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Deze vrijwilligers 
komt u donderdag weer tegen op het 
stembureau…
Het zijn vaak dezelfde vertrouwde 
gezichten bij de stembureaus. 
Ze controleren de stembiljetten, 
legitimaties en tellen stemmen. 
Jeanne de Wit, Wim van der Stok en 
Christina Heeringa doen dat al jaren. 
Ook aanstaande donderdag tijdens 
de Europese Verkiezingen staan ze 
weer paraat…
Of beter, ze zitten… Waar je ze tegen 
komt, en waarom ze dit doen, dat 
vertellen ze aan De IJsselbode. 
Tussen de drie vrijwilligers zijn veel 
overeenkomsten. Stuk voor stuk zijn ze 
politiek betrokken en van alle drie ziet 
een dagje verkiezingen er als volgt uit:
07.00 uur - aanwezig bij stembureau / 
laatste voorbereidingen
07.30 uur - het stemmen begint
21.00 uur - de stembureaus/ 
stemlokalen sluiten de deuren

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Cees Reichard

HAASTRECHT

Zaterdag 25 mei

Het volledige programma 

vindt u op pagina 8 en 9

Jaarmarkt 
Haastrecht

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

specialist in
agrarisch recht

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!

Kom werken bij
Jan Snel en haal 
je autorijbewijs!*

Direct solliciteren of nog vragen?
Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com

*Informeer voor de voorwaarden bij Jan Snel.
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Grote waardering had wethouder 
Bert Bening (D66) voor alle 
vrijwilligers die de Overtuin Bisdom 
van Vliet opknappen. “De gemeente 
Krimpenerwaard is hen hier zeer 
dankbaar voor. Het zijn allemaal 
betrokken mensen. Een groot 
gedeelte van de Overtuin is nu 
gerealiseerd en in de komende jaren 
moet er nog veel gebeuren. 
Het is belangrijk dat we in de nabije 
toekomst van het Museum en de 
Overtuin één geheel gaan maken. 
Deze wens leeft zowel bij de gemeente 
als bij het Museum. Ik vind het prettig 
dat de Provincie hier nu eindelijk ook 
serieus naar wil kijken. Komt er een 
goede oversteek op de Provincialeweg 
naar de Overtuin en kan het hek 
omhoog gebracht worden?” 
Woorden van Wethouder Bening bij 
de opening van het Overtuin Festival.
De organisatie van dit Festival was in 
handen van de Haastrechtse Kring. 
Deze deed dit als heropening van de 
gerenoveerde Overtuin die er weer zo 
prachtig uitziet. Ook wil de Kring met dit 
festival de vrijwilligers bedanken die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Als dank 
kregen zij en de relaties van de Overtuin 
gratis een ´Festival Glas´. Voor deze 
gelegenheid was de Overtuin ingericht 
met diverse stands en een partytent.

Gevarieerd programma
Het programma was voor ieder wat wils. 
In de partytent was livemuziek van de 
dixielandband ‘High Five Seven’. Verder 
waren er sprekers en verhalenvertellers. 
Ook de kinderen werden niet vergeten. 
Voor de kleuters was er een Kabouter-
speurtocht. Voor de wat ouderen was er 
in de middaguren een Overtuin 3D-VR- 
experience. Verder konden zij en ook de 
volwassenen zich nog tegoed doen aan 
een ijsje van de Kaasboerderij ´t Klooster.
Opvallend veel kleuters met een rode 
muts op liepen met hun ouders de 

Op de kof� e
Henry Honing, de Oudewaterse 
handbiker, kreeg woensdagmiddag 
koffi evisite. Tegen de gewoonte in 
behoefde hij niets aan te bieden bij 
de koffi e, maar werd hem een 
cheque overhandigd ter waarde van 
600 euro. Namens de loopgroep 
Oudewater (LOGO) kwamen twee 
bestuursleden, Henny Korrel en 
José Spruit, hem hiermee verrassen.
De voorbereidingen zijn in volle gang en 
Henry kon de dames meedelen dat het 
streefbedrag van tweemaal 2.500 euro 
royaal gehaald is en zelfs meer dan 
verdubbeld is. Op 6 juni 2019 gaat de 
handbiker omhoog, de Alpe d’Huez op. 
Benno van Vliet, zijn begeleider, en hij 
geloven in de term ‘waar een wil is, is 
een weg’. Zij hebben als motivatie het 
feit dat er dichtbij hun familieleden zijn, 
die genezen zijn van kanker. En dat was 
nooit mogelijk geweest zonder onderzoek 
van KWF dat het doel heeft deze ziekte 
uit de wereld te helpen.
De mensen die deze kans niet hebben 
gekregen nemen zij mee in hun 
gedachten op weg naar de top.
Doneren kan nog steeds worden gedaan 
op https://opgevenisgeenoptie.nl/
strijders-voor-strijders.

Grote toeloop op succesvol 
Overtuin Festival

21.00 - 22.30/ 23.00 uur - De stemmen 
worden eerst onderverdeeld per partij. 
Vervolgens per persoon. Daarna 
worden ze geteld. Er komen extra 
mensen om mee te tellen.
23.00 uur - De stemmen zijn geteld, 
de stembussen worden hermetisch 
afgesloten en samen met de telling naar 
het stadshuis gebracht.

Wist u dat??
Burgers mogen in principe aanwezig 
zijn bij de telling. Zo vertelde Christina 
Heeringa. Zij heeft het echter nog nooit 
meegemaakt dat er mensen komen 
kijken…

Kabouterspeurtocht. Een tocht van ruim 
een uur door de hele overtuin. Onderweg 
kregen ze allerlei opdrachten die vooral 
met dieren te maken hadden. 
Ook mochten ze onderweg een kleurige 
toverstaf maken. Deze hadden ze nodig 
bij de laatste post. Hier zat mevrouw 
Paulina Bisdom van Vliet (Nelie Gerritsen) 
met haar gestorven lievelingshond Nora. 
Paulina was erg bedroefd en zij vroeg de 
kinderen of zij de hond weer levend 
konden toveren. Dit lukte en tot hun 
grote verbazing ging de hond met hen 
praten. Dit was een geweldige act.

Visie natuur Overtuin
Bioloog Arnold van Vliet, geboren en 
getogen Haastrechtenaar die met 
regelmaat bij het radioprogramma 
´Vroege Vogels´ te beluisteren is, gaf zijn 
visie op de natuur van de Overtuin. 
Hij schonk hiermee aandacht aan de 
stand van zaken t.a.v. het terugbrengen 
van de Overtuin in haar authentieke 
staat. Hij gaf aan dat er in de natuur 
door de opwarming van de aarde 
spectaculaire veranderingen zijn. 
De natuur gaat achteruit en het 
Nederlands landschap krijgt het door de 
temperatuursverhogingen erg moeilijk. 
Ook is dit in de Overtuin waar te nemen. 
De kastanjes en de essen gaan het niet 
redden. Er is volgens Van Vliet in 
Haastrecht een behoorlijke essensterfte. 
Ook is er sinds 1960 een achteruitgang 
in de boerenlandvogels. 
Via Waarnemingen.nl is de bonte specht 
(109 keer) het meest in de Overtuin 
waargenomen, daarna de boomkruiper 
met 89 keer.

Buffet
In de avonduren stond er een buffet 
klaar, verzorgd door Keurslager John 
Boere en brood van Arjan van der Eijk. 
Om acht uur werd het festival afgesloten.
De Haastrechtse Kring heeft dit 
georganiseerd samen met de Stichting 

Overtuin, het Museum Paulina Bisdom 
van Vliet en Welthuis De Liezeborgh. 
De toegang was voor iedereen en gratis. 
Mede dank zij het prachtige weer is dit 
een geweldig evenement geworden. 
Hulde aan allen die hier aan meegewerkt 
hebben. Het smaakt naar meer!

vervolg op pagina 11

door Sjoukje Dijkstra

Verrassend optreden van Mevrouw Paulina Bisdom van Vliet 
met haar hond Nora tijdens Kabouterspeurtocht

Van Vliet: “Er zijn voor de Overtuin 
voldoende uitdagingen. Ga tellen, 
vertellen en herstellen. 
Jullie zijn op de goede weg!”
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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
Mei

* 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 vindt u op www.geelbuik.nl

DONDERDAG - HEMELVAARTSDAG

30 Vroege Hemelvaart Torenbeklimming 
St. Michaëlskerk o.l.v. een gids. Aanvang: 05.30 uur. 
Tickets (inclusief een krentenbol en een kopje koffie/
thee) en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

30 Dauwtrapwandeling. Gids Maurice Kruk start om 
06.00 uur vanaf het Concordiaplein in Haastrecht. 
Je kunt ook zonder gids, maar met routebeschrijving 
starten tot 07.00 uur. De wandeling (± 12 km) loopt 
via het Steinsegroen en de Twaalfmorgen en langs de 
Wiericke weer terug naar Haastrecht. Bij terugkomst 
tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen de hongerige 
magen gestild worden met een mooi ontbijt in Grand 
Café Concordia. Aanmelden kan via ‘Wandelen en 
fietsen Krimpenerwaard’: info@abeloffice.nl HAASTRECHT

30 t/m zondag 2 juni - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

31 Schilderclub Amaliahof. Samen schilderen tussen 
10.00 en 11.30 uur. Neem eigen materiaal mee. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Info: 0182-350012. HAASTRECHT

31 HapSnap aanschuifdiner. Van 18.30 tot 20.30 uur 
in ‘De Rank’, Verlengde Hoogstraat 26. Samen eten, 
elkaar ontmoeten kan leiden tot een beter begrip 
voor elkaar. Help (nieuwe) vluchtelingen in 
Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, 
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan!
Info: www.swml.nl en aanmelden via 
hapsnap@swml.nl MONTFOORT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 26: 10.00 uur Ds. C. Blenk
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 26: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. F. Wijnhorst
‘T KRUISPUNT
Za 25: 19.00 uur Woord- en Communie

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 26: 10.00 uur Richard Klein
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 26: 09.30 uur Dr. P. Vermeer
 16.00 uur Ds. J.W. Verboom
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 26: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 26: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 26: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 26: 09.30 uur Ds. J. Schelling
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 25: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 26: 10.00 uur Eerste Communie
Di 28: 09.15 uur Kerkhofkapel
Di 28: 19.15 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 26: 10.00 uur S. de Graaf

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 26: 09.30 uur Ds. A.W. van der Plas
 18.30 uur Ds. C. Boele

DRUKKERIJ

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Lentefair in de boomgaard
Op zaterdag 25 mei organiseert Fleur & Geur een gezellige lentefair in de boomgaard! 
De fair wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur bij de winkel van Fleur & Geur,  
Korte Waarder 68 in Nieuwerbrug.
Er zijn 35 kramen met o.a. kleding, sieraden, jams en chutneys, fotokaarten, brocante, 
woonaccessoires, kinderkleding, tassen en nog veel meer.
Voor de kinderen zijn er kleine konijntjes, een leplammetje en een springkussen.
Er is heerlijke koffie/thee met gebak verkrijgbaar, patat en boerenijs, wat u kunt nuttigen 
op de leuke zitjes rondom de oude fruitbomen in de boomgaard.
Parkeren en entree is gratis.

Samenzangavond 
in Driebruggen
D.V. zaterdag 25 mei zal psalmzang
vereniging 'Psalmzingt den Heere' een 
koor- en samenzangavond houden 
vanaf 19.30 uur in de Hersteld 
Hervormde kerk, Esdoornstraat 35 te 
Driebruggen. Als gastkoor is uitgenodigd 
het gemengd koor 'Comt nu met Sangh' 
uit Veen. De opening en sluiting zal 
gedaan worden door Ds. G. Kater uit 
Driebruggen.
De collecte tijdens deze avond is 
bestemd voor stichting Bonisa en voor 
de onkosten. Er zal ook een verkooptafel 
zijn voor Bonisa. Na afl oop is er 
gelegenheid om een kopje koffi e/thee 
te drinken. De entree is vrij.

Dauwtrappen 
op Hemelvaart
Ook dit jaar organiseert de 
Werkgroep Oecumene Montfoort 
(WOM) weer voor iedereen die er zin 
in heeft op donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag: dauwtrappen.
Om 07.00 uur wordt er vertrokken bij 
kerkgebouw De Rank, Verlengde 
Hoogstraat 26, Montfoort. Er is een 
mooie, niet al te lange wandeling  door 
de natuur uitgezet. Onderweg zullen er 
een paar korte bezinnende momenten 
zijn. Om 09.00 uur is men weer terug 
in De Rank, waar met elkaar een 
broodje wordt gegeten. Er is koffi e en 
thee. Het is handig als u zich even 
opgeeft als u mee wilt lopen en een 
broodje mee eet (Gerard Vendrig: 
willeskop29@hetnet.nl)
Om 10.00 uur wordt er afgesloten met 
een oecumenische viering, waar 
iedereen van harte welkom is.

Themabijeenkomst 
Dementie in Oudewater
Maandagavond 27 mei organiseren woon- en zorgcentrum 
De Wulverhorst en het Alzheimer Café regio Woerden een
themabijeenkomst over 'De veranderende partner; vader; 
moeder; naaste met dementie. Hoe ga je hiermee om?!' 
Gastspreker is: Freek Gillissen, Verpleegkundig consulent 
Dementie Alzheimercentrum VUmc Amsterdam
Uw naaste heeft de diagnose dementie gekregen. Ook voor u als 
partner, kind of naaste betekent dit dat er dingen gaan veranderen. 
Mensen met dementie vertonen ander gedrag en veranderingen in hun 
karakter. Uw naaste kan zich bijvoorbeeld passief gaan gedragen of 
juist heel onrustig. De verschijnselen van dementie verschillen per 
persoon en per ziekte. Dit vergt veel aanpassingsvermogen van u en 
kan veel vragen opleveren.
Hoe kunt u als naaste omgaan met dementie? Waar heeft de persoon 
met dementie behoefte aan? Wat kunt u beter niet doen? 
En hoe zorgt u goed voor uzelf terwijl u de ander helpt?
Deze en andere vragen worden besproken en u ontvangt tips.
Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit 
te wisselen en in contact te komen met de aanwezige zorg- en 
welzijnsprofessionals.
Mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en 
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Deelname is gratis.
U wordt maandagavond vanaf 19.15 uur ontvangen met koffi e en 
thee in de Tuinzaal van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, 
Prins Bernhardstraat 2 in Oudewater. 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
Voor meer informatie: Cindy Valkenburg of Marjon Boere, 
tel: 0348 562214.

Vita Nova concert
'Love & Hope'
Zondagmiddag 26 mei zingt het 
vrouwenkoor Vita Nova hun concert 
'Love & Hope' vanaf 14.30 uur in de 
Hervormde kerk van Haastrecht.
Vita Nova trakteert haar toehoorders 
deze middag op een muzikaal feestje. 
Het koor brengt nummers vanuit het 
hart, met een boodschap van liefde en 
hoop voor iedereen, maar vooral voor de 
kinderen van de wereld.
Met dit concert steunen zij Anneloes 
Molenaar, die in augustus aan een 
bouwproject voor scholen voor de aller 
armste kinderen in Gambia gaat 
deelnemen (en waarbij zij fi nanciële steun 
heel goed kan gebruiken). 
Vita Nova steunt in ieder geval dit project 
met 10% van de kaartverkoop. Uiteraard 
wordt ook een vrijwillige bijdrage van de 
bezoekers enorm op prijs gesteld.

Anneloes verzorgt deze middag de traktatie bij de koffi e, voorafgaand aan het concert.
Kaarten à 10 euro zullen vanaf medio mei verkrijgbaar zijn bij Bakker Woonwinkel, 
Hoogstraat 55 te Haastrecht en voor het concert vanaf 14.30 uur aan de deur. 
Je kan ook reserveren via de facebookpagina van Vita Nova Vrouwenkoor.

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

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

Op zondag 5 mei 2019
RUBEN Johan Anne
zoon van Tom en Anja van Tol
broertje van Daniël en Laurens
Ruige Weide 45
3421 TH Oudewater
Op donderdag 9 mei 2019
JOEP Albert Lenie
zoon van Jeffrey de Koning en 
Natasja Kersbergen
broertje van Yari
Goudse straatweg 77
3421 GH Oudewater
Op zondag 12 mei 2019
JULAN
zoon van Vincent Machiels 
en Esther van Leeuwen
broertje van Noor en Tijs
Drift 4
3941 DC Doorn

Torenbeklimming bij zonsopgang
U kunt donderdag 30 mei in de vroege 
morgen, als het zonnetje ontwaakt, 
genieten van een prachtig stuk 
Oudewater door om 05.30 uur de 
toren van de N.H. Grote- of 
St. Michaëlskerk te beklimmen. 
U moet wel voor woensdag 29 mei 
een toegangskaartje te kopen bij het 
TIP-kantoor. Kosten 7,50 per persoon, 
inclusief koffi e/thee en een krentenbol. 
Meer informatie: 
Toeristisch Informatie Punt Oudewater, 
Leeuweringerstraat 10, 0348-561628, 
of tijdens openingstijden van het TIP 
Kantoor: dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 - 16.00 uur, 
zondag van 11.00 - 16.00 uur. 
Info: www.oudewater.net.
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

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 

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen

Hét aDres voor ... onDerDelen,
fietsreparaties, elektriscHe, nieuwe

en geBruikte fietsen! 

  06-38559746
ma-vrij 18.30-20.00 uur

za 09.00-16.00 uur
www.debruynfietsen.nl

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

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

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

MAAK NU UW AFSPRAAK BIJ DE
(MEDISCH) PEDICURE OF 
SCHOONHEIDSSPECIALIST!

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Verhuizen?
Ik ondersteun in het 
maken van keuzes. 

Praktisch en 
zorgvuldig.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 29 mei om 18.00 uur organiseert 

Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner 

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

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 27 mei - 12.00 uur.

het menu:
• chinese tomatensoep

• Goede gevulde nasi
kip met satésaus, kroepoek, atjar tjampour 

• Verse ananas
Kosten bedragen e 10,75.

Kom DROMEN 
en beleven met

Projectkoor Cessibon 
& Musical Souvenirs

in de Goudse Schouwburg
za 9 en zo 10 november 2019 

Koop nu kaarten via www.goudseschouwburg.nl

Aanstaande zondag 26 mei 

CONCERT OF LOVE & HOPE
door vrouwenkoor Vita Nova

In de Hervormde Kerk te Haastrecht
Aanvang 15.00 uur - kerk open 14.30 uur

Met dit concert steunen wij Anneloes Molenaar 
met haar project in Gambia.

   bij Bloemenboutique                       Nicole
Specialist in bloemwerk en woondecoratie
Tabakshof 1 - Montfoort - 0348 - 471933

Geraniums
4 voor 5 euro

Op alle buitenpotten15 % KORTING

DAGAANBIEDINGEN:

                       Nicole                       Nicole

ZATERDAG 25 MEI
GROTE TUINMARKT

www.bellebalance.nl

Annabelle Rijntjes
Kinesioloog

Last van stress of vermoeidheid? 
Met Kinesiologie zit je snel weer lekker in je vel.

Cursussen en behandelingen  

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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De	Staat	van	Oudewater	2019
In mei verscheen de ‘Staat van Oudewater’: een rapport 
waarin de laatste cijfers staan op sociaal en maatschappelijk 
vlak. Die cijfers zeggen veel. Ze laten zien waarin Oudewater 
goed is en uitblinkt én waar we ons moeten verbeteren. Aan 
dat laatste gaan we werken, samen met onze maatschappelijke 
organisaties die beschikken over veel kennis en betrokkenheid.

Daling aantal inwoners
Wat ten eerste opvalt is de te 
verwachten daling van het totaal 
aantal inwoners. Terwijl het aantal 
inwoners in de provincie Utrecht tot 
2040 vermoedelijk stijgt met 11%, 
tekent zich voor Oudewater juist 
een daling af van 3%. Ofwel van 
10.202 inwoners nu tot ongeveer 
9.900 in 2040. Het blijkt dat dit 
voornamelijk komt door de stijging 
van het aantal eenpersoonshuis-
houdens en de daling van het aantal 
huishoudens met kinderen.
Het rapport geeft ook een inkijkje in 
de vergrijzing: naar verwachting 
stijgt het percentage senioren van 
20% anno nu naar 29 in 2040. 
Dit komt voornamelijk door de 
afname van het percentage 20-65 
jarigen. Het aantal jongeren in de 
leeftijd 0-20 jaar blijft nagenoeg 
gelijk (23%). Deze ontwikkelingen 
bespreken wij met de provincie als 

het gaat over het vergroten van 
onze bouwmogelijkheden, nadat 
we alle binnenstedelijke locaties 
hebben benut.
Meer woningen
Als het gaat om het aantal woningen 
voor onze inwoners, dan valt er 
vanaf 2012 een stijging waar te 
nemen van 8%. Oudewater telde in 
2018 4.315 woningen: 69% koop,  
31% huur. In Utrecht West zijn verder 
gemiddeld iets meer huurwoningen 
dan in Oudewater.
De gemiddelde woningwaarde in 
Oudewater (e 287.000) laat zich 
vergelijken met die van de regio, 
maar ligt wel een stukje hoger dan 
in de provincie Utrecht (e 276.000).
Huisartsen
Ook vermeldt de Staat van 
Oudewater feiten over jeugdzorg 
en Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Het Stadsteam 

Oudewater kent een laag werkloosheidscijfer. Veel Oudewaternaren werken op bedrijventerrein Tappersheul.

Huurder	en	woningzoekende	
behouden	hun	inschrijftijd
Woningzoekenden verliezen niet hun inschrijftijd als zij een 
sociale huurwoning buiten Oudewater accepteren of zich 
opnieuw inschrijven als woningzoekende. Het behoud van 
75% van de inschrijftijd geldt als een belangrijke wijziging in 
de nieuwe huisvestingsverordening die de gemeenteraad ter 
vaststelling krijgt voorgelegd.

Verdeling van huurwoningen
Wonen geldt als één van onze 
primaire levensbehoeften. 
De meeste Oudewaternaren (69%) 
wonen in een koophuis. Wie niet 
kan of wil kopen, schrijft zich in 
voor een sociale huurwoning. 
Dat kan bij WoningNet. Net als alle 
andere gemeenten stelt Oudewater 
een keer in de vier jaar een huisves-
tingsverordening vast. Daarin staan 
regels over hoe de verdeling van de 
sociale huurwoningen plaatsvindt. 
Bijvoorbeeld welke maximale 
huurprijs er geldt (nu e 720,42) en 
welke inkomensgrens (nu e 48.655) 
van toepassing is.
Doorstroming
De nieuwe huisvestingsverordening 
geldt met ingang van 1 juli 2019 en 
heeft een werkingsduur van 4 jaar. 
De belangrijkste verandering is  
dus dat inwoners hun woonduur 
behouden als zij een sociale 
huurwoning buiten de eigen 
gemeente hebben geaccepteerd of 
zich opnieuw inschrijven.

Wethouder Bob Duindam: “Dat helpt 
om de doorstroming te bevorderen 
omdat woningzoekenden eerder 
geneigd zijn een woning te accep-
teren”.
Verder wijst Duindam erop dat de 

kleine kernenbinding gehandhaafd 
blijft. Dit criterium wilden andere 
gemeenten namelijk schrappen.
Experiment
De woningmarkt stopt niet bij de 
gemeentegrens van Oudewater. 
Woningnet biedt de woningen aan 
via een regionaal systeem. Daarop 
mogen zowel Oudewaternaren als 
inwoners van andere gemeenten 
reageren.
Duindam: “Waar dat mogelijk is 
experimenteren wij met de toe- 
wijzingsregels zoals we dat vorig 
jaar deden bij de dertig nieuwe 
huurwoningen in Noort Syde.
Toen kwamen Oudewaternaren die 
een huurwoning van De Woningraat 
achterlieten, als eerste in aanmerking 
voor één van de nieuwe huurhuizen. 
Dat zorgt voor doorstroming en we 
helpen starters en jonge gezinnen 
op de woningmarkt”.

Het voorstel staat op de agenda 
van het forum Samenleving op 
maandag 27 mei vanaf 20.00 uur 
in het stadhuis op de Visbrug. 
Vermoedelijk neemt de gemeen-
teraad hierover op 6 juni een 
besluit.

Oudewater fungeert vanaf 2015 als 
de centrale toegang tot zorg en 
ondersteuning. Echter, uit de cijfers 
blijkt dat ook huisartsen veel 
jongeren doorverwijzen naar de 
jeugdzorginstanties. Daarom zoeken 
wij nog meer de samenwerking met 
de Oudewaterse huisartsen. 
We signaleren dat jeugdigen soms 
veel trajecten doorlopen. Ouders 
ervaren de zorg over het algemeen 
als positief.
Vrijwilligerswerk
Als het om ouderen gaat zien we 
positieve cijfers over sociale steun 
en vrijwilligerswerk: in Oudewater 
helpen we elkaar graag en staan 
we klaar als iemand hulp nodig 
heeft. Voor ons is dat een duidelijk 
signaal om te kijken hoe we samen 
met alle betrokken organisaties het 
Oudewaterse vrijwilligerswerk nog 
verder kunnen versterken.
Beroepsbevolking
Verder doet Oudewater het goed 
op het gebied van werk en inkomen: 
de werkloosheid onder de beroeps-
bevolking bedraagt slechts 2,8%. 
Dat ligt een kwart lager dan in de 
rest van Nederland.
Wie het volledige rapport wil lezen, 
kijkt op:
https://gemeenteraad.oudewater.nl/
stukken/raadsinformatiebrieven

Wapenen	tegen	‘bui	van	de	toekomst’

Nieuw rioolstelsel
Een deel van de plannen heeft 
betrekking op het voorkomen van 
de gevolgen van hoosbuien. 
Die leidden vorig jaar tot ernstige 
wateroverlast. Tegen die hevige 
‘buien van de toekomst’ wil de 
gemeente zich wapenen. De aanleg 
van een nieuw rioolstelsel moet 
problemen met regenwater zoveel 
mogelijk voorkomen.
Parkeren
Verreweg de meeste vragen die de 
bewoners stelden, gingen over 
parkeren. Dat is en blijft een groot 
probleem in een buurt die is ingericht 
in een tijd waarin voetgangers, 
paarden en een enkele handkar het 
straatbeeld domineerden.

Zo’n buurt biedt onvoldoende 
parkeerplaats voor bewoners die 
één, twee of soms nog meer auto’s 
bezitten. Voor dat vraagstuk heeft 
de gemeente geen pasklare 
oplossing. Simpelweg omdat de 
ruimte ontbreekt. Wel werkt de 
gemeente aan een plan hoe zij 
binnen de ruimtelijke beperkingen 
het parkeren wil reguleren in een 
groot deel van de binnenstad.

Andere onderwerpen
De gemeentelijke herinrichtings-
plannen gaan over meer dan alleen 
wateroverlast en parkeren. Bijvoor-
beeld over opritconstructies, gevel-
uitstraling, erfafscheidingen en de 
rijrichting van het (vracht)verkeer. 
Maar ook over de materiaalkeuze 
om het wegdek te bestraten en wat 
dit betekent voor geluid en trillingen. 

Veel bewoners van de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en 
directe omgeving toonden zich nieuwsgierig naar de 
herinrichtingsplannen die de gemeente voor hun woonomgeving 
heeft. Op dinsdag 7 mei kon iedereen ‘inlopen’ in het stadhuis 
op de Visbrug. Daar lagen tekeningen klaar en stonden 
ambtenaren en deskundigen paraat om de plannen toe te 
lichten en vragen te beantwoorden.

De inrichtingsvoorstellen zijn uit- 
werkingen van het Masterplan 
binnenstad. Dat bespreekt het forum 
ruimte op dinsdag 28 mei. 
De behandeling in de gemeente-
raad vindt vermoedelijk op 6 juni 
plaats.

Reactieformulier
Veel inwoners lieten hun mening 
over de plannen achter op een 
reactieformulier. De ruim 80 reacties 
beoordeelt de gemeente en betrekt 
ze bij het opstellen van het defini-
tieve herinrichtingsplan.
Wie nog een reactie wil geven, kan 
dat tot 1 juni 2019 per mail doen: 
nagtegaal.t@woerden.nl.

Gemeenteraad	Oudewater	
bespreekt	koers	energietransitie
In het coalitieprogramma Oudewater 2018-2022 staan 
diverse voornemens beschreven voor een duurzaam 
Oudewater. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen 
waarin de landelijke doelstellingen geconcretiseerd zijn, 
onder andere in het (concept)klimaatakkoord.

De gemeente heeft al deze plannen samengevoegd in een 
(concept)’Energie Agenda Oudewater’, waarin duidelijk wordt welke 
verplichtingen en inspanningen op Oudewater afkomen. Het Forum 
Ruimte van dinsdag 28 mei 2019 bespreekt de (concept)Energie Agenda 
Oudewater, die vervolgens op donderdag 6 juni aanstaande in de raad 
behandeld zal worden.

In de (concept)Energie Agenda Oudewater is een overzicht gemaakt van 
alle inspanningen die de aankomende jaren nodig zijn om te werken aan 
een duurzame toekomst voor Oudewater. Een belangrijk onderwerp uit 
het coalitieprogramma is bijvoorbeeld het verduurzamen van bestaande 
bouw in Oudewater; dit sluit aan bij de landelijke doelstellingen. Landelijk 
zijn onder andere de transitievisie warmte en Regionale Energie Strategie 
belangrijke ontwikkelingen die op Oudewater afkomen, waarbij het 
voorstel is om een afwegingskader voor de verduurzaming van de 
energieopwekking op te stellen.

Na instemming van de gemeenteraad zal de agenda verder worden  
uitgewerkt in een actieplan. Bewoners, bedrijven en belangenorganisaties 
worden dan ook betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid.

Europese	verkiezingen	op	woensdag	23	mei
Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de Nederlandse 
leden van het Europees Parlement. U heeft hiervoor een 
stempas ontvangen. Gaat u ook stemmen?

Wat moet ik meenemen?
Inwoners van Oudewater van 
18 jaar en ouder mogen stemmen. 
Ook moet u de Nederlandse natio-
naliteit hebben, niet uitgesloten zijn 
van stemrecht en voor 9 april in 
Oudewater ingeschreven staan. 
Om te kunnen stemmen moet u uw 
stempas en een geldig identiteits-
bewijs meenemen (paspoort, identi-
teitskaart of rijbewijs). Als u uw 

stempas kwijt bent, kunt u tot 
woensdag 22 mei 2019 12.00 uur 
een nieuwe aanvragen. Uw oude 
stempas vervalt dan automatisch.
Waar kan ik stemmen?
U kunt van 07.30-21.00 uur 
stemmen. U mag in elk stemdistrict 
in de gemeente Oudewater 
stemmen. U bent dus niet verplicht 
om te stemmen op het adres dat op 
uw stembiljet staat. Alle locaties zijn 

ook voor mindervaliden toegan-
kelijk. Als u in een andere gemeente 
wilt stemmen heeft u een kiezerspas 
nodig. Tot uiterlijk 20 mei kunt u uw 
stempas bij de gemeente inruilen 
voor een kiezerspas.
Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om 
voor u te stemmen. U kunt iemand 
machtigen die in de gemeente 
Oudewater woont en zelf ook een 
stempas heeft ontvangen. U kunt dit 
tot op de dag van de verkiezing 
regelen. Als u iemand wilt machtigen 
die niet in de gemeente Oudewater 

woont, maar wel een stempas heeft 
ontvangen, vult u het formulier op 
onze website in. Dit kan tot 
maandag 20 mei 2019.
Bij vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente via backoffice@
oudewater.nl of 140348.
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De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Marleen van Dam die het eerste 
exemplaar + BVO jubileumglas van het 
nieuwe Oudewaterse speciaalbier 
uitreikt aan wethouder Bob Duindam.

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.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

& J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Vermey  

uitvaartzorg

T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

Graag willen we jullie allemaal bedanken voor 
de kaarten en bloemen die we gekregen 

hebben voor ons 50-jarig huwelijk.

We zijn een beetje beduusd van alle felicitaties.

Hartelijk dank, 
Corrie en Ad Vendrig

Leer ons alzo onze dagen tellen, 
dat wij een wijs hart bekomen. 

Psalm 90:12

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een 
geduldig gedragen ziekte, door de HEERE op Zijn 
tijd uit ons midden is weggenomen, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Teuntje Verweij - Verkaik
Polsbroek,   Waarder, 
27 januari 1942  12 mei 2019

Weduwe van Andries Verweij sinds 13 mei 2010

Waarder, Wim Verweij 
Bantega, Joke en Jaap Treur - Verweij   
René, André, Cynthia 
Driebruggen, Lena en Frederik Floor - Verweij   
Jochem, Andries, Teunis, Jeannette, Marlynde, Willemijn 
Waarder, Thea en Jacob Oppelaar - Verweij   
Juliëtte, Remco, Angela, Rhodé 
Waarder, Andries Verweij

Oosteinde 64 
3466 LB  Waarder

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag  
18 mei 2019 op de algemene begraafplaats van Waarder.

Kassabonnenactie voor Moederdag
De kassabonnenactie voor 
Moederdag georganiseerd 
door de NOVO is erg goed 
ontvangen!
Uit de grote hoeveelheid 
ingeleverde enveloppen 
zijn zaterdag 11 mei de 
prijswinnaars gekozen.

Door het grote aanbod van alle 
NOVO winkeliers zijn er wel vier 
goodiebags, gevuld met leuke 
cadeautjes, afgeleverd bij de blij 
verraste moeders.
De gelukkige winnaars van de 
moederdagactie zijn:
Lyda Labbaci
Anne-Marie Graveland-Wieser
Mevrouw Heshusius
Mevrouw Ypma-Dubois

De dochters op de foto met winnares 
Anne-Marie Graveland-Wieser hadden 

een kusje op de envelop gegeven 
voordat ie de bus in ging!

Dat heeft goed geholpen dus!

Doe voor € 50,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop 
(te vinden bij alle NOVO-leden)

en lever deze in, uiterlijk zaterdag 11 mei vóór 17.00 uur,
bij EMTÉ / COOP Heijmans of bij MITRA Oostendorp

SPAAR UW
KASSABONNEN

EN MAAK KANS OP EEN

MOEDERDAGPAKKET
Mevrouw Labbaci is blij verrast 
met haar Moederdagtas!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Bedrijven Vereniging Oudewater 
BVO bestaat twintig jaar
BVO is in 1999 opgericht als Belangen Vereniging Bedrijven 
Tappersheuldoor onder andere Philip van de Hadelkamp en 
Rob van Vliet. De eerste voorzitter was Gerard Hogendijk, voormalig 
eigenaar van Pricor. Nadat hij was overleden werd Jan van Dam, 
tijdens een vergadering letterlijk met stoel en al naar voren 'geschoven' 
als bestuurslid. Hij wilde dit eigenlijk niet maar uiteindelijk heeft het 
goed uitgepakt, want hij heeft tien jaar in het bestuur gezeten 
waarvan zeven jaar als voorzitter!

Piet Six nam de voorzittershamer 
over van Rob, het BVO-café werd 
geïntroduceerd en met veel passie, 
samen met Fred van Schaik en Rob 
Louwer, heeft Piet zes jaar aan het 
roer gestaan van de BVO. De groei 
zat er in, het ledenaantal ging in die 
tijd van 70 naar 120.

Inmiddels is Marleen van Dam 
voorzitter en heeft de BVO 155 
leden! De BVO-visie is dat we de 
ondernemerskansen in onze regio 
zo veel mogelijk optimaliseren en 
dat kan alleen als we de krachten 
van alle ondernemers in de 
gemeente Oudewater bundelen 
en opereren als één grote 
belangenvereniging.
Het jubileumfeest van afgelopen 
zaterdag was in het Muziekhuis. 
160 gasten genoten van de 
culinaire hoogstandjes van 
3 Keuken & Bar, Joia Brasserie, 
Abrona, BBQ Partyservice en 
DON Food & Events. Dit alles 
ondersteund met fantastisch weer 
en geweldige live muziek.
Wethouder Bob Duindam nam nog 
even het woord en onderschreef de 
importantie van een bedrijvenver-
eniging als de BVO. "Maar liefst 
tweederde van de beroepsbevolking 
is werkzaam bij een bedrijf uit 
Oudewater. En door de nieuwe 
economische agenda van 
Oudewater is de samenwerking 
tussen gemeente en de BVO beter 
dan ooit", aldus Bob Duindam.
Als dank voor zijn motiverende 
woorden ontving de wethouder uit 
handen van BVO voorzitter 
Marleen van Dam een nieuw 
Oudewaters biertje met BVO 
jubileum glas. Dit speciaalbiertje 
is het eerste bier gebrouwen door 
de nieuwe onderneming 
Stadsbrouwerij Oudewater van 
Arie Mesker en Frans Verboom en 
wordt deze maand gelanceerd bij 
het grote publiek. Ieder aanwezig lid 
van de BVO ontving dezelfde 
geschenkenset als BVO-tje 
(Biertje-Voor-Onderweg). Het was 
een geslaagde avond.

In 2006 gaf Jan van Dam het 
voorzitterschap over aan 
Rob Stekelenburg. Dat was ook het 
moment dat de belangenvereniging 
Bedrijven Tappersheul werd 
omgedoopt tot Bedrijvenvereniging 
Oudewater en dat is het nu nog 
steeds.



 Dinsdag 14 mei 2019

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
•	 Vergadering Forum Samenleving

maandag 27 mei om 20.00 uur
•	 Vergadering Forum Ruimte 

dinsdag 28 mei om 20.00 uur
•	 Vergadering gemeenteraad 

donderdag 6 juni om 20.00 uur
•	 Raadsinformatiebijeenkomst alcohol en drugs 

dinsdag 11 juni om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.

Ingekomen aanvragen / 
meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Goudse	straatweg	50 

in Oudewater 
het uitbreiden van een woning 
door middel van een opbouw,

 ingediend op: 02-05-2019, 
dossiernummer: 1921769

APV / Bijzondere wetten
•	 Oude	Touwfabriek	30 

in Oudewater
 het organiseren van een 

interieurmarkt De Verbouwfabriek 
op 22 juni 2019,

 ingediend op: 03-05-2019, 
dossiernummer: 1921781

•	 Markt-Westzijde	3 
in Oudewater

 het organiseren van een 
verjaardagsfeest op 
6 september 2019,

 ingediend op: 03-05-2019, 
dossiernummer: 1921785

•	 Wandelpaden	Oudewater	en	
omgeving 
het organiseren van de 
Geelbuikloop op 2 juni 2019,

 ingediend op: 04-05-2019, 
dossiernummer: 1921786

•	 Noorder-Kerkstraat	10 
in Oudewater

 het plaatsen van een steiger 
van 7 tot en met 25 mei 2019,

 ingediend op: 07-05-2019, 
dossiernummer: 1921787

Fietswrakken verdwijnen in de schrootbak
Onbruikbare en achtergelaten fietsen in de openbare 
ruimte zorgen voor een rommelige aanblik. Soms zelfs een 
doorn in het oog. Hoe gaan we daarmee om?
Schroot
Verspreid over de gemeente staan of liggen er soms achtergelaten 
fietsen. Vaak een hoopje schroot waarmee je je niet meer kunt 
verplaatsen. Bijvoorbeeld een fiets met een verwrongen frame, kapotte 
banden of een ontbrekend wiel. Dat soort werk.
Ophalen
Die fietsen ruimen wij op en verdwijnen in de schrootbak op het stadserf. 
Heeft u wrak gezien? Maak dan een melding via het gemeentelijke 
meldpunt op oudewater.nl of bel 14 0348.

•	 Leeuweringerstraat	19 
in Oudewater

 het plaatsen van een container 
van 31 mei t/m 6 juni 2019,

 ingediend op: 08-05-2019, 
dossiernummer: 1921793

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

 ingediend op: 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921814

•	 Visbrug,	Havenstraat,	
Wijdstraat, Oudewater 
het afsluiten van de weg tijdens 
evenement Vreugde op de 
Visbrug op 29 juni 2019, 
ingediend op: 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921815

•	 Visbrug,	Oudewater 
het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens 
Vreugde op de Visbrug op 
29 juni 2019,

 ingediend op: 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921816

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Goejanverwelle	22 

in Hekendorp 
het plaatsen van een hekwerk 
op een plat dak,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer:	OLO4217193

•	 Burg.	Zielhuisstraat	14 
in Oudewater 
het legaliseren van een 
erfafscheiding en bijgebouw in 
de achtertuin,

 besluit: verleend op 10-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4199635

•	 Zuid-Linschoterzandweg	34 
in Snelrewaard

 het verbouwen van een schuur,
 besluit: verleend op 07-05-2019, 

dossiernummer:	OLO3125761

•	 Hennepakker	16 
in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning,

 besluit: aanvraag ingetrokken  
op 10-05-2019,  
dossiernummer:	OLO4188301

•	 Hennepakker	16 
in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel,

 besluit: verleend op 10-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4343829

•	 Dijkgraaflaan	102 
in Oudewater 
het plaatsen van een overdekte 
pergola met fietsenstalling aan 
de voorzijde van de woning,

 besluit: verleend op 07-05-2019, 
dossiernummer:	OLO4322915

•	 Hekendorpse	Buurt	79 
in Hekendorp 
het vergroten van een 
vrijstaande bungalow en het 
realiseren van een dakopbouw 
en dakterrassen,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer:	OLO4319049

APV / Bijzondere wetten
•	 Binnenstad	Oudewater 

het organiseren van Heksen in 
Touw jaarmarkt 29 juni 2019,

 besluit: verleend op 09-05-2019, 
dossiernummer: 1921454

•	 Wegen	binnenstad	Oudewater 
het afsluiten van de weg tijdens 
de Heksen in Touw jaarmarkt 
29 juni 2019,

 besluit: verleend op 09-05-2019, 
dossiernummer: 1921455

•	 Papekopperdijk	19 
in Papekop - het organiseren 
van een jubileumdag wegens 
het 40-jarig bestaan van Plomp 
Funderingstechnieken op 
22 juni 2019,

 besluit: verleend op 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921066

•	 Papekopperdijk	2 
in Papekop 
het ophangen van een spandoek 
ten behoeve van aankondiging 
en parkeergelegenheid jubileum 
Plomp Funderingstrechnieken op 
22 juni 2019,

 besluit: verleend op 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921068

•	 Papekopperdijk	19 
in Papekop 
het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens het 
jubileum van Plomp 
Funderingstechnieken op 
22 juni 2019,

 besluit: verleend op 10-05-2019, 
dossiernummer: 1921069

•	 Wandelpaden	Oudewater	en	
omgeving 
het organiseren van de 
Geelbuikloop op 2 juni 2019,

 besluit: verleend op 09-05-2019, 
dossiernummer: 1921786
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Tentoonstelling 'Bieb onder water' 
vertelt verhaal achter geheim wapen van Nederland
de oude Hollandse Waterlinie heeft nederland 350 jaar geleden beschermd 
tegen de vijand. Met de tentoonstelling 'bieb onder water' vertelt stichting  
oude Hollandse Waterlinie het verhaal achter dit geheime wapen. Van 18 mei 
tot en met 28 juni is de tentoonstelling in de bibliotheek in oudewater te zien.

Zilversmid
iedereen was tevreden, na het 
bezoek van de Hindoestaanse 
zilversmid dambal uit nepal aan  
de wereldwinkel in oudewater.
dankzij een berichtje in deze krant  
in het kader van de fair trade 
bemoeienissen van het gemeentebestuur 
en heel wat publiciteit via social media,
wisten velen de weg te vinden naar de 
collectie sieraden die de zilversmid 
rechtstreeks te koop aanbood. de man 
heeft het welzijn van zijn geboortedorp 
(dat twee jaar geleden zwaar getroffen 
is door ernstige aardbevingen) tot zijn 
levensdoel gemaakt.

door Ellen van Leeuwende reizende tentoonstelling 'bieb onder 
water' strijkt in twee jaar tijd in zestien 
bibliotheken in plaatsen langs de 
waterlinie neer. medewerkers van 
de samenwerkingsunie uit woerden 
bouwen in elke bibliotheek de tentoon-
stelling op. ook hebben zij het levende 
schilderij, dat onderdeel is van de 
expositie, gemaakt.

Nederland onder water
1672 staat bekend als het rampjaar in 
nederland. tijdens de Franse oorlog 
kwamen meerdere vijanden ons land 
binnen. via zee kwamen de engelsen. 
de Fransen en duitsers kwamen via  
het land. onder leiding van opper- 
bevelhebber Prins willem iii werden in 
nederland de dijken doorbroken en de 
sluizen opengezet. de vijand kon niet 
verder ons land in komen;  
de Hollandse waterlinie was geboren.
martien bakhuizen van stichting  
oude Hollandse waterlinie: "deze oorlog 
luidt het begin in van een continue 
nederlandse staat. onze identiteit, 
waarden en normen zijn hier ontstaan. 

daarom vinden we het belangrijk om het 
verhaal te vertellen. wanneer je je 
verdiept in de geschiedenis van dit 
belangrijk verdedigingswerk, ontdek je 
dat veel gebouwen en vestingwerken, die 
onderdeel waren van de oude Hollandse 
waterlinie, nog deels in tact zijn, zoals 
het kasteel in woerden."

De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV

Prins Willem III

Schitterend bedrag opgehaald voor stichting ALS
Vrijdagavond 17 mei jl. organiseerde Richard proost sport een spinningmarathon voor team lit. Team lit gaat 29 mei de 
Mont Ventoux beklimmen voor de stichting als (zij waren nog 4.000 euro verwijderd van hun streefdoel).

team lit is ontstaan doordat er vorig jaar 
februari bij angelique van de lit als is 
vastgesteld. angelique, familie en 
vrienden hebben besloten om aan de 
tour de als deel te nemen.
de zaal van richard Proost sport was 
omgetoverd tot een spinningarena.  
38 fietsen waren de volledige drie uur  
bezet met enthousiaste spinners.  

Verteltheater
de tentoonstelling 'bieb onder water' 
bestaat uit zeven informatiezuilen,  
een collectie boeken en objecten én  
een levend - interactief - schilderij van  
de Franse Zonnekoning lodewijk Xiv,  
dat speciaal voor deze tentoonstelling  
is gemaakt.
op woensdag 22 mei is er vertel-
theater; eric borias, verteller van het 
jaar 2016, vertelt in de bibliotheek 
aan verschillende schoolklassen over 
de oude Hollandse Waterlinie.
Tot en met 28 juni kunt u de tentoon-
stelling gratis bezoeken op de eerste 
verdieping van de bibliotheek 
oudewater, Kluwen 7.  
Meer informatie over de tentoonstelling 
vindt u op www.biebonderwater.nl.

onder leiding van de 
instructeurs  
nico den Heeten,  
david blankenburgh en 
richard Proost werd 
iedereen meegenomen in 
een heerlijke spinningtocht. 
onderweg werd men 
voorzien van drinken en 
eten, dit werd mede 
mogelijk gemaakt door 
verschillende bedrijven uit 
montfoort en oudewater. 
Halverwege was er een 
leuke muziekquiz en aan het 
eind sloten zij af met de inmiddels 
beroemde carnavalsact van de 
tumtummetjes uit montfoort. 
de Queensact met live muziek was dan 
ook een groot succes! Hierna werd de 
cheque van 6.500 euro overhandigd aan 
angelique en een aantal deelnemers van 
team lit. Hiermee hebben zij hun 

einddoel behaald en een geweldig 
spinningfeestje gehad. 
Zij bedanken iedereen die deze spinning-
marathon mogelijk hebben gemaakt:  
alle deelnemers, sponsors en de 
tumtummetjes voor hun inzet & bijdrage. 
team lit zal ongetwijfeld heel veel  
succes hebben met de beklimming van  
de mont ventoux!
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Ontdek de spannende wereld 
van de eendenkooi!
Staatsbosbeheer organiseert op 
zaterdag 25 mei een excursie naar de 
eendenkooi van Broek en Blokland in 
de gemeente Montfoort. 
De deelnemers gaan op zoek naar de 
wetenswaardigheden van de 
eendenkooi. Enig idee waar de 
gezegden ‘de pijp uitgaan’ en ‘achter 
de schermen kijken’ vandaan komen? 
Welke functie een eendenkooi 
tegenwoordig nog heeft? 
Ontdek dit alles en ga mee!
In de polder Broek en Blokland liggen 
twee eendenkooien die door 
Staatsbosbeheer in originele staat 
worden bijgehouden. De deelnemers 
gaan door het toegangshek, dat van slot 
wordt gedaan, en komen in een 
afgesloten gebied. De wandeling gaat 
door een prachtig schraallandschap naar 
de eendenkooi waar de deelnemers in 
een openluchtmuseum komen. 
De mooiste plekjes worden bezocht en 
de deelnemers zien vanuit een uitkijkhut 
de plas waar misschien ook wilde 
eenden zwemmen. Het ambacht van 
het eenden vangen komt ruimschoots 
aan bod.
De excursie start om 09.45 uur bij 
Fruitbedrijf van Lint aan Blokland 32, 
3417 MP Montfoort. De deelnemers en 

de gidsen verzamelen op deze locatie en 
na gebruik van een consumptie gaat de 
groep naar de eendenkooi. De wandel-
excursie is ongeveer 4 kilometer en 
duurt plm. 2 uur. De kosten zijn 8 euro 
voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen tot 12 jaar inclusief een 
consumptie.
Opgeven is wel verplicht en dat kunt 
u doen via 
utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl

Zonde om ons mooie weidegebied verplicht vol te leggen met zonnepanelen, vinden de veehouders in de Lopikerwaard 
(foto: Elke Michler).

BLIK op ...
Muziek
Haastrecht is een stad, zo heb ik vanmorgen geleerd toen ik mij afvroeg of 
ik dorp of stad moest schrijven als ik over Haastrecht schrijf. Het kreeg 
die stadsrechten, net als Oudewater, op grond van de ligging op een punt 
waar twee rivieren samenkomen (de Vlist en de Hollandse IJssel). In het 
jaar 1396.
Het stadje Haastrecht heeft een muzikaal en cultureel hart in Theater 
Concordia, waar voor zo’n klein stadje een zeer divers aanbod is van 
muziek, cabaret, fi lm en andere evenementen. En nu de zomer lijkt te zijn 
aangebroken was er weer het jaarlijkse ‘country music on the porch’ 
(waarbij de bandjes op de waranda spelen en het publiek op het 
Concordiaplein op houten bankjes zit). De organisatoren van dit jaarlijkse 
festijn, het goudse trio Change of Key hadden het dit jaar ‘Muziek op het 
plein’ genoemd. Dit vanwege hun gasten die zich niet echt onder de 
noemer country laten scharen. Want die gasten waren de Rotterdamse 
straatmuzikanten die zich de Amazing Stroopwafels noemen, al vanaf 
1969.
Teletekst sprak van kans op pittige buien met veel water, dus ik hield mijn 
hart vast. Die buien bleken vanmorgen wel gevallen, maar in het oosten 
van het land. Op het Concordiaplein was het bijna te warm om in de zon 
te zitten.
En zo geviel het dat twee redacteuren van De IJsselbode die elkaar in het 
dagelijks leven niet vaak tegenkomen (meestal zijn we bij De IJsselbode in 
ons eentje op jacht naar nieuws) op het warme plein en onder het genot 
van een biertje en bitterballen afwisselend genoten van de muziek. Want 
onze muzieksmaken komen niet overeen. Ik was gekomen voor de 
countrymuziek, hij en zijn vrouw voor de stroopwafels. De stroopwafels 
waren voor mij onbekend maar ik genoot er toch wel van. Met name van 
de act die de leadzanger uitvoert met zijn contrabas. Van mijn collega 
vernam ik dat die apart met ijzeren randen is versterkt om de voorkomen 
dat er steeds nieuwe exemplaren moeten worden aangeschaft. De sfeer 
was gemoedelijk en we hoefden voor de verandering eens geen stukjes te 
schrijven. Rond een uur of vijf stak de wind op en gingen wij weer eens op 
huis aan.
Dat de zomer begonnen is werd ook duidelijk toen ik weer naar huis reed. 
In weilanden die ik passeerde waren nog zeker twee andere evenementen 
bezig en dan heb ik het nog niet over de Boerendag met duizenden 
bezoekers. Wie nog nooit in Concordia is geweest doet er goed aan de 
kalender eens te bekijken. Er is voor elk wat wils en het is lekker dichtbij.

Trudie Scherpenzeel

Je kunt geen voetsporen achterlaten als je op de bank blijft zitten!

Waterwandeling Oudewater
Wandelen met Marina Perdijk is een feestje voor de verbeelding. Tijdens 
een wandeling door het historische centrum van Oudewater, ontdekt u 
hoe het water (Oude Hollandse Waterlinie) impact heeft gehad op de 
geschiedenis.
Als deskundige gids weet Marina zichtbare geschiedenis te verpakken in een 
mooi en meeslepend verhaal. De wandeling begint om 13:30 bij het zwembad 
Ons Statenbad in Oudewater en zal daar ook eindigen. Halverwege de wandeling 
wordt er gepauzeerd onder het genot van een hapje en een drankje. 
Laat deze unieke kans niet liggen en meld u nu aan via contact@ohwl.nl

Veel boeken op 
Rommelmarkt Hervormde kerk
Bij de start van de 55e rommelmarkt 
van de Hervormde Kerk in Haastrecht 
stonden afgelopen zaterdag veel 
kooplustigen weer te wachten tot 
men het Kerkplein op mocht. Om 
half tien was het zover en werd het 
startsein van de verkoop gegeven. 
De begintijd was een half uur 
vervroegd en Ingrid Rietveld van de 
organisatie, vertelde dat dit vooral in 
de ochtenduren een goede spreiding 
van de bezoekers gaf. 
Bij veel kramen kon men speelgoed, 
huishoudelijke artikelen, aardewerk, 
fi etsen, elektronica, antiek, bloemen en 
kleding kopen. In de kerk was er een 
grote keus uit boeken. Voor een leeslief-

hebber was er meer dan genoeg. Ook 
was er veel glaswerk aanwezig.
Een gokje kon er gewaagd worden bij 
het Rad van Avontuur. Het vorige Rad 
was meer dan 40 jaar oud en Onno 
Rietveld had zelf een digitaal Rad 
gemaakt dat dit jaar voor het eerst 
succesvol zijn werk deed. Verder waren 
er koffi e en zelfgebakken lekkernijen op 
het terras. En niet te vergeten de 
oliebollenkraam. Hm…..wat smaakten 
deze weer heerlijk.
De opbrengst was 9.550,00 euro en is 
bestemd voor het onderhoud van de 
monumentale kerk.

door Cees Reichard

Maandag 13 mei bezocht 
Europarlementariër Jan Huitema 
vier veehouders in IJsselstein, 
Linschoten, Snelrewaard en Lopik. 
Een van de bedrijven die hij bezocht 
was veehouderij Westborch van 
Gijs Stigter in Linschoten. 
Wat het Europees parlement voor 
hem kon betekenen stak Stigter niet 
onder stoelen en banken.
De ondernemer hekelt het beleid dat 
steeds meer agrarisch ondernemers 
dwingt hun vruchtbare akkers te 

bestemmen voor zonnevelden en 
windmolens, terwijl grote delen in 
Europa te droog en te warm zijn om 
agrarisch geëxploiteerd te kunnen 
worden. Pak mondiale problemen 
mondiaal aan, was zijn boodschap.
"En om de toenemende regelgeving de 
baas te kunnen, moeten agrarische 
bedrijven wel intensiveren of groeien. 
Niet omdat we dat zo graag willen, maar 
om het rendabel te houden. Iedere 
opgelegde regel kost ons geld en moet 
worden terugverdiend," aldus Stigter.
Huitema beaamde dat een boer niet 

gevraagd kan worden in groen te 
investeren als je in het rood staat. 
De Friese veehouder Huitema vertelde 
trots dat hij beweging heeft gekregen in 
het mestbeleid van Europa: 'Boeren 
werden gedwongen het schadelijke 
fosfaatkunstmest te gebruiken terwijl zij 
hun eigen mest voorhanden hebben. 
Dat is binnenkort voorbij'.
Er werd gedebatteerd met agrarisch 
ondernemers uit de regio op de boerderij 
van Ben van Winden in Snelrewaard en 
Adwin van Schaaik in Lopik.

Europarlementariër Jan Huitema 
bezoekt de Lopikerwaard

door Elly van der Neut

Uit het forum Ruimte in Montfoort
Als eerste punt op de agenda: de bouwvergunning op de Liefhovendijk in 
Linschoten.
Bij besluit van 23 oktober 2018 heeft het college een omgevingsvergunning 
verleend voor het slopen van een droogschuur, een koeienstal en het oprichten 
van een woning op het perceel Liefhovendijk 4 te Linschoten. Tegen dit besluit is 
door drie omwonenden beroep aangetekend, waarbij door één omwonende ook 
een voorlopige voorziening is gevraagd.

Op 5 februari 2019 heeft rechtbank 
Midden-Nederland een tussenuitspraak 
gedaan, waarbij de voorlopige voorziening 
is toegekend, want de vergunning was 
getoetst aan de dorpsvisie en niet aan 
het bestemmingsplan.
Er zijn al een aantal fouten gemaakt bij 
de toekenning van omgevingsvergun-
ningen op het Landgoed Cromwijk. 
Bij de verkoop van het eerste perceel is 
geen recht van overpad verstrekt voor 
het tweede perceel, waardoor er een 
nieuwe uitrit moest worden gemaakt 
voor het tweede perceel. Omwonenden 
hebben o.a. bezwaar tegen de omvang 
van de villa die gebouwd gaat worden en 
tegen deze tweede uitrit, die er overigens 
al ligt. Ook wordt de villa veel groter dan 
de te slopen gebouwen. In een onbewaakt 
ogenblik zijn ook een heleboel bomen 
gekapt en is een boomgaard gerooid. 
Toch stelt het college voor om de 
omgevingsvergunning te verlenen. 
De bouwer stelt dat men dan weer met 
plezier kan kijken naar dit stukje 
Linschoten; het is weer netjes. 
De omwonenden zijn boos en de 
forumleden hebben het stuk als 
bespreekstuk naar de raad verwezen.

Brandweerkazerne
De bouw van een nieuwe brandweer-
kazerne aan de Anne Franklaan heeft 
forse vertraging opgelopen vanwege 
nieuwe bouweisen. Zo moet er energie-
neutraal worden gebouwd en moet er 
ook nog worden gekeken of er soms 
vleermuizen in het gebouw nestelen. 
Helaas wordt de bouw door deze 
vertraging ook fors duurder. Het college 
vraagt van de raad een extra krediet van 
375.000 euro boven op het krediet dat 
in januari 2018 was verstrekt, zijnde 
1.037.348 euro. Ook dit stuk gaat als 
bespreekstuk naar de raad.

Fietspad
De provincie wil een fi etsrondje 
aanleggen voor de recreant uit Utrecht 
en Leische Rijn. Vanuit het Strijkviertel 
dwars door de polder in westelijke 
richting, met een aftakking naar 
Achthoven west, of eventueel via de 
Afval locatie naar Mastwijk en in 
westelijke richting weer naar Leidsche 
Rijn. Aan Montfoort vraagt de provincie 
een bijdrage in de kosten. Ooit, een jaar 
of zeven geleden heeft Montfoort dit 

toegezegd maar daarbij wel de wens 
geuit dat het fi etspad doorgetrokken zou 
worden naar Cattenbroek. Dit gebeurt nu 
niet, dus wil Montfoort alleen bijdragen 
in de kosten van onderzoek in de 
ruimtelijke ordening voor zover het om 
Montfoorts grondgebied gaat. 
Een bedrag van 15.000 euro. Ook dit 
gaat naar de raad om nader te worden 
besproken.

Asbest
Eind 2024 mag er geen asbest meer op 
daken liggen. De vraag is of en hoe de 
gemeente kan bijdragen aan de 
verwijdering hiervan. Ook al zijn de 
inzichten in het gevaar van asbest aan 
het verschuiven, lees 'het is vaak minder 
gevaarlijk dan gedacht' het moet toch 
weg. Dat kost geld. Een vraag van 
M. Bon (IBML) was of de gemeente ook 
al heeft geïnventariseerd hoeveel zij zelf 
nog moet verwijderen van gebouwen. 
R. Jonkers (LM) wilde weten of er 
adembeschermende middelen kunnen 
worden verstrekt aan bewoners die gaan 
verwijderen. Wethouder I. ten Hage 
gaf toe dat er goed moet worden 
gecommuniceerd over alles wat met 
asbestverwijdering te maken heeft. 
Hij had ook nog niet helemaal helder 
hoeveel asbest de gemeente nog van 
eigen gebouwen moet verwijderen. 
Ook dit stuk is een bespreekstuk.



Verboden 
te parkeren

In verband met de Haastrechte 
Jaarmarkt is het vanaf vrijdag 
24 mei na 22.00 uur niet meer 
toegestaan te parkeren op het 

Havenplein.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 
wordt vanaf 03.00 uur de braderie 
door het gehele centrum opgebouwd

en dient het gehele centrum 
voertuigvrij te zijn.

Voor lang parkeren kunt u eventueel 
uitwijken naar industrieterrein 

Galgoord, het Concordiaplein, achter 
het Amaliahof of eventueel in de 

omliggende wijken.
Bij voorbaat onze dank.

Ondernemers Vereniging Haastrecht

Ondernemers Vereniging Haastrecht
Jaarmarkt Haastrecht

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 01.00 uur

Gezellige traditie in 
historisch centrum

Op 25 mei vindt voor de 42ste keer de Haastrechtse Jaarmarkt plaats. 
Deze dag wordt om 10.00 uur geopend door een wethouder van de 
Krimpenerwaard, dhr. L. de Wit, met aansluitend de superloterij 
met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door leden van de O.V.H.
Daarna barst de gezellige feestdag los met een grote braderie en 
rommelmarkt van 10.00 tot 17.00 uur en diverse activiteiten voor de 
kinderen op het evenementenplein en diverse demonstraties van Brandweer 
Haastrecht en oud-Hollands ijzersmeden door Ronald van de Zanden.

Het Havenplein wordt omgetoverd tot 
}evenementenplein met een doorlopend 
programma van 10.00 tot 01.00 uur.
Naast een zeer gevarieerd programma 
voor jong en oud bieden wij u dit jaar ook 
weer de mogelijkheid om gebruik te maken 
van onze food & drinks gelegenheden, 
deze worden ingevuld door plaatselijke 
horeca ondernemers uit Haastrecht.

Enkele grepen uit het programma: 
superloterij, blaaskapel ZWUP uit Montfoort, 
diverse kinder- en jeugdactiviteiten op het 
plein met onder andere een klimwand, 
een mega clownglijbaan en draaimolen 
gesponsord door de IJsclub Haastrecht, 
optredens van Haastrechtse jazz & dixyland 
band The Big Harbour, Shantykoor de 
Kaapstander uit Oudewater en 
Street Dance Olympia.
Vanaf 17.00 luidt Henk Wijngaard 
het doorlopende avondprogramma in met 
zijn welbekende hits.
De energieke coverband Still Blue 
en de dj’s van Superfuif met allround 
partymuziek vullen het programma voor 
jong en oud aan!

U bent van harte welkom 
op 25 mei op de 
Haastrechtse Jaarmarkt!

Naast de regionale ondernemers zijn ook 
veel verenigingen, stichtingen en goede 
doelen actief op de Haastrechtse Jaarmarkt 
zoals Stichting Vlister Openlucht Baden, 
Stichting SWOB/V welzijn en ondersteuning, 
de WereldWinkel, diverse politieke partijen, 
de gereformeerde kerk & Stichting Theater 
Concordia. Die laatste presenteert het nieuwe 
jaarprogramma voor seizoen 2019-2020.
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Wij Wensen u een 
gezellige jaarmarkt toe

Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht
t 0182 30 35 10 - e info@q4u.nl - i www.q4u.nl

Haastrecht

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

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
T 0348-558000 I 06-42504158

E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

Slingerland
fietsen

Slingerland
fietsen

Hoogstraat 142  0182 - 502452
www.slingerland-fietsen.nl

In onze kraam 
staan diverse fietsen 

in de aanbieding!

De Echte Bakker
Arjan van der Eijk
www.arjanvandereijk.nl

Jaarmarktaanbieding:
Heerlijke

Appelbeignets
1,45 per stuk - 4 voor 5,00

Damesmode - Accessoires - Schoenen

TIJDENS DE JAARMARKT
IN ONZE KRAAM 

RONDE PRIJZEN!!

DBB
De Bruijn

Bestratingen

Deze zomer
er nog netjes

bijzitten in uw tuin?
Bel voor een vrijblijvende offerte

Koos de Bruijn
06-50928217 / 06-49039787 of mail k.d.bruin@ijsselstein.nl

voor al uw (sier)straatwerk

Leverancier van de nieuwste technieken op het 
gebied van ventilatie in al zijn diversiteit.

Ventilatie Techniek Gouda
levert maatwerk.

Ventilatie Techniek Gouda BV

Steenbakkerstraat 16 * 2851 AX Haastrecht
Tel. 0182 - 50 31 11 * Fax 0182 - 50 28 87
info@vtg.nl * www.vtg.nl

Installatie techniek BV
Voor al uw:

centrale verwarming, ventilatie,
sanitair- & loodgieterswerkzaamheden

bel: 0182-509960 
of e-mail naar: cv@vdi-haastrecht.nl
Galgoord 4  -  2851 AW  Haastrecht

MARJON, JORIK EN MARCO
STAAN OOK DIT JAAR
MET DE LEKKERSTE

AARDBEIEN
OP DE JAARMARKT

Zon, muziek, biertje 
en mét elkaar 

wensen wij iedereen 
een mooie markt 

dit jaar!

MyPet

De Kaapstander

ZWUP



Programma
10:00 Opening en aftrap van de 42ste jaarmarkt door 

wethouder dhr. L. de Wit gevolgd door de trekking  
van de superloterij met diverse mooie prijzen 
die beschikbaar zijn gesteld door de plaatselijke 
ondernemers / leden van de O.V.H.

10:00 - 17:00 Braderie door het gehele centrum
Rommelmarkt op het Kerkplein

 Diverse demonstraties van Brandweer Haastrecht 
en oud-Hollands ijzersmeden door Ronald van de Zanden

11:00 - 13:00 Blaaskapel ZWUP uit Montfoort loopt over de braderie 
en zorgt voor een gezellige noot;

13:30 Kinderparadijs op het evenementenplein 
met diverse kinderactiviteiten beschikbaar gesteld door de 
Haastrechtse IJsclub: een klimwand, mega clownglijbaan, 
draaimolen, suikerspin enz.

14:00 optreden Dixielandband The Big Harbour uit Haastrecht
15:00 optreden Shantykoor De Kaapstander uit Oudewater
16:00 optreden Streetdance Olympia
17:00 Een doorlopend feestprogramma op het 

evenementenplein met daarbij eten en drinken
17:00 optreden Henk Wijngaard
 optreden coverband Still Blue
22:30 muziek van de DJ’s van Superfuif, 

DJ Elcavano en DJ Armand, bekend van voorgaande edities
01:00 Sluiting.

Jaarmarkt Haastrecht

Naam: .........................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................
Doe deze bon in de ton die staat voor het grote podium op het Havenplein. 

Doe dit op zaterdag vóór 10.00 uur (één bon per gezin/huishouden). 
Bij de trekking dient men persoonlijk aanwezig te zijn.

superloteri j

Ja, ik doe mee met de OVH superloterij

Jaarmarktloterij
trekking om 10.00 uur

Doe mee en maak kans op één van de volgende prijzen:
1. Een compleet nieuwe outfit (kledingbon) 

t.w.v. 200 euro door Highstreet-Fashion
2. Een gevulde kruiwagen t.w.v. 100 euro door Hubo Aerts
3. Diner voor 2 door hotel & restaurant Over de Brug
4. Twee vrijkaartjes voor een film naar keuze 

uit het nieuwe programma 2019-2020 door  
Theater en Grand Café Concordia

5. Wijnpakket t.w.v. 50 euro door slijterij Bij de Sluis
6. Bloemenbon t.w.v. 50 euro door Atelier Natuurschatten
7. Twee vrijkaarten naar keuze uit het nieuwe programma 

2019-2020 door Theater & Grand Café Concordia
8. Verrassingspakket t.w.v. 50 euro door In mijn Straatje
9. Skeelers t.w.v. 50 euro door Dave van Dam Sports
10. Drogisterijbon t.w.v. 50 euro door drogisterij Flach
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Bestbouw Haastrecht BV    www.bestbouw.nl
info@bestbouw.nl    T 0182 - 502522

BOUWEN AAN KWALITEIT

Dierenartspraktijk 
Haastrecht

Dierenarts Mw. B.C.M. van Delft
De Ruyterstraat 22, 2851 TD Haastrecht - Telefoon 0182 - 502986

www.dierenartspraktijkhaastrecht.nl
Spreekuren:
telefonisch spreekuur:
ma t/m vr:  09.00-09.30 uur
inloopspreekuur:
ma t/m do:  09.30-10.00 uur
ma / di / do:  18.30-19.00 uur
zaterdag:  09.30-10.00 uur
Behandeling op andere tijden
volgens afspraak.

GaraGebedrijf  TUiN- eN parkmachiNes 
a.p.k.-keUrsTaTioN eN aircoservice

onderhoud en reparatie 
van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle   90 | 3467 pr hekendorp
Tel.   0182-501464 | mobiel   06-23560959

www.pmarkus.n l

Speciaalzaak in:
        ★ tuinartikelen
           ★ diervoerders en
                 dierbenodigdheden
              ★ ijzerwaren en

             gereedschappen
                 ★ werkkleding en
                       schoeisel
                  ★ hengelsport

HAASTRECHT
Provincialeweg Oost 34b

Neem ook eens een kijkje op:

WWW.WELKOOP.NL

0000409

91x127
60 jarig jubileum 20080000409

91x127
60 jarig jubileum 2008

Remco Dikhooff, Mob. 06-46134458
Provincialeweg Oost 79, 2851 AC Haastrecht

Bouwbedr i j f

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

Remco Dikhooff, Mob. 06-46134458
Provincialeweg Oost 79, 2851 AC Haastrecht

Bouwbedr i j f

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

de pauw
Hoogstraat 112 - HaastrecHt

0182-502825

Chinees-indisCh restaurant

In onze kraam tijdens de Jaarmarkt
4 stuks mini loempia’s  ...... 1,00

saté met brood  .................. 1,50

tomatensoep  ..................... 1,50

Save the date:

zondag 
16 juni

Koren- 
festival

aanvang 13.30 uur
Toegang gratis

Kom op ons zonnige 
terras aan de voorzijde 

genieten van een
kopje koffi  e met gebak, 

of een lekkere lunch.
Geopend vanaf 11.00 uur.

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

Jona en de Walvis
Tijdens de Jaarmarkt kun je een kijkje komen nemen in een echte walvis. 
De Gereformeerde Kerk Haastrecht is namelijk die dag omgetoverd tot een echt walvis.
In de zaal van de kerk kun je bekijken wat Jona allemaal heeft gezien toen hij in de buik 
van de walvis zat. Overal zijn prachtige vissen, waterplanten en zeedieren te zien.
In de buik van de walvis wordt de hele dag door voor kinderen het verhaal van Jona en de 
Walvis vertoond, uitgevoerd door Zandtovenaar Gert van de Vijver. Voor alle kinderen die 
de walvis in durven is er een kleine verrassing.  Zoals ieder jaar is er op het plein naast de 
kerk ook een terras. Op dit terras zijn allerlei lekkernijen te verkrijgen: van zelfgebakken 
taart, cake, pannenkoeken, tosti’s of een broodje. Natuurlijk ontbreken ook een kop koffie 
of thee niet. Alle opbrengsten van het terras komen ten goede aan het Hospice in 
Oudewater. Durf jij de walvis te betreden of heb je gewoon trek in iets lekkers? 
Kom dan op 25 mei naar de Hoogstraat 136 in Haastrecht.

Henk Wijngaard

Still Blue

The Big Harbour
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Deze week in 
Zalencentrum St. Joseph
Zaterdag 25 mei - 20.30 uur

Amazing Stroopwafels
De band is nog steeds een van de meest 
optredende bands in Nederland. 
Zij treden overal op, op pleinen, in cafés 
en dierentuinen. Bij alle optredens staat 
het contact met het publiek voorop. 
Eigenlijk weet iedereen wie de Amazing 
Stroopwafels zijn en kunnen meezingen 
met hun grote hits zoals 'Oude Maasweg' 
en 'Ik ga naar Frankrijk'.
Af en toe zijn de Amazing Stroopwafels 
als straatmuzikanten te bewonderen op 
de Rotterdamse Lijnbaan. Een van de 
verklaringen van hun succes ligt in het 
feit dat zij altijd optreden in een kleine 
intieme setting.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

99e jaaruitvoering in St. Joseph druk bezocht

De zaal van St. Joseph in Montfoort liep afgelopen zaterdagavond vanaf 
19.00 uur snel vol. Jong en oud kwam af op de 99e jaaruitvoering van 
muziekvereniging Ons Genoegen. Tijdens de avond werden twee jubilarissen 
gehuldigd en werd bestuurslid Jan de Bruin uitgeroepen tot erelid.
"We bestaan volgend jaar 100 jaar. Ik zal u wel vertellen dat we aan het voorbereiden 
zijn, waar je dus ook slapeloze nachten van krijgt", zo opende de voorzitter Jan de 
Koning de jaaruitvoering. "We hebben hier best wat zenuwen en spanning voor, maar 

aan Liesbeth Koning."
"Dank u wel, voorzitter. Papa." Gelach 
en gejoel klonk uit de zaal op de 
opmerking van Liesbeth de Koning. 
Als presentatrice praatte ze het 
veelzijdige programma aan elkaar, 
waarbij ze bij elk muziekstuk informatie 
gaf over de herkomst en de boodschap 
achter de mars of het stuk. Fanfare 
orkest, de slagwerkgroep, de leerlingen-
slagwerkgroep en het leerlingenorkest 
wisselden elkaar af. Het publiek moest 
zich voor de slagwerkgroep wel even 
omdraaien, omdat die aan de andere 
kant van de zaal gestationeerd was.

Dat laatste jaar komt erbij hoor! U heeft 
een compleet aanbod. Dat gaat u lukken, 
meneer de voorzitter", sprak hij tegen 
Jan de Koning.

Jubilarissen
Als eerste mocht Lizzy van Zwol naar 
voren komen. "Voor jou een verrassing, 
voor mij niet", zo grapte de wethouder. 
Van Zwol die zichtbaar aangedaan was 
door de verrassing, stak ook Van Wiggen 
aan, die evenzo geëmotioneerd raakte. 
"Excuses, we hadden beter de 
burgemeester dit kunnen laten doen", zei 
hij. "Al tien jaar bij de marjorette. Je bent 
letterlijk en fi guurlijk een enthousiaste 
spring in 't veld. Muziek zit in jouw 
genen", zo las de wethouder voor, 
waarna hij - ietwat onhandig - de onder-
scheiding opspeldde. Ook Jisha Visser 
ontving een oorkonde, onderscheiding 
en bloemen voor zijn 12,5 jarige 
jubileum. "Dat is al een hele tijd", aldus 
de wethouder. "Ik begrijp dat je houdt 
van muziek en een afzakkertje. 
Dat laatste is wat minder hoor, maar de 
muziek…" waarmee hij de lachers op zijn 
hand had.

Jan de Bruin erelid
Als laatste mocht Jan de Bruin naar 
voren komen. "Jan, je bent al vele jaren 
lid van Ons Genoegen. Je bent actief in 
het bestuur van Ons Genoegen. Op een 
of andere manier ben je altijd bezig met 
muziek en Ons Genoegen. Je hebt vele 
jaren trompet geblazen in het fanfare 
orkest, totdat je dat wegens gezondheids-
redenen helaas niet meer kon doen. 
Al vele jaren ben je een vaste 

muziekdocent. Meerdere muzikanten 
hebben van les gehad van jou. Dat doe je 
zo goed, en het is tijdens de optredens 
goed te horen hoe hoog die kwaliteit is. 
Je bent bedenker en oprichter van het 
dweilorkest ZWUP. Je dochter heeft de 
naam hiervoor verzonnen: Zuid West 
Utrechtse Pretkapel. Die naam klopt 
volgens ons. Dat heb ik zelfs op het Huis 
van Montfoort gehoord en ik heb hier al 
vele malen met veel plezier naar mogen 
luisteren. Ook tijdens de intocht van 
Sinterklaas."
"Financiën gooien soms ook roet in het 
eten", zo weet ook de wethouder van 
fi nanciën als geen ander. "Je doet ook 
nog de subsidieaanvragen. Bij het 
100-jarig bestaan zullen dat wel twee 
aanvragen worden", merkte hij op. "Jan 
doet veel werk op de achtergrond, dat 
zeer gewaardeerd wordt. Misschien 
wordt dat niet altijd uitgesproken. 
Daarom deze blijk van waardering van 
het bestuur. Tijdens de laatste jaar-
vergadering is unaniem besloten om 
Jan de Bruin erelid te maken van 
Ons Genoegen." In reactie hierop klonk 
gejuich en instemmend applaus vanuit 
het publiek. "Ik ben blij dat dit mogelijk 
is", aldus Van Wiggen. "Ook wil ik u - als 
publiek - en alle vrijwilligers bedanken, 
die zo'n avond mogelijk maken. Dank u 
wel!" Na een geslaagde loterij, en nog 
veel meer muziek en show, werd het tijd 
om naar huis te gaan. Dat deze mensen 
hiermee dan wellicht misten hoe Duncan 
de fi nale van het Eurovisie Songfestival 
won, leek ze niet te kunnen deren. 
"Deze muziek is beter", vond een 
mevrouw uit het publiek…

Kaarten reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl of 
voorafgaande aan het optreden.

door Sjoukje Dijkstra

ik denk dat het helemaal goed gaat 
komen. We krijgen vast en zeker een 
geweldig jaar! In de loop van de 
afgelopen 99 jaar hebben we veel acties 
gehad, die belangrijk waren voor ons", zo 
blikte hij terug. "Van tobbedansen tot de 
halve marathon Linschoten, de Voice of 
Montfoort en het Guiness Book of 
records. Het is teveel om op te noemen. 
Daaruit zullen we volgend jaar een keuze 
maken, want een aantal goed opgezette 
acties laten we zeker terugkomen tijdens 
ons 100-jarig bestaan. We zijn blij dat u 
met zo'n grote getale gekomen bent. 
Rest mij nu de microfoon over te geven 

Twirl & Dance
Ons Genoegen Twirl & Dance maakte 
een echte show van de avond met 
uitvoeringen uit de musical Annie, de 
Blues Brothers en 'New York, New York'. 
Bij Annie was het Nora, de jongste van 
het stel, die het publiek wist te 
vertederen, zoals Annie dat deed in de 
musical. "Daar kun je niet omheen. Daar 
moet je wel van gaan houden", aldus 
Liesbeth de Koning, die daarbij zowel op 
Annie doelde als op Nora, die door haar 
trotse teamleden op de schouders 
genomen werd. Ook de jongste solist 
Robin Visser maakte indruk met 
'Caroline in the Morning'. "Ga er maar 
aanstaan, met zo'n publiek", vond 
Liesbeth de Koning. Dat werd beaamd 
door instemmend gejoel en applaus uit 
het publiek.
Wethouder van Herman van Wiggen, 
die genodigd was om de jubilarissen te 
huldigen, en zijn vrouw genoten 
zichtbaar van de avond. "Wat een eer om 
hier als wethouder van Montfoort bij 
deze geweldige avond aanwezig te 
mogen zijn", zo sprak de wethouder het 
publiek toe. "Mijn vrouw en ik hadden de 
datum rood omcirkeld in de agenda. Zelfs 
mijn verjaardag moest ervoor wijken. 
Wij vonden het zo belangrijk om hier te 
zijn, want mijn vrouw heeft al 49 jaar bij 
fanfare gespeeld. Helaas, bij het 99-jarig 
bestaan werd de vereniging opgeheven, 
wegens een gebrek aan leden. Dat gun ik 
jullie niet. En dat zal ook niet gebeuren, 
want als je dit ziet en je hoort al deze 
klanken van jullie. De manier waarop 
jullie ons weten te raken. Ik zie zoveel 
jeugd, zoveel succes en zoveel 
levendigheid. Dan feliciteer ik jullie van 
harte met jullie 99-jarig bestaan. 

De pas zat er goed in!
De Avondvierdaagse was nog maar 
net achter de rug, en de volgende 
werd al weer aangekondigd op de 
website van a4dmontfoort.nl.
Het weer zat mee. De pas zat er 
goed in. Al met al, een geslaagde 43e 
editie van de Avondvierdaagse…
Vanaf dag één echoden de geijkte 
liedjes weer langs wegen en paden van 
Montfoort. “Wie we zijhijn, en waar we 
vandaan komen!” De krentenbollen van 
bakkerij Van Rooijen, de appels van 
Vlooswijk, de pakjes drinken van de 
Appie, de ijsjes van de Rabobank en 
kaasjes van Doruvael vonden gretig 
aftrek bij de wandelaars. Rabobank 
Montfoort zette mascotte PinPin in. 
“Dat is mijn zoon”, lachte een Rabobank 
medewerkster. “Toen hij hoorde dat we 
dit gingen doen, wou hij er zelf graag in.”
Mensen langs de kant moedigden de 
wandelaars enthousiast aan. Hier en daar 
moest er een blaar doorgeprikt worden. 

door Sjoukje Dijkstra

“Zijn we er bijna?” klonk het in sommige 
gevallen al vanaf de start. 
“Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter. 
Alweer een kilometer!” “Hoeveel meter 
is een kilometer eigenlijk?” 
Een nieuwsgierig wandelaartje uit groep 
drie is pas tevreden als het antwoord 
komt. “Zoveel? Wow!”
Behangen met snoep en met bloem- 
en snoepboeketjes, liepen de wandelaars 
het traditionele ererondje achter het 
dweilorkest van Ons Genoegen. 
Opa’s, oma’s, tantes, ooms, vrienden, 
kennissen stonden langs de kant. Heel 
Montfoort was uitgelopen om ze binnen 
te halen en aan te moedigen. De dag 
eindigde met een welverdiende medaille 
voor alle wandelaars.
Hij zat er weer op. Ondertussen staat de 
44e Avondvierdaagse gepland. 
Deze is van dinsdag 12 tot en met vrijdag 
15 mei 2020.

Slapeloze nachten voor Ons Genoegen met 100e verjaardag voor de deur…

43e Avondvierdaagse zit er weer op
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Jeanne de Wit
Stembureau: Antoniushof
stemadvies: “je stem moet gehoord 
worden! we kunnen niet zonder europa”
Verwachtingen: “ik weet het niet. 
ik ben er een beetje bang voor.”
anekdote/ bijzonder: “Mijn man stond 
voor mijn neus, zonder identificatie. 
Hij moest terug naar huis om zijn id  
te halen.”
afsluiting dag: “even televisie kijken 
om te zien wat de stand is, wat drinken 
en naar bed”
jeanne de wit is niet meer weg te 
denken uit het stembureau. elke keer zit 
ze er weer, en neemt ze snoep en 
bloemen mee. de bloemen zijn voor 
degenen die jarig zijn op de dag van de 
verkiezingen. die geeft ze een roos, 
vertelt ze. Maar wel als ze haar beloven 
om elke keer te blijven stemmen. “Zo 
proberen we de jongelui te motiveren 
om te blijven stemmen. Het is tenslotte 
je recht, geen plicht. ik doe het omdat ik 
het verschrikkelijk leuk en gezellig vind. 

de klas. dat is de beste les maatschap-
pijleer is die er is. Het is heel visueel.  
je kunt ze wat vertellen als er even geen 
stemmers zijn.” als het aan hem ligt 
wordt het een standaard schooluitje voor 
de klassen. “daarvoor hoef je niet in 
een school te zitten. Zoals klassen naar 
sporthal lopen om te gymmen of te 
sporten, kunnen ze ook naar een 
stemlokaal lopen. waarom zou je dat 
niet doen? Het is heel direct. Het is iets 
wat iedereen aangaat. je komt allemaal 
een keer op de leeftijd dat je gaat 
stemmen. ik denk dat dit als lesje 
maatschappijleer heel zinvol is.” 
Hij vindt het jammer dat de opkomst, 
zeker bij de europese verkiezingen soms 
zo tegenvalt. Mopperen doen we iets te 
gemakkelijk, vindt hij. “er gaan in onze 
ogen veel dingen niet goed. onze 
invloed als individu is beperkt, maar de 
momenten die er zijn, moet je dan wel 
benutten. Het mag maar één stem zijn. 
Maar met elkaar bepalen we een 
richting.” de verkiezingen voor europa 
zijn heel belangrijk, laat hij weten: “we 
exporteren veel als land. daar heb je 
een grotere wereld voor nodig dan 
alleen nederland. europa is belangrijk, 
zowel economisch gezien als op gebied 
van veiligheid en klimaat. we doen het 
met elkaar of het gaat ons niet lukken.”

vervolg van de voorpagina

vanaf 1990 heb ik in de gemeenteraad 
gezeten. Zo lang zit ik ook al op het 
stembureau. ik heb op allerlei plaatsen 
gezeten. voorheen zaten we in het 
stadskantoor. ik ben een mensen-mens. 
daarom vind ik het ook zo leuk om te 
doen. je ziet heel Montfoort voorbij 
komen.” “daar heb je sjaan weer”, 
zeggen de mensen als ze haar 
‘s ochtends vroeg zien aankomen met 
haar bloemen en haar snoepjes. “Mama 
gaan we daarheen, krijgen we een 
snoepje... dat zeggen kinderen dan 
tegen hun moeder”, vertelt ze lachend. 
“dat vind ik leuk om te horen.” op de 
dag van de verkiezingen staat ze om half 
7 naast haar bed. “alles staat klaar, en ik 
kan zo in de auto stappen en wegrijden.” 
ondanks dat ze het altijd gezellig maakt, 
wil ze er wel streng op toezien dat het 
volgens de regels verloopt. een stemfie 
(selfie in stemhok) zal, als het aan haar 
ligt, niet gemaakt worden. “Maar volgens 
mij gebeurt dat ook niet zo snel in 
Montfoort. onze gemeenschap is niet 
van die aard. wat dat aangaat, ben ik 
trots op Montfoort. als je ziet wat hier 
allemaal gebeurt, qua verenigingen en 
kerken. ook de jongelui zetten zich 
ontzettend in. dat zie je bijvoorbeeld aan 
de boerendag (afgelopen weekend), waar 
ze al een week bezig zijn met de voorbe-
reidingen. we wonen al 57 jaar in 
Montfoort. Het blijft een geweldige plek 
om te wonen.”

Christina Heeringa
Stembureau:  
De Brede Vaart in Linschoten
stemadvies: “als je iets wil, dan helpt 
het niet in je stoel te blijven zitten. 
dan moet je iets doen: stemmen!”
Verwachtingen: “Hoopvol. verwacht 
wordt dat er meer mensen gaan 
stemmen.”
anekdote/ bijzonder: “oudere mensen 
zijn zich vaak heel bewust van hun plicht. 
ontroerend om te zien hoe zij zelfs op 
90-jarige leeftijd nog zelf hun stem 
komen uitbrengen.”

afsluiting dag: “teveel adrenaline om 
direct te gaan slapen. bij de gemeente-
raadsverkiezingen is er politiek café in 
sint joseph. dan doe ik daar een 
afzakkertje. anders drink ik thuis nog 
even wat, terwijl ik de eerste uitslagen 
bekijk.”
ook Christina Heeringa is een 
oud-bekende in de Montfoortse politiek. 
van 2010 tot 2014 was ze raadslid bij 
Progressief akkoord. nu is ze ruim acht 
jaar postbezorger. Hoe lang ze al als 
vrijwilliger meedraait op het stembureau, 
weet ze niet meer. “al tien tot vijftien 
jaar. ik ben er ooit voor gevraagd. ik vind 
het belangrijk dat het gebeurt. Mensen 
die komen, zien ook steeds een 
vertrouwd gezicht achter het bureau 
zitten.” desondanks moet iedereen bij 
haar toch zijn of haar id laten zien. “ook 
de buurman”, zegt ze lachend. “Mensen 
komen soms expres met een verlopen 
kaart. dat doen ze om even te kijken of 
je wel goed oplet. wat veel mensen niet 
weten is dat je mag stemmen met een 
verlopen kaart, zolang die niet langer dan 
vijf jaar verlopen is.” bij het opnemen 
van haar vakantiedagen bij Postnl houdt 
ze al rekening mee dat ze bij het 
stembureau zou moeten zitten. stemmen 
is volgens haar belangrijk, want, met je 

stem kun je proberen het een bepaalde 
kant uit te sturen: “Zelfs als je niet weet 
waarop je moet stemmen, kun je 
stemmen. stem dan bijvoorbeeld blanco. 
als je niet stemt, kan je stem wel eens bij 
een partij terecht komen, waar je zelf 
nooit op zou stemmen. een blanco stem 
komt in tegenstelling tot een niet 
uitgebrachte stem, niet bij de rest van de 
zetels terecht.” Ze verwacht een grote 
opkomst in linschoten. “dat zijn hele 
trouwe stemmers.” Heeringa let er altijd 
op dat het goed volgens de regels 
gebeurt. Helaas moet ze dan ook wel 
eens mensen wegsturen. “bijvoorbeeld 
omdat ze geen id bij zich hebben. als ze 
gemachtigd zijn, maar geen eigen 
stembiljet bij zich hebben, dan mogen ze 
alsnog niet voor iemand anders 
stemmen. je mag alleen als gemachtigde 
een stem geven als je zelf je stem 
uitbrengt.”

Wim van der Stok
Stembureau:  
Heeswijkschool Montfoort
stemadvies: “stemmen! iemand die 
vandaag niet stemt, moet morgen niet 
klagen.”
Verwachtingen: “niet optimistisch. 
vorige keer was de opkomst maar 37%”
anekdote/ bijzonder: “wat ik mooi 
vind is de combinatie dat je in een 
schoolgebouw zit. dat er dan een 
onderwijzer of onderwijzeres met klas 
langs komt.”
afsluiting dag: “direct naar bed, 
want het is vaak al laat.”
al 50 jaar is hij actief in de politiek.  
“dat heb ik van huis uit meegekregen”, 
vertelt wim van der stok, die momenteel 
voorzitter is van de Cda-afdeling in 
Montfoort. “bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. als je politiek bekend bent, 
dan is het een kleine stap en word je 
vanzelf wel gevraagd voor het 
stembureau. Het ligt dicht bij elkaar. 
van der stok vindt het mooi om met het 
stembureau in een schoolgebouw te 
zitten. “in de loop van de ochtend komt 
de leraar of lerares dan even langs met 

40e KPJ Boerendag trekt duizenden bezoekers
"Er zijn al heel wat Boerendagbaby's  
geboren in die 40 jaar tijd"

Van vrijdagavond tot zondag 19 mei 
werd de 40e boerendag gehouden. 
de Kpj boerendag werd op 
spectaculaire wijze ingeluid met de 
navelstrengrace, waarbij Merwin 
Vernooij er met de hoofdprijs  
vandoor ging.
op zowel vrijdag- als zaterdagavond 
kwamen honderden mensen feesten  
met van dik Hout, Zanger kafke en  
dj tjeusto, en op zondag opende de 
boerderij aan achthoven west de deuren 
voor het grote publiek. 4500 mensen 
kwamen er op zondag af op de 
boerendag die dit jaar bij de familie 
vendrig werd gehouden. Frank Gerards, 
die al voor de achtste keer (dit jaar als 
voorzitter) betrokken is bij de organisatie 
van de boerendag, laat weten dat het 
een "super weekend" was. "we hadden 
onwijs veel bezoekers, het was heerlijk 
weer en - zoals altijd - heel gezellig." 
dat kan de familie vendrig, die dit jaar 
gastgezin mocht zijn, beamen. "alles was 
super", laten ze maandag weten aan 
de ijsselbode. "alleen het opruimen 
moet nu nog gebeuren", verzucht 
Gerards. "dat hopen we vanavond,  
of anders dinsdag klaar te hebben."
ook daarin wil kPj (katholieke 
Plattelands jongeren) het gastgezin 
zoveel mogelijk 
ontzorgen. "we 
willen het beter 
achterlaten dan 
toen we 
kwamen. tijdens 
de dag zelf ook 
willen we vooral 
dat het gastgezin 
geniet." dat er 
zo'n 4500 
bezoekers 
afkwamen op de 
boerendag, had 
Gerards niet 
durven dromen. 
"Zo mooi dat het 
dan ook zonder 
calamiteiten 

verloopt. iedereen was zo enthousiast. 
en wat een spektakel was het met de  
nk combine race. enorm. de sensatie, 
snelheid, rook en herrie. Gewoon top! 
de sfeer was bovendien geweldig. Het is 
gewoon ook een heel mooi bedrijf, op 
een evenzo mooie locatie. als je een jaar 
lang met 35 man zo hard werkt, dan is 
het ook gaaf dat het geslaagd is."

Boerendag baby's
de boerendag die ooit begon als een 
open dag op de land- en tuinbouwschool 
in Montfoort in 1979, is in 40 jaar 
uitgegroeid tot een driedaags evenement. 
ieder jaar wordt het op een andere 
locatie gehouden, met een heel divers 
programma. Zo is er elk jaar een braderie, 
en dit jaar konden de sportievelingen 
zich uitleven op een zogenaamde 
klimrots of blind volleybal. na het succes 
van het beachvolleybal vorig jaar, werd 
de uitdaging een beetje groter gemaakt 
door in het midden geen net, maar zeil te 
hangen. Hierdoor konden spelers niet 
zien waar de bal vandaan zou komen, 
wat veel hilariteit opleverde bij spelers  
en het publiek.
"de opzet is vooral om de burger dichter 
bij de boerderij te brengen", zegt 
Gerards. "de consument staat steeds 

Foto’s: Event Pictures Bos of Patrick Bos

verder van zijn voedsel af, en weet niet 
meer waar bijvoorbeeld melk vandaan 
komt. wij laten zien met zo'n boerendag 
dat het niet van de melkfabriek komt, 
maar van de boerderij. dat is het 
hoofddoel waarom wij de boerendag 
organiseren. daarnaast proberen we 
zoveel mogelijk bezoekers te trekken. 
Zo organiseren we het ieder jaar op een 
andere locatie, om het aantrekkelijk te 
houden. daarnaast willen we hiermee de 
saamhorigheid tussen de kPj's uit de 
omgeving vergroten. de jongeren,  
die doorgaans hard werken, kunnen ook 
lekker ontspannen tijdens de boerendag 
en leren elkaar beter kennen. 
door bijvoorbeeld bardienst te draaien of 
bij de entree te staan. op zo'n manier 
bouwen ze weer een heel netwerk op. 
vaak ontstaan er ook stelletjes",  
zegt hij met een knipoog.  
"er zijn al heel wat boerendagbaby's 
geboren in die 40 jaar tijd."

Wanted: nieuwe leden
bij de katholieke Plattelands jongeren 
(kPj) zijn jongeren aangesloten tussen  
de 16 en 30 jaar. Met zo'n 35 man 
organiseren zij ook dit event. op de kPj 
boerendag zelf draaien meer dan tachtig 
vrijwilligers mee, ook uit de omgeving. 
Gerards laat weten dat commissieleden 
van kPj gemiddeld acht tot tien jaar in 
de commissie zitten. "we zorgen voor 
een gezonde doorstroom met jonge 
jeugdige leden erbij. dat is ook om de 
boerendag jeugdig en actief te houden. 
Hiervoor zijn we altijd op zoek naar 
nieuwe leden." de voorzitter benadrukt 
dat nieuwe aanwas geen agrarische 
achtergrond hoeft te hebben. 
alle jongeren die dit lezen kunnen zich 
aanmelden en vanaf 16 jaar lid worden." 
Hij laat weten dankbaar te zijn voor de 
sponsors. "Ze zijn van cruciaal belang, 
omdat wij het ook voor mensen met een 
laag inkomen mogelijk willen maken naar 
de boerendag te komen. dankzij de 
sponsors kunnen we de entreekosten 
laag houden. als iemand sponsor wil 
worden, kan dat altijd."

300 kilo kaas
toen de familie vendrig gevraagd werd 
hiervoor, hoefden ze er niet over na te 
denken. de vendrigjes hebben een 
melkveebedrijf met 70 melkkoeien. 
de boerendag krant omschrijft de familie 
als een gepassioneerd boerengezin. 
dat zijn ze zeker volgens Gerards.  
naast het boerenbedrijf, beschikt de 
familie over een kaasmakerij, waar echte 
boerenkaas wordt gemaakt van de verse 
melk van de koeien. voor de 
boerendagcommissie was dat ook een 
van de redenen om de boerendag naar 
deze familie te halen, want hoe leuk is 
het om te zien hoe kaas gemaakt wordt, 
en er ook van te mogen proeven?  
"Zo konden de bezoekers echt zien waar 

RAP wil naar de 50
door Siem van der Burgdan hebben we het over het 

ledenaantal en over het vijftigjarig 
bestaan van de badmintonvereniging 
linschoten. op dit moment heeft de 
vereniging drieëndertig leden. in de 
hoogtijdagen waren dat er meer dan 
honderd. beide doelen halen is nog 
best wel een uitdaging.
"Maar we gaan er wel alles aan doen", 
zegt joke de jong stijnman die sinds 
kort de Pr verzorgt." we willen de 
leukste badmintonvereniging in de regio 
graag in stand houden in linschoten. 
deze zomer bestaan we vijfenveertig 
jaar. Het aanbod van sporten is heel 
divers voor het relatief kleine inwoners-
aantal van ons dorp. wij willen er een 
bijdrage aan leveren om dat zo te 
houden. ondanks het feit dat 
linschoten vergrijst en dat de jeugd 
steeds meer keuze heeft als het om 
vrijetijdsbesteding en sporten gaat".
Marc ros, die in zijn eentje de 
technische commissie vormt, vult joke 
aan: "Het is een hele gezellige 
informele club die op een goed niveau 
presteert in de competitie en die ook 
ruim gelegenheid geeft voor recreanten 
om de sport te beoefenen. Het is de 
leukste sport die er is. Het is een snelle 
intense sport voor alle leeftijden. 
we heten niet voor niets raP (alhoewel 
dat ook van rapijnen afkomstig kan 
zijn). je blijft er fit bij, traint alle spieren 
en je conditie blijft op peil".
"op dit moment hebben we twaalf 
jeugdleden en eenentwintig senioren. 
Het ledenaantal is nu redelijk stabiel. 
we zouden best wel graag wat meer 
leden willen om de continuïteit te 

waarborgen. we hebben daarom onze 
Pr wat geïntensiveerd. de website is 
opgeknapt, we hebben een 
Facebookpagina en we flyeren 
regelmatig. ook met koningsdag 
hebben we raP gepromoot en in 
september geven we training aan de 
kinderen van de basisscholen om ze 
voor badminton te interesseren. Met de 
buitenschoolse opvang zijn we in 
gesprek voor het geven van een clinic".
"we spelen wekelijks in de vaart. 
op maandagen kan er vrij gespeeld 
worden en is er training voor de jeugd 
en senioren. op vrijdagen spelen we 
competitie en zijn er ook banen vrij 
voor recreanten. details over de 
mogelijkheden en meer informatie kan 
je op onze site vinden  
www.rapbadminton.nl. we hebben op 
dit moment twee senioren competitie-
teams. er is nog geen jeugdcompeti-
tieteam. de senioren komen uit in de 
6e en 8e divisie. op dinsdagen kunnen 
de competitiespelers ook samen met de 
badmintonvereniging in woerden 
trainen. de samenwerking met hen 
hebben we het afgelopen jaar 
uitgebreid". niet toevallig als je weet dat 
Marc ros in woerden woont. "Maar ik 
blijf in linschoten spelen hoor. ik ben 
al dertig jaar lid van raP en hoop dat 
nog lang te blijven". datzelfde geldt 
voor joke die de competitieteams 
sponsort en ze in een nieuw tenue 
heeft gehesen. we gaan op naar het 
vijftig jarig bestaan en naar de vijftig 
leden.

door Sjoukje Dijkstra

het voedsel vandaan komt. je begint met 
stukje gras, dat wordt gemaaid, de koeien 
eten ervan, worden gemolken, er wordt 
kaas gemaakt en die stukje kaas kunnen 
we weer kopen." Per dag wordt er op de 
boerderij ongeveer 160 kilo kaas 
gemaakt. dat zijn ongeveer 10 kazen 
van 16 kilo. bij de vendrigjes zelf gaat er 
met het gezin ongeveer een kilo kaas 
doorheen per week, laten ze weten... 
op de boerendag is er wel 300 kilo 
verkocht. "er moest zelfs nog extra 
versneden worden", lacht Gerards…
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Afvalkalender mei 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

wk ma di wo do vr za zo

14 29 30 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 31 1 2
Hemelvaart

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 mei 2019, 
aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het Huis van 
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. 
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
Bespreekstukken
3. Toelating forumlid H.P.M. Bezuijen (D66)
4. Afgifte verklaring van geen bedenkingen ten aanzien 

van ontwikkeling Liefhovendijk te Linschoten
5. Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
6. Aanvullend krediet Brandweerkazerne Montfoort
7. Instemmen aanleg fi etspad Reijerscop
8. Nota reserves en voorzieningen 2019
9. Integraal duurzaam fi nancieel kader 2019-2022
10. Jaarverslag 2018, begrotingswijziging 2019 en 

begroting 2020 ODRU
11. Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023
Hamerstukken
12. Startnotitie Regionale Omgevingsagenda 

Lopikerwaard
13. Huisvestingsverordening Regio Utrecht 1 juli 2019
14. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BSR

Raadsvergadering 27 mei 2019
15. Toetreden tot de werkgeversvereniging ‘Vereniging 

werken voor waterschappen’ door  de BSR
16. Voorlopige jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020, 

actualisatie begroting 2019  VRU
17. Verlenging ontheffi ng ingezetenschap wethouders
18. Technische aanpassing APV
19. Benoeming leden interim Raad van Toezicht 

Stichting Onderwijs Primair
20. Vaste aanstelling raadsgriffi er
21. Aanbevelingen n.a.v. rekenkameronderzoek 

naar de realisatie van (sport)-voorzieningen 
in de gemeente Montfoort

Overige punten
22. Vaststellen en openbaar maken besluitenlijst van de 

besloten raadsvergadering van 28 januari 2019
23. Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 11 maart 2019
24. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
25. Behandeling ingediende vragen 

(artikel 39 Reglement van orde)
26. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.
royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort.

Gewijzigde 
openingstijden 
Huis van Montfoort
In verband met de komende feestdagen heeft het 
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde 
openingstijden:

• Donderdag 30 mei
hele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag

• Vrijdag 31 mei de hele dag gesloten
• Maandag 10 juni

de hele dag gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. 
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding 
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij 
het Klant Contact Centrum.

Word jij onze 
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder 
gewoon’. We redeneren vanuit dienstverlening aan 
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat 
uitvoering van werkzaamheden door derden goed 
gebeurt. De tijd dat ‘werken bij een gemeente’ 
synoniem stond voor ‘suf en saai’ is voorgoed voorbij. 
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een 
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid 
bij de medewerkers en werken we op basis van drie 
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.

Voor onze organisatie zoeken we een

Financieel Concernadviseur
Je bent de spil in het fi nanciële proces van de 
gemeente. Je betrekt de bestuurlijke verhoudingen, de 
politieke context en de impact op de bedrijfsvoering in 
jouw advisering. Je bent in staat uit alle beschikbare 
informatie binnen korte tijd de kern te pakken en dit te 
vertalen in noodzakelijke adviezen. Je bent de 
vraagbaak en sparringpartner voor collega’s en 
management en bent trekker van de totstandkoming 
van de Planning & Control producten.
Vanuit je ervaring, vakmanschap en proactieve 
instelling volg je ontwikkelingen en help je mee om grip 
te krijgen en te houden op de fi nanciële sturing. 
Afwijkingen die ontstaan worden geanalyseerd en 
verwerkt in de P&C documenten of vertaald in 
concrete adviezen. Je houdt veranderingen van wet- 
en regelgeving bij, je adviseert over het algemeen 
fi nancieel beleid en je signaleert ontwikkelingen met 
betrekking tot het fi nancieel beleid. 
Je bent een vakbekwame coördinator en een 
uitstekende vertegenwoordiger van team fi nanciën. 
Daarnaast speel je een belangrijke rol in het 
bestuurlijke proces door ambtelijke vertegenwoordiging 
in de auditcommissie, aanwezigheid bij forum en 
raadsvergaderingen. Je bent gesprekspartner voor de 
accountant en provincie. 
Tevens ben je een vraagbaak voor de 
portefeuillehouder.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 1 juni je motivatie en cv 
naar hr@montfoort.nl.

Parkeren caravan en 
aanhangwagen
De vakantie komt in zicht. Tijd om de caravan uit de 
stalling te halen er erop uit te trekken. Of om een grote 
klus aan te pakken. Maar waar mag u uw caravan of 
aanhangwagen eigenlijk parkeren?
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 van 
de Gemeente Montfoort (artikel 5:6 Parkeermiddelen) is 
daar duidelijk over. Binnen de bebouwde kom is het 
verboden om een voertuig dat voor recreatie of voor 
andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan 
drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen, 
waar dat volgens het college van B&W de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte verstoort of schadelijk is voor 
het uiterlijk aanzien van de gemeente. Als sprake is van 
verstoring van de beschikbare parkeerruimte, kan het 
college overigens wel ontheffi ng verlenen.
Arjo van Dijk (Toezichthouder/Buitengewone 
Opsporingsambtenaar (BOA) wenst U een fi jne vakantie.

Is mijn dak geschikt 
voor zonnepanelen?
Internetten, de was doen, tv kijken: dankzij de zon kan 
het veel goedkoper. Omdat de prijs van zonnepanelen 
daalt, wordt de investering steeds winstgevender. 
Het rendement is nu al drie keer hoger dan de rente op 
jouw spaarrekening!
Met de Zonnekaart op jouwhuisslimmer.nl/dienst/
zonnekaart checkt u of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Te zien is hoeveel zonnepanelen op uw 
huis geplaatst kunnen worden, wat dit oplevert én hoe 
snel u de investering terugverdient.
Met de groene stroom van zonnepanelen bent u minder 
afhankelijk van uw energiebedrijf en maakt u de wereld 
meteen een stuk duurzamer. Doen dus!
Het enige wat u hoeft te doen, is uw straat en 
huisnummer in te vullen. U krijgt direct het resultaat te 
zien. Handig, dan kunt u dat gebruiken bij het opvragen 
van offertes. Haal de zon in huis!
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare commissie-
vergadering is op 22 mei 2019 in het 
stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 27 mei 2019  
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 24-04-2019 (Z/19/140018)
 Wetering 23, Linschoten 

voor het plaatsen van dakkapellen.
• 24-04-2019 (Z/19/140068)
 Tiendweg 3, Montfoort 

voor het plaatsen van een dakkapel.
• 25-04-2019 (Z/19/140089)
 Wilhelminastraat 38, Montfoort 

voor het plaatsen van een 
dakopbouw en erker voorgevel.

• 25-04-2019 (Z/19/140086)
 Waardsedijk 11, Montfoort 

voor het oprichten van een  
Bed & Breakfast.

• 29-04-2019 (Z/19/140107)
 F H van Kempenstraat 9, Montfoort 

voor het plaatsen van een dakkapel.
• 30-04-2019 (Z/19/140179)
 Watermuntplein 16, Montfoort 

voor het plaatsen van een dakkapel.
Tegen een vergunningsaanvraag  
kan geen bezwaarschrift worden 

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

Verlengen beslistermijn
• 13-05-2019 (Z/18/120988)
 Oude Boomgaard 9, Montfoort 

het wijzigen van de functie naar  
vier appartementen

• 13-05-2019 (Z/19/123133)
 Mastwijkerdijk 116, Montfoort 

het oprichten van een woning

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

Verleende omgevingsvergunning
• 13-5-2019 (Z/19/135042)
 Blokland 7a, Montfoort 

plaatsen buitentrap.

• 13-5-2019 (Z/19/138219)
 Blokland 8, Montfoort 

verlengen termijn tijdelijke 
vergunning voor het gebruik  
als manege.

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat een omgevingsvergunning 
is verleend voor:
• 13-5-2019 (Z/18/119555)
 Cattenbroekerdijk 28, Linschoten 

gedeeltelijke intrekking van de 
omgevingsvergunning (onderdeel 
milieu) die de gemeente Montfoort 
op 4 november 2014 heeft verleend 
voor een gemengde veehouderij. 
De intrekking heeft betrekking op 
het houden van 240 vleesvarkens 
(D3.100).

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd, beroep worden 
ingesteld. Beroep kan worden 
ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen 

hebben ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit.

• Belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit.

• Belanghebbenden die willen 
opkomen tegen de wijzigingen die 
bij het nemen van het besluit ten 
opzichte van het ontwerp zijn 
aangebracht.

Het beroepschrift moet worden 
ingediend bij de Rechtbank Midden-
Nederland, afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 
3500 DA UTRECHT.

MILIEU 
Stookontheffing:
• Mastwijkerdijk 7 te Montfoort 

periode 30 juni t/m december 2019. 
Verzonden 10 mei 2019.

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

Horecavergunning
• 14-05-2019 (Z/19/136568)
 Hoogstraat 41A, Montfoort 

exploitatie van het reeds  
bestaande horecabedrijf  
‘De Heeren van Montfoort’.

• 14-05-2019 (Z/18/118746)
 Hoogstraat 41, Montfoort 

betreft het bijschrijven en doorhalen 
van leidinggevenden op de 
Drank- en Horecavergunning van 
slijterij De Gouden Leeuw.

• 14-05-2019 (Z/18/136561)
 Kasteelplein 1, Montfoort 

betreft het bijschrijven en doorhalen 
van leidinggevenden op de  
Drank- en Horecavergunning van 
Kasteel Montfoort.

Evenementenvergunning:
• Pret in het Park, Stadspark Montfoort 

24-05-2019 t/m 26-05-2019 
Verzonden 9 mei 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, 21 mei 2019
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU
Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 0800-0225500

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

Is uw omgeving al 
klimaatklaar?
Kom in actie om uw omgeving klimaatklaar te maken. 
Ga naar www.klimaatklaar.nl en vind simpele oplossingen 
die wateroverlast, droogte en hitte beperken en de 
biodiversiteit verbeteren. 
Laat op de website weten welke maatregelen jij neemt en 
inspireer anderen. Uw hulp maakt een verschil.
Waarom Klimaatklaar?
Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds 
heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte 
langer. Dit heeft ook gevolgen voor uw directe omgeving 
en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten 
veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de 
tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, 
drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.
Hulp is nodig
De gemeente doet er, samen met waterorganisaties, 
alles aan om wateroverlast en watertekorten tegen te 
gaan. Die maatregelen zijn alleen niet voldoende voor 
blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als 
inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. 
Op de website www.klimaatklaar.nl vind u tal van tips en 
ideeën en om als inwoner aan de slag te gaan met het 
klimaatbestendig maken van uw omgeving. Ook kunt u 
uw eigen ideeën delen en daarmee anderen inspireren.
Klimaatklaar is een initiatief van de 14 gemeenten 
(waaronder gemeente Montfoort) binnen het 
beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden en het waterschap zelf. Deze partijen hebben 
de handen ineengeslagen om wateroverlast en 
watertekorten tegen te gaan. Die maatregelen zijn alleen 
niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van 
zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om 
klimaatbestendig te worden.

Help het milieu en bezorg een lokaal goed doel 
of club een Wecycle Sponsorcheque!

Verzin een inzamelactie voor 
apparaten en lampen en lever ze in 
bij de gemeentewerf

Zo maak je kans*
1 Verzin een inzamelactie voor afgedankte kleine 

elektrische apparaten, armaturen en/of kapotte lampen
2 Gebruik het gratis promotiemateriaal op  

wecycle.nl/inleveren
3 Lever de afgedankte kleine elektrische apparaten, 

armaturen en kapotte lampen in bij de gemeentewerf**
4 Maak een foto of kort filmpje van je inlevermoment**
5 Stuur je inleverfoto (of filmpje) samen met een 

beschrijving van je actie in via wecycle.nl/inleveren 
of per post naar Wecycle. 
Insturen kan t/m zondag 9 juni 2019.

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen 
worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van 
1.000 euro voor de opgegeven club of lokaal goed doel. 
Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v. 
25 euro om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet 
voor de club of lokaal goed doel!

Samenwerking
De gemeente werkt samen met Wecycle. Inwoners 
kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op 
de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle.

Recycling belangrijk
Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en 
armaturen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren 
voor recycling. Door recycling blijven grondstoffen 
behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu 
terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

* Kijk voor alle actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.
** Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de 

gedragsregels die gelden op de milieustraat waar zij het 
inlevermoment willen vastleggen. Raadpleeg daarvoor 
de website van de gemeente voor meer informatie 
(www.montfoort.nl).
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GEMEENTERAAD gemeente
Montfoort

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

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

Door de beëindiging van de samenwerking 
met IJsselstein per 1 januari 2019 heeft de 
gemeente Montfoort een nieuwe start 
gemaakt. Daar hoort een geactualiseerde 
begroting bij, die de instemming van de 
toezichthouder (provincie Utrecht) moet 
krijgen.
Door opstartkosten, onontkoombare 
ontwikkelingen en lagere rijksbijdragen zal 
2019 met een tekort eindigen. Dit tekort 
moet in de jaren erna gecompenseerd 
worden, wat een forse uitdaging zal worden.
Om de terugkeer van de bibliotheek mogelijk 
te maken zijn aanloopkosten voorzien, maar 
voor ander nieuw beleid zoals opgenomen in 
het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022, zullen 
keuzes gemaakt moeten worden.
Progressief Akkoord is tevreden met het 
huidige fi nanciële inzicht en de 
bijbehorende Lange Termijnagenda en 
heeft er vertrouwen in dat de nieuwe 
organisatie de uitdagingen waar Montfoort 
voor staat creatief en slagvaardig aanpakt.
Leon Snoek, Progressief Akkoord

Met het Integraal duurzaam fi nancieel 
kader 2019-2022 is een basis gelegd 
onder een nieuwe start van Montfoort. 
De fi nanciële doorrekening van de actuele 
begroting 2019 en meerjarenraming 2020 
- 2022, geven een beeld van de feitelijke 
fi nanciële positie van gemeente.
Het jaar 2019 laat nog een negatief saldo 
zien van 566.000 euro maar na de 
doorrekening van de jaren 2020 t/m 2022, 
komt het saldo van de vier jaren tezamen 
uit op 90.000 euro positief. 
Dit is het fi nanciële vertrekpunt om invulling 
te geven aan het hoofdlijnen akkoord.
Het IDFK 2019-2022 wordt nog aangepast 
met het resultaat van de jaarrekening 2018 
en de meicirculaire van het gemeentefonds. 
Een woord van dank aan de nieuwe 
organisatie die in een korte tijd dit 
belangrijke document heeft samengesteld.
Eimert Verkaik, 
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Dit college presenteert een aangepaste 
begroting. Integraal? Nee want de 
aanpassingen uit het gemeentefonds, 
resultaat jaarrekening 2018 zijn o.a. niet 
meegenomen. Duurzaam? Ook niet. Er is 
enkel gekoerst op het sluitend krijgen van 
de begroting om te voldoen aan de eisen 
van de Provincie.
De kosten van bijvoorbeeld een 
volwaardige bibliotheek in Montfoort en 
Linschoten zijn buiten beschouwing 
gelaten. Net als alle overige wensen van de 
coalitiepartijen die in deze begroting op de 
lange baan worden geschoven.
Voorstellen zullen voornamelijk worden 
betaald uit de algemene reserve. Maar de 
structurele dekking ontbreekt of wordt 
doorgeschoven naar 2021 en 2022. 
Dat probleem wordt op het bordje 
geschoven van een volgend college.
Slecht fi nancieel beleid dus.
Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Wat gaan we de komende jaren doen in 
Montfoort en Linschoten?
Hebben we daar wel geld voor?
In een helder document hebben de 
specialisten van onze gemeente de 
plannen en cijfers op een rijtje gezet en die 
bespreken we maandag 27 mei in de 
gemeenteraad.
Er staat veel op stapel en een van dé 
onderwerpen zal de komende jaren de 
energietransitie zijn. Samen met de andere 
partijen wil D66 Montfoort vooral kijken naar 
de kansen die dat biedt voor onze 
gemeente.
Grote opgaves (opwekken van schone 
energie) en wat kleinere (waar komen de 
laadpalen voor elektrische auto’s?) 
willen we open bespreken, samen met de 
inwoners. Want alleen samen kunnen we 
van de energietransitie een succes maken.
Casper Schrijver, D66

Integraal duurzaam fi nancieel kader: 
wat betekent duurzaam? Volgens het CDA 
‘lang blijvend’. Daar in dit stuk diverse 
onderwerpen niet zijn opgenomen, te weten 
WMO, Jeugdzorg en Najaarsrapportage 
2018, zal na vaststelling het rapport gelijk 
weer moeten worden aangepast. 
Kortom, er is geen visie voor de toekomst 
van Montfoort.
Voor dit jaar voorzien we een enorm tekort 
op ons afkomen. Bezuinigingen van 
voorgaande jaren zijn teruggedraaid, 
kosten zijn gestegen en er wordt geld uit de 
algemene reserve gehaald om het gat te 
dichten! Geld genereren door bijvoorbeeld 
woningbouw staat nergens in dit document. 
De coalitie kwam vorig jaar met een 
hoofdlijnenakkoord: En nu aanpakken! 
Tot op heden zien wij alleen maar dat 
laaghangend fruit wordt geplukt, maar een 
visie voor de lange termijn ontbreekt!
Marja van Kooten, CDA

De tijd van vooruitkijken is aangebroken. 
Na een fi nancieel en organisatorisch lastig 
eerste jaar kunnen de ambtenaren, college- 
en raadsleden weer verder.
De laatste maanden is er druk gewerkt om 
de gemeentelijke plannen in een tijdlijn te 
zetten. Een de grootste taken voor de 
komende jaren is om alle beleidsstukken en 
verordeningen naar deze tijd te brengen.
Natuurlijk zijn er ook een aantal punten 
waar ik vooral naar uitkijk. Zo wordt de 
Montfoortse binnenstad aangepakt, wordt 
daar gekeken naar nieuwe parkeerplekken 
en komt er een nieuwe bibliotheek.
Daarbij wordt straks nog gemakkelijker te 
volgen wat de raad doet en worden de 
fi nanciële stukken van de gemeente voor 
een ieder leesbaar gemaakt. Kortom: 
Ik heb weer zin in de komende periode.
Frank van Rooijen, VVD

Eindelijk. ‘De lange termijnagenda’ wordt 
veertien maanden na de verkiezingen 
gepresenteerd door de coalitie. 
Waarom heet het coalitieakkoord: 
‘En nu aanpakken?’ De plannen van de 
coalitie zijn niet doorgerekend. Verbazend! 
Wil deze coalitie eigenlijk wel iets 
betekenen voor Montfoort?
De begroting van 2019 tot 2022 houdt in 
totaal slechts 90.000 euro over. Dat wordt 
in 2019 direct uitgegeven aan een nieuw 
softwarepakket. Gemeente Montfoort is 
gewoon vier jaar lang platzak. 
Toch besteedt men 50.000 euro aan 
onderzoekskosten voor een nieuwe 
bibliotheek. Betaald uit de algemene reserve.
De SGP geeft het geld anders uit: 
eerst de lopende plannen fi nancieren, 
denk aan opstellen verkeersplan nieuw 
Scholencomplex-Van Damstraat. Daarna 
ontwikkelen van woningplannen voor 
starters: hoogste urgentie. Tenslotte, niet 
beknibbelen op jeugdzorg. Dan is Montfoort 
ook platzak, maar wel beter af.
Bart Timmerarends, SGP

In het Integraal duurzaam fi nancieel kader 
2019-2022 staan de fi nanciële 
consequenties van de keuzes die dit 
college maakt. De raad wordt gevraagd dit 
kader vast te stellen. Het vreemde is dat in 
dit voorstel echter de fi nanciële gevolgen 
van de keuzes, die dit college maakt, nog 
niet zijn opgenomen.
De komende jaren worden er forse tekorten 
verwacht op de begroting. De volledige 
kosten van de ontvlechting en de lange 
termijnagenda zijn niet opgenomen.
Het college is niet duidelijk.
Welke bezuinigingen kunnen inwoners 
verwachten? Wordt de OZB verhoogd? 
Als je investeert in het één, bezuinig je op 
het ander. De ChristenUnie vraagt 
duidelijkheid. De ChristenUnie staat voor 
leefbaarheid, voldoende betaalbare 
woningen voor iedereen, behoud van 
scholen en sportverenigingen, 
duurzaamheid en zorg voor jong en oud.
Ineke Langerak, ChristenUnie

Reactie fracties op het 
Integraal duurzaam fi nancieel kader 2019-2022

In de raadsvergadering van 27 mei staat het Integraal duurzaam fi nancieel kader 2019-2022 op de agenda. Het Integraal 
duurzaam fi nancieel kader 2019-2022 bevat een begrotingsdoorrekening 2019 en een meerjarenraming 2020 t/m 2022. 

Deze fi nanciële doorrekening heeft als doel om vanuit een helder fi nancieel perspectief voor de komende jaren de richting voor 
de gemeente Montfoort te bepalen. Wat vinden de fracties van het Integraal duurzaam fi nancieel kader 2019-2022?
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Brandweer commandant Bonne-René van Ringelesteijn reikt de EHBO-diploma’s uit.

door Sjoukje Dijkstra
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www.preti nhetpark.nl

presenteren:

Vanaf 
10.00 uur 

Ukkies ochtend

Zondag 27 mei
12.00 - 19.00 uur    Stadspark Montf oort

  Kinderattr acti es, kano’s en veel gezellighe
id!

Ontwerp en druk

In samenwerking met

presenteert in samenwerking met 

Zaterdag 26 meiZaterdag 26 mei
10.00 - 18.00 uur    Stadspark Montfoort

Kom gezellig kijken of doe mee!!

presenteert in samenwerking met 

Inschrijven teams via

Voor iedereen Pret in het Stadspark van Montfoort

Zaterdag 25 mei is het stadspark wel weer het decor van het 
Montfoorts Open Volleybaltoernooi van ‘De Valk’. Met de 
verplaatsing van het toernooi naar het fraaie stadspark van 
Montfoort hebben volleybalvereniging De Valk en de STAM 
een nieuwe impuls gegeven aan deze sportieve traditie.
Van 10.00 tot 13.00 uur is het minitoernooi voor jeugdleden 
van volleybalverenigingen uit de regio. Vanaf 13.00 uur start 
‘Volleybal Pret in het Park’,
Leuk om te kijken maar nog leuker om zelf mee te doen met je 
vriendenteam, voetbalelftal, vereniging, buurt of bedrijf.
Tussen de wedstrijden door is voldoende tijd voor gezelligheid 
met je team en na afl oop is er een BBQ. Aanmelden kan nog 
steeds via: www.pretinhetpark.nl of www.volleybaldevalk.nl

Aankomend weekend vindt in het Stadspark van Montfoort de zevende editie van ‘Pret in het Park’ plaats. De organisatie 
is in handen van de Stichting Tent Activiteiten Montfoort (STAM) die ondersteund wordt door diverse andere verenigingen.
De vorige edities begonnen altijd al op vrijdagavond met ‘Disco pret in het park’ voor de kinderen van de basisschool. 
Deze avond is geannuleerd omdat die bleek samen te vallen met de slotavond van de Zwemvierdaagse in het Knopenbad.

Meer info: www.pretinhetpark.nl of www.facebook.com/stamtent

Op zaterdag start om 15.00 uur een vroege editie van 
‘Bandje, biertje, bitterbal’.
Tot 20.00 uur speelt ‘De Groeten Thuis’ gezellige live muziek 
voor de deelnemers én toeschouwers van het volleybal en de 
eerste Montfoortse Triatlon. De band zal op en rond het 
parkterras rondlopen en het publiek bespelen. Tussen de 
optredens door zorgt DJ Dave voor de muzikale invulling.
Vrijwilligers van de STAM zijn die middag aanwezig om aan 
geïnteresseerden de nieuwe tentzeilen, palen en haringen en de 
verplichte constructie berekeningen te laten zien die de 
afgelopen jaren dankzij de steun van vele Montfoorters konden 
worden aangeschaft. De entree en de bitterballen zijn gratis dus 
loop even gezellig langs voor een biertje en bijkletsen.

Zondag 26 mei wordt het stadspark weer een waar pretpark!
De dag start om 10.00 uur met de Ukkies ochtend. Kinderen 
tot 4 jaar kunnen dan al de ballenbak of zweefmolen in terwijl 
de ouders even gezellig een bakkie kunnen doen. De vrijwilligers 
van de STAM gaan dan verder met het opbouwen van de 
andere attracties en om 11.00 uur gaat het stadspark open voor 
iedereen. Volwassenen betalen ook op zondag geen entree, 
de kinderen vanaf 1 jaar 5 euro. Dit bedrag is inclusief toegang 
tot alle attracties en onbeperkt limonade.
Naast de trampoline, klimmuur, kano’s, BMX crossen, paardje 
rijden en de open dag op de kinderboerderij zijn ook de 
voetbal, tennis-, badminton-, muziek- en dansverenigingen 
uit Montfoort present met demonstraties en clinics.
Ook rijdt er een weer treintje door het stadspark en kun je 
peddelen in de kano’s in de gracht. Nieuw dit jaar is het laser 
gamen en de Scouting Challenge. Bij iedere attractie kunnen de 
kinderen hun kaart afstempelen en na het afronden van tien 
attracties ontvangen de deelnemers een verrassing.
Kortom een leuke dag uit voor het hele gezin!

Groep acht van het Kompas 
geslaagd voor het EHBO-diploma

acht en hun ouders met veel kabaal weer 
het lokaal in lopen, waar ze zojuist nog 
zaten te zweten voor hun examen. 
De opluchting overheerst. Uit handen 
van commandant van Ringelesteijn 
krijgen ze hun diploma uitgereikt.
Ook de hulpouders krijgen een leuk 
EHBO-setje en de examinatoren 
ontvangen bloemen. Van Ringelesteijn 
wordt beloond met een chocoladereep. 
"Dat we hem hebben kunnen vragen 
hiervoor, maakt het natuurlijk extra leuk", 
zegt De Jong. "Vorig jaar hadden we een 
huisarts, die de uitreiking deed. Nu een 
brandweerman. Hij heeft ook een eigen 
bedrijf, die gespecialiseerd is in EHBO 
en brandveiligheid. Zo kennen we hem", 
vertelt ze.
Van Ringelesteijn spreekt ondertussen de 
kinderen toe: "Let op hé? 
Ook binnenshuis, is het goed te letten op 
brandveiligheid", zegt hij. Zijn speech 
houdt hij kort, want de kinderen kunnen 
de aandacht er niet meer zo goed 
bijhouden. Dat begrijpt hij wel, zegt hij 
later. "Zo lang ze maar mee hebben 
gekregen dat ze kunnen handelen!" 
Dat is volgens hem ook het allerbelang-
rijkste van dit EHBO examen.

De leerlingen van groep acht van het 
Kompas, kregen afgelopen vrijdag 
hun EHBO-diploma uitgereikt door 
brandweer commandant Bonne-René 
van Ringelesteijn. Vanaf januari 
kregen de kinderen wekelijks 
EHBO-les. Vrijdag werd zowel de 
theorie als praktijk bij ze getoetst.
In een klaslokaal wordt hard gewerkt. 
Anja de Jong die de kinderen les gaf, ziet 
erop toe dat alles binnen de tijd gebeurt 
en de kinderen op tijd van plek wisselen. 
"Daar toetst meneer Hoepel ze op 
theorie", fl uistert ze. "Bij die mevrouw 
zijn ze verband aan het toetsen. En daar 
oefenen we de stabiele zijligging." 
Tussendoor werpt ze een blik op haar 
telefoon. "Nog een halve minuut", zegt ze 
tegen de kinderen. "Hier rouleren zes 
kinderen in groepjes van twee", vertelt 
ze. "We zijn expres eerder begonnen, 
zodat we het binnen de tijd zouden 
redden."

Barmhartigheid bewijzen
Het Kompas geeft al sinds jaar en dag 
EHBO-les aan de kinderen van groep 
acht. "Dit is zelf mijn zevende keer. 
Mijn oudste zoon is nu 27. Die kreeg het 
ook al. Het is standaard. Waarom dat zo is? 

Ze gaan straks naar het middelbaar 
onderwijs. Onderweg gebeurt er van 
alles. De kinderen weten dan hoe te 
handelen. Dat is waar je het voor doet. 
Wat als er iets gebeurt met iemand die je 
op straat tegenkomt? Het is een 
medemens. Dan kun je helpen. In die zin 
hoort het ook bij onze school. Dat je 
iemand kunt helpen en barmhartigheid 
bewijst. Op die manier sturen we de 
kinderen voorbereid de maatschappij in."

Emotioneel gevoelig
Volgens De Jong hebben de kinderen 
alles gehad wat volwassenen ook leren 
tijdens een EHBO-training.
"Behalve reanimeren. Dat doen we niet. 
Dat is te emotioneel gevoelig voor zulke 
jonge kinderen. Wel hebben we de 
stabiele zijligging geoefend. Ook heb ik 
een demonstratie gegeven van een 
reanimatie, maar we hebben er dus niet 
mee geoefend. Natuurlijk weten de 
kinderen wel hoe 112 te bellen", vertelt 
De Jong.
"Dit is echt de basis leggen van elkaar 
helpen en burgerhulp", aldus 
Van Ringelesteijn, die ook post 
commandant is in Linschoten. Volgens 
hem is het goed dat die basis, zoals bij de 

kinderen van groep acht van het Kompas 
gebeurt, al vroeg gelegd wordt: "Ook 
kinderen kunnen iemand helpen die ze 
vinden op straat. Als ze wat herkennen 
en 112 bellen, kunnen ze heel gericht 
iets vertellen." Hoe belangrijk dat is, 
maakte hij al meer dan eens mee in zijn 
werk bij de brandweer in Rotterdam.
"We hebben wel eens gehad, zelfs met 
reanimeren van een broertje die zat vast 
in zijn bedje. Moeder was aan het werk", 
vertelt hij. "Ook ouders kunnen hun 
kinderen sowieso al veel meegeven op 
gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld in 
huis. Leer ze maar wat te doen als er 
brand is. Of als er iemand omvalt. 
Wat doe je dan? Heb je het wel eens 
besproken? Dat is zo belangrijk. Kinderen 
kunnen vanaf een jaar of zes, zeven al 
leren bellen met 112. Misbruik mag 
natuurlijk niet, maar als er wat gebeurt, 
is dit heel belangrijk. Mensen staan er 
doorgaans niet bij stil, maar eigenlijk 
moet je dat wel eens doen. Bespreek het 
maar aan de keukentafel."

Heimlich
Ook De Jong beaamt dat het goed is dat 
kinderen kennis meekrijgen op dit 
gebied. Ze haalt zelf een voorbeeld aan, 
waarbij kinderen uit groep acht hun les 
nog in de praktijk toepasten. "Vorig jaar - 
ze hadden toen ook EHBO gehad - 
gebeurde het bij het zwembad dat een 
jongen zich verslikte in een dubbellikker. 
Hij verslikte zich dusdanig dat hij niet 
meer kon praten en hoesten. Kinderen 
zagen dat. Ze schrokken, maar raakten 
niet in paniek. Ze zeiden tegen de een: 
'Ga jij hulp halen', terwijl een ander kind 
hem op de schouderbladen sloeg, en de 
greep van Heimlich deed. Toen kwam 
het eruit. Dat ze weten wat ze kunnen 
doen; daar doen we het voor."

Zenuwachtig
Ondertussen zijn de examens afgelopen. 
De laatste kinderen keren opgelucht 
naar de klas terug. "Ze waren best 
zenuwachtig", geeft directeur van het 
Kompas, Wilbert Hoepel aan. "Dat zullen 
ze dan niet toegeven." Nu het examen 
klaar is, komen de kinderen van groep 

Optreden
"Zelf begon ik uit frustratie met maatje 
Nico Langhout BRN Brandbeveiliging, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in BHV, 
bedrijfshulpverlening, brandbeveiliging, 
maar ook EHBO. "We kwamen bij zoveel 
bedrijven en mensen thuis, die op dit 
gebied niks deden, dat we dachten: daar 
moet verandering in komen. Mensen 
denken altijd dat het gaat om hoe ze 
precies een verbandje kunnen aanleggen. 
Maar dat is het niet. Het gaat er vooral 
om dat je praktisch handelt, optreedt en 
voorbereid bent."
De kinderen van groep acht zijn dat nu. 
"Vertel het ook maar thuis, hoe het 
moet", zegt de commandant met een 
lach. De dag wordt afgesloten met 
gebed, waarin gebeden wordt dat de 
kinderen hun opgedane kennis maar 
nooit hoeven te gebruiken in de praktijk. 
Vervolgens mogen ze wat lekkers uit 
kiezen… Het weekend is begonnen. 
"Maar niet met volle mond op de foto!", 
waarschuwt De Jong met een knipoog.

Groep acht van het Kompas, met mevrouw De Jong, de examinatoren, directeur 
Hoepel en brandweercommandant Bonne-René van Ringelesteijn.



Blijdorp - MSV 1-2
De laatste uitwedstrijd van 
het seizoen 2018-2019 wist 
v.v. MSV’19 winnend af te 
sluiten. In Rotterdam konden 
de Montfoorters het lokale 
Blijdorp onder zich houden, al moet 
genoteerd worden dat het een moeizame 
pot voetbal was. Blijdorp had al vroeg in de 
wedstrijd op voorsprong kunnen komen 

Woerden - SPV 3-0
Denk je te gaan spelen op een hoofdveld met een reusachtige tribune,  
word je afgescheept met een kunstgrasveld ernaast.  
Voor de Woerdenaren stond er nog iets op het spel. Zij immers hoopten  
nog op het spreekwoordelijke toetje in de vorm van een plaats voor de 
nacompetitie. Zij moesten, alle blessures en schorsingen ten spijt,  
gewoon winnen. Daaraan werkten de groenwitten uit Polsbroek, zij het niet van harte, mee. 
Zij misten een aantal ‘kwartiermakers’ voor het tentfeest in augustus. De SPV’ers toonden 
zich van meet af aan verdedigend zwak. De eerste die daar gebruik van maakte was Anass 
Bouharab die de 1-0 op het bord bracht na een verdedigingsfout van Ivo Sluijs.  
De Woerdenaar Jeffrey Buijt -status; topscorer- rondde aansluitend een pass van diezelfde 
Bouharab af toen er zich plotseling een overtalsituatie voordeed tegenover laatste man en 
aanvoerder Martijn de Heer; 2-0. Woerden nam hierna wat gas terug, mede door de nare 
omstandigheden op de mat met de rubber korrels. Thomas Spelt kreeg de ideale 
mogelijkheid om SPV terug in de wedstrijd te brengen, maar miste deze.
Na de hervatting ontstond er een redelijk gelijkopgaande strijd, waarbij de doelpunten 
schaars waren. Alleen Woerden-verdediger Victor Schultz kwam nog tot scoren toen hij een 
te zacht gespeelde bal onderschepte en van eigen helft opstoomde naar het heiligdom van 
Jeroen Both. De rush werd besloten met een doelpunt; 3-0. Vlak hierna werd de 
mogelijkheid de eer te redden door Ivo Sluijs gemist. Hij wist de toegekende strafschop niet 
te verzilveren. Woerden blijft hoop houden en heeft volgende week De Rijnstreek op het 
programma. Dat verloor afgelopen zaterdag met 4-2 en blijft onder de ploeg uit Polsbroek.

Candia - FC Oudewater 2-3
Het werd een verdiende overwinning voor de Oudewaterse elf met vandaag 
o.a. een 17-jarige jeugdspeler op de bank; Jord Sangers. Hij zou zijn debuut 
maken. Tegenstander Candia zal het volgend jaar in de vierde klasse moeten 
proberen. Bij de tweede Oudewaterse aanval was het al prijs. Aangever Niek 
Sluijs zorgde ervoor dat spits Tim Goes simpel af kon ronden; 0-1 (2e minuut). 
In een redelijk hoog tempo volgden de Oudewaterse aanvallen elkaar op en na het tweede 
doelpunt van de bezoekers leek het er op dat Candia overlopen zou worden. Weer was het 
Sluijs die goed doorzettend zorgde dat nu Ivo Anbergen de 0-2 kon laten noteren (13e min.). 
De eerste echt gevaarlijke aanval van Candia werd na zo’n kleine twintig minuten nog in  
de kiem gesmoord, maar Niels Kort gaf toen toch al aan dat het wat hem betrof nog niet 
gedaan was. Gesteund door de goed voetballende Alec Nieboer kwam hij steeds dichter in de 
buurt van het Oudewaterse doel en in de 29ste minuut kreeg hij loon naar werken.  
Hierbij had hij wel een beetje hulp nodig die hij kreeg van Niek Sluijs, wiens mistasten de 
aanleiding tot de 1-2 (29ste min.) Na dit doelpunt ging Candia er meer in geloven waardoor 
de wedstrijd ook wat aantrekkelijker werd om naar te kijken.
Kort na rust moest de Oudewaterse goalie Arnold de Ruyter diverse keren stevig de mouwen 
opstropen om de Candia-aanvallers van zich af te houden. Het begon met een schot van 
Kort en ook een goede uitloopactie van de doelman was maar net voldoende om Raymon 
van Noort te dwingen de bal naast te schieten. De volgende inzet wist De Ruyter op 
miraculeuze wijze via de lat uit zijn doel te werken. Inmiddels was er bij Wouter van Sprundel 
naar alle waarschijnlijkheid een breukje in zijn pink ontstaan. Dat weerhield de 
Oudewaternaar er niet van om bijna driekwart van de wedstrijd uit te spelen. Zijn vervanger 
werd Jord Sangers, een speler uit de JO 19-2, vroeger ook wel de A2 genoemd. Zijn debuut 
bij het ‘grote’ eerste was meer dan uitstekend; het was alsof hij erbij hoorde zo goed paste 
deze jongeling zich aan. De voor Menno Venhof ingevallen Bart Griffioen bracht keeper 
Jesse Kok danig in verlegenheid. Met grote moeite werd het harde schot gepakt. Zo rond de 
negentigste minuut leek het pleit definitief beslecht toen Ivo Anbergen een goede voorzet 
netjes met het hoofd binnen knikte; 1-3. Maar nog gaf Candia het niet op. Het werd 
uiteindelijk 2-3 door weer Niels Kort (93ste min.).

Linschoten - Siveo 2-2
Bij deze wedstrijd stond er niets meer op het spel. Voor Linschoten  
nadert de nacompetitie met rasse schreden en worden herinneringen  
aan de vorige promotie opgerakeld. Toen ving de koe de befaamde haas. 
Waarom deze keer ook niet? Voetballen op derde klasse-niveau is voor 
technisch vaardiger spelers een uitkomst. In de huidige klasse liggen 
blessures altijd op de loer. Dat moest ook Siveo-speler Bregman ervaren na een clash met 
Dion Braakensiek. De start van de partij was zonder twijfel voor de gastheren die tot aan de 
11e minuut doelman Paling buiten het spel wisten te houden. Die kon tegen de paal leunend 
een toeschouwersrol vertolken. Al in de 1e minuut wist Sam da Cruz de paal te raken.  
Twee hoekschoppen en een gemiste mogelijkheid van Nick de Kort later moest Paling de bal 
voor de eerste maal beroeren. Aansluitend pakten de Zegvelders steeds meer het initiatief. 
Verlaan en Van der Steen schoten voorlangs. Wist verdediger Braakensiek in de 21e minuut 
de situatie nog met een mooie sliding te klaren, uit de toegekende hoekschop sloeg Siveo 
toe. Sjoerd Blonk schoot de bal vanuit de rebound via de lat achter Paling; 0-1. 
Een drinkpauze na een half uur miste zijn uitwerking niet. Een overtreding op Joey van 
Kouwen -die zelf ook niet geheel vrij-uit ging- ontaardde in een lichte schermutseling waarbij 
de echte liefhebbers van deze incidenten acte de preseance gaven. De arbiter deed het af 
met een scheidsrechtersbal. Zowel Vincent van Eijk als De Kort kwamen in de periode tot 
aan de rust tot inzetten die op de lat en tegen de paal schipbreuk leden en doelman Paling 
hield met de klok op 45 met zijn rechtervoet de stand beperkt tot 0-1.
Na de hervatting kwam Bram Elenbaas (voor Den Boer) zijn stempel op de partij drukken. 
In de 53e minuut wist hij na het winnen van drie duels op rij het vijandelijke strafschop-
gebied binnen te dringen en liet hij de jeugdige doelman Mike Voorend kansloos; 1-1.  
Elf minuten later was het de beurt aan Nick de Kort die uit een pass van Braakensiek de 
Siveo-goalie met een stiftballetje verschalkte; 2-1 (64e min). Ondertussen had Siveo’s Luuk 
Bregman -voorzien van een gele kaart- het veld geblesseerd moeten verlaten. De Zegvelders 
namen zichtbaar geen genoegen met de achterstand en een reeks hoekschoppen moest 
worden gepareerd door de lange mannen uit de Linschoter verdediging. In de 72e minuut 
ging Bram Elenbaas verdedigend in de fout en daarvan profiteerde Wesley Voorend. 
Het vlagsignaal werd niet gehonoreerd; 2-2. Omdat beide ploegen nog voor de winst gingen, 
ontstonden er veel ruimtes op het veld. Mogelijkheden over en weer leverde een levendig slot 
van de partij op. Bram Elenbaas zag zijn vrije trap door Mike Voorend gepareerd worden ten 
koste van een hoekschop, invaller Jelle Baas was dicht bij ‘de winnende’ op aangeven van 
Van Kouwen en Da Cruz schoot in de rebound naast.  
Met de einduitslag kon iedereen vrede hebben.
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ZONDAGVOETBAL

ZATERDAGVOETBAL

Montfoort haalt fors uit
Montfoort - GJS 5-0
Afgelopen zaterdag kwam GJS uit 
Gorinchem op bezoek bij Montfoort. 
In deze laatste thuiswedstrijd nam  
de Orange Machine direct het heft in 
handen en liet vanaf minuut één zien 
dat er niets te halen viel voor de 
Gorkumse Jonge Spartanen. 
Met maar liefst vijf doelpunten 
haalde de thuisploeg fors uit en steeg 
met deze 3-punter naar een gedeelde 
vierde plek op de ranglijst.
een degradatie is voor Gjs niet meer af 
te wenden. voor Montfoort is er in 
theorie nog een kleine kans op de 
promotiewedstrijden. nadat de ploeg uit 
Gorinchem in een file had gestaan floot 
scheidsrechter e.d.e. van Yren een 
kwartier later rond 14.45 uur voor de 
aanvang van de wedstrijd. Montfoort 
nam direct het initiatief en ging volop in 
de aanval.

Bart Roelofs
Gjs werd al snel steeds verder op  
eigen helft gedrongen en de thuisploeg 
combineerde er lustig op los. in de  
14e minuut kwam er een vlotte aanval 
waarbij bart roelofs een uitstekende 
pass gaf op de van rechts opkomende 
emrie bakker, die zonder aarzelen een 

schot loste op keeper den Haan. 
de Gjs-doelman had de bal niet klemvast 
en bart roelofs kon vanuit de rebound 
de openingstreffer binnenschieten, 1-0. 
na wederom een prima aanval over rechts 
schoot joey van ede zeven minuten later 
de dik verdiende 2-0 binnen. Gjs kwam 
er maar niet uit en stond gewoon klem 
op eigen helft. in de 35e minuut speelde 
denny van loen zich vrij op links en gaf 
een perfecte voorzet richting roelofs,  
die fraai de 3-0 binnentikte.
de wedstrijd leek definitief gespeeld en 
met een comfortabele voorsprong voor 
de thuisploeg gingen de manschappen 
naar de kleedkamers voor de warme thee

Publiek genoot
Montfoort wilde meer en nam in de 
tweede helft de draad gelijk weer op. 
na een aanval en voorzet van rechts van 
de uitstekend spelende emrie bakker, 
kopte bart roelofs in de 61e minuut de 
bal tegen de lat. de terugkomende bal 
kon daarna eenvoudig door van loen in 
de touwen worden geschoten, 4-0. 
Het publiek genoot van het aanvallende 
spel van de oranje ploeg en werd deze 
zonnige middag getrakteerd op fraaie 
doelpunten. wellicht de mooiste werd in 

de 81e minuut gescoord door  
nicolai verbiest. na een prima voorzet 
was zijn aanname van de bal en het  
daaropvolgende schot en doelpunt 
fenomenaal, 5-0.

Feest
na negentig minuten uitstekend voetbal 
floot arbiter Yren voor het einde van 
deze zeer sportieve wedstrijd en kon de 
Montfoort ploeg een feestje gaan 
bouwen. de overwinning werd op het 
volgepakte terras uitbundig gevierd met 
de Gjs-spelers die uitgenodigd waren 
om te blijven hangen. Het werd één 
groot feest waarin, onder aanvoering 
van zanger Mike, de oranjehemden en 
de roodhemden met veel plezier door 
elkaar dansten. 
volgende week moet Montfoort naar 
Geinoord in nieuwegein, dat afgelopen 
zaterdag in de uitwedstrijd met 0-2 won 
van nieuw-lekkerland. dit altijd beladen 
duel is dus nog niet zomaar gewonnen, 
maar bij winst en afhankelijk van wat de 
concurrentie doet, maakt Montfoort 
zelfs nog een kleine kans op de 
promotiewedstrijden.

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 25 mei
Geinoord nieuwegein - Montfoort 14.30
FC oudewater - Houten 14.30
Moerkapelle - linschoten 14.30
rohda ‘76 - wds 14.30
sPv ‘81 - bodegraven 14.30

Zondag 26 mei
Msv ‘19 - Hov/djsCr 14.00

Voor de voetballers uit de IJsseltreek stond de voorlaatste 
speelronde op het programma. Montfoort speelde zich definitief 
veilig door hekkensluiter GJS met ruime cijfers te verslaan. 
Het werd 5-0 voor de ‘Orange machine’. 
Ook FC Oudewater wist weer eens te winnen. Na drie nederlagen 
op rij werd er van Candia’66 met 2-3 gewonnen. 
SPV’81 kon bij het sterke Woerden geen potten breken. 
De thuisploeg won met 3-0. Linschoten en Siveo’60 deelden de 
punten, het werd 2-2. Linschoten besluit volgende week met een 
uitwedstrijd tegen Moerkapelle.
De zondagvoetballers speelden hun voorlaatste wedstrijd van 
deze toch wel vreemde competitie. ‘El Vlistico’ ging nergens 
meer om. Het echte derbygevoel ontbrak dan ook. Beide ploegen 
wilden echter niet verliezen. Het resultaat was een 1-1 gelijkspel. 
Haastrecht mag zich gaan opmaken voor de nacompetitie waarin 
behoud van de derde klasse veilig gesteld moet gaan worden. 
MSV’19 wist eindelijk weer eens te winnen. De laatste zege 
dateerde van 7 april toen Voorschoten werd verslagen.  
Nu werd er bij Blijdorp met 1-2 gewonnen.  
MSV’19 sluit volgende week de reguliere competitie af met een 
thuiswedstrijd tegen HOV/DJSCR.

VOETBALwEEkEND
door Joop Kurver

door Gerard van Hooff

Puntendeling El Vlistico juiste 
afspiegeling krachtsverhouding
Haastrecht - Stolwijk 1-1

Wanneer het fluitsignaal weerklinkt 
waarmee een wedstrijd tegen de 
buren begint, is er nog maar een ding 
belangrijk; winnen. Als voetballer zal 
het je dan anderhalf uur worst zijn dat 
het afschaffen van de derde en vierde 
klasse zondag in West 2 voorlopig 
even in de ijskast is gezet.
ook het feit dat de stolwijkers zich 
vorige week definitief handhaafden in de 
derde klasse geeft geen aanleiding tot 
overpeinzingen tijdens de wedstrijd. dat 
probleem ligt echter wel op het bordje 
van de bestuurders. Zij immers besloten 
hun leden voor te leggen het volgende 
seizoen uit te komen in de vierde klasse 
zaterdag (stolwijk) of overwogen de stap 
naar de vierde klasse zaterdag te maken 
bij eventuele degradatie (Haastrecht).

Randgebeuren
‘el vlistico’ is een inmiddels ingeburgerde 

naam voor de krachtmeting tussen de 
beide voetbalverenigingen die de 
inmiddels opgeheven gemeente vlist 
telde. reden om in het randgebeuren 
eens extra in de bus te blazen om de 
toestroom van voetballiefhebbers tot in 
lengte van dagen te laten voortduren. de 
radioverslaggever deed live verslag, de 
overige wedstrijden konden op het terras 
gevolgd worden en het horeca-gedeelte 
draaide op volle toeren. deze derby blijft 
een publiekstrekker, de laatste in zijn 
soort.

Inzet
over de inzet was aan beide kanten niet 
te klagen. de thuisclub kende een goede 
eerste helft waarbij een optisch 
veldoverwicht werd gecreëerd. dat 
leverde ook de beste mogelijkheden op 
om aan de leiding te komen. dat gelukte 
centrumspits thijmen raateland. Hij 

Emrie Bakker was niet te houden op rechts en werd samen met Bart Roelofs uitgeroepen tot speler van de wedstrijd  
(voor meer foto’s zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

tekende voor de 1-0. Het aantal kansen 
voor de roodzwarten was op de vingers 
van een hand te tellen, maar dat 
veranderde in het tweede bedrijf. Met 
veel strijd werd de gelijkmaker tot stand 
gebracht. jelle verkade was hier verant-
woordelijk voor; 1-1.

Eindspel
Het eindspel kreeg een open karakter, 
omdat beide teams nadrukkelijk niet 
wensten te verliezen en loerden op het 
zwakke moment van de tegenstander. 
beide doellieden moesten een aantal 
malen aan de bak, maar gescoord werd 
er niet meer. over het geheel genomen 
konden de tweeëntwintig spelers leven 
met de puntendeling. die deed recht aan 
de verhoudingen. Hoe het verder moet, 
ligt in handen van de knvb. dat dit een 
merkwaardig seizoen was en nog is, is 
een waarheid als een koe.

toen de MSV verdediging na een minuut 
spelen stond te schutteren. De geboden 
kans was echter niet besteed aan de 
Blijdorp-spits, die het presteerde om de bal 
naast een leeg doel te schieten. Blijdorp 
kon dit foutje na twintig minuten wedstrijd 
alsnog goed maken, 1-0. Op slag van rust 
kwam MSV op gelijke hoogte. Timo Bakker 
kon een prima eigen loop-actie vanaf het 
middenveld, die eindigde in een kaats, met 
een doelpunt afronden, 1-1.

In de tweede helft was er opnieuw een 
enorme kans voor Blijdorp, maar doelman 
Oostrom bleef de baas over de situatie en 
kon de inzet pareren. MSV-spits Jort van 
Geffen scoorde halverwege de speeltijd en 
bezorgde zijn ploeg een voorsprong, 1-2. 
Een voorsprong die in het verdere verloop 
van de wedstrijd niet meer in gevaar kwam. 
In de slotfase regende het kansen voor 
MSV, maar werd er niet meer gescoord.

Over de inzet was aan beide kanten niet te klagen, het leverde bij tijd en wijle blessurebehandelingen op.
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door Gerard van Hooff

door Cees Reichard

Gezellige afsluiting 
recreantentoernooi TOP
op zaterdag 10 mei was de 
finaleavond van de 27e recreanten-
toernooi van Tafeltennisvereniging 
ToP uit Haastrecht. Het was weer 
een succesvol en gezellig toernooi.
enkele vaste teams ontbraken, maar 
ondanks dat waren er tien teams actief 
en waren er toch vijf meer dan vorig jaar. 
de organisatie was blij dat er drie nieuwe 
vrouwenteams ingeschreven hadden.  
dat maakt het altijd weer gezellig.
er waren weer mooie namen die de 
teams bedacht hadden. wat te denken 
van: 'de Groentjes', 'Gang is alles', 
'remmen is angst' en 'de swaffelende 
batjes'. Hieruit mag je opmaken dat het 
weer een bont gezelschap was.

Videoscheidsrechter
tijdens het toernooi werd de video-
scheidsrechter (var) geïntroduceerd.  
Het was tijdens een spannende partij in 
de vijfde set en de laatste bal die Peter 

van Harmelen sloeg was twijfelachtig. 
Peter maakte gelijk het welbekende 
gebaar en wilde een beoordeling van de 
var. de tegenstander stond hierbij heel 
verbaasd te kijken. Maar helaas was deze 
techniek nog niet aanwezig bij toP.
Winnaarspoule
1. eguens world line (anil Hangal,  
alex vermeulen, Martin butzelaar)
2. we are we
3. returning toppers.
Verliezerspoule
1. Huis den Hoek (erik van spengen, 
stefan verkaik, annie de jong)
2 van den Hoogen
3 de Groentjes.
na alle finalewedstrijden hebben veertien 
deelnemers die er geen genoeg van 
konden krijgen de avond met een  
‘ronde om de tafel’ afgesloten.

Polsstokverspringen is niet geheel zonder gevaar.  
Eline Duurkoop moest dat tot haar schrik ervaren.

Geslaagd jeugdkamp bij Jupiter
de jeugd van volleybalvereniging jupiter is weer op kamp geweest. dit jaar in de bossen van otterlo. er zijn weer leuke 
activiteiten gedaan in de bossen, zoals lasergamen, een dropping en een spooktocht. Natuurlijk is er ook gevolleybald en 
zijn er fantastische acts uitgevoerd op de bonte avond. bedankt Roberto en jumbo oudewater voor de sponsoring!

Ontdek de teamspirit: honkbal en softbal in Gouda

Open Dag Braves

Melun is een Franse stad even ten 
zuidwesten van Parijs. de afstand tot 
oudewater bedraagt 410 kilometer. wie 
deze plek als vakantiebestemming kiest is 
een dag rijden van huis. de 437 duiven 
van de duivensportvereniging hadden de 
heenreis afgelegd in de daarvoor 
bestemde manden die in de trailer 
geladen waren. omdat de duiven meestal 
in een rechte lijn naar oudewater vliegen 
hadden ze voor de terugreis beduidend 
minder tijd nodig. Hun gemiddelde 
snelheid bedroeg liefst 78 kilometer per 
uur. de duiven van leon en stef den 
Houdijker verkeren dit seizoen in 
topconditie. dat hebben zij gedurende de 
laatste vier vluchten laten zien. een van 
deze duiven is de 165,  een crack,  die 
het presteert om vier keer op rij als 
eerste te finishen binnen de vereniging. 
Het is een eenjarige duif, geboren in 

2018. dat geldt ook voor de duiven van 
deze combinatie die de plaatsen 2 en 
3 binnenslepen. de duiven van 
overbeek/rijsbergen geven een groei te 
zien in vorm. echte outsiders.
Het aanstaande weekend zijn er twee 
vluchten. vanuit blois leggen de duiven 
550 kilometer af en de duiven die 
vertrekken vanuit Peronne hebben  
270 kilometers te verteren. de eerder 
vermelde ‘165’ van de Houdijkers staat 
in blois aan de start. Flikt hij het weer?

Uitslag:
Houdijker & Zn 1, 2, 3, 5, 6, 8
overbeek/rijsbergen 4, 11, 17, 19, 28, 29
Combinatie wouters 7, 9, 15, 26, 27, 33
arno borst 12, 59, 87, 88, 109
Cees spelt 13, 16, 18, 35, 42, 49
Gijsbert broekhuizen 14, 23, 44, 46, 65, 75

Duivensport PV De Zwaluw

Har-Mon-ie Kampioen

Uitstekende resultaten voor GV TOOS

Rian Baas reageert tevreden op zijn 
winnende sprong

Rian Baas winnaar in Vlist
de schopstoel was de positie waarop jaco de Groot zich tijdens de voorronde 
lange tijd bevond. Pas bij zijn derde poging wist hij zich een positie in de finale 
te verwerven. de derde wel te verstaan achter erwin Timmerarends en Thomas 
van Midden. Utrechter Rian baas had zich van een finaleplaats verzekerd op 
basis van zijn eerste poging waarbij hij na 18,52 in het Vlister zandbed 
belandde. de eerste finalesprong leverde Rian een tevreden glimlach op het 
gelaat op; 19,75 was goed voor een positie aan de leiding van de wedstrijd. 
daar beet de concurrentie zich op stuk. Timmerarends verbeterde zich niet en 
favoriet jaco de Groot bleef na een oplopende reeks steken op 19,56.

Grote marge bij dames
bij de dames kwam dymphie baas-van 
rooijen als winnares uit de bus. 
Zij kende een aarzelende start met 
10,45 maar stond garant voor een 
oplopende reeks die uiteindelijk in de 
laatste finalesprong werd bekroond met 
15,73. in de einduitslag was de marge 
met de concurrentie royaal, maar dat 
was mede te danken aan het afzeggen 
van Fabiënne overbeek en de 
knieblessure die de woerdense eline 
duurkoop bij haar laatste poging in de 
voorronde opliep. wendy Helmes werd 
tweede door in de finale net niet de 
14 meter te halen.
Matthieu van vuuren kwam bij de 
junioren tot een indrukwekkende 17,68 
en benaderde daarmee topfavoriet 
reinier overbeek tot op 5 centimeter. 
de finalesprongen onderstreepten de 
goede vorm van de benschopper. 
Plaatsgenoot overbeek echter liet er bij 
zijn laatste poging geen gras over 
groeien en eindigde de strijd met 18,27.

Heren topklasse
19.75 rian baas utrecht
19.56 jaco de Groot kamerik
19.34 erwin timmerarends   
 Montfoort
19.19 thomas van Midden vlist
18.62 wouter van Midden vlist
Dames
15.73 dymphie baas-van rooijen   
 oudewater
14.62 Fabiënne overbeek benschop
13.99 wendy Helmes ijsselstein
13.51 eline duurkoop woerden
13.04 Carina den Hartogh woerden
Junioren
18.27 reinier overbeek benschop
17.63 Matthieu van vuuren   
 benschop
17.32 bas van leeuwen woerden
17.07 Chris anker vlist
16.55 daniel Cluistra Haastrecht
jongens
17.16 Guus Hoogland Montfoort
16.35 Harmen timmerarends   
 Montfoort
16.29 Mark van der Horst   
 schoonhoven
15.40 Hidde van dam Montfoort
15.20 roy velis benschop
Meisjes
12.50 suzanne Mulder vlist
12.41 rianne de regt linschoten
11.38 eline kastelein Zegveld

Persoonlijk record
een persoonlijk record van 16,29 was er 
vroeg in het seizoen voor Mark van der 
Horst uit schoonhoven. in de finale was 
dit veruit de beste sprong. echter niet 
toereikend om de beker mee naar huis te 
krijgen, omdat zowel Guus Hoogland uit 
Montfoort als Harmen timmerarends 
(Montfoort) in de voorronde beter 
hadden gepresteerd met respectievelijk 
17,16 en 16,35. Het gele shirt dat 
suzanne Mulder droeg kwam niet in 
gevaar. bij de meisjes topklasse landde zij 
al bij haar eerste poging na 12,50.  
Goed voor plaats één. rianne de regt 
kwam 10 centimeter te kort (12,41).
de omstandigheden waren redelijk 
tijdens deze wedstrijd. voor de stil 
zittende toeschouwers was een guur 
aanvoelend windje niet echt aangenaam. 
voor de deelnemers was de water- 
temperatuur niet echt aantrekkelijk. 
Polsstokverspringers klagen echter nooit.

op zaterdag 11 en 18 mei zijn tien 
meiden van gymvereniging Toos uit 
linschoten afgereisd naar Amersfoort 
voor de jaarlijkse Regiokampioen-
schappen turnen.
sara bakker en Gerrinda de ruijter 
wisten zich eerder al te plaatsen voor de 
districtsfinale op 25 mei in amsterdam 
door het turnen van stabiele oefeningen.
lisa de Haan (instap d1) hield zich goed 
staande in een sterk deelnemersveld en 
heeft met de 8e plek ruimschoots een 
ticket voor de finale bemachtigd. lotte 
bakker (pupil 1 d2) turnde keurige 
oefeningen op drie toestellen, de balk is 
niet haar favoriet. Hiermee verdiende ze 
de bronzen medaille en mag ook door 
naar de districtsfinale.

Ontspannen
Marit de vries (Pupil 2 d2) turnde een 
ontspannen wedstrijd. Ze liet zien 
vertrouwen te hebben in haar eigen 
kunnen en straalde op de vloer. ook zij 
heeft zich geplaatst voor de districts-
finale. julia dening en Famke van der 

Meer (Pupil 2 d1) turnden een constante 
wedstrijd. julia mocht een welverdiende 
zilveren medaille mee naar huis nemen. 
Famke liet zien dat je met hard werken 
beloond wordt en plaatste zich voor de 
districtsfinale. britt bremer (jeugd 1 d1) 
had een valse start op brug. op de 
overige drie toestellen turnde zij zich 
terug naar de top van het deelne-
mersveld. de resultaten van britt waren 
goed voor een eerste reserve plek op de 
districtsfinale.

Goud
nienke bremer (jeugd 1 d2) liet met 
nette oefeningen en prima cijfers zien dat 
zij op deze finale thuishoorde. Ze deed er 
zelfs een schepje bovenop en mag door 
naar de districtsfinale. iris baars (jeugd 
1 d2) turnde een foutloze wedstrijd. 
Ze mocht hierdoor de gouden medaille 
mee naar huis nemen en zichzelf de 
regiokampioen van 2019 noemen.
 
de districtsfinales vinden plaats op 
25 mei en 15 juni in Amsterdam.

Zondag 26 mei aanstaande 
organiseert de Goudse honkbal en 
softbal vereniging braves een open 
dag op eigen honk, sportpark  
'de Uiterwaard'. Tussen 13.00 en 
15.30 uur kunnen jong en oud aan de 
hand van 'werp-slag-vangworkshops' 
en spelcircuits ontdekken hoe 
verrassend deze teamsport is.
dit kennismakingsevenement is speciaal 
bedoeld voor iedereen die zich  
oriënteert op een sport waar teamgeest, 
ontwikkeling van meervoudige 
behendigheden en vooral plezier hoog in 
het vaandel staan. bezoekers van de 
open dag die enthousiast zijn, kunnen 
een aantal keer gratis meetrainen om de 
sport nog beter te leren kennen. 
u bent van harte welkom op het 
sportpark 'de uiterwaard', 
uiterwaardeweg 5, Gouda, bij 
Goverwelle langs de Goejanverwelledijk.

Het viertal van schaakvereniging 
Har-Mon-ie is in de bondscompetitie 
als eerste geëindigd. in de laatste 
uitwedstrijd tegen Muiderberg was er 
nog één punt nodig voor het behalen 
van het kampioenschap, dus moest er 
tenminste gelijk worden gespeeld.
aan bord 4 werd het eerste halve punt 
binnengehaald. in het middenspel kreeg 
jan van leeuwen een stuk tegen 2 
pionnen. Zijn tegenstander wist hem nog 
een pion af te snoepen en met een 
pionnenmeerderheid op de damevleugel 
ging hij het eindspel in. Hij behandelde 
dit eindspel niet helemaal correct en jan 
kon pionnen afruilen. de eindstand van 
paard tegen pion was remise. 1/2 - 1/2.
Cor bos aan het eerste bord ging 
voortvarend van start. Hij won al snel 
een stuk en slaagde erin een pion tot 
dame te promoveren. tegen deze 
overmacht was zijn tegenstander niet 
opgewassen. 1 1/2 - 1/2.
aan bord 2 werd de stand weer gelijk 
getrokken.

na de opening had kees lugthart een 
stevige stelling opgebouwd en zette zijn 
tegenstander onder druk. deze slaagde 
er echter in een gevaarlijke tegenaanval 
via de zwarte diagonaal op te zetten en 
de koningsstelling van kees bezweek 
onder de druk. 1 1/2 - 1 1/2.
kees van rooijen had aan bord 3 nog 
een remise nodig en lang zag het er naar 
uit, dat de partij onbeslist zou eindigen. 
Zijn tegenstander ontweek een 
remisevariant en kreeg toen een 
verwoestende aanval op zijn konings-
stelling te verduren. die wist hij nog wel 
te pareren, maar dat kostte hem een 
paar pionnen.
Het eindspel met een paar pionnen meer 
was voldoende voor de winst voor kees, 
zodat de eindstand 2 1/2 - 1 1/2 werd 
in het voordeel van Har-Mon-ie en het 
kampioenschap kon worden gevierd. 
naast deze spelers hebben arie de Groot 
en nico warner ook bijgedragen aan dit 
succes.
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Kom werken bij
Jan Snel en haal 
je autorijbewijs!*

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!

Direct solliciteren of nog vragen? Bel 0348-479090 of mail naar vacature@jansnel.com

Wij zoeken aanstormend talent vanaf 16 jaar 
of ouder met een middelbare schooldiploma  
(of die bezig zijn deze te behalen). Bij Jan Snel 
werken mensen die willen, durven & doen!

Wij bieden:
- Een veelzijdige baan in een leuk team;
- Baangarantie;
- Mogelijkheid om je autorijbewijs te halen op onze kosten;
- Doorgroeimogelijkheden, incl. opleiding of cursus wanneer nodig.

Kom jij ons team in Montfoort versterken? Wij willen je graag intern opleiden 
tot loodgieter, lasser, elektramonteur, timmerman of schilder! 
Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures. 

*Informeer voor de voorwaarden bij Jan Snel.

WWW.JANSNEL.COM
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