreatie 
en consumptie. ook hij is geschrokken 

van de plannen. Hij weet dat de 
veehouderij in nederland heel veel afval 
van de consumptie wegwerkt in veevoer.
de samenwerking in Haastrecht doet al 
vele jaren haar best de mensen ervan te 
overtuigen dat het platbranden van de 
oerwouden in Zuid-amerika niet voor de 
boeren wordt gedaan, maar voor de 
consument die in toenemende mate 
vegetarisch of veganistisch wil eten. 
die cosmetica gebruiken waarin het  
zit verwerkt en allerlei schoonmaak-
producten. in het veevoer gaat de 

schroot die overblijft na het maken van 
deze producten. bovendien komen er 
steeds meer bewijzen dat met name een 
veganistisch dieet niet gezond is en moet 
worden aangevuld met supplementen. 
ook de samenwerking gaat naar den 
Haag.
Maaike verwey, 100 melkkoeien langs 
de Goudse straatweg in oudewater, wil 
ook graag de mensen ervan overtuigen 
dat het opofferen van het platteland voor 
de energiebehoefte van de stad niet de 
juiste weg is. ook zij maakt tijd vrij om in 
den Haag de mensen te gaan vertellen 
over het belang van de voedselproductie 
in eigen land.
er zijn ook boeren die zo moe zijn van 
alle beschuldigingen die in hun richting 
worden geuit, dat zij niet meer naar  

den Haag gaan. Zij leggen het moede 
hoofd in de schoot, zien het niet meer 
zitten en weten dat alle protesten in de 
afgelopen dertig jaar niets hebben 
uitgehaald.
ondergetekende ziet dat in supermark-
ten, ook in Montfoort, heel veel 
ingevoerde producten uit het buitenland 
worden verkocht. bonen uit egypte, 
vlees uit ierland, fruit uit kenia enz. 
ik vraag mij af waarom de nederlander 
geen genoegen kan nemen met het 
goede, smakelijke eten dat in nederland 
wordt geproduceerd. Maar dan kom je 
aan de keuzevrijheid van de gemiddelde 
consument, die zich niet realiseert dat dit 
invoeren van luxe voedsel ook voor heel 
veel stikstof en Co2 uitstoot zorgt.
ook ik ga naar den Haag

Mevrouw saskia van der lee, laatste van de eeuwenoude dynastie van 
touwslagers is zeker ook emotioneel verbonden met de touwfabriek, en met  
het bouwproject op de plaats van de oude touwfabriek. samen met project-
ontwikkelaar Herk jan Hollander ontving zij iedereen die met het project 
de oude Touwfabriek te maken heeft en had. in een tijd van woningschaarste  
in oudewater is in een periode van 2012 tot heden, met toestemming van de 
provincie, buiten de rode lijntjes gebouwd en dit project heeft dus niet alleen  
een bijzonder fraai landschappelijk beeld opgeleverd maar ook nog bijna vijftig 
huizen in uiteenlopende typen, waar het goed wonen blijkt.  
daar mogen ze, met elkaar, best trots op zijn.

Burgemeester Pieter Verhoeve bewondert het boekwerk met foto’s van Jaap de Wit; 
ook deze foto is van hem.



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

Tentenfabriek Hage
(deel 2)

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:
Mevrouw Hage-van Eijk, Wil van der Heiden, 
Nel Algera-Benschop, Marijke Treur.

Tentensnijder Jan de Groot 
geconcentreerd aan het werk.

Gré Verdel is hier bezig met de bungalowtent die de naam ‘Taranta’ droeg. 
Zo had iedere tent zijn eigen naam. Gré is hier bezig een spie te naaien.
Op de achtergrond is nog een beetje zichtbaar dat Bets Lamers bezig is met 
de luifel.

De grote ruimte met links vooraan Bets Lamers, daarachter Dicky Vlasman, dan Tiny van de Berg en Ineke van de Kuy.
Rechts is met veel moeite nog Emmy van den Dool te herkennen.

Judith van de Berg maakt hier de tent af door er een slikrand aan te zetten.
Op de achtergrond Emmy van den Dool.

In 1970 trouwde Emmy en natuurlijk waren de collega’s aanwezig op de 
receptie. V.l.n.r. met het gezicht naar de camera: Mieke Benschop, 
Tiny van de Berg, Nel Benschop, Annie van de Heuvel, Riekie Bijsterveld 
en Marijke Treur.

De afwerkers (controleren en vouwen) waren Bas Vogel van de Lange 
Burchwal en Gert Vlasman van de Oost-IJsselkade.
Hier zijn Vlasman en Hennie Muis aan het vouwen.

Marijke Treur achter haar bureau. 
Links is nog de tekentafel te zien, 
waar Izaak Hage de ontwerpen 
voor zijn tenten maakte.

(93)

De vorige keer heb ik geschreven over de tentenfabriek Hage
in de Kapellestraat.
Deze keer wil ik het met u hebben over de mensen die er werkten.

De werkplek
De fabriek gaf werk aan zo’n 
twintig mensen die werkzaam waren 
in de grote ruimte van het gebouw.
Aan de kop had Jan de Groot zijn 
werkplek. Hij was de snijder. 
Jan sneed de stukken zeildoek uit, 
die van uitstekende kwaliteit waren, 
en die de naaisters daarna in elkaar 
moesten zetten. 
Mevrouw Hage kon zich als tent-
snijders ook nog Corrie van Velzen 
en Jopie Verwey herinneren.
Links en rechts van een grote tafel 
zaten de naaisters met hun machines. 
Ieder zette een speciaal gedeelte van 

de tent in elkaar. Het was een soort 
lopende band werk. De ene zette de 
stukken aan elkaar, de ander de 
ramen erin, een derde maakte de 
ritsen eraan. Ook moesten drukkers 
en slikranden aangebracht worden. 
Zo had ieder zijn eigen taak.
Nel Heij hield als cheffi n de 
werkzaamheden van de vrouwen in 
de gaten. Alles werd perfect 
afgewerkt met dubbele naden en 
verstevigingsbanden, zodat de tenten 
menige storm konden weerstaan.

Kantoortje
Vlak bij het opvouwlokaal bevond 
zich het kantoortje waar Izaak Hage 
zijn werk deed en Marijke Treur de 
administratie verzorgde. 
Zij berekende de weeklonen van alle 
werknemers en werkneemsters. 
Op een gegeven moment ging het 
bedrijf over op stukloon, dat naast 

Enkele namen van naaisters die in de loop der tijd
bij Hage hebben gewerkt:
Gré Verdel, Bets Lamers, Emmy van den Dool, Judith en Tiny van de Berg, 
Mieke Benschop, Nel Benschop, Dicky Vlasman, Alie en Jopie van Baren, 
Annie van de Heuvel, Co Hoogendoorn, Sjaan Spanenburg, Ineke van de Kuy 
en Riekie Bijsterveld.

het basisloon werd uitbetaald. 
Het uitrekenen wat iedereen had 
verdiend, was elke week weer een 
heel cijferwerk. Als dat klaar was en 
de loonstaat was ingevuld, ging 
Marijke naar de Amro-bank om het 
geld op te halen. Vrijdags kreeg dan 
ieder een loonzakje met loonstrook 
en cash geld. Verder deed Marijke 
de afdrachten aan de sociale 

voorzieningen en de belastingdienst, 
het opmaken en versturen van de 
verkoopfacturen, het betalen van de 
inkoopfacturen, het versturen van de 
aanmaningen, de afdrachten BTW, 
het aannemen van de telefoon enz.

Fijne sfeer op de werkvloer
Izaak Hage deed er alles aan om 
een fi jne werksfeer te creëren voor 
zijn personeel. In een advertentie in 
De IJsselbode, waarin ervaren 
naaisters en leerling naaisters 
gevraagd werden, lezen we o.a.:
‘Wij doen al het mogelijke om u de 
arbeid in ons bedrijf zo gezellig 
mogelijk te maken.
• Muziek bij het werk.
• Om de twee uur rustpauze, 

waaronder een kop koffi e wordt 
geserveerd.

• Hoog loon.
• Volledige sociale voorzieningen.
• Drie weken vakantie.’
Er werden ook daagjes uit 
georganiseerd naar o.a. Amsterdam 
en Oisterwijk en werknemers en hun 
partners werden een keer getrakteerd 
op een uitgebreid diner in restaurant 
Seelt. Met Sinterklaas werd er door 
de baas fl ink uitgepakt met voor ieder 
een mooi cadeau en een gezellige 
middag met hapjes en drankjes.
Hage was ook een groot voetbalfan 
en zo gebeurde het wel eens dat het 
personeel al om 3 uur naar huis 
mocht, omdat hij een belangrijke 
wedstrijd niet wilde missen. Ook kon 
Marijke zich nog herinneren dat het 
een keer bijzonder warm was en om 
2 uur ‘de tent’ gesloten werd. 
Met zijn allen gingen ze toen naar 
Schoonhoven om in de Lek te gaan 
zwemmen. Een mooie tijd waar de 
oud-medewerkers nog, na al die 
jaren, met plezier op terugkijken.
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Gezellige burendag bij 
Gemaal de Hooge Boezem
Burendag wordt ieder jaar op de 
4e zaterdag in september door 
Douwe Egberts en het Oranjefonds 
georganiseerd om contact tussen 
buurtgenoten te bevorderen. 
Zo organiseerde Gemaal De Hooge 
Boezem achter Haastrecht afgelopen 
zaterdag onder het motto 'Beter een 
goede buur dan een verre vriend' 
burendag. De buurtbewoners waren 
hiervoor uitgenodigd en zij werden 
door voorzitter Gerdien Tober 
verwelkomd en bijgepraat over 
enkele actuele zaken.
Gerdien Tober vertelde dat het 
poldermuseum steeds meer bezoekers 
mag ontvangen. Vorig jaar waren dat er 
4.000, waaronder 2.000 scholieren. 

Op zaterdag 19 oktober wordt tijdens de 
Museumnacht op de Boezem met 
medewerking van de Haastrechtse 
brandweer een waterlichtshow met 
muziek georganiseerd. Verheugd was de 
voorzitter over het feit dat in de zomer- 
maanden de poldermaquette geheel 
hersteld is. Jan van Vliet onthulde 
samen met de voorzitter het naambord. 
Nanko Dijkveld Stol vertelde vervolgens 
over de werking van de maquette en de 
waterhuishouding hoe de Hooge 
Boezem eeuwenlang functioneerde. 
Daarna was er een borrel met life 
muziek van Boys 'r Back. Het was een 
gezellige en onderhoudende 
bijeenkomst. De buurtbewoners hebben 
dit zeer gewaardeerd.

HAASTRECHT            VLIST

Anne de Hoop op haar gitaar.

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

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater

Arjan van der Eijk
De Echte Bakker
Haastrecht, Grote Haven 48, Tel (0182) 50 12 08 
Bergambacht, Hoofdstraat 64, Tel (0182) 35 07 47 
Gouda Goverwelle, Poldermolendreef 39, Tel (0182) 58 59 30

Wij hebben de beste
speculaasjes én
amandelspeculaasjesamandelspeculaasjesamandelspeculaasjes

zuid holland

kom proeven in 1 van onze winkels!

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 

0348-760100Hoogstraat 32 en 55, Haastrecht
www.woonspecialist.nl

vloer -en raamdecoratieDe Woonspecialist is hét adres voor: 

oktober woonmaandaanbieding:
10% KORTING
op alle raamdecoratie en gratis montage!

25 jaar Vrijwillige Hulpdienst 
voor Haastrecht en omgeving
Trouwe vrijwilligers helpen ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden
Op zaterdag 12 oktober is het precies 25 jaar geleden dat de Vrijwillige 
Hulpdienst Haastrecht e.o. van start is gegaan. Op initiatief van het Hapis 
(het Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking) is een 
enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag gegaan om de helpende hand te 
bieden. De doelstelling is het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen, 
zieken en andere hulpbehoevenden. Onder het motto 'HULP NODIG? VRAAG 
EROM' staat een team van trouwe vrijwilligers dag in dag uit klaar om gehoor te 
geven aan verzoeken om hulp.

Zwaai mee naar Truckrun Lopik
Zaterdagmiddag 5 oktober start om 14.00 uur de tweede editie van 
Truckrun Lopik. De Truckrun is het initiatief van lokale vervoerders uit Lopik 
en omgeving. Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking als 
bijrijder een geweldige middag te bezorgen.
De route start in het centrum van Lopik vanaf het Willem Alexanderplein en gaat via 
Cabauw, Schoonhoven, Vlist, Polsbroek, Polsbroekerdam, Benschop, IJsselstein, 
Lopikerkapel, Uitweg, weer terug naar Lopik-dorp.
De organisatie roept iedereen op tijdig langs de weg te staan om naar de bijrijders te 
zwaaien. De tijden staan weergegeven op de zwaaiborden langs de route.
Ook is er de mogelijkheid om op het Willem Alexander Plein de run live te bekijken 
op een groot beeldscherm. Op het plein zullen DJ The Great Remon en het 
Weteringkoor optreden.

Annette Bos (rechts)
en Wil Hogerwerf - Boere.

Voorzitter Annette Bos en secretaris 
Wil Hogerwerf - Boere vertellen dat de 
Vrijwillige Hulpdienst vanuit de 
diaconieën van de vier Haastrechtse 
kerken is voortgekomen. Zij hielpen 
destijds mensen die hulp nodig hadden. 
Vooral zij die mantelzorg moesten 
ontberen. Hapis heeft dit opgepakt en 
men is bij de kerken gaan lobbyen wie 
wil helpen. De hulpdienst is voor 
iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk. In de 
loop der jaren is de Hulpdienst uitgegroeid 
tot een begrip in Haastrecht en omgeving. 
Zeven vrijwilligers zijn al vanaf de 
oprichting actief.

Hulpvragen
Er zijn veel hulpvragen, waarbij de 
autoritjes naar zorginstellingen, huisarts, 
tandarts, therapeut, familiebezoek en 
dergelijke wel de hoofdmoot vormen. 
Verder bestaan de activiteiten uit 
bijvoorbeeld medicijnen ophalen, 
boodschappen doen, wandelen, de 
mantelzorger ontlasten of bijvoorbeeld 
een spelletje doen.
Het valt Annette op dat er tegenwoordig 
steeds meer gevraagd wordt om klusjes 
te doen. "Hierbij mag je denken aan een 
lamp of schilderijtjes ophangen, 
eenvoudig tuinwerk en dergelijke. Hierbij 
moeten we wel opletten dat het niet 
concurrerend voor de plaatselijke 
ondernemers mag zijn. Alle hulp is gratis, 
alleen voor vervoer per auto betaalt men 

een vast bedrag per rit/kilometer 
rechtstreeks aan de chauffeur. De laatste 
jaren is er ook steeds meer vraag om 
administratieve hulp."
In de loop der jaren is de hulpvraag 
aanzienlijk toegenomen. In 2014 is 328 
keer een beroep op een vrijwilliger 
gedaan, in 2016 638 keer en vorig jaar 
zelfs ruim 900 keer. Deze cijfers geven 
aan dat de Hulpdienst nog steeds nodig 
is en dat zij belangrijk werk doet.

Vrijwilligers
Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers die hun 
diensten aanbieden. Annette en 
Wil hebben wel zorgen dat door de 
vergrijzing van onze maatschappij dit 
aantal straks ontoereikend is. Zij zijn op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Men kan 
aangeven wanneer men beschikbaar is.
Er is een goede samenwerking met de 
gemeente en de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Krimpenerwaard-midden. 
Wil: "De hulpvragen worden ons 
voorgelegd of wij er een oplossing voor 
weten. Een aantal van onze vrijwilligers 
zijn bij SWOK-midden actief.
Het is belangrijk dat de vrijwilligers elkaar 
ontmoeten. Daarom wordt één keer per 
jaar een gezellige vrijwilligersavond 
georganiseerd. Meestal vindt deze plaats 
na een korte jaarvergadering.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester, 
aangevuld met drie coördinatrices. 

Zij praten in de bestuursvergaderingen 
mee. Zij kunnen daar de hulpvragen 
waar ze tegenaan lopen neerleggen en 
bespreekbaar maken.

Financiën
De Hulpdienst kan niet zonder fi nanciën. 
Vanuit de kerken krijgt zij een kleine 
bijdrage. Voorts maakt zij gebruik van de 
gemeentelijke subsidie en incidenteel 
krijgt men van de hulpvragers een 
bijdrage.
Op zaterdag 12 oktober wordt aan dit 
jubileum een feestelijk tintje gegeven. 
Van 16.00 tot 17.00 uur wordt er in 
de grote zaal van het Geref. 
Verenigingsgebouw aan de Hoogstraat 
een receptie gegeven. Aansluitend is er 
voor de genodigden een buffet.

door Cees Reichard

Het buitenconcert in de Overtuin 
Bisdom van Vliet in Haastrecht ging 
afgelopen zondagmorgen gewoon 
door ondanks het slechte weer met 
regen en wind. 
Vijf gitaristen van muziekdocent Kees 
Dullaart uit Lekkerkerk hadden zich 
laten inspireren door de foto's van de 
fototentoonstelling 'Op Afstand' die 
bij het groteiland te zien is.
Ook Kees Dullaart vertolkte een mooi 
lied. Het was de bedoeling dat zij voor de 
gekozen foto het lied op hun gitaar ten 
gehore zouden brengen. Door de weers-
omstandigheden ging dit niet en werd er 
onder een afdak van een kleine tent 
gemusiceerd. Wel liep men voor een 
uitleg van het lied even naar de foto. 
Zo vormden beeld en geluid tijdens dit 
concert één geheel. Een twintigtal 
bezoekers hebben van dit bijzondere 
concert van zes mooie liederen genoten.
De expositie 'Op Afstand' is nog tot en 
met 3 oktober te zien.

Nanko Dijkveld Stol informeert bij de maquette over onze waterhuishouding.

Bijzonder concert in de Overtuin
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Open dag

Dierenkliniek Benschop Oudewater 
stelt zaterdag 5 oktober haar 
deuren aan de Hekendorperweg 43 
in Oudewater open en viert deze 
open dag groots.

Voor alle fans van programma’s als Dr. 
Pol en dierenziekenhuis hart van Brabant 
de uitgelezen kans om eens zelf een 
kijkje achter de schermen te nemen. 
“Diergeneeskunde is veel meer dan een 
vaccinatie zetten of een wond laten 
hechten in de spoed” aldus dierenarts 
Vivianne van Leeuwen. “De moderne dierenarts is een partner in de zorg voor het dier 
van jong tot oud. We helpen je al met advies, nog voor je een dier gekocht hebt. 
We begeleiden het dier zijn leven lang om het dier zo gezond en gelukkig mogelijk te 
houden. Die zorg is heel breed en dat doen we samen met veel collega’s uit de 
diergeneeskundige zorg zoals fysiotherapeuten en hoefsmeden. Om te laten zien hoe 
dat bij ons in de praktijk gaat kun je het beste zelf komen kijken. Zo ontstond het plan 
de deuren eens goed open te zetten en er een feest van te maken.”
Op zaterdag 5 oktober zijn er de gehele middag feestelijke activiteiten, 
een mini-boerenmarkt en verschillende demo’s.
De dierenarts werkt altijd intensief samen met andere zorgverleners en bijvoorbeeld 
veehouders. Veel van hen zullen op deze dag laten zien wat ze voor dieren betekenen. 
Zo komt er een dierenfysiotherapeut die 5 minuten consulten verzorgt, is er een 
behendigheidsparcours van een hondentrainster, presentaties van een specialist 
kattengedrag, worden er demonstraties gegeven door een gebitsverzorger paard en 
hoefsmid, en zal de dierenambulance met een ambulance te zien zijn.

Ook voor kinderen is er veel te zien, te 
beleven en te doen. Er zijn ponyritjes, een 
springkussen, rodeostier, prijsvragen en 
een kleurwedstrijd, kinderen kunnen hun 
eigen knuffel laten onderzoeken en door 
de microscoop kijken. De praktijk is goed 
bereikbaar per fiets en auto. De open dag 
is gratis te bezoeken.
Dierenkliniek Benschop Oudewater, 
Hekendorperweg 43, 3421 VJ Oudewater
0348–563940      www.dkbo.nl

Een frisse wind door 
sterrenrestaurant De Burgemeester
Nadat eigenaren Sander en Anne Spruijt, De Burgemeester in 2016 overnamen 
van Bernard Tesink, hebben ze nu een frisse start genomen met een totaal 
vernieuwd restaurant. Van 4 augustus tot 9 september onderging Linschotens 
bekende sterrenrestaurant dan ook een totale metamorfose.
“We willen ons het restaurant graag helemaal eigen 
maken en uitstralen wat bij ons past. Zowel het restaurant, 
als de keuken en zelfs het terras moesten eraan geloven, 
alles werd vernieuwd. Het restaurant heeft een nieuwe 
look gekregen en er zijn twee private dining ruimtes 
gecreëerd”, aldus Sander. “Het nieuwe interieur heeft een 
moderne look en geeft ons de mogelijkheid om onze 
gasten de totaalbeleving te geven die wij wensen.”

Private dining
Over het oude terras is een serre geplaatst die in 
de zomer geopend kan worden, zodat u buiten 
kunt tafelen. Maar daarnaast kan de serre ook 
worden afgesloten, waardoor er een gezellige 
private dining ruimte ontstaat met plaats voor 
maximaal 24 gasten.

Naast de gezellige sfeer van de serre, kunnen gasten zich 
ook laten onderdompelen in ‘de wondere wereld van de 
wijn’. De nieuw ingerichte wijnkamer geeft plaats aan 
maximaal 8 gasten, die culinair kunnen genieten tussen 
de mooie wijnen van restaurant De Burgemeester.
Anne: “Ons perfectionisme, onze gedrevenheid en onze 
passie zijn de oorzaak van deze veranderingen.”

Ook de voordien kleine keuken benodigde een grondige 
renovatie. De nieuwe keuken is ‘de trots’ van chef Sander.

Er wordt gewerkt met betere apparatuur en er is 
meer ruimte ontstaan, wat dan weer zorgt voor 
een betere routing voor zowel de bediening als 
de keuken. Niet onbelangrijk, duurzaamheid is 
hét codewoord tijdens de verbouwingen. 
Chef-kok Sander en gastvrouw Anne kozen, met 
het oog op duurzaamheid, voor LED-verlichting, 
dubbele beglazing en voor elektriciteit in plaats 
van gas.

Raadhuisstraat 17, 3461 CW Linschoten
0348-414040   www.deburgemeester.nl

Arjan van der Eijk De Echte Bakker 
bakt de lekkerste speculaasjes en 
amandelspeculaasjes van Zuid-Holland!
De speculaasjes en amandelspeculaasjes van Arjan van der Eijk De Echte Bakker 
zijn tijdens een vakwedstrijd voor ambachtelijke (banket)bakkers op dinsdag 
24 september uitgeroepen tot de lekkerste van de provincie Zuid-Holland.
In het Congrescentrum Nieuwegein werden maar liefst 275 ambachtelijke bakkers-
producten gekeurd door een vakjury en een consumentenpanel. Deze wezen per 
provincie een winnaar aan in de categorieën gevuld speculaas, speculaasjes met 
amandelen en speculaasjes zonder amandelen. De speculaasjes zonder en de speculaasjes 
met amandelen van Echte Bakker Arjan van der Eijk kregen het hoogste gemiddelde 
cijfer en dus zijn zij de bakker van ‘De Lekkerste Speculaasjes en Amandel Speculaasjes 
van Zuid-Holland 2019’.
De jury was unaniem lovend over de smaak van de speculaasproducten van Echte 
Bakker Arjan van der Eijk. Naast smaak werd er door de vakjury ook gekeken naar vorm, 
model, kleur, bakaard, brosheid en aroma. De consumentenjury weegt naast smaak ook 
punten als uiterlijk, verpakking, uitstraling en de verkoopprijs mee.
Met duidelijke trots en een brede glimlach werd de award door de Arjan van der Eijk in 
ontvangst genomen. Als bakker is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor alle 
heerlijke producten in de winkel en dus ook voor speculaasproducten die ter keuring 
werden aangeboden. Hij reageert: “Meedoen aan wedstrijden is altijd spannend. Van de 
vakjury weet je ongeveer waar ze op letten, dat zijn net zulke vakmensen als wij. 
Van een consumentenpanel weet je minder goed wat je kan verwachten. Plus dat er 
natuurlijk nog een groot aantal collega-bakkers hun best doen om een winnend product 
in te leveren. Het niveau was dit jaar erg hoog, heb ik begrepen. Wij zijn dan ook enorm 
trots op ons kampioenschap.”

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Cosijnbrug glanst weer dankzij 
buurtbewoners door Aad Kuiper

op initiatief van sonja littooy kwamen op 
burendag heel wat mensen die in de buurt van 
de Cosijnbrug wonen bijeen om hem eens flink 
op te poetsen en het resultaat mag er wezen! 
Het was nog eens gezellig ook, op deze 
burendag; dat bleek wel uit de reacties van de 
hardwerkende ploeg buurtgenoten. en dat de 
actie op prijs werd gesteld bleek zonneklaar uit 
de reactie van heel veel passanten.
een dag of veertien geleden kwam sonja littooy  
op het idee om de brug en de meerpalen waar zij 
regelmatig tegenaan kijkt, tijdens burendag eens 
goed schoon te maken met een ploegje 
buurtgenoten. Ze belde Gerdine van de ven en 
samen hebben ze het plannetje verder uitgewerkt. 
wel hebben ze de gemeente en rijkswaterstaat  
nog geïnformeerd, maar niemand schijnt het 
schoonhouden van degelijke objecten in zijn 
portefeuille te hebben. de termijn voor enige 
financiële tegemoetkoming voor deze burendag 
bleek verstreken, maar toch hebben ze doorgezet. 
Gerdine: "we hebben schoonmaakbedrijf vergeer 
gebeld en die was bereid om voor niets de hoge 
delen schoon te maken. belangeloos heeft een van 
de medewerkers van dat bedrijf hier staan werken. 
Hij had er nog plezier in ook, want het was weer 
eens wat anders."
"Zelfs toen het begon te regen, ging hij gewoon 
door", voegt Gerdine eraan toe. "toevallig kon zo'n 
twee weken geleden de brug niet meer van op 
afstand bediend worden en toen hebben sonja en ik 
stad en land afgebeld en zijn van het kastje naar de 

muur gestuurd door verschillende gemeenten, 
rijkswaterstaat, een wethouder, een ambtenaar, 
maar het probleem werd niet opgelost. Het is 
trouwens een softwareprobleem dat nog steeds niet 
opgelost is. wij hebben toen maar voorgesteld om 
de brug dan met de hand te laten bedienen en dat is 
na een dag of twee dan ook in gang gezet." dat was 
voor de schoonmaakploeg trouwens een prettige 
bijkomstigheid, want nu kon de brugwachter op 
stille momenten de brug even dicht doen, zodat er 
op verschillende, anders onbereikbare, plekken kon 
worden gesopt. die keren hebben we aan een 
aantal automobilisten gevraagd of ze het erg vonden 
eventjes om te rijden en daar bleek niemand 
bezwaar tegen te hebben: "iedereen vond het een 
geweldig goed idee om die smerige brug eens een 
goede wasbeurt te geven."
en, terwijl op de oudeambachtenmarkt 'Papekop 
zingt weer' van zich laat horen, otto beaujon tinnen 
soldaatjes staat te gieten, iemand in de buurt van 
het touwmuseum allemansendjes zit te knopen - 
allemansendjes? - nog veel en veel meer handwerk 
wordt verricht en ook van meer muziek te genieten 
valt - maar daar leest u elders in deze krant meer 
over -, zijn de buurtbewoners van de Cosijnbrug nog 
steeds hard aan het poetsen, schrobben, krabben 
en allerlei andere noodzakelijk activiteiten om de 
brug weer te laten glimmen. sonja littooy toont 
zich tevreden: wat wordt dit goed; en we hebben 
nog mooi weer ook!"
"Met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen", 
roept Gerdine van de ven nog even.

Taalcafé in Oudewater
op maandag 7 oktober is er vanaf 19.30 uur weer 'taalcafé' voor taalvragers  
én taalmaatjes in het Cultuurhuis in oudewater.  
dit keer een informele avond met spelletjes en gesprekken aan de ronde tafel.
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Afvalkalender oktober 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. 
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

wk ma di wo do vr za zo

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 1 2 3

Oud papier 
en karton Restafval Groente-, fruit- 

en tuinafval
Plastic, metaal 

en drankenkartons Snoeiafval

Veilig buitenspelen
Speeltoestellen van 
inwoners niet langer 
in openbare ruimte
Regelmatig zien we dat bewoners een speeltoestel, 
bijvoorbeeld een trampoline, bijplaatsen in één van 
onze gemeentelijke speelplaatsen of in de openbare 
ruimte. Dit is echter niet toegestaan. De reden is dat 
deze speeltoestellen niet zijn gekeurd. De gemeente 
kan daarom de veiligheid niet garanderen, maar wél 
aansprakelijk worden gesteld wanneer het misgaat. 
Daarom gaat de gemeente er vanaf nu op toezien dat 
de speeltoestellen worden weggehaald.

Veiligheid en aansprakelijkheid
Gemeente is verantwoordelijk voor de speeltoestellen die 
in de openbare ruimte staan, ook als die eigendom van 
anderen zijn.
Wethouder Ten Hagen: “Wij begrijpen dat het leuk is om 
op een mooie dag extra speeltoestellen op straat of in de 
speeltuin te plaatsen, zodat iedereen in buurt nog fijner 
kan spelen. Toch vragen we begrip om dit niet te doen in 
verband met veiligheid en onze aansprakelijkheid. Als er 
een behoefte in een wijk is aan extra speelmogelijkheden, 
dan gaan we daarover graag met bewoners in gesprek.”
Komend jaar start de gemeente met het opstellen van 
een nieuw speelbeleid. Bewoners krijgen daarin 
gelegenheid hun eigen inbreng te geven.

Gemeentewerf
Binnenkort start de gemeente met de controle. 
Als bekend is van wie een toestel is, dan worden de 
betreffende inwoners persoonlijk geïnformeerd met het 
verzoek het toestel weg te halen. Wordt dat niet gedaan, 

Zo kan het ook
Inwoners rondom de Schepenerstraat wilden graag 
meer speelgelegenheid in hun buurt. In eerste instantie 
plaatsten zij eigen speeltoestellen in de openbare 
ruimte, waaronder een trampoline en schommel. 
Dat mocht niet, kregen zij te horen van de gemeente.
Na enige strubbelingen in het begin zijn gemeente en 
bewoners goed in gesprek geraakt. Gekeken is naar 
wat precies de wens is en wat de mogelijkheden zijn. 
Hierbij is een voorsprong genomen op het nieuw te 
ontwikkelen speelbeleid. Met als uitkomst: een 
verbetering van het speelterrein Schepenenstraat.
Bewoners hadden veel invloed in dit proces en helpen 
mee met de aanleg.
Een prachtig voorbeeld van krachtenbundeling.

dan haalt de gemeente enkele weken later het toestel weg. 
De eigenaar kan zijn of haar speeltoestel vervolgens nog 
binnen zes weken ophalen op de gemeentewerf.
Als gemeente blijven we in de toekomst controleren of er 
particuliere speeltoestellen staan in de openbare ruimte.

Veilig buitenspelen vinden wij belangrijk  
en veilige speelplaatsen dragen daaraan bij.

Geen reisdocument 
aanvragen op 
maandag 14 oktober
In verband met het vervangen van apparatuur kunnen  
er op maandag 14 oktober geen paspoorten en 
identiteitskaarten aangevraagd worden. Er kunnen deze 
dag wel rijbewijzen en uittreksels aangevraagd worden.
Check op tijd de geldigheid van uw paspoort en 
identiteitskaart.
Verloopt uw reisdocument? Maak dan een afspraak via 
0348-476400 of via onze website www.montfoort.nl.

Do 3 Ronde tafel in ‘t kruispunt
‘Kerken en het gemeentebestuur’

 Nieuwe zandweg 16, Linschoten
 20:00 - 21:30
Za 5 Nationale Veldrit
 Stadspark
 11:00 - 15:00
Za 5 T in het Atelier
en zo 6 Het Kunstenaars Collectief
 Klaverpad 6, Montfoort
‘ 12:00 - 17:00
Zo 6 Oktoberpret in het park
 STAM - Stadspark Montfoort
 11:00 - 18:00
Za 12 Pullen op de Plaats
 STAM - De Plaats, Montfoort
 16:00 - 01:00
Za 12 Cabaretpoel ‘Vier keer leuk’ 
 Cultureel Montfoort 

Zalencentrum St. Joseph
 20:00 - 22:30
Ma 14 Aanschuifdiner in Linschoten
 SWOM - Cultuurhuis de brede vaart
 18:00 - 21:00
Do 17 Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Do 17 Oud Montfoort
 Cultureel Montfoort 

Zalencentrum St. Joseph
 19:00 - 22:00
Wo 25 HapSnapmaaltijd
 St. WegWijs Montfoort-Linschoten
 De Rank, Verlengde Hoogstraat 26
 18:30 - 20:30

 @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 OKTOBER

Op dinsdag 24 september jl.  
is de aanneemovereenkomst  
voor de nieuwe brandweerkazerne 
Montfoort getekend door wethouder  
Ivo ten Hagen en de heer Moors 
van bouwbedrijf Vaessen.
Met het ondertekenen van de 
aanneemovereenkomst kan er 
begin oktober gestart worden  
met de sloop van het oude pand 
en aansluitend de realisatie van  
een nieuwe kazerne.

Aanleiding
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU),  
de brandweer en gemeente Montfoort 
zetten zich samen in om een nieuwe 
brandweerkazerne te realiseren.
De huidige kazerne Montfoort 
dateert uit 1968 en voldoet niet  
aan de huidige wettelijke en  
brandweertechnische eisen.
Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad heeft 
besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw 
van een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie 
aan de Anne Franklaan 16.

Start bouw
De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond. De laatste onderzoeken zijn voltooid en de 
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend.
Dat betekent dat begin oktober 2019 de sloop van de 
huidige kazerne van start gaat. Direct aansluitend begint 
de aannemer met de bouw van de nieuwe kazerne welke 
voor de zomer van 2020 gereed moet zijn.

Tijdelijke huisvesting brandweer
Brandweer Montfoort speelt een belangrijke rol in het 
veilig houden van onze gemeente. Omdat de nieuwe 
kazerne gebouwd wordt op de locatie waar de brandweer 
nu ook zit, verhuist het korps tijdelijk naar een ander 
onderkomen aan de Heeswijk.
Komende zaterdag 28 september neemt de brandweer 
zijn intrek in het pand. Naar verwachting verhuist de 
brandweer in de zomer van 2020 terug naar het nieuwe 
pand aan de Anne Franklaan.

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

Aanneemovereenkomst nieuwe 
brandweerkazerne Montfoort getekend
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
•	 De	kleine	commissie	 
(overleg	met	de	rayonarchitect)	 
is	op	30	september	2019	in	het	
stadhuis	van	Montfoort.

•	 De	eerst	volgende	openbare	
commissievergadering	is	op	
9	oktober	2019	in	het	stadhuis	 
van	Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 23-09-2019	 Z/19/150024
	 Hoogstraat	6	in	Montfoort 

Het doorbreken van 
twee	binnenmuren.

•	 23-09-2019	 Z/19/150686
	 Esdoornstraat	1	in	Linschoten 
Vernieuwen	erfscheiding	en	
aanbouw	schuur.

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen	de	onderstaande	besluiten	
kunnen	belanghebbenden	binnen	 
zes	weken	nadat	de	beschikking	is	
verzonden	een	bezwaarschrift	
indienen	bij	burgemeester	en	
wethouders.	Vindt	u	dat	de	uitvoering	
van	het	besluit	onevenredig	nadelig	is	
voor	u,	dan	kunt	u	naast	een	
bezwaarschrift	om	een	voorlopige	
voorziening	vragen	bij	de	 
Rechtbank	Midden-Nederland,	
Afdeling	bestuursrecht,	o.v.v.	
voorlopige	voorzieningen,	 
Postbus	16005,	3500	DA	Utrecht.	
Als	u	de	besluiten	in	wilt	zien	kunt	u	
hiervoor	een	afspraak	maken	met	de	
bouwbalie	via	www.montfoort.nl	 
of	tel:	0348-476400.

Besluit buiten behandeling laten 
aanvraag
•	 23-09-2019	 Z/19/143657
	 Keizerstraat	25,	Havenstraat	16 
en	18	in	Montfoort 
Het	realiseren	van	een	appartement	
op	de	2e	verdieping.

Verleende omgevingsvergunning
•	 25-09-2019	 Z/18/120448
	 Steenovenweg	14	en	14a	 
in	Montfoort 
Het	oprichten	van	een	loods,	kantoor	
en	bedrijfswoning	ten	behoeve	van	
een	autoschadeherstelbedrijf.

Overig
Verkeersbesluit vaststellen 
parkeergelegenheid 
laadvoorziening voor  
elektrische voertuigen
-	 Het	toewijzen	van	een	
parkeergelegenheid	voor	het	
opladen	van	elektrische	voertuigen	
aan	de	Veldzichtlaan	in	Linschoten,	
op	het	parkeerterrein	tegenover	
nummer	25	door	het	plaatsen	van	
verkeersbord	E4	van	Bijlage	I	van	
het	RVV	1990	met	tekstbord	
‘opladen	elektrische	voertuigen’.

Bezwaar en Beroep
Op	grond	van	artikel	7:1	van	de	Awb	
kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	
weken	na	de	dag	van	bekendmaking	
tegen	dit	verkeersbesluit	schriftelijk	
een	bezwaarschrift	indienen	bij	
burgemeester	en	wethouders	van	
Montfoort,	Postbus	41,	3417	ZG	
Montfoort.
Het	bezwaarschrift	moet	worden	
ondertekend	en	dient	in	ieder	geval	te	
bevatten:	de	naam	en	het	adres	van	
de	indiener;	de	dagtekening;	een	
omschrijving	van	het	besluit	
waartegen	het	bezwaar	is	gericht;	 
de	motieven	achter	het	bezwaar.
Verzoek om een  
Voorlopige Voorziening
Het	indienen	van	een	bezwaarschrift	
heeft	geen	schorsende	werking.	

In	geval	van	onverwijlde	spoed	kunt	u	
bij	de	voorzieningenrechter	een	
voorlopige	voorziening	aanvragen.	
Een	verzoek	tot	een	voorlopige	
voorziening	kunt	u	indienen	bij	de	
rechtbank	Midden-Nederland,	afdeling	
bestuursrecht,	onder	vermelding	van	
voorlopige	voorziening,	 
Postbus	16005,	3500	DA	Utrecht.	
Voor	de	behandeling	van	het	verzoek	
wordt	griffierecht	geheven.

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

Evenementenvergunning
-	 Lustrumconcert	Linfano,	
9	november	2019,	 
de	Vaart	in	Linschoten, 
verzonden	18	september	2019

Standplaatsvergunning
-	 Bakkerij	t	Stoepje,	vrijdagochtend,	
Onder	de	Boompjes	Montfoort,	
verzonden	23	september	2019;

-	 Bakkerij	‘t	Stoepje,	vrijdagmiddag,	
Jacob	Barneveldstraat	Linschoten,	
verzonden	23	september	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,	1	oktober	2019
Burgemeester	en	wethouders 
van	Montfoort,
De	secretaris, 
M.H.	van	der	Veer
De	burgemeester, 
mr.	P.J.	van	Hartskamp-de	Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

De afgelopen periode is de participatieraad Montfoort flink bezig geweest met een zoektocht naar een nieuwe 
toekomstbestendige vorm om hun taak, het college gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid op het  
gebied van Jeugd, Wmo en Werk en inkomen (het sociale domein), goed te kunnen blijven uitvoeren.
Dat heeft geleid tot een aantal nieuwe leden, een naamswijziging en vooral een ander manier van werken. 
Het komende jaar zal al werkende weg een nieuwe werkwijze worden ingezet.

Participatieraad is nu Adviesraad Sociaal Domein!

Zo is er op woensdagavond 9 oktober in het  
Huis van Montfoort een eerste netwerkbijeenkomst, 
met als thema ‘Verhalen en ervaringen doen ertoe!’
Met	deze	avond	onderzoeken	we	hoe	ervaringen	en	
verhalen	bij	kunnen	dragen	aan	zoveel	mogelijk	
‘meedoen’	voor	zoveel	mogelijk	inwoners. 

meegedaan	aan	bijeenkomsten	over	een	andere	vorm	
van	advies	aan	college	en	gemeenteraad.
Wilt	u	meepraten	over	het	sociale	domein? 
Bent	u	geïnteresseerd	om	mee	te	doen	in	de	Adviesraad	
Sociaal	Domein	of	wilt	u	iets	kwijt	over	uw	ervaringen	met	
het	lokale	sociale	domein?
Geïnteresseerd voor deze avond?
De	voorzitter	van	de	Adviesraad	Sociaal	Domein	
Montfoort	staat	u	graag	te	woord:	 
Judy	Alkema,	06-54207207.

Want	dat	is	één	van	de	belangrijkste	doelstellingen	van	
het	gemeentelijke	beleid;	dat	iedereen	zo	optimaal	
mogelijk	mee	kan	doen	in	de	samenleving.
Voor	deze	bijeenkomst	is	een	aantal	vertegenwoordigers	
van	lokale	instellingen,	vrijwilligers	en	sleutelfiguren	
uitgenodigd.	Een	aantal	daarvan	heeft	eerder	

vanaf 11.00 uur staat de ukkies-hoek 
klaar met onder andere een ballenbak. 
vanaf 12.00 uur zijn ook de grotere 
kinderen welkom! kinderen betalen  
5 euro entree en mogen de gehele dag 
springen, klimmen en klauteren. ouders 
mogen gratis het terrein betreden.
terwijl de kinderen genieten van de 
springkussens kunnen de ouders 
bijkletsen, een pul bier drinken en 
genieten van de optredens van 
verschillende dweilorkesten. bij goed 
weer zullen die door het park ‘dweilen’. 
bij minder weer spelen de orkesten in  
de tent. rond 17.30 uur is er een grote 

vervolg van de voorpagina

op voorhand waren veel kraampjes al 
binnen opgesteld en ook fanfare linfano 
had zich voor het concert in de brede 
vaart geposteerd. de kenners konden 
weer horen hoeveel kwaliteit linfano 
heeft. de niet-kenners vonden de muziek 
gewoon erg mooi. noemenswaardig is 
de hoeveelheid jeugd die inmiddels naar 
het orkest is doorgestroomd. Het is een 
mooie mix van leden die al lang 
(sommigen al sinds de oprichting 55 jaar 
geleden) en sinds een paar jaar lid zijn. 
typerend voor de aanwas en kwaliteit 
was het stuk waarbij twee meiden op 
fietsbellen mee musiceerden.  
Had je wel diploma a- en b voor nodig!! 
later traden ook het leerlingenorkest van 
Muziekvereniging linfano, attitude 54 
en het dweilorkest de Hoetetoeters uit 
ijsselstein nog op.

vervolg van de voorpagina daarnaast was er een inspirerende 
markt, kon er geschminkt worden, 
rondgereden in het eerder genoemde 
kindertreintje en konden de kinderen aan 
de slag met t-shirts beschilderen. 
de kraampjes met diverse lekkernijen 
ontbraken natuurlijk niet. de calorieën 
konden er weer af door mee te badmin- 
tonnen met raP, korfballen met luno, 
koersballen of op klompen te dansen.
om 13:00 uur stond er nog een nog  
een bijzondere activiteit gepland. 
Het ‘doeMeeHuis linschoten’ werd 
geopend door wethouder jocko rensen 
en directrice Marie josé Hermans van de 
swoM. Het werd nog spannend voor de 
swoM organisatie omdat de wethouder 
er om 13.00 uur nog niet was. 
Maar tijdens het bellen kwam hij toch 
aangesneld. voordeel was dat het om 
13.05 uur wel droog was. Goed getimed 
dus. de openingsactie paste prima op de 
burendag natuurlijk. burendag is bedoeld 

finale met een gezamenlijk optreden van 
alle dweilorkesten. kijk voor informatie 
op http://oktoberfest.onsgenoegen-
montfoort.nl

Licht op Kunst met Licht
de open atelierdagen 'T in het 
Atelier' bij Montfoorts Kunstenaars 
Collectief op 5 en 6 oktober staan 
dit keer in het teken van het thema 
'licht'. licht op Kunst en licht in 
Kunst maakt Kunstlicht.
een expositie vol kunstwerken in het 
thema 'licht' en installaties met 'licht', 
lichte ateliers waar de kunstenaars hun 
werk toelichten, aan het werk zijn en 
informatie geven, ongedwongen -met 
thee en koffie- genieten van het weidse 
uitzicht, kunstenaars en kunstlief-
hebbers ontmoeten en vooral kunst 
ervaren. Met licht. op zaterdagmiddag 
zal het muziek duo 'elusive' daarbij het 
geheel oplichten met hun live muziek.
dit alles is vrij te bezoeken op zaterdag 
5 oktober en zondag 6 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur aan klaverpad 6 
in Montfoort.

om de samenhang in de buurt te 
vergroten. ‘buurten’ worden leuker, 
socialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzetten voor 
de buurt. Het ‘doeMeeHuis’ heeft dat 
doel ook. Het is een plek waar iedereen 
welkom is. welkom voor een kopje koffie 
of thee. een plek waar mensen hun 
verhaal kunnen doen, advies kunnen 
vragen en waar je mee kan doen aan een 
activiteit. Het is een makkelijke manier 
om in contact te komen met andere 
inwoners van linschoten.
de openingstijden zijn voor de korte 
termijn maandag van 09:30 tot 12:30 
uur en dinsdag van 09:00 tot 12:00 uur 
(naaiatelier). als er genoeg interesse is 
zal het doeMeeHuis vaker open zijn.
al met al was de burendag weer een 
geslaagde dag. ook al was het niet 
tropisch. Misschien volgend jaar.  
drie keer is scheepsrecht.

Ontmoet elkaar bij Linn
linn ontMoet jou op haar 
Goodfeelinn avond op woensdag 
16 oktober! Het thema is 'vriendschap' 
en er zijn verschillende leuke workshops. 
Het wordt een mooie avond met veel 
ruimte voor gezelligheid en creativiteit. 
we starten om 20.00 uur en de 
activiteit duurt tot 22.00 uur. locatie is 
in de brede vaart en de toegang is 
gratis. Geef jezelf en je vriendin op via  
linnontmoet@gmail.com

Linschotense kunstroute 
de kunstroute krijgt in 2020 (15 en 
16 mei) een feestelijk italiaans tintje!  
Het thema 'la torre Pendente' eert  
onze eigen scheve kerktoren en verwijst 
naar het icoon van Pisa. 
op woensdag 16 oktober is er  
vanaf 20.00 uur een infoavond  
in huistheater 'de Wilde Weg'.  
laat je inspireren en kom langs

Zondagmiddag was een echte Franse 
beleving in het sint joseph. 

juliette Greco en haar vele ontmoetingen 
met beroemde chansonniers.  
diana vertelde over het leven van de artiest 
en de inhoud van het lied, waarvan zij 
een geweldige vertolking gaf in perfect 
Frans en met een heel mooie mimiek. 
na de pauze begon zij met een vertolking 
van 'Het dorp' van wim sonneveld en 
gaf zij nog meer voorbeelden van 
nederlandse muziek waarvan de 
oorsprong het Franse chanson is.
een sfeervolle theatervoorstelling, met 
muziek, gesproken woord en beeld uit 
het Parijs van net na de oorlog tot 
heden. werken van onder andere brel, 
brassens, en aznavour. de beelden in de 
voorstelling waren van ruben Maalman. 
regie Piet van der Pas.

Verrassende middag op z'n Frans
de voorstelling 'Tout finit par des 
Chansons' (alles eindigt met een lied), 
apart en boeiend. Het optreden van 
het duo ( diana van der bent en Paul 
den bakker) was een aangename 
ervaring, waarbij het publiek kon 
genieten van de heldere stem van 
diana en het uitstekende gitaarspel 
van Paul.
de voorstelling gaat over de hoogtijdagen 
van het Franse chanson met als 
bakermat de Parijse wijk saint-Germain-
des-Prés. alle muziek vertelt een verhaal 
en heeft de kracht mensen te raken, 
ongeacht het genre, taal of achtergrond.
diana nam ons mee in het leven van 
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De polderwandelingen  
Montfoort beginnen weer
Zondag 6 oktober start het nieuwe 
wandelseizoen, waarbij men eenmaal 
per maand op zondag door de 
polders wandelt. de eerste wandeling 
start buiten Montfoort en wel in 
Haastrecht.
voor dit seizoen heeft de 
Polderwandelclub Montfoort zeven 
wandeltochten uitgezet, waarvan één 
wandeling in Montfoort en de overige 
zes buiten Montfoort. deze duren 
meestal 2½ tot 3 ½ uur en om exact 
11.00 uur wordt er vertrokken.
Het deelnemen aan de wandelingen is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
iedereen loopt mee op eigen risico.
Het uitgewerkte programma is te 

Het is nu volop herfst, maar over een paar maanden is het alweer Kerst. Theaterkoor 
Marcello gaat dan ook al beginnen met het instuderen van het kerstrepertoire! 
Er staan inmiddels al wat leuke optredens gepland in december. Het koor zingt 
bekende, maar ook minder voor de hand liggende kerstliedjes, naast uiteraard hun 
reguliere repertoire. Dit varieert van Nederlandse evergreens tot musical klassiekers 
en alles wat daar tussen zit.

Open repetitie Theaterkoor Marcello
lijkt je het wat om te zingen in een gezellig koor? op dinsdag 8 oktober is er 
een open repetitie vanaf 19.30 uur in kbs de Howiblo, g. van damstraat 83a.
een goede gelegenheid om eens te komen luisteren, mee te zingen en de sfeer te 
proeven. ervaring is niet het belangrijkste, enthousiasme wel!
aanmelden voor het bijwonen van de open repetitie kan per mail: 
verenigingtheaterkoormarcello@gmail.com of via de site www.theaterkoormarcello.nl

Open Dag bij dierenhulpverlening
een kijkje nemen bij de dierenarts of in de dierenambulance, asieldieren 
ontmoeten of zelf aan de slag gaan met gezonde dierensnacks maken: 
het kan tijdens de open dag! in het kader van Werelddierendag 2019 
openen dierenasiel reijerscop en diergezondheidscentrum de limes op 
zaterdag 5 oktober namelijk hun deuren voor álle dierenliefhebbers. 
iedereen is dan tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom op de 
reijerscopse overgang 3 en 5, 3481 lZ Harmelen
Maar wat te verwachten? tijdens de open dag worden tal van gezellige en 
leerzame activiteiten georganiseerd voor jong én oud. altijd al nieuwsgierig 
geweest naar de dieren in het dierenasiel? dan mag je deze dag zeker niet missen. 
onze katten, honden, konijnen en vogels staan namelijk in opperste paraatheid 
om jou te ontmoeten. ook kun je de dierenarts op de voet volgen richting de 
operatiekamer om het fijne te weten te komen over echo’s en röntgenfoto’s bij 
dieren. toch liever zelf aan de slag? ook hiervoor ben je op de open dag aan het 
juiste adres: samen met onze vrijwilligers kun je je eigen speeltjes en snacks maken 
voor jouw huisdier. 
een open dag is natuurlijk niet compleet zonder een paar bijzondere gasten: 
daarom kun je dit jaar een kattentrim demonstratie bijwonen, een ballonnenclown 
die dierenfiguren maakt en staan onze vrijwilligers voor je klaar om al jouw vragen 
te beantwoorden en je in geuren en kleuren te vertellen over het werk wat zij 
doen. Mocht dit niet interessant genoeg zijn voor de kleintjes onder ons, dan 
kunnen zij altijd nog meedoen met een leerzame speurtocht door het asiel, 
geschminkt worden door een van onze grimeurs of hun laatste energie 
wegspringen in het springkussen. kortom, genoeg redenen om op 5 oktober een 
bezoek te brengen aan de open dag in Harmelen. Zien we jou daar?
Meer info: www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Thema-avond over gamen
gamen is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de 
culturele context waarin wij leven, niet alleen als middel  
tot vermaak, maar ook als tool om te informeren en te 
onderwijzen. tegelijkertijd kunnen games vragen oproepen. 
daarom organiseert de Hervormde gemeente van 
linschoten op donderdag 10 oktober een thema-avond 
over dit onderwerp vanaf 19.30 uur in verenigingsgebouw 
de Wingerd, kerkplein 7 in linschoten.
Hiervoor hebben zij kenner en ervaringsdeskundige dr. Frank 
bosman uitgenodigd. Hij is als theoloog verbonden aan de 
tilburg university en doet onderzoek naar het thema gamen in 

Open ochtend  
Hospice Woerden
op zaterdag 5 oktober is er van 10.00 
tot 12.00 uur een open ochtend bij 
hospice de Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 
14 te woerden. iedereen die belang-
stelling heeft voor het vrijwilligerswerk in 
het hospice en/of bij terminaal zieke 
mensen in de thuissituatie, of die zich wil 
laten informeren over de zorgmogelijk-
heden is van harte welkom op deze 
ochtend. aanmelden is niet nodig.  
Meer info zie www.demantelmeeuw.nl 

Gevonden dieren
MontFoort
ijsselveld - kat. Grijs cypers met wit.
oudewater
ruige weide - asielnaam Ziva; Poes, 
13-08-2017. bruin/zwart met witte 
pootjes.
Goudse straatweg - Poes. rood met wit, 
linker voorpoot aan de binnenkant een rode 
vlek, links achter op de hak een rode vlek.

OBS De Hobbitstee
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dieren

g
e
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onden 0348-414242

verkrijgen bij landwinkel doruvael, 
blokland 95 in Montfoort en bij boon's 
Markt, laan van rapijnen 27 te 
linschoten. Hierin staan de data, verza-
melpunten en contactpersonen vermeld.
de wandelingen zijn niet geschikt voor 
wandelaars met honden, want er wordt 
vaak door weilanden en over niet 
openbare terreinen gelopen. in verband 
met weidevogels zijn honden daar niet 
welkom.
voor meer informatie kunt u een van de 
volgende nummer bellen: 
06-52244602, 06-17495051, 
06-44706846, 06-47604713, 
06-12650009 of 06-51961341.relatie tot religie. Hij kan er veel over vertellen, geeft regelmatig 

lezingen over de ins en outs van gamen en schreef er boeken 
over. op de thema-avond hoopt dr. bosman de aanwezigen te 
informeren over de wereld van de games; wat gebeurt er in 
games, wat zijn evt. de gevaren, welke richtlijnen zijn er te 
geven aan ouders, welke spellen zijn wel/niet aan te raden, 
waar dreigt de verslaving?  
natuurlijk is er ook gelegenheid eigen vragen te stellen.
belangstellenden vanaf 12 jaar die meer over het onderwerp 
willen weten, zijn welkom.
Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden.



SPV - Moordrecht 4-1
In de 4e klasse C zijn de 
kaarten nog niet geschud. 
Door de diverse overgangen 
van het zondag- naar het 
zaterdagvoetbal, komen teams tegen elkaar 
in het veld die weinig of geen gezamenlijke 
geschiedenis kunnen schrijven. De kennis 
van de onderlinge sterkte is dan ook gering 
en kan leiden tot verrassende uitslagen. 
Moordrecht, de tegenstander van de 
voorbije zaterdag, speelt al voor het tweede 
seizoen op zaterdag, maar verenigingen als 
bijvoorbeeld Haastrecht, Stolwijk, Cabauw, 
GSV en Gouderak debuteren dit jaar. 
Dat staat voor leuke onderlinge 
confrontaties en ouderwetse rivaliteit.
SPV kende tegen de Moordrechtenaren een 
matige start. Binnen twee minuten lag de 
bal al tegen de Polsbroekse touwen; 0-1. 
SPV werd er door wakker geschud en uit 
een voorzet van Rens Wiltenburg liet 
Sander Koolwijk de gelijkmaker op het 
elektronisch scorebord zetten; 1-1. Nog 
voor de thee veranderde Jesse van Buuren 
met een schot de eerste 1 in een 2 ; 2-1.
Die voorsprong werd na de hervatting 
gekoesterd. Moordrecht drong nog even 
aan en doelman Jeroen Both moest zich 
even laten gelden, maar toen Lex van 
Mourik de derde treffer liet aantekenen, 
was de wedstrijd in feite gespeeld en legde 
de Moordrechtenaren zich bij de feiten 
neer. Sander Koolwijk tenslotte bepaalde 
de eindstand op 4-1.

Linschoten - Zwammerdam 2-5
Zwammerdam heeft de drie punten mee naar huis genomen, maar de 
thuisploeg creëerde over de gehele wedstrijd genomen praktisch evenveel 
doelrijpe kansen als de bezoekers. Na twintig seconden voetbal keek 
Linschoten al tegen een 0-1 achterstand aan door een eigen doelpunt na een scherpe 
voorzet. Nu eens scheen de zon, dan was er weer een regenbui. Zo ging het in de wedstrijd 
ook. Linschoten kwam na deze vroege tegenvaller maar liefst drie keer vrij voor keeper Pfaff, 
die zou uitgroeien tot uitblinker van het duel en zijn doel schoon hield. Niets lukte de 
rood-witten in de afronding. Bij Zwammerdam speelde Jansze een behoorlijke hoofdrol, 
want hij was betrokken bij de volgende drie doelpunten. Eerst een prima voorzet op Kremer, 
die in de 18e minuut de 0-2 inkopte. In de 27e minuut schoot Jansze zelf raak, 0-3. Even 
daarna, in de 34e minuut gooide Jansze laks in en Linschoten strafte deze actie af met 1-3. 
Daarna kreeg de thuisploeg nog eens een kans voor open doel, maar ook deze werd gemist. 
In de 41e minuut zorgde Van Dorp van de bezoekers voor de 1-4 na een rake kopbal.
Na rust ging de thuisclub Linschoten in een non-stop offensief en kreeg maar liefst vijftal 
echte, doelrijpe kansen. Eén daarvan was raak in de 55e minuut, 2-4. 
Zwammerdam kon zich maar moeizaam ontworstelen aan de druk van de thuisclub, maar 
kreeg ook wel wat kansen. In de 90e minuut maakte De Groot de 2-5 door droog te scoren 
na een fraaie kapbeweging.

Heerjansdam - Montfoort 0-1
Vooraf wist Montfoort dat er in Heerjansdam volle bak gestreden zou 
moeten worden tegen de nummer drie van vorig seizoen. Een loodzware 
klus dus voor het jonge Montfoort. Heerjansdam dat vorige week met 3-5 
van GRC gewonnen had, begon direct sterk aan de wedstrijd maar de 
bezoekers waren goed voorbereid. Montfoort werd zelfs al snel de bovenliggende partij. 
In de 26e minuut werd Jort van Geffen in een overvol strafschopgebied aangetikt, waarop de 
prima leidende scheidsrechter Yren niets anders kon dan de bal op de stip te leggen. 
Captain Bart Roelofs ontfermde zich over deze taak en schoot de bal meedogenloos in het 
net, 0-1.
Na de rust, waarin Montfoort in de eerste helft niet echt in de problemen kwam, deed 
Heerjansdam er in de tweede helft nog maar eens een schepje bovenop. Montfoort liet 
Heerjansdam het spel maken en greep pas in als dat echt nodig was. De thuisploeg kwam in 
het begin een keer gevaarlijk voor doelman Vianen, die de bal met een katachtige reactie uit 
zijn doel wist te ronselen. Montfoort hield zich prima staande en gaf maar weinig weg. 
De druk was gedurende de gehele wedstrijd groot, maar het duurde tot in de slotfase tot er 
echt grote kansen kwamen. Het zat Heerjansdam echter niet mee, want het raakte nog tot 
tweemaal de lat, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Een grootse prestatie van 
Montfoort waaruit gebleken is dat het met de mentaliteit wel goed zit. De basis elf en de 
ingebrachte drie wissels zijn tot het gaatje gegaan om de overwinning over de streep te 
trekken. De meegereisde supporters hadden genoten van de vechtmachine Montfoort en 
wachtten de spelers van Bart Schreuder met een groot applaus op bij het binnengaan van de 
kleedkamer. Door deze overwinning heeft Montfoort een prima start van de competitie en 
staat het met 4 punten op een vierde plaats van de ranglijst.
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Straffe wind en veel doelpunten
Haastrecht - GSV 6-1

Al vroeg werd Raateland met een 
slim pasje vrijgespeeld en kon hij 
uiterst beheerst de 1-0 scoren. 
Daarna bleek GSV toch een taaie 
ploeg die ondanks de sterke wind 
Haastrecht van het doel af wist te 
houden. Na de thee moest nu de 
ploeg van Marco Versloot tegenwinds 
spelen, maar dat bleek juist geweldig 
goed uit te pakken. Het begon met 
een strafschop na een handsbal, die 
Van Leeuwen feilloos scoorde. 
Daarna kopte Wolff de 3-0 binnen en 
tekende Schröder de 4-0 aan. 
Toonen maakte er voor GSV nog 4-1 
van, maar dat deerde de thuisploeg 
niet, want het speelde goed, geduldig 
en creëerde veel kansen. In de 
slotfase tilden de invallers de Bruijn 
en Schröder het ontketende team 
naar een fraaie 6-1 overwinning.
Dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, 
bleek wel aan de soms barre weers-
omstandigheden op het Sportpark 

Wilgenoord. Een stormachtig zuid-
westenwind blies over het hoofdveld en 
af en toen regende het pijpenstelen. 
De wind bleef, maar de tweede helft kon 
zonder regen worden gespeeld. Voordat 
de eerste buien overtrokken fl oot scheids-
rechter Matti Paping even over halfdrie 
voor het begin van de wedstrijd.

Thijmen Raateland
Met de wind in de rug begon Haastrecht 
via de achter fl anken rustig en geduldig 
op te bouwen. GSV had veel moeite 
met de wind en kon maar moeilijk 
uitverdedigen. In de 4e minuut werd de 
bal over de laatste linie gespeeld en kon 
Thijmen Raateland richting GSV-doel 
spurten. Doelman Lokum was kansloos, 
want Raateland scoorde beheerst de 
openingstreffer, 1-0. Daarna kreeg GSV 
iets meer grip op het spel en de wind, 
en onderbrak menige aanval van de 
thuisploeg. Toch was Haastrecht de 
bovenliggende partij, waarbij de tweede 
treffer voorlopig uitbleef.

Rode kaart
In de 29e minuut kwam Haastrecht 
goed weg na een gevaarlijke voorzet van 
Henos, die maar net werd gemist door 
de vrijstaande Vergoed. Haastrecht 
bewaarde echter de rust en bleef van 
achteruit zeer degelijk voetballen. 
Er ontstonden bij de bezoekers wel 
irritaties over het optreden van de 
arbiter, en al vroeg kreeg aanvoerder 
Jongenelen een gele kaart wegens zijn 
opmerkingen. In de 33e minuut ging 
dezelfde Jongenelen in de fout door de 
doorgebroken Mulder onderuit te halen, 
wat hem de tweede gele kaart, dus rood 
opleverde. In de 43e minuut kreeg 
Raateland weer een geweldig kans om 
op het GSV-doel af te stevenen, maar 
dit keer schoof hij de bal rakelings langs.

Gretige invallers
Na de thee ging Haastrecht met een 
man meer steeds beter en makkelijker 
voetballen. De thuisploeg hield geduldig 
de bal in de ploeg en de eindpassing 
was meestal uitstekend voor elke 
denkbare aanval. In de 59e minuut 
wederom een aanval over links waarbij 
De Jong na de voorzet ongelukkig 
hands maakte. Bjorn van Leeuwen wist 
wel raad met de strafschop en bracht de 
stand op 2-0. Vijf minuten later kopte 
Jason Wolff uit een corner schitterend 
de bal in de touwen, 3-0. In de 68e 
minuut schoot Rogier Schröder, na een 
prachtige aanval over rechts van 
Jur Irmandt, de bal langs doelman 
Lokum, 4,0. Het was gedaan met de 
ploeg van coach Vleggeert, maar toch 
wist Jeroen Toonen in de 80e minuut 
nog een tegendoelpunt te scoren, 4-1. 
Een minuut later misschien wel de 
mooiste aanval van het duel. Na een 
perfecte dieptepass een prachtige, 
goedlopende een-twee van waaruit 
invaller Sem de Bruijn de bal snoeihard 
in het doel schoot, 5-1. Ook invaller 
Schröder scoorde nog een keer na een 
fout in de verdediging. Ondanks het 
stevige weer heeft Haastrecht een zeer 
goede pot voetbal laten zien en doet 
met 6-1 goede zaken.

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor 
speelronde 2. Montfoort moest op bezoek bij Heerjansdam. 
Op sportpark De Molenwei in Heerjansdam won Montfoort met 
0-1 dankzij een benutte strafschop van Bart Roelofs.
Gouda en FC Oudewater maakten er een aantrekkelijk en 
doelpuntrijk treffen van. De uitslag had niet misstaan bij een 
korfbalwedstrijd. Gouda won uiteindelijk met 6-5.
Ook bij Linschoten tegen Zwammerdam vielen er veel 
doelpunten. Zwammerdam won in Linschoten met 2-5.
SPV’81 boekte een overwinning door het bezoekende 
Moordrecht met 4-1 te verslaan.
WDS en Gouderak bleven in evenwicht. De wedstrijd eindigde in 
een 1-1 gelijkspel.
Haastrecht revancheerde zich voor het verlies van vorige week. 
Op sportpark Wilgenoord had GSV geen enkele kans. De ploeg 
van Marco Versloot won eenvoudig met 6-1.

VOETBALWEEKEND
door Joop Kurver

Zaterdagprogramma 5 oktober
LRC Leerdam - Montfoort S.V. ‘19 14.45
FC Oudewater - Alphia 14.30
Woerden - Linschoten 14.30
Gouderak - VV Haastrecht 14.00
SPV ‘81 - Floreant 14.30
WDS - Moerkapelle 14.30

Je kunt ook met 1-1 verliezen
WDS - Gouderak 1-1

Krachtsverschil groot
De thuisclub heerste op alle fronten en 
deed dat in de resterende minuten met 
tien spelers eveneens. Echter 
mogelijkheden om de stand met een 
mannetje minder uit te bouwen werden 
op raadselachtige wijze om zeep 
geholpen. Miquel Zouw schoot rakelings 
naast, een schot van middenvelder 
Lemkes vloog net naast de kruising en de 
reeks hoekschoppen die vanaf de start 
van de wedstrijd was geturfd groeide 
steeds maar door. Aan de stand 
veranderde echter vooralsnog niets. 
Dat gebeurde pas na de 85e minuut van 
de offi ciële speeltijd. Het doelpunt dat 
gescoord werd betekende toen echter de 
gelijkmaker en die kwam van de voet van 
de kort hiervoor ingevallen Niels Twigt. 
Het was het eerste balcontact van de 
33-jarige invaller. Terstond werd Hans 
Simon ingebracht als extra aanvallend 
wapen, maar ook hij wist de ban niet 
meer te breken. Er belandde nog een bal 
op het dak van het doel van Stef 
Hoogendoorn en een rake kopbal van 
Hans Simon werd buitenspel gegeven, 
maar het doelpunt dat drie punten zou 
hebben betekend bleef achterwege. WDS 
‘verloor’ met 1-1 na een wedstrijd die in 
een royale zege had moeten eindigen.

Eerste bedrijf
In het eerste half uur kwamen de gasten 
in het spel niet voor. WDS overtroefde 
de kersverse zaterdagspelers op alle 
fronten. Zowel technisch als tactisch 
heersten de bewoners van de Wiericke 
Weide. De bezoekers leken zonder welk 
plan dan ook te voetballen en leken rijp 
voor de slachtbank. Vooral nadat Van der 
Stigchel al snel de 1-0 op het bord wist 
te brengen. De 40 toeschouwers 

maakten zich op voor een grote uitslag, 
maar die kwam er nooit. Mhandi kreeg 
geen strafschop na te zijn neergelegd, 
Van der Stigchel wist een rush van 
Mike van der Steen niet naar behoren 
van een goede afronding te voorzien en 
dezelfde Mhandi kopte na een mooie 
combinatie tussen Tichem, Van der 
Stigchel en hemzelf over. Het doelpunt 
hing in de lucht, maar weigerde 
hardnekkig om te vallen. Dat leverde 
geen frustratie op, want de tegenstander 
creëerde in deze fase totaal niets.

Doelpunt bij eerste contact
Die kwamen pas na een half uur enkele 
malen over de middenlijn, maar 
schrokken toen Zouw een poeier via de 
rechterpaal voorlangs de linkerpaal zag 
vliegen. Een schotpoging van 
middenvelder Omta werd nog net op 
tijd gekraakt door een Gouderakse 
verdediger en een voorzet van deze 
speler werd door Van der Stigchel over 
het doel van Hogendoorn gekopt. 
De rust brak aan met 1-0, waar een 
marge van zeker drie doelpunten een 
feit had moeten zijn. Na de thee leek 
WDS meteen orde op zaken te willen 
stellen. Vijf hoekschoppen binnen een 
kwartier onderstreepten het overwicht 
en de beste mogelijkheid -een inzet van 
Van der Stigchel na een corner- werd 
door Gouderak-verdediger Aaron van 
Adrichem op de doellijn gepareerd. 
Niemand langs de lijn maakte zich 
zorgen over de goede afl oop. Daarvoor 
was het krachtsverschil te groot. Zelfs de 
rode kaart voor Boerefi jn leek slechts 
een incident zonder verdere gevolgen. 
WDS kwam echter bedrogen uit en 
haalde uit de eerste competitiewedstrijd 
slechts een punt binnen.

Nog niet hadden scheidsrechter Pollé 
en Gouderak-trainer Noordam zich 
gebogen over de kennis van de 
arbiter omtrent het interpreteren van 
de voetbalregels, of de leidsman nam 
de eerste de beste mogelijkheid om 
het ongelijk van de trainer te 
onderstrepen te baat. Doelman Jan 
Boerefi jn spoedde zich nog geen 
minuut na deze ‘conferentie’ naar de 
rand van het zestienmetergebied om 
de aanstormende Jesse Molenaar het 
inschieten te belemmeren en 
overschreed -zij het ternauwernood- 
de grenzen van zijn territorium. 
Daarbij kwam (na afl oop was de 
scheids er niet helemaal zeker van) 
de bal in aanraking met de hand van 
de goalie en werd een rode kaart 
tevoorschijn getoverd. Boerefi jn kon 
gaan douchen en Lars Lindeman 
kwam onder de lat voor veldspeler 
Tichem. Er zou geen vuiltje aan de 
lucht hebben moeten zijn voor de 
Driebruggenaren, die nog 
27 minuten de 1-0 voorsprong 
(doelpunt Van der Stigchel in de 
7e minuut) moesten koesteren.

door Gerard van Hooff

Gouda - FC Oudewater 6-5
Al binnen vijf minuten achterstaan met 2-0 is niet dé ideale start van een 
wedstrijd. Gouda trakteerde de vooral in de eerste helft zeer matig spelende 
Oudewaterse verdediging al snel op twee doelpunten. (Maikel Hageman 1-0, 
4e min.) De 2-0 volgde in de vijfde minuut. De naam van de doelpuntenmaker 
was in dit geval niet duidelijk. Toch herpakten de Oudewaterse spelers zich 
redelijk snel, want nog geen drie minuten later scoorde Wouter van Sprundel de 2-1 uit een 
wegens hands toegekende strafschop. De bal ging simpel langs de matig keepende Goudse 
doelman Kamal el Mariami (8e min.). Maar nog geen minuutje later plukte diezelfde doelman 
met wat kunst- en vliegwerk toch nog de bal van Venhof‘s schietgrage voeten. Hetzelfde 
deed de Oudewaterse goalie De Ruijter. Na een foutje van Jesper van der Zwart imiteerde hij 
El Mariami. Een terugspeelbal achterin bij Gouda werd slecht ingeschat door de Goudse 
doelman en het was Menno Venhof die daar goed gebruik van maakte; 2-2 na 24 minuten 
voetbal. Hierna waren er met name voor de Oudewaterse ploeg diverse kansen waarvan er 
echter maar één werd verzilverd. Een goede pass van Sjoerd Wiltenburg werd door 
Bart Griffi oen opgevangen en daarna in het Goudse doel gedeponeerd; 2-3 (30e min.). 
In de 33ste minuut was het echter alweer gelijk 3-3, uit een onoverzichtelijke situatie voor 
het domein van Arnold de Ruijter. Kort voor rust moest De Ruijter weer wat verdedigend 
gerommel voor zijn doel het hoofd bieden. Met een uiterste inspanning kon hij de bal uit zijn 
doel slaan. Toen Pim de Visser ook nog een opgelegde kans om zeep hielp was het hoog tijd 
voor beide trainers om in de kleedkamer de spelers eens stevig toe te spreken.
Al binnen een minuut in de tweede helft werd een vrij lichte overtreding van Laurens de Vor 
met een penalty bestraft, een buitenkansje voor Daan de Heer. Hij zorgde voor de 4-3 op 
het scorebord. Kort hierna verknalde Pim de Visser weer een bijna 100% kans door 
grandioos te missen. In dit stadium van de wedstrijd waren de Oudewaternaren wel de 
betere ploeg en dat werd na drie hoekschoppen op rij beloond met een prima doelpunt van 
centrale verdediger Jasper Kooman. Zijn schot was onhoudbaar voor El Mariami (4-4, 48ste 
min.). Bij een tegenaanval van Gouda kwamen de Oudewaternaren weer een keer goed weg 
toen Djardo Boele een overtreding binnen de “zestien” maakte, een strafschop lag in het 
verschiet, maar achteraf bleek dat scheidsrechter Obradovic kort hiervoor buitenspel had 
geconstateerd en dus ging het Goudse feest eventjes niet door. Boele had zich echter zelf 
behoorlijk geblesseerd en moest vervangen worden door Mike Snel. Rond het uur was het 
weer prijs, want weer schutterden de Oudewaterse verdedigers en hoewel keeper De Ruijter 
in eerste instantie nog keurig redde, was er niemand van zijn collega’s in de buurt om hem te 
assisteren. Issam el Bouazatti was er echter wel en dat betekende de 5-4. Een voorzet annex 
schot van Wouter van Sprundel verraste de Goudse keeper volkomen en de stand was 
wederom gelijk; 5-5 (74ste min.). In een poging de volle buit binnen te halen waren er aan 
beide zijden diverse aanvallen die net niet bekroond werden. Zo moest Nick van der Elburg 
tot twee maal toe Bart Griffi oen tot de orde roepen en schoot Sjoerd Wiltenburg tegen de 
paal. Stephan Kapteijn zag aan de overkant zijn schot rakelings naast gaan en zo leek de 
wedstrijd in een puntendeling te eindigen. Een fraai schot van Pim de Visser vloog er tot 
ongeloof van alles en iedereen toch nog in en Gouda stond dus weer op de volle winst; 6-5 
(87ste min.) Nitai Harinandansingh incasseerde nog even zijn tweede gele kaart en dus rood. 
De voor zijn overtreding gegeven vrije trap op de rand van het strafschopgebied had in de 
laatste minuut de Oudewaternaren nog langszij kunnen brengen, maar het schot van 
Jasper Kooman ging rakelings naast.

Een eerder beeld van het sportpark Wilgenoord tijdens een stevige wind vanuit de 
Krimpenerwaardse polder. 

Het openingsdoelpunt van Elwin van de Stigchel (11) viel al na 7 minuten.

ZATERDAGVOETBAL

Na twee competitie-wedstrijden 
een derde plaats op de ranglijst
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BPG Snel steekt � etsclub Hapsikee in het nieuw
Een dertigtal leden telt fi etsclub 
Hapsikee. Op twee vakantiegangers 
na waren ze zondagmorgen - in alle 
vroegte - allemaal present op de 
locatie van BPG Snel. Een enkeling 
had eerst de koffi eautomaat 
opgezocht, anderen stonden met de 
haren in de plooi gereed om zich te 
laten vereeuwigen. De aandacht ging 
vooral uit naar het nieuwe tenue 
waarmee stad en landen tweemaal in 
de week wordt doorkruist en dat bij 
vlagen ook in bergachtige streken 
ver van huis te bewonderen zal zijn.
Sinds jaar en dag is er een band tussen 
wielerminnend Oudewater en het bedrijf 
waarover Leon Snel nu de scepter zwaait. 
Zijn vader, Simon, bekommerde zich al 
jaren geleden over Aporto Diaz en deze 
trend is tot op heden voortgezet. 
Op een zelfgecreëerd schavot van 
pallets werden met aanwijzingen van 
Wil van der Neut en Robert-Jan Plas de 
posities bepaald en nadat zij zelf een 
plekje aan de zijkant had weten te 
bemachtigen, behoefde de fotograaf 

bedwingen van de 100 Cols. Ook het 
beklimmen van de Alpe d’Huez, de 
Mont Ventoux of de Puy de Dôme 
vormt voor enkelen een gerealiseerde 
uitdaging.

BPG Snel
Wie zich bij het passeren van de in het 
nieuw gestoken renners mocht afvragen 
waar BPG voor staat, dan is dat voor 
Bouw Partner Groep, een formule die is 
ontstaan in 2009 en die inmiddels 
veertig vestigingen groot is. BPG Snel is 
daar sinds 2014 lid van en richt zich op 
deze wijze op aannemers, ZZP’ers en 
klussers. Met een ruim en professioneel 
assortiment richt de sponsor zich op 
Oudewater en omgeving. Dagelijks rijdt 
een drietal vrachtwagens de routes om 
de klanten op tijd en op correcte wijze 
van hun goederen te voorzien. 
Maar ook afhaalklanten en andere 
consumenten kunnen uiteraard dagelijks 
terecht aan de Linschoterzandweg.

slechts af te drukken. Om de glimlach 
behoefde niet gevraagd te worden.

Kilometers maken
Daarna nam het wielerleven van de 
liefhebbers zijn geroutineerde gang. 
Een enkeling spoedde zich huiswaarts, 
maar het gros voegde zich bij een van 
beide groepen van hun voorkeur. 
Onder leiding van de wegkapitein ging 
de A-groep, die gewoonlijk vertrekt vanaf 
de Markt bij de Rabobank, op weg voor 
een van te voren uitgestippelde lange 
route en klonterde de B-groep samen 
voor wat minder kilometers. 
Op woensdag is de Molenwal de pleister-
plaats van waar uit vertrokken wordt. 
Dan is de route van te voren bekend, 
zodat ‘afhakers’ niet kunnen verdwalen. 
Zo heeft eenieder het naar zijn zin, wordt 
er op eigen niveau gepresteerd en blijft 
het recreatieve aspect aanwezig.
Wie meer wil dan recreatief bezig zijn, 
waagt zich aan evenementen als 
De Marmotte, de Amstel Gold race, 
The Ride, Bazel - Oudewater of het 

www.fcoudewater.nl
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door Gerard van Hooff

Rozetten, linten, schalen, bekers en medailles zijn herinneringen aan prestaties 
van weleer. Zij vullen prijzenkasten en hebben een lange houdbaarheid. 
De medaille die wethouder Walther Kok van Oudewater maandag overhandigde 
leek niet zo’n lang leven beschoren. Hij was net als bij eerdere gemeentelijk 
huldigingen gemaakt van chocola. Natuurlijk voorzien van een fraaie afbeelding 
van degene aan wie de onderscheiding werd verstrekt.

Chocolademedaille voor 
Sophie de Voogt
Dit keer was dat de 8-jarige 
Sophia de Voogt, tot nu toe de 
jongste die in het zonnetje werd gezet.
Zij werd kortgeleden Nederlands 
kampioen in de klasse A/B. 
Dat deed ze op de rug van de pony 
met de fraaie naam Appel.

Jong geleerd
Van jongs af aan heeft Sophia iets met 
paarden. Begonnen met een knuffelpony 
volgden al snel Peer en nu dus Appel. 
Sophia vertelde zelf hoe ze via 
wedstrijden in Utrecht de kwalifi catie 
voor het Nederlands kampioenschap had 
binnengesleept. Sophia kijkt uit naar de 
dag waarop ze 12 jaar wordt en op een 
echt paard mag deelnemen aan 
wedstrijden. Jumper, het paard van haar 
moeder, leek haar wel een geschikte 
kandidaat om mee verder te gaan. 
Maar vooralsnog moeten steeds grotere 
pony’s haar op weg helpen. Zo’n drie tot 
vier keer per week is ze op de manege 
de Lange Linschoten te vinden om nog 
meer vorderingen te maken. 

Het hele verhaal begon overigens al toen 
ze tweeëneenhalf jaar oud was. Met haar 
moeder als surveillant zette ze haar eerste 
schreden en ging het vervolgens -ook 
letterlijk- met vallen en opstaan.
Bij de wedstrijden kan Sophia op veel 
support rekenen.

Blauw
Haar familieleden zitten steevast op de 
tribune. Wethouder Kok had slechts 
enkele vragen nodig om het hele verhaal 
voorgeschoteld te krijgen. Ook de 
zinsnede in het verslag in De IJsselbode 
waarin vermeld werd dat ‘Sophia in de 
sloot gedragen werd’, kreeg een juiste 
toelichting. Het houdt in dat de ruiter in 
het water achter de hindernis wordt 
‘gegooid’ of anders in een waterbak 
wordt gedeponeerd. Sophia: “Er zat een 
blauwe kleurstof in, zodat ik helemaal 
blauw tevoorschijn kwam”.
Sophia is buiten de paardensport ook op 
andere terreinen actief. Na ballet werd 
dat turnen.
Ze wedt dus duidelijk niet op één paard.

DE IJSSELBODE
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Is op zoek naar:

•	een	servicemonteur
•	loodgieters
•	hulpmonteurs	/	schoolverlaters
•	calculator	/	werkvoorbereider

Kijk voor meer informatie en voor al onze 
vacatures op www.heatingservice.nl  
of bel voor een afspraak met Ad Veelenturf 
0348-688777 (ad@heatingservice.nl)

• centrale- en luchtverwarming
• lucht- en waterbehandeling
• airconditioning
• warmtewatervoorziening
• zonne-energie
• meet- en regeltechniek
• technisch onderhoud
• warmtepompsystemen
• loodgieterswerk

menselijk comfort door techniek

Heb je affiniteit met metaal, of heb je interesse daarin opgeleid te worden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

De BELO GROEP in Linschoten is een metaalbedrijf waar klantspecifieke 
machines of constructies ontwikkeld en gerealiseerd worden.

Voor onze productieafdeling zijn wij op zoek naar een:

constructiebankwerker / plaatbewerker
In deze functie kan je per direct bij ons aan de slag.

Voor inlichtingen kunt u onze website bezoeken, www.belogroep.nl
of contact opnemen met de heer van Belzen.

Bel naar telefoonnummer 0348-425210 
of stuur je motivatiebrief met cv per e-mail naar: info@belogroep.nl

BELO GROEP
Van Rietlaan 3
3461 HW  Linschoten
0348-425210
www.belogroep.nl

Van den Pol feliciteert 
alle geslaagden van 
de Topklas.

Gefeliciteerd:
Frank  Youri   Tim      

Vincent  Tommy  Jurre      

Wessel   Pjotr   Thomas

Werkenbijvandenpol.nl

Flyer Van den Pol Geslaagden.indd   1 4-10-2018   16:27:55

Gefeliciteerd:
Frank  Youri   Tim      

Vincent  Tommy  Jurre      

Wessel   Pjotr   Thomas

Advertentie geslaagden Van den Pol.indd   1 27-09-19   14:33

HAM Technische Installatie BV in Lopik is al ruim 40 jaar totaalinstallateur van onder andere
elektrische-, gas-, water- en cv-installaties, luchtbehandeling en dak- en zinkwerk

Alles voor uw comfort, productiviteit en veiligheid, wij installeren ’t.

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar een:

Wat ga je doen?
Je beantwoordt de telefoon, je verwerkt werkbonnen, urenstaten en inkoopfacturen 
en doet alle daarbij behorende administratieve werkzaamheden.

Wat vragen wij?
• Je kunt zelfstandig én in teamverband werken
• Je bent fl exibel én administratief voldoende onderlegd
• je hebt enkele jaren relevante werkervaring
• je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
• je hebt affi niteit met de installatiebranche 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met Syntess (Atrium)

Wat bieden wij?
• Een plezierige, informele werksfeer
• Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en volop afwisseling
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaalnijverheid

Ben je geïnteresseerd in of heb je een vraag? 
Stuur een e-mail met CV naar a.vdham@hamti.nl of bel naar 
Arjan van der Ham, 0348 – 558190

Administratief medewerker m/v
Circa 16-24 uur per week

VCA

HAM Technische Installatie BV in Lopik is al ruim 40 jaar totaalinstallateur van onder andere 
elektrische-, gas-, water- en cv-installaties, luchtbehandeling en dak- en zinkwerk

Alles voor uw comfort, productiviteit en veiligheid, wij installeren ’t.

Voor ons binnenteam zijn wij op zoek naar een:

Technisch tekenaar m/v
Functieomschrijving:
Jouw werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het opzetten van installatietekeningen 
voor zowel E- en W-installaties en het opmerken van technische knelpunten die daarbij naar 
voren komen. Daarnaast probeer je mee te denken in de werkvoorbereiding van diverse 
projecten en bij het ontwerpen van de bijbehorende installaties.

Functie-eisen:
l Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
l Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
l Nauwkeurig en communicatief sterk
l Kennis van en ervaring met Autocad aangevuld met Stabicad (is een pre) en/of Nordined
l Ervaring met elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties of studerende hiervoor

Wij bieden:
l Plezierige (informele) werksfeer
l Een functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling
l Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalnijverheid

Ben je geïnteresseerd in of heb je een vraag?
Stuur een e-mail met CV naar a.vdham@hamti.nl of bel naar
Arjan van der Ham, 0348 – 558190

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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