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meesterliwjoknen

Tijn: een burgemeester in de dop
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Kerst samen vieren is een feest
Bijzonder kerstconcert in Haastrecht
Vaccinatiegraad Montfoort van 87 naar 92%
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Jubileumtoernooi Luck Raeck

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:

Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

De ijsbaan in Oudewater is geopend

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

door Aad Kuiper

In De Wulverhorst zongen ‘engeltjes’
die met de Touwtrein en vergezeld
door kinderen met lampionnen naar
de schaatsbaan opmarcheerden. Altijd
weer een feestelijk gezicht. In het
Muziekhuis (waar de ‘engeltjes’
eigenlijk vandaan kwamen) was het,
aan de feestverlichting te zien,
duidelijk ook gezellig, net als op de
naastliggende ijsbaan. Wat een sfeer,
wat heerlijk met die overkapping.
Koert Westerman was spreekstalmeester,
maar later opende de kinderburgemeester
Tijn Trijssenaar de ijsbaan officieel.
Door de ‘engeltjes’ werd ook in de
overdekte ijsbaan gezongen, gevolgd
door acrobatische kunsten boven de
gladde ijsvloer. Na het aftellen mocht er

gratis spreekuur
door advocaten
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

geschaatst worden en daar was
liefhebberij genoeg voor. Er werd heerlijk
geschaatst, gegleden en in de
naastgelegen ruimten wat gedronken en
gegeten; zo stonden de ‘Vrienden van
Oudewater’ er bijvoorbeeld met heerlijke
wafels. Het was gezellig druk.

Yolan Koster geïnstalleerd als wethouder
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 december werd Yolan Koster
geïnstalleerd als wethouder als opvolger van Jocko Rensen.
Koster woonde niet de gehele vergadering bij, maar ging vrijwel direct naar huis
na installatie, omdat zij zich volgens wethouder Ivo ten Hagen niet lekker voelde.
Rob Jonkers van Lokaal Montfoort,
die zich afvroeg waarom de nieuwe

wethouder zo stilletjes vertrokken was,
gaf aan het netjes te vinden dit te weten,

Yolan Koster werd afgelopen raadsvergadering geïnstalleerd als opvolger
van Jocko Rensen.

door Sjoukje Dijkstra

ook in verband met de afhandeling van
het agendapunt rondom de sluiting van
de Bloesemhof en de Vlinderhof.
“Dit zal ik nu afhandelen. Dat was al zo
afgesproken”, aldus Ivo ten Hagen.
Hij verzekerde Jonkers dat Koster de
vergadering vanaf thuis zeker verder zou
volgen en dat hij haar, waar nodig,
zou bijpraten.
De 67-jarige Yolan Koster was in de
afgelopen jaren wethouder in Woerden,
waar zij eerder samenwerkte met
Ten Hagen.
Koster was van GroenLinks, maar
komt in Montfoort uit voor de partij
Progressief Akkoord.
De Harmelense neemt de portefeuille
over van Rensen, die het vertrouwen
van de gemeenteraad miste.
Het bestuur van Progressief Akkoord liet
eerder weten “trots en verheugd” te zijn
dat een bestuurder met zo’n staat van
dienst in Montfoort aan de slag wil:
Yolan Koster is een kanjer met veel
ervaring en kennis van zaken.” Zelf zei
ze al veel zin te hebben in haar nieuwe
baan. “De gemeente Montfoort is geen
onbekende voor mij. Besturen is iets wat
je samen met inwoners doet. Mijn hart
ligt bij het sociaal domein, wellicht
omdat ik zelf heb meegemaakt wat het
betekent om daarvan afhankelijk te zijn.”

Lichtjesavond in Papekop 2019
Deze keer hield Dorpsbelang Papekop het vrij simpel met lichtjesavond.
Theo Boere kondigde in verband met de afwezigheid van, de nog altijd actieve
Maria van den Hondel op zijn altijd humoristische wijze ‘Papekop zingt weer’
aan met ‘O, dennenboom’.
door Aad Kuiper

Hierna nam voorzitter Albert Dening
heel even het woord en liet weten dat
Pieter Verhoeve hem laatst nog vertelde
dat hij dit jaar een heel andere kaarsjesavond zou hebben dan hij hier
verschillende keren had mogen
meemaken, maar dat hij dat kleine en
fijne zoals in Papekop nooit zou
vergeten.
Na nog drie kerstsfeerliedjes vertelde
wethouder Bas Lont (een deel van) het
overbekende kerstverhaal, waarna, na
nog een aantal kerstsfeerliedjes, de
chocomel voor het publiek én het koor
klaarstond.
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De verschijningsdata van De IJsselbode
aan het einde van dit jaar zijn als volgt:

Week

Uitgave

52

KERST/EINDEJAARSEDITIE

Dinsdag

24 dec

Donderdag

met o.a. het jaaroverzicht en lezersbijdragen
19 december
over uw ’Beleving met Kerst’ en
12:00
'Goede voornemens’, met... ...uw KERST- en
NIEUWJAARSWENS en EINDEJAARSKNALLER
+ HET KERSTBALLENBEELDENSPEL DEEL 2

Dinsdag 31 december verschijnt er GEEN IJsselbode
02
Dinsdag

EERSTE UITGAVE 2020
met eventueel ...
... uw OPRUIMINGSAANBIEDING

Doe mee met het
7 jan
Kerstballen
kunt uw reservering mailen naar
Wij van WelkoopU Haastrecht
beeldenspel
advertentie@ijsselbode.nl
wensen u een beestachtige
kerst
Deel 1
of telefonisch
doorgeven 0348-561478
en een groeizaam
nieuwjaar!
Zie pagina 9

Sluiting

Vrijdag
3 januari

14:00

Voor vragen kunt u contact opnemen met Melissa Overbeek
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Festival met kerstverhaal
kerstlied
KERKDIENSTEN en
Op 21 december hoopt het koor New Voices in de kerk
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

www.ijsselbode.nl
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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@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

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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 22: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. J. de Wit
18.30 uur Ds B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Di 24: 20.30 uur Pastor Bernard Höfte

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 22: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. J.R. Volk
16.00 uur Ds. J.W. Hooydonk
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. C. Schakel
Di 24: 22.00 uur Ds.M.A.Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 22: 10.00 uur Pastoor Zygfryd Nowara
Di 24: 17.30 uur Kerstavond Gezinsviering
19.45 uur Diaken Gerard Vaneker
22.00 uur Pastor Bernard Höfte

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 22: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. P. Vliegenthart
Di 24: 18.30 uur Kinderkerstfeest
21.00 uur Ds. R. de Koning Gans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 21: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 22: 10.00 uur Woord en Communie
Di 24: 18.30 uur Gezinsviering
21.00 uur Kerstviering
23.00 uur Kerstviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 22: 10.00 uur Bastin Romijn
OUD KATHOLIEKE KERK
Di 24: 20.00 uur Kerstnacht

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Bos

van Polsbroek (Dorp 24) A Festival of Nine Lessons and
Carols uit te voeren met medewerking van o.a. dirigent
Arjan Veen, organist Geerten Liefting en lectoren
burgemeester L. de Graaf en dominee C. Boele.
Laatstgenoemde is predikant van de Hervormde
gemeente Polsbroek en Vlist.
A Festival of Nine Lessons and Carols is een bijeenkomst
met zijn wortels in de Anglicaanse kerktraditie. De lectoren
voeren ons aan de hand van negen lezingen door het
Bijbelse verhaal van de val van de mens, de belofte van
herstel en de komst van het Christuskind. De lezingen
worden afgewisseld met kerstliederen, hymnen en anthems
door het koor, maar ook het publiek mag af en toe
meezingen. Een mooi moment om de boodschap van kerst
te beleven en zo naar het komende kerstfeest op weg te zijn.
Toegang is gratis, aanvang 16.00 uur.
Meer informatie op www.newvoices.nl

Volkskerstzang

Voor de ochtenddienst van 10.00 uur
op zondag 22 december komt het
interkerkelijk koor Eljakim uit
Zaltbommel naar de Gereformeerde
kerk in Haastrecht.
In deze advents zangdienst zal dominee
Barbara Lamain uit Den Hoorn
voorgaan.
Tevens is er gelegenheid voor
samenzang met het koor.
De kerk is gevestigd aan Hoogstraat
136 in Haastrecht.

Oranje Fonds doneert 12.500 euro
aan Hospice
Hospice Oudewater kan dit geld goed gebruiken, nu zij binnenkort gaan
verhuizen naar het mooie nieuwe pand aan de Kerkwetering in Oudewater.
Met de uitbreiding van het aantal kamers kan het hospice straks drie gasten
ontvangen. Dit is mede mogelijk omdat wij een grote groep enthousiaste
vrijwilligers hebben, die de zorgtaken vervullen.
Daarnaast kunnen wij voor verschillende andere taken en klussen een beroep
doen op onze taakvrijwilligers.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van
het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300
initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn,
begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt
o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en
bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Open dag

Op donderdag 9 januari 2020 is er een besloten bijeenkomst om het nieuwe Hospice
Oudewater officieel in gebruik te nemen.Op zaterdag 11 januari kunnen
belangstellenden een kijkje nemen tijdens een Open Dag van 10.00 tot 15.00 uur.

Kerstoptreden
Mannenkoor Zanglust Linschoten
Zoals gebruikelijk zal het Mannenkoor Zanglust Linschoten op dinsdag
24 december 2019 het traditionele openlucht Kerstoptreden verzorgen bij de brug
midden op het dorp Linschoten. Het optreden begint dit jaar om 19.00 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent
Jelte Veenhoven. Er zullen bekende
kerstliederen worden gezonden.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd
enkele liederen mee te zingen.
Uiteraard krijgen de kinderen die
meekomen een lichtje.

MONTFOORT
OUDEWATER

LOPIKERWAARD

Start het nieuwe jaar voordelig

SHOP LOKAAL EN PROFITEER VOLOP
VAN AL DE KORTINGEN!

De aanbiedingen zijn geldig in de maand JANUARI
tenzij anders vermeld!
Geldig t/m 31 januari 20
20 tegen inlevering van d
eze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort
| schoonheidssalonlotte.c
o

m | 06-20373929

BESTEL JE WIJN ON-LINE

5

,-

www.p roefen plezie r.nl
Gebruik de kortingscode:
bestewen sen2020

korting

Bij besteding vanaf e 50,-

Begin het nieuwe jaar goed!

10 % korting
op het hele aankoopbedrag!

Geldig tot 31 januari 2020 bij inlevering
van deze bon
Korte Havenstraat 24 | Oudewater
| 0348-561401
Geldig op ma en wo t/m
31 januari 2020 tegen in
levering van deze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort
| medischpedicuremandy
ta

lsma.nl | 06-40864014

Tegen inlevering van deze bon

Bij verlenging of nieuw abonne
ment
20% KORTING op accesso
ires

Geldig t/m 31 januari 2020

Leeuweringerstraat 26-a | Oudewater
0348-769126 | oudewater@optie1.nl

WWW.OPT IE1OUDEWATER.NL
Geldig t/m 31 januari 20
20 tegen inlevering van d
eze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort
| demasseurvoorjou.nl | 0
6-21227003

10 % korting op de totale rekening*

‘Wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien’
Op de avond voor Kerst, dinsdag 24 december, wordt
door de Protestantse gemeente Oudewater en de
Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp van 21.00
tot 22.00 uur een gezamenlijke Volkskerstzang gehouden.
Iedereen is van harte welkom in de Grote of
St. Michaëlskerk aan de Noorder-Kerkstraat te
Oudewater.
De leiding is in handen van mevrouw Jacoline Krabbendam en
ds. Roelof de Koning Gans. Muzikale medewerking verlenen
Gerben Mourik (orgel) en Magda de Jong (blokfluit).
Na afloop is ieder welkom op het plein van de
Ontmoetingskerk, waar men elkaar ontmoet onder het genot
van warme chocolademelk of glühwein.

Adventszangdienst

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

* 1 bon per tafel en niet geldig in combinatie
met andere acties - en voor feesten en partijen.
De aanbieding is geldig van 9 t/m 31 januari
2020
Hoogstraat 152 | Haastrecht | 0182-501361

Bij inlevering van deze bon krijg je
in januari en februari maar liefst 20%
korting
op alle tassen en sieraden

g,
Online ook geldingscode
korti
gebruik dan deYEAR
NEW
Gasthuissteeg 7, Oudewater
www.karma

kleding.nl

Geldig t/m 31 januari 20
20 tegen inlevering van d
eze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort
| beautyplazamontfoort.co
m

| 0348-508194

Op de
herencollectie van
Calvin Klein en Hom

20% korting LINGE RIE

LEEUWERINGERSTRAAT 32 • 3421 AC
OUDEWATER • 0348-567400

20% KORTI NG OP ÉÉN ARTIK EL
NAAR KEUZE
Geldig t/m 15 januari 2020 tegen inlevering van deze

Haastrecht

Het jaar 2019 loopt alweer bijna ten
einde en zoals te doen gebruikelijk
komen dan onze trouwe bezorgers
bij u langs met de kaartjes
'De bezorger van De IJsselbode
wenst u prettige feestdagen'
U kunt hen dan vrijblijvend belonen
voor het wekelijks door weer en wind
bezorgen van De IJsselbode.

Lokale ondernemers belonen u
met kortingsbonnen

Ook dit jaar zitten aan de
nieuwjaarskaarten van de bezorgers
kortingsbonnen vast van ondernemers
uit Haastrecht, Montfoort en Oudewater.
De lokale ondernemers bieden u hiermee
een leuke aanbieding die u kunt besteden
LING ERIE
in de maand januari.
Een extra cadeautje dus voor u
als lezer van De IJsselbode
en als trouwe lokale consument.

Kinderkerstmusical
Traditiegetrouw tijdens de kerstperiode is er een kinderkerstmusical in de
Hervormde kerk van Haastrecht. Dit jaar dus op zondag 22 december vanaf
16.00 uur. De uitvoering duurt ongeveer 45 minuten.
Het is de dertigste keer dat een musical wordt opgevoerd. Er doen 22 kinderen van de
drie basisscholen mee. Nederlandse kinderen en kinderen van statushouders.
De musical, ‘De reis van je leven’, is met de kinderen ingestudeerd door Ingrid Rietveld.
Na afloop is er nog een kinderkerstfeest. Daar maken alle ouders lekkere dingen voor.
U bent van harte uitgenodigd deze uitvoering bij te wonen.

Kerstavonddienst
De kerstavonddienst van de Protestantse kerken in Haastrecht is op
24 december om 21.00 uur.
De dienst heeft als thema ‘Licht in de nacht’. De dienst wordt gehouden in de
monumentale Hervormde kerk. Voorganger is ds. C.M. Baggerman-van Popering.
De muziek wordt verzorgd door Bas Verboom, orgel, Petra Blom, trompet.
Er worden traditionele Kerstliederen gezongen door en met de Projectcantorij,
gevormd uit zangers van beide kerken.
De kerk wordt voor deze speciale dienst sfeervol verlicht. U bent van harte welkom
om deze dienst bij te wonen en mee te vieren. De kerk is open vanaf 20.30 uur.

Open Kerstavond
Iedereen is hartelijk welkom om de ‘Open Kerstavond’ op maandag
23 december bij te wonen vanaf 19.00 uur in de Grote- of St. Janskerk
te Montfoort, inloop vanaf 18.30 uur.
Samen luisteren we dan naar de boodschap van Kerst, zingen met elkaar
Kerstliederen, en kinderen zingen voor ons.
Neem zeker uw kinderen mee, voor hen ligt er een verrassing en iets lekkers klaar.
Na afloop wordt u uitgenodigd om gezellig met elkaar warme chocolademelk te
komen drinken. Voor meer informatie: www.hervormdmontfoort.nl

Winter aan de Zandweg
Zaterdag 21 december wordt vanaf 19.30 uur een bijzondere muzikale avond
georganiseerd in ‘t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten.
De zaal is open vanaf 18.30 uur.
Het koor Multiple Voice en kinderkoor
Emanuel verzorgen optredens. Er is een
presentatie van winterse plaatjes van
Linschoten vroeger en nu gemaakt door
Hans Knijff en Leo de Vos. Toinette van
Waterschoot en Heidie Habben-Jansen
lezen een gedicht en vertellen een
verhaal. JAA!!, Wonen en Meer zorgt
voor een winters hapje en drankje.

Op zoek naar het kindje Jezus
tijdens de Herdertjestocht

Op donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, is vanaf 11.00 uur ‘Kindje wiegen’
in de RK Kerk in Montfoort. De kinderen gaan luisteren naar het kerstverhaal
‘Geen stille nacht’. Tevens zingen ze samen liedjes en lopen naar de kerststal om daar
het kindje Jezus te bewonderen. Het duurt ongeveer een half uur en iedereen is welkom.

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:
Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:
Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!
Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

bon.

Ontdek ons alvast op www.welkoop.nl

De IJsselbode
bezorger
wenst u prettige
feestdagen

Haastrecht Provincialeweg Oost 34a

Kindje wiegen in Montfoort

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens
te Oudewater is gesloten
van maandag 30 december 2019
tot en met vrijdag 3 januari 2020

17 DECEMBER 2019

UW
BEZORGER
WENST U
PRETTIGE
FEESTDAGEN

Er is volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten op de avond van de
Linschotenloop.
Kaarten zijn te koop bij Wereldwinkel
Linschoten, Nieuwe Zandweg 5 en JAA!!
Wonen en Meer, Dorpstraat 16.

GEBOREN
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
Op zaterdag 7 december 2019

ROSANNE

Rosemaria Hannah Sophie
dochter van
Pieter en Marja Verhoeve
zusje van Anne-Lotte, Emmelyne,
Charlène en Eloïse
Zuid-Linschoterzandweg 78a
3425 EP Snelrewaard

Aanstaande zaterdag 21 december
tussen 18.00 en 19.00 lopen
deelnemers aan de Herdertjestocht
weer de verlichte route door
Montfoort in groepjes vanaf de
RK Kerk. De kerk is open vanaf
17.30 uur.
Jong en oud gaat daarbij op zoek naar
het kindje Jezus. Dit maal is het thema
‘Volg de Ster’. “Net als de drie koningen
volgen de deelnemers de ster op weg
naar het kindje Jezus”, vertelt Frans van
Buul van de organisatie. “Met een
spectaculaire lichtshow gaan we ervoor
zorgen dat de ster boven De Rank
al van ver te zien zal zijn.”

Omgekeerde richting

Het verschil met de vorige editie in
2017 is dat de route nu in omgekeerde
richting is. Vorige keer was het van de
Heeswijkschool naar de RK Kerk.
Muzikale omlijsting van de
Herdertjestocht komt van Carolus,
Zanglust, Marcello, De IJsselzangers en
New Generation. “Naast de vertrouwde
locaties als het Atrium van de
Antoniushof, en de Molen, zijn er een
aantal nieuwe verrassende locaties
gevonden in Montfoort die meedoen”,
aldus Van Buul. “Wil je weten welke?
Laat je verrassen en loop mee!”

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële 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.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

‘‘Wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien’’

VOLKSKERSTZANG
GROTE- OF ST. MICHAËLSKERK
Op de avond voor Kerst, dinsdag 24 december,
wordt door de Protestantse gemeente Oudewater en de
Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp
een gezamenlijke Volkskerstzang gehouden.
Iedereen is van harte welkom in de Grote Kerk aan de
Noorder-Kerkstraat te Oudewater. Tijd: 21.00 -22.00 uur
De leiding is in handen van mevr. Jacoline Krabbendam
en ds. Roelof de Koning Gans.
Muzikale medewerking verlenen Gerben Mourik (orgel)
en Magda de Jong (blokfluit).
Na afloop is ieder welkom op het plein van de
Ontmoetingskerk, waar we elkaar ontmoeten onder het
genot van warme chocolademelk of glühwein.

Wij bedanken alle sponsors voor hun
bijdragen om van de Kerst-Sing-in
‘This is Christmas’
een geslaagd evenement te kunnen maken!
HARTELIJK DANK !

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 18 december

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo
19.00 Creasoos

Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 19 december

10.00 Spelletjes
14.00 KBO \ PCOB kerstmiddag
14.30 Internetcafé

Heerlijke kerst- en relatiegeschenken!
www.hetkaasmeisje.nl
Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 20 december

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Zaterdag 21 december

10.00 Koffiedrinken
14:30 Lisette Baars speelt piano
bij de koffie/thee

Breng op een eenvoudige manier
plezier terug in je leven.

Tuinzaal
Tuinzaal

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

Zondag 22 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 23 december

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
19:30 Linschotermannenkoor

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Dinsdag 24 december

10.45 Bewegen met fysio
15.00 Kerstkerkdienst
19.00 Geen kerk

Tuinzaal
Tuinzaal

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?

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

Prins Bernhardstraat 2

|

18 december
t/m 70% korting

Organisatie Kerstmarkt en
Bestuur Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

EERSTE KERSTDAG ~ 18.30 uur
GROTE KERK ~ OUDEWATER
NOORDER-KERKSTRAAT 1

Kinderkerstviering

Dinsdagavond 24 december om 18.30 uur
in de Ontmoetingskerk in Oudewater.
Een viering waarin het Kerstverhaal voor en
door kinderen wordt verteld en gespeeld!
Je bent van harte welkom!

Burn-out of juist
zeer onrustig?
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

Koopzondag

Party - Boerderij

december
op zondag 22
.00 uur
naf 13.00 - 17
va

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol

met en door de kinderen
van de zondagsschool

www.b5beveiligingstechniek.nl

start

Alle sponsoren van de Kerstmarkt hartelijk
bedankt voor uw bijdragen en steun.
De opbrengst wordt geheel gebruikt voor
de restauratie en het onderhoud!

‘Herder en koning’

Of kijk voor meer informatie op:

3421 JD Oudewater

BEDANKT SPONSORS!

Kinderkerstfeest

Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419

feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid
Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Openingstijden: ma 13.30 - 18.00 uur • di t/m do 10.00 - 18.00 uur
vr 10.00 - 21.00 uur • zat 10.00 - 16.30 uur
Wijdstraat 4 • 3421 AK Oudewater • T 0348 - 56 00 46
www.pardoesoudewater.nl

EXTRA OPEN
Op maandag 23 en dinsdag 24 december
zijn wij extra open!
Kom deze dagen naar onze winkel voor:
- een passend wijnadvies bij uw kerstmenu
- de lekkerste kerstgeschenken
- een proeverij van verschillende kerstwijnen en een lekker hapje
Maandag 23 december van 12.00 tot 19.00 uur
Dinsdag 24 december van 10.00 tot 17.00 uur

27 en 28 december
End of season sale...
Uitverkooptafel met grote wijnen
voor kleine prijzen
Van 29 december tot en met 7 januari zijn wij gesloten!

IJsselvere 23

OUDEWATER
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Zwembadplan wordt
nader uitgewerkt

OUDEWATER

De laatste raadsvergadering van het
jaar had in principe maar twee
bespreekpunten, maar liep door drie
moties ‘vreemd aan de agenda’ toch
nog behoorlijk uit. Wegens het op de
tribune aanwezige publiek werd de
motie van CDA, VVDenD66, CU/SGP
en de Onafhankelijken over het
zwembad naar voren gehaald.
Wethouder Duindam had in principe in
de forumvergadering waarin het nieuwe
zwembadplan van de Stichting Beheer
Zwembad Oudewater werd gepresenteerd
om een opdracht van de raad gevraagd.
Aangezien het zwembadplan niet in de
begroting is opgenomen was dat nodig
om mensen en middelen te kunnen
vrijmaken voor een onderzoek.
Die opdracht kreeg hij van de raad door
middel van die motie. De motie bevatte
maar liefst 12 punten in het plan waarop
nader onderzoek moet plaatsvinden.
De raad sprak zijn waardering uit voor dit
burgerinitiatief, maar wil wel het naadje
van de kous weten over de financiële en
ruimtelijke effecten van het plan.
Uiteindelijk steunde ook de Wakkere
Geelbuik de motie, waarmee deze
unaniem werd aangenomen.

Tijn: een burgemeester in de dop
Oudewater heeft twee nieuwe
burgemeesters. Waarnemend
burgemeester Wim Groeneweg en
kinderburgemeester Tijn Trijssenaar
(9). Beiden willen in dienst staan van
de stad. Of zoals Tijn zegt: “Groot zijn
in kleine dingen.”
Tijn vindt dat kinderen veel buitenspelen
moeten. “Zodat je fit blijft en niet dik
wordt.” Speeltuinen die keer op keer
gerenoveerd worden zijn hem dan ook
een doorn in het oog. “Dan is het net
opgeknapt en is er weer iets anders dat
gemaakt moet worden. Daar wil ik me
wel voor inzetten.” Ook naar andere
zaken wil hij best eens kijken. “Maar het
moet wel echt nodig zijn.” “Dat kan je
misschien wel een keer tijdens een raadsvergadering bespreken”, oppert Wim
Groeneweg spontaan.
“Kinderburgemeester is een echte
ambassadeursfunctie. Maar ik vind het
ook goed om te kijken wat er nog meer
kan. Kinderen hebben ook een stem!
Dit is een mooie manier om op
sympathieke wijze kinderen invloed te
geven.”

Anderen wat geven

Tijn is de eerste kinderburgemeester van
Oudewater. Toen burgemeester Verhoeve
op de Jozefschool kwam om kinderen
warm te maken voor het kinderburge-

meesterschap voelde hij zich direct
aangesproken. Thuisgekomen hoeft hij
zijn ouders niet overtuigen van zijn plan.
“Ze vinden mij ook geschikt. Omdat ik
stevig in mijn schoenen sta en mijn
mening durf te geven.” Wim Groeneweg
vult aan: “En je vertelde dat je zelf later
ook burgemeester wil worden.” Tijn wil
graag burgemeester - van Oudewater! worden omdat hij graag voor de stad en
voor anderen zorgt. “Dat je anderen wat
kunt geven, niet alleen jezelf. Dat vind ik
leuk.”
Volgens Wim is dat waar het om gaat als
burgemeester. “Job Cohen zei ooit: de
boel bij elkaar houden.” Dat kan volgens
Wim alleen maar als je overal bent. “Het
is belangrijk dat iedereen meedoet. Je
moet oog hebben voor iedereen.
Als burgemeester is het iedere dag
complimenten dag, je moet het positieve
benoemen.” Wim vindt het een eer om
burgemeester van Oudewater te zijn. “Ik
kan geen mooiere functie bedenken.”
Hij is acht jaar burgemeester van Vianen
geweest. Volgens Wim hebben de stadjes
een aantal overeenkomsten: een mooi
oud stadje met veel monumenten, met
een goede en stevige gemeenschap en
veel vrijwilligers. Hij prijst de inzet van de
inwoners van Oudewater. “Ze doen veel
dingen zelf. Zoals de ijsbaan hier aan de
overkant of de actie rondom het

door Ellen van Leeuwen

zwembad, dat doen de mensen echt
zelf.”

Jezelf zijn

Op de winkel passen klinkt wel heel
passief vindt Wim. “Ik zorg dat de zaak
goed blijft lopen. Dat de integriteit en
veiligheid gewaarborgd is. Dat ik lief en
leed meedeel. De klussen die er altijd
zijn, pak ik ten volle op. Maar ik neem
geen initiatieven voor over een paar
jaar.” Ook vindt Wim dat er nog wel
gesleuteld kan worden aan het imago van
het gemeentebestuur. Hoe staat het
eigenlijk met Tijns imago nu hij kinderburgemeester is? “Ik word herkend op
straat. Maar de kinderen in mijn klas
doen nog hetzelfde tegen me.” Tijn wil
ook graag zichzelf zijn en vindt zichzelf
niet ineens anders. “Je bent het wel”,
zegt Wim. “Je bent nog steeds Tijn. Je
bent nog steeds Wim. Maar de omgeving
plaatst je op een andere positie.”
Vanwege die positie moet je het goede
voorbeeld geven, vindt Tijn. “Als je
dingen doet die niet mogen, denken de
mensen dat zij dat ook mogen doen.
Je moet altijd opletten met wat je doet,
behulpzaam zijn en altijd jezelf blijven.”
“Een burgemeester in de dop”, sluit
Wim af.

Vrienden van De Wulverhorst
schenken De BeleefTV
Het is inmiddels een jaar geleden dat
Stichting Vrienden van De Wulverhorst
meedeelde weer actief aan de slag te
gaan om fondsen te werven voor
zaken die niet betaald kunnen worden
uit de begroting van het huis.
In januari maakte de stichting (mede)
mogelijk dat theatergroep ‘Oud
worden met zorg’ naar De Wulverhorst
kwam. Afgelopen vrijdag schonk de
stichting De BeleefTV aan bewoners
en medewerkers van het
woonzorgcentrum.
De BeleefTV is ontwikkeld voor senioren
met dementie. Het brengt gezelligheid,
prikkelt en verbindt. Op een groot scherm
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- de TV - die kantel- en draaibaar is
kunnen de bewoners interactieve spellen
spelen waarbij de fijne motoriek en het
mentale vlak gestimuleerd worden.
Er kan muziek beluisterd worden via de
jukebox en je kunt samen spellen als het
spreekwoorden- of mollenspel spelen.
Ook kunnen beelden uit de jeugd van de
bewoners, of zelfs persoonlijke foto’s
worden getoond.
Tijdens de wekelijkse vrijdagmiddagborrel
in De Wulverhorst overhandigde
voorzitter Bert Vermeij De BeleefTV
namens de stichting. Aan mevrouw
Van de Kemp, bewoonster van
De Wulverhorst de eer om de tv te
onthullen. Volgens Bert is het een

Bert Vermeij, mevrouw Kemp en bestuurder Joyce Jacobs.

door Ellen van Leeuwen

geheimzinnig apparaat met allemaal
‘appies’. “Het klinkt ingewikkeld, maar
werkt heel gemakkelijk!”
Activiteitenbegeleider Marja van Rijn
vertelt heel blij te zijn met De BeleefTV.
“We werken met individuele bewoners
vaak met de ‘braintrainer’, met
De BeleefTV kunnen de bewoners ook
samen spellen doen.” Ze verwacht niet
dat de bewoners schrikken van zo’n
modern apparaat. “Het is juist leuk, het
brengt de digitale wereld dichterbij.”
Stichting Vrienden van De Wulverhorst
heeft een ANBI-status. Voor meer
informatie kunt u mailen naar
info.vriendenvandewulverhorst@
wulverhorst.nl.

Agenda omgevingsvisie

Het stuk omvatte een stappenplan om te
komen tot een omgevingsvisie. Dick
Stapel van het CDA hield een doorwrocht
betoog over de richting van die visie,
maar verschoot zijn kruit een beetje te
vroeg. Behandeling van die visie is nog
niet aan de orde, het ging slechts om het
stappenplan om daar te komen. De visie
moet in 2021 gereed zijn. De agenda
werd unaniem aangenomen.

Verordeningen

In de maand december worden altijd de
belastingverordeningen van de gemeente
vastgesteld, die een uitwerking zijn van
de in november vastgestelde begroting.
Normaal is dit agendapunt een
hamerstuk, omdat de besluiten al in de
begrotingsvergadering zijn genomen.
Op verzoek van de Wakkere Geelbuik
was het als bespreekstuk geagendeerd.
De Wakkere Geelbuik probeerde door
middel van een tweetal amendementen
(verhoging van de toeristenbelasting en
verlaging leges voor de aanleg van een
gehandicaptenparkeerplaats) die besluitvorming open te breken. Dat kon mede
omdat de Wakkere Geelbuik niet met de
begroting had ingestemd. De overige
partijen waren van mening dat een

door Trudie Scherpenzeel

begroting altijd elementen kent waar
men meer of minder gelukkig mee kan
zijn, maar waren niet bereid hierin mee
te gaan. Vanwege de amendementen
moest er over elke verordening apart
worden gestemd, maar dit leidde niet tot
wijzigingen.

Motie ‘vreemd’
Dienstverleningsovereenkomst

In het komende jaar moet een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst worden
opgesteld tussen Oudewater en Woerden.
Het college had de raad gevraagd om
kaders voor de onderhandelingen
daarover. In een informele bijeenkomst
dinsdag voorafgaande aan de raad had
die zich daarover gebogen, aan de hand
van de in juli van dit jaar gehouden
evaluatie. De resultaten daarvan waren
in de motie verwerkt, die raadsbreed
werd ingediend. In die motie bleek
echter, dat de raad geen overeenstemming had over een aantal punten
zoals vastgesteld bij die evaluatie. Extra
werd het college meegegeven dat er een
clausule in moet komen over wat er
gebeurt als Woerden eventueel ook met
andere gemeenten op dezelfde basis gaat
samenwerken en extra inzicht in de
feitelijke besteding van de middelen die
Oudewater ter beschikking stelt. Over de
looptijd van de nieuwe overeenkomst
bestaan geen specifieke wensen, zolang
de afloop van de nieuwe overeenkomst
maar niet in een verkiezingsjaar valt of in
de aanloop naar verkiezingen.
Het college kan aan de slag, aangezien
de motie unaniem werd aangenomen.

Die ballon gaat niet meer op

CU/SGP hadden een motie ‘vreemd’
ingediend over het opnemen in de APV
van een bepaling dat bij evenementen
geen ballonnen meer mogen worden
opgelaten. Die naar aanleiding van een
brief van het waterschap hierover.
Het ging de raad te ver om zo’n bepaling
op te nemen, aangezien het oplaten van
ballonnen al bijna nooit meer voorkomt.
Het college werd wel verzocht daar met
organisatoren van evenementen over te
praten mocht zo’n plan worden
ingediend. Als ‘handhaver’ kon de
(waarnemend) burgemeester daar wel
mee leven. De motie werd verworpen
met alleen de stemmen van de
CU/SGP vóór.

Benoeming
vertrouwenscommissie

door Trudie Scherpenzeel

In de afgelopen raadsvergadering
werd een vertrouwenscommissie
benoemd voor de zoektocht naar een
nieuwe burgemeester.
In de commissie namen bij unaniem
raadsbesluit Judith de Vor (voorzitter,
CDA), Rene van den Hoogen (plvv
voorzitter, Onafhankelijken), Elly van
Wijk (VVDenD66), Vincent Bos (CU/
SGP) en Wim Knol (Wakkere Geelbuik)
plaats. Als secretaris zal de griffier van
de Raad optreden (Arjan van der Lugt)
en als ambtelijk ondersteuner de
gemeentesecretaris (Wubbo Tempel).
Het college wordt vertegenwoordigd

Dilemma

door wethouder Kok, als adviseur van
de commissie. Dat laatste is gebruikelijk,
aangezien het college nauw met de
burgemeester samenwerkt.
De commissie neemt zich voor om voor
de zomervakantie van 2020 met een
voordracht voor een nieuwe, door de
Kroon benoemde, burgemeester te
komen. Waarmee dan de zelfstandigheid
van Oudewater als gemeente wordt
veilig gesteld.

Column

De Indische schrijfster Beb Vuyk schreef in 1947 de roman
‘Het Hout van Bara’. Ik leen een stuk tekst van haar:
“Er was daar weinig onderhout, recht als zuilen rezen de
ijzerhoutbomen omhoog, dertig meter tot de eerste vertakking. Lianen
hingen naar beneden, als touwwerk langs een scheepsmast. IJzerhout
groeide er in grote hoeveelheden, maar ook Bintangoer-hout waarvan
de sterkste prauwen gemaakt werden, Goefassa, ebbenhout en
Salamoeli. Oranje spinnen hadden hun kleverige webben tussen de
lage takken gespannen, en de tali doeri, een fijne lianensoort met
scherpe weerhaken moest hij met zijn kapmes wegslaan.
Het bos rook naar vocht en aarde en op enkele plaatsen beklemmend
zoet naar fijne witte ster-orchideeën, recht naar beneden langs de
witte stam, als bracht het hout zelf bloesems voort.
Hevig sloeg de geur van het gewonde hout op rond de kapplaatsen.
Boven de hoge wortelformatie was rond de stam een stellage gebouwd,
soms drie, vier meters boven de grond. Hierop stonden de mannen, die
hun lange bijlen scheef in het rode hout insloegen, waaruit het sap
weg spatte, kleurloos maar snel kleurend en donkerder dan bloed.
Als de kappers hem waarschuwden dat de beide inkepingen elkaar
naderden, stond hij zelf naast de plaats waar de stam, ontzaglijk
levend nu, niet meer door de winden bewogen maar zelf beweeglijk
geworden, los scheurend neerviel en het bos mee neersloeg. Dan stak
een sterke wind op en de aarde dreunde en schokte. Een stam van
dertig meter slaat een enorme plek open, de zon bracht hem weer bij.
Zijn kappers stonden rondom hem, en enkele ogenblikken voelde hij
zich zo hevig schuldig en ontzet, alsof zij, maar dan op zijn bevel, een
natuurramp ontketend hadden. Op dagen dat er veel bomen vielen,
en op één dag vielen er elf voor het avond was, kon hij ‘s nachts niet
slapen, dronken van de geur der wilde sappen, opgewonden, verward
en bewogen tot in de wortels van zijn bestaan.”
Het lezend, ontroert het mij telkens weer, en toch heb ik gisteren mijn
zelfgekweekte kerstboom omgezaagd.
Otto Beaujon
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Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar verdrietig om het verlies geven wij u kennis
van het heengaan van onze vader, grootvader,
overgrootvader en schoonvader,

Je Moeder blijft je Moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wil haar niet missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
We zullen haar nooit vergeten.

Cornelis Arie Vermeulen
Cees
in de leeftijd van 87 jaar.
Cor Vermeulen en Silvia Neuteboom
Davey en Samantha
Jeffrey
Astrid Vermeulen
Marieke
Suzanne en Pepijn
Jeroen en Mirthe

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je
te mogen doen. Vandaag hebben wij in liefde
losgelaten mijn lieve vrouw en onze lieve
moeder en schoonmoeder

Wilhelmina Verkleyvan den Berg
"Wil"

Marja en Ton den Besten
Priscilla en Patrick
Joey en Cindy
Sharona
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Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij u willen bedanken middels deze
advertentie. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd
door de enorme steun die wij hebben gekregen na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Jeanne

Sleeuwenhoek - Kroes
De overweldigende belangstelling,
de lieve reacties, brieven, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan om deze moeilijke periode
door te komen.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook
met ons heeft meegeleefd.

echtgenote van

Alex en Corine Vermeulen
Christian
Yannick
Marlies en Vincent
Leonieke en Sjoerd

Piet Verkley
5 IJsselstein,
30 april 1940

Bergambacht, 11 december 2019

c Bergambacht,
11 december 2019

vermey | uitvaartzorg

Correspondentieadres:
Prins Bernhardstraat 47, 3421 JD Oudewater
Het afscheid van Wil heeft volledig naar haar
wens in besloten kring plaatsgevonden.
Wij zijn de Thuiszorg en het verzorgend
personeel van De Westerweeren,
afd. Goudsbloem in Bergambacht
heel dankbaar voor de liefdevolle zorg voor
mijn vrouw en onze moeder.

aandacht voor afscheid

Montfoort, december 2019

Piet
Jaco
Peter en Lynsey

Achterkleinkinderen
Het personeel van De Westerweeren en daarvoor
De Vierstroom bedanken wij voor de liefdevolle
zorg en aandacht die onze vader in deze moeilijke
periode van hen ontving.

Louis
Annemarie en Léon
Manfred en Carolien
Rebecca, Britt

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Corry Roest

&

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

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Wim
Speksnijder

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

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

René en Henriëtte Verweij

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Dat kan al vanaf e

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

•

•

•

Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
www.hamti.nl
info@hamti.nl
0348 55 81 90

•

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
0 6 - 10 6118 62
w w w. h oj v v . n l

•

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater

Joop van Vliet B.V.

Wij zijn gesloten van maandag 23 december
t/m zaterdag 4 januari 2020
Maandag 6 januari 2020
staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar.

•
•

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren



HAM Technische Installatie BV
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA



■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

Hoogstraat 1 | 3417 HA Montfoort
0348 47 14 70 | info@wijngaardelectronics.nl

www.wijngaardelectronics.nl
voor service en kwaliteit
Like ons op Facebook

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
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Oudewater start nieuwe jaar met nieuw afvalinzamelsysteem
alle gemeenten in Nederland mee
te maken en staat los van de invoering
van ons nieuwe afvalinzamelsysteem.
Om de hoeveelheid restafval en
daarmee verdere kostenstijging in
de toekomst binnen de perken te
houden, is de invoering van het
nieuwe afvalinzamelsysteem daarom
des te belangrijker.”

Teruggave afval scheiden bekend
Oudewater is er klaar voor: in januari start na een jaar
voorbereiding het nieuwe inzamelsysteem voor restafval.
“Hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder afval we hoeven
te verbranden én hoe minder nieuwe grondstoffen we
gebruiken” verklaart wethouder Bas Lont de invoering van het
nieuwe inzamelsysteem.
Meer afval gescheiden inleveren en inzamelen is daarnaast niet alleen goed
voor het milieu maar ook voor de portemonnee: “inwoners kunnen een deel
van de betaalde afvalstoffenheffing terugkrijgen als ze minder vaak restafval
aanbieden. Zo willen we bewoners op een positieve manier bewust maken
van de noodzaak om meer afval te scheiden.”
Een interview met de wethouder over de onlangs door de gemeenteraad
vastgestelde teruggave.

Waarom komt er ook alweer
een nieuw inzamelsysteem?

“De overheidsdoelstelling is dat we
in 2020 75% van ons afval scheiden
zodat we jaarlijks maximaal 100 kg
restafval per persoon overhouden.
In Oudewater zitten we op meer
dan 50% gescheiden inzameling
dus we zijn op de goede weg.
Maar nog altijd bestaat ruim 70%
van ons restafval uit herbruikbare
materialen. Als we die waardevolle
grondstoffen zoals glas, PMD, papier
en gft nog beter scheiden van ons
restafval, sparen we het milieu.”

Hoe hoog is de teruggave en
wanneer krijg ik die?

“De Raad stelde onderstaande
staffel vast voor de teruggave van
een deel van de afvalstoffenheffing.
De maximale teruggave is dus
e 30,- voor een meerpersoonshuishouden dat maximaal vier keer per
jaar de minicontainer met restafval
aanbiedt of maximaal twintig keer
restafval in de verzamelcontainer
gooit. Je betaalt echter nooit meer
dan de hoogte van de afvalstoffenheffing. De eventuele teruggave
over 2020 wordt in mindering

Gewijzigde openingstijden feestdagen
De komende weken hanteert de gemeente gewijzigde
openingstijden voor het stadhuis:
•
•
•
•
•
•

Woensdag 18 december open van 13.00 tot 19.30 uur
Donderdag 19 december open van 13.00 tot 14.00 uur
Woensdag 25 december gesloten
Donderdag 26 december gesloten
Woensdag 1 januari 2020 gesloten
Maandag 6 januari open vanaf 10.30 uur

Kerstboomgekocht?
Het verpakkingsnet mag bij restafval
Verpakkingsnetten maar ook folies
zoals krimpfolie en landbouwfolie
horen bij restafval.
De reden? De sorteermachines van
de PMD afvalverwerkers lopen vast
op netten en folies. Dus ook al zijn
ze van kunststof, netten en folies
horen bij restafval.
Twijfel waar afval bij hoort?
Maak gebruik van de AfvalWijzer
app of www.mijnafvalwijzer.nl

Gewijzigde inzameldatum kerstdagen
Ook de vuilnismannen gaan genieten van de kerstdagen.
Daarom wordt uw minicontainer voor restafval geleegd op zaterdag
28 december 2019 in plaats van donderdag 26 december (2e Kerstdag).
Zet u ‘m voor 07.30 uur aan de weg?
De inzameldienst wenst u fijne feestdagen!

Iets gevonden of verloren? Meld het bij de gemeente!

De gemeente Oudewater werkt
voor gevonden voorwerpen
samen met de FietsSluis in Woerden
Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de balie van de
FietsSluis in Woerden of bij de receptie van het stadskantoor in
Oudewater. Uw verloren voorwerpen kunt u ophalen bij de
balie van de FietsSluis.
Is het voor u niet mogelijk om uw gevonden voorwerpen in Woerden op te
halen? Geen probleem. Wanneer u dit doorgeeft aan de FietsSluis zorgen
zij ervoor dat uw voorwerpen op het stadskantoor in Oudewater afgeleverd
worden. Meer informatie vindt u op www.oudewater.nl.

FietsSluis

Adres: Wagenmakersweg 2A 3449 HV Woerden
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer: 0348-497049

Dinsdag 17 december 2019

Verandert er nog meer rond de
invoering van het nieuwe
afvalinzamelsysteem?

“We blijven afval inzamelen op de
vertrouwde manier. Wat wel

Aantal aanbiedingen
gebracht op de aanslag van 2021.
Overigens is de teruggave slechts
een extra motivatie; hoofddoel blijft
een beter milieu.”

En hoe zit het met de hoogte van
de afvalstoffenheffing zelf?

“We zijn om verschillende redenen
helaas genoodzaakt om de hoogte
van de afvalstoffenheffing voor
2020 aan te passen. Het verbranden
van restafval is duur en wordt alleen
maar duurder. Daarnaast hebben
we te maken met lage marktprijzen,
onder meer voor papier. Hier hebben

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

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
hebben besloten om een bushalte
te realiseren aan de Vierbergenweg
te Oudewater.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels
digitaal gepubliceerd op
staatscourant.nl.
Het besluit ligt van 18-12-2019
tot 05-02-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen
zes weken na de publicatiedatum
een bezwaarschrift indienen.
Meer details over hoe u bezwaar
kunt maken vindt u in het
verkeersbesluit.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 93 in Snelrewaard
het bouwen van een
vrijstaand bijgebouw,
ingediend op: 05-12-2019,
dossiernummer: OLO4801451

• Hogebrug 25 in Oudewater
het uitbreiden van een
werktuigenberging,

ingediend op: 02-12-2019,
dossiernummer: OLO4811063

• Wijngaardstraat 51 in
Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de zijgevel van de woning,
ingediend op: 04-12-2019,
dossiernummer: OLO4817037

• Wijdstraat 22 in Oudewater
het vervangen van de eerste
verdiepingsvloer en de kap,

ingediend op: 08-12-2019,
dossiernummer: OLO4821835

APV / Bijzondere wetten
• Tegenover Leeuweringerstraat 10
in Oudewater
het plaatsen van een
tijdelijk holocaustmonument
vanaf 22 januari tot en met
2 februari 2020,
ingediend op: 09-12-2019,
dossiernummer: 1922952

• Kerkwetering 11 in Oudewater
het organiseren van een open
dag voor het nieuwe hospice
Oudewater op 11 januari 2019,
ingediend op: 28-11-2019,
dossiernummer: 1922896

Minicontainer

verandert, is dat de strippenkaart
voor de Milieustraat vervangen is
door de afvalpas. Die afvalpas is
per 1 januari te gebruiken als
toegang op de Milieustraat.
En nu al voor het openen van
verzamelcontainers voor restafval
door
hoogbouwbewoners
en
bewoners van de binnenstad.
Verder verloopt alles rond de
invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem volgens plan en kunnen
we in het nieuwe jaar dus nog beter
afval gaan scheiden. Laten we er
samen alles uithalen wat erin zit!”

Teruggave

Verzamelcontainer

Meerpersoons
huishoudens

Eenpersoons
huishoudens
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Tot
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Tot
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Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 34
in Snelrewaard
het wijzigen van gebruik van
bijgebouw naar B&B en schuur,
besluit: aanvraag onvolledig
en buiten behandeling gesteld
op 07-12-2019,
dossiernummer: OLO4553745

APV / Bijzondere wetten

• Markt-Oostzijde 8 in Oudewater
het in gebruik nemen
van een standplaats voor
creativiteit en fotoshoot,
aanvraag ingetrokken op 10-122019, dossiernummer: 1922856
• Markt-Oostzijde 8 in Oudewater
het organiseren van
een Kerstmarkt op
13 en 14 december 2019,
aanvraag ingetrokken op 10-122019, dossiernummer: 1922857

• Kerkwetering 11 in Oudewater
het organiseren van een open
dag voor het nieuwe hospice
Oudewater op 11 januari 2019,

• Evenemententerrein Oudewater
het organiseren van een ijsbaan
vanaf 14 december 2019
tot en met 5 januari 2020,

• Wijdstraat 22 in Oudewater
het plaatsen van een mobiele
kraan op 5 december 2019,

• Evenemententerrein Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens de ijsbaan vanaf 14 tot
en met 25 december 2019,

besluit: melding geaccepteerd
op 11-12-2019,
dossiernummer: 1922896

aanvraag ingetrokken op 11-122019, dossiernummer: 1922866

• Gemeente Oudewater
het houden van de jaarlijkse
collecte van Jantje Beton van
2 tot en met 7 maart 2020,

besluit: verleend op 06-12-2019,
dossiernummer: 1922760

besluit: verleend op 06-12-2019,
dossiernummer: 1922835

besluit: vergunningvrij op 06-122019, dossiernummer: 1922828

Moet ik een vergunning aanvragen?
Wist u dat u voor veel werkzaamheden een vergunning
nodig heeft? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het
plaatsen van een vlonder, dakkapel of bij het bevestigen
van een schotelantenne. Maar soms ook bij het aanleggen
van een vijver.
Een vergunning is nodig zodat de gemeente onder andere kan toetsen of
uw plannen in lijn liggen met het bestemmingsplan en de regels uit het
bouwbesluit. Maar ook zodat omwonenden inspraak hebben in een
bouwplan: zij mogen dan bezwaar en beroep indienen. Daarnaast
controleert de gemeente of het geen afbreuk doet aan het beschermd
stads- en dorpsgezicht van Oudewater en of een bouwwerk constructief
veilig is. Een vergunning is dus voor zowel u als voor de buren erg
belangrijk.
Op de website van het omgevingsloket is er een vergunningcheck te
vinden. Daar kunt u nagaan of het nodig is om een vergunning aan te
vragen. De hoofdregel is dat wanneer het constructieve werkzaamheden
betreft, deze nooit vergunningsvrij zijn. Via www.oudewater.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf de bestemmingsplannen bekijken. Hierin
ziet u of uw plannen mogelijk zijn wanneer u een vergunning heeft
aangevraagd.
De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van de bouwkosten.
De aanvraagprocedure duurt acht weken. Als het plan in strijd is met het
bestemmingsplan kan het zesentwintig weken duren. Het is dus verstandig
om uw vergunning op tijd aan te vragen.
Op www.oudewater.nl vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en het aanvragen hiervan. U kunt ook contact opnemen met het
omgevingsloket. Zij geven u graag extra uitleg. U mailt hiervoor naar
omgevingsloket@woerden.nl of belt 14-0348 en vraagt naar het
omgevingsloket.

vervolg op pagina 2
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Kerst samen vieren is een feest

Kerst vier je niet alleen, vinden de
medewerkers van The Alignment
House. Samen met Krista Stofberg
van Krista Ontwerpt organiseerden zij
bij Hotel Restaurant Abrona de
kerstlunch ‘Kerst vier je samen’ voor
eenzame mensen uit Oudewater.
“Maar iedereen was welkom”, vertelt
Barend van der Kraats van
The Alignment House. “We zijn met ons
bedrijf onderdeel van Oudewater.

door Ellen van Leeuwen

We wilden ook graag eens wat voor de
stad terug doen.” Voor de lunch zijn
ouderen uitgenodigd, statushouders en
mensen die gebruik maken van de
Voedselbank. “We willen graag de
mensen bij elkaar brengen die elkaar
anders niet zomaar ontmoeten”, legt
Krista uit.

Een feestje

De ruim honderd gasten worden
ontvangen met koffie of thee. Er wordt
een kerstverhaal - met rafelrandje verteld en er is een uitgebreide lunch.
“Als dit een lunch is, wat wordt er dan
met een diner wel niet geserveerd?”,
vraagt een van de gasten zich af.
Er wordt minestronesoep gegeten,
gevolgd door kalkoen in spek. De lunch
wordt afgesloten met een appeltaartje en
koffie. Al het heerlijks wordt geserveerd
door medewerkers van Abrona en The
Alignement House en Krista. Ze zijn voor
de gelegenheid feestelijk gekleed.
Na het hoofdgerecht schuift Monique van
den Hoogen aan om samen met de
gasten te zingen. Nadat ze boekjes met
kerstliederen heeft uitgedeeld, zingt ze en
speelt ze op haar gitaar. De aanwezig
gasten zingen uit volle borst mee.
De armen zwieren soms door de lucht.
De mensen genieten zichtbaar. Ze vinden
het gezellig, zo samen. En het is geweldig
georganiseerd, vinden ze. “Lof, lof,
alleen maar lof voor de organisatie”, luidt
een van de enthousiaste reacties.
Voorzichtig wordt de vraag gesteld:
volgend jaar weer?
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Kerstfeest in het
Groene Hart
De Grote Kerk in Oudewater, daar
wilden ze nog graag een keer staan!
Op maandagavond 23 december
treedt The Martin Mans Formation
samen met Vocal Group VOICE op in
de Grote of St. Michaëlkerk.
De opbrengst van het concert komt
ten goede aan onderzoek naar
alvleesklierkanker.
Twintig enthousiaste mannen met een
grote passie voor zingen vormen samen
The Martin Mans Formation. De heren
zingen allemaal bij het mannenkoor
Gouwestem uit Waddinxveen. Als los
ensemble treden ze op in binnen- en
buitenland. Dirigent Martin Mans leidt
ook Vocal Group VOICE.
Deze zanggroep bestaat uit dertig jonge
zangers en zangeressen. VOICE heeft
onder andere meegewerkt aan de
opnames van Nederland Zingt.
Tijdens Kerstfeest in het Groene Hart
zingen de koren samen Christelijke
kerstliederen. Van het klassieke Stille
Nacht tot het meer moderne Feliz
Navidad. De muzikale omlijsting van het
concert wordt verzorgd door een aantal
muzikanten. Joost van Belzen speelt
zowel op het hoofdorgel als op het
koororgel. Hugo van der Meij zit achter
de vleugel en Jantine Kalkman speelt
trompet.

Support Casper

De opbrengst van de kaartverkoop
van het concert komt ten goede aan
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Met de campagne Support
Casper wil deze stichting bewustwording
rond alvleesklierkanker vergroten en
structureel geld inzamelen om het
broodnodige onderzoek naar nieuwe,
innovatieve behandelmethoden mogelijk
te maken. Dagelijks krijgen acht mensen
in Nederland de diagnose alvleesklierkanker, terwijl er nog maar weinig
bekend is over deze ziekte.
Dr. Casper van Eijk doet hiernaar
baanbrekend onderzoek.
Het concert van is op maandag
23 december om 20.00 uur.
Kaarten kosten 10 euro en zijn te
koop bij de Bijbelshop, Peperstraat 1
in Oudewater of op
www.martinmans.nl
Ook mag u hiervoor
Hugo Broekhuijzen uit Waarder
aan zijn - spreekwoordelijke - jasje
trekken.

Treatief brengt in 2020 ‘The Sound Of Music’.

Wie wordt ‘Maria’ en wie
wordt ‘Herr von Trapp’?
Geen ‘Mama Mia’, geen ‘Op hoop
van Zegen’, geen ‘Les Miserables’ en
geen ‘Cats’ of ‘Kruimeltje’. Er werd
de laatste tijd druk gespeculeerd over
de keuze van de nieuwe productie
van Treatief. Aan alle onzekerheid
komt per nu een einde. Treatief
brengt eind 2020 ‘The Sound Of
Music’. Volgend jaar geen
wintersport of buitenlandvakantie
rond de feestdagen! “Want”, zegt
voorzitter Ton Mastwijk, “wij
organiseren einde van het jaar het
leukste feestje van 2020”.

Na ‘Ciske de Rat’ wordt dit de volgende
grote productie van de Oudewaterse
theatergroep. Opnieuw met regisseur
Dennis de Groot en regie-assistente
Marike Folles. “De lat ligt hoog, het is
spannend en weer ontzettend mooi om
te doen”, zegt Dennis. Hij kwam zelf met
het idee. “Ik wilde graag een musical met
een vrouwelijke hoofdrol en kinderen in
belangrijke rollen. Die combinatie geeft
een mooie aparte dynamiek. Bestuurslid
Annemieke Rutges-Kleijn vult aan;
“daarnaast zochten we een Nederlandstalige versie van een musical die
aanspreekt bij een breed publiek in
Oudewater en omgeving. Er zullen negen
of tien voorstellingen gegeven worden in
sporthal ‘de Noort Syde’. We kunnen
dan een krappe vierduizend bezoekers
ontvangen. Over een jaar zetten we rond
de kerst iets moois neer, wat helemaal
past in de kerstsfeer. Het gehele jaar
2020 zal in het teken staan van de
voorbereidingen”.
Volgens Dennis is de eerste hele
belangrijke stap, het samenstellen van de
‘cast’. “Vanaf 17 december kunnen
geïnteresseerden zich aanmelden voor de
audities die op 31 januari en 1 februari
2020 gehouden worden. Dat kan via de
site www.treatief.nl. We hebben heel veel
kandidaten nodig. Omdat we negen of
tien voorstellingen gaan geven willen we
met drie kindercasts werken. Drie keer
een rijtje van zeven kinderen. Die dan op
de bühne suggereren dat ze tussen de vijf

door Siem van der Burg

en zestien jaar oud zijn. De kandidaten
hoeven die leeftijd uiteraard niet precies
te hebben. Daarnaast hebben we heel
veel deelnemers in ‘ensembles’ nodig in
bijvoorbeeld rollen van soldaten, nonnen
en bruiloftsgasten. En dan natuurlijk de
hoofdrolspelers. We rekenen erop dat
velen die meededen met ‘Ciske’ zich
weer aanmelden. Wellicht dat we ook
nieuwelingen kunnen verleiden om mee
te doen. Die nooit durfden maar nu de
stap wagen om deel te nemen aan een
mooie aansprekende productie. Als je
het denkt te kunnen maar nerveus bent,
zullen we je extra begeleiden.
Uit ervaring weten we dat het overgrote
deel van de nieuwelingen moeiteloos
meekomt en dat de spanning goed te
‘handelen’ is. Probeer het gewoon. Meld
je aan! Start maar met het uit je hoofd
leren van het lied ‘Do-Re-Mi”.
Ton Mastwijk wil ook nog graag de
gelegenheid te baat nemen om een
oproep te doen voor de steun van
vrijwilligers en sponsoren. “We hebben
heel veel decorbouwers, gastvrouwen en
-heren, beveiligers, rekwisieten
teamleden, kappers, grimeurs, cateraars,
enzovoorts, nodig. De financiële steun
van sponsoren is onontbeerlijk om het
project te laten slagen en de continuïteit
van Treatief te waarborgen. Vrijwilligers
en sponsoren kunnen zich ook via onze
site aanmelden. Voor het laatste nieuws
kan iedereen terecht op de facebookpagina van Treatief”.

Schilderij na 80 jaar terug in Oudewater
Dat een schilderij van het stadhuis na
80 jaar elders te hebben verbleven
terugkomt naar Oudewater was het
sluitstuk van een bijzondere
bijeenkomst in het stadhuis.
Vooraf ging een boeiend betoog over
een periode in de Republiek der
Verenigde Nederlanden waarin een
nieuwe politieke en maatschappelijke
beweging van ontevreden burgers
steeds invloedrijker werd. Het ultieme
doel van de bijeenkomst was de
presentatie van een boek waarin de
familie van Jacob Martinus van
Doorninck uitvoerig beschreven staat.
En waarom deze verhalen in
Oudewater plaatsvonden kwam
doordat een centrale figuur in het
boek, de heer Jacob Martinus
van Doorninck, van 1915 tot 1942
en van 1945 tot 1948 burgemeester
van Oudewater is geweest.

Dami van Doorninck kondigde de heer
Clemens Hogenstijn aan, oud-stadshistoricus van Deventer. Deze hield een lang
boeiend betoog, waarin hij de strijd
tussen de bestaande regentenfamilies,
veelal prinsgezinden, en de patriotten,
die ook wel iets in de melk te brokken
wilden hebben, sinds ongeveer 1780
werd gevoerd. De familie Van Doorninck
leverde zowel voor als na dat jaar tal
burgemeesters aan de stad Deventer.
Jacob Martinus van Doorninck, een telg
uit het in het Nederlands Patriciaat
opgenomen geslacht Van Doorninck,
was vanaf 1909 burgemeester van

Stavenisse, bij zijn benoeming met
25 jaar de jongste burgemeester van
Nederland (!), totdat hij in 1915 werd
benoemd tot burgemeester van
Oudewater. Dat laatste ambt zou hij, met
een onderbreking in de Tweede
Wereldoorlog door een
NSB-burgemeester, tot zijn pensioen in
1948 blijven vervullen. Hij was fel
anti-Duits waardoor hij in februari 1942
werd ontslagen en gevangen gezet in het
Kamp Sint-Michielsgestel waaruit hij in
juni 1945 terugkeerde naar Oudewater
waar hij opnieuw zijn ambt opnam.

Wat is er beter om in kerstsferen te
raken dan kerstoptredens van vrolijke
kinderen? Woensdag was het Xmas
middag in Muziekhuis Oudewater.
De kinderen van de musicalgroep, het
kinderkerstkoor en de leerlingen van
dansschol D’joy traden op voor hun
ouders, opa’s, oma’s, broertjes zusjes.
Alles stoelen in de zaal waren gevuld.
Er werden zelfs nog extra stoelen
gehaald voor de laatste gasten.
De familieleden keken - natuurlijk apetrots toe.
De ‘musical kids’ (6-9) jaar speelden de
musical: ‘Een kerstverhaal voor de
Keizer’. De keizer wilde hét kerstverhaal
horen en wel nú. Maar was is nu eigenlijk
het echte kerstverhaal? Stuk voor stuk
liet hij zijn bedienden opdraven om het
kerstverhaal te vertellen. Geen van de
versies kon de keizer bekoren. Het dreef
hem bijna tot wanhoop. Gelukkig kwam

door Ellen van Leeuwen

uiteindelijk alles goed en ontdekte de
keizer dat Kerst draait om: liefde en
gezelligheid met elkaar! Het was
geweldig om naar te kijken. Zulke jonge
kinderen die al hele dialogen ten tonele
brengen. En zo enthousiast! Ook de
optredens van het kinderkoor en de
dansgroepen toverden een grote glimlach
op veel gezichten. Het kerstkoor zong uit
volle borst kerstliedjes en de dansers
brachten hun dansen gehuld in vrolijke
kerstkleding. De meiden van de
balletgroep waren zo enthousiast dat ze
docent Ilana hadden gevraagd of ze ook
een dans mochten laten zien die ze nog
maar net kenden. Heerlijk spontaan!
Al kerstliedjes zingend ging ik weer naar
huis: hoogste tijd om de kerstboom op te
zetten!

Schilderij

Burgemeester Van Doorninck

De kleinzoon van de toenmalige
burgemeester, de heer Dami van
Doorninck was de initiatiefnemer van de
familiekroniek over de Van Doornincks
en stond de talrijke genodigden, bijna
allemaal familieleden, veraf of dichterbij,
vol enthousiasme op te wachten.
Hij herkende ze allemaal, soms alleen
maar van een foto. Veel mensen bleken
elkaar nog nooit gezien te hebben.
Het was een bijzonder divers gezelschap.
Burgemeester Wim Groeneweg
herinnerde de aanwezigen eraan dat zijn
voorganger, Pieter Verhoeve,
ongetwijfeld zijn hart op had kunnen
halen bij deze presentatie, maar prees
zich gelukkig met de aanwezigheid van
veel leden van de Geschiedkundige
Vereniging Oudewater: “De geest van
burgemeester van Doorninck waart hier
nog steeds.” Hij luisterde vervolgens
bijzonder aandachtig naar alle verhalen.

door Aad Kuiper

Kerst begint bij
Muziekhuis Oudewater

Jan van Doorninck - de vader Celia van
Doorninck, die later in Oudewater een
advocatenkantoor zou starten - als kind
op schoot bij zíjn vader, burgemeester
Jacob van Doorninck.

Auteur Jan Ewout van der Putten schreef
op verzoek van Dami van Doorninck het
gevraagde boek, maar … er bleken ook
nog heel wat Van Doornincks in de
Verenigde Staten te wonen. Zij droegen
onverwacht veel beeldmateriaal en
gegevens aan, waardoor er nog wel enig
werk aan de winkel is om het boek af te
ronden, maar het vordert. Er lag nu
alleen een dummy. “Maar wel een heel
fraaie”, vertelde Dami van Doorninck.
Iedereen mocht die later even inzien.
Als klap op de vuurpijl zegde de zuster
van Dami van Doorninck, Celia - in
1938 in Oudewater geboren - toe een
schilderij van haar grootvader,
geschilderd door Ype Wenning dat haar
grootvader na afloop van zijn
ambtsperiode als burgemeester mee had
gekregen naar Oudewater te doen
terugkeren. Dat bijzondere moment gaat
volgend voorjaar, om precies te zijn op
31 maart 2020, plaatsvinden en
uiteraard toonde Nettie Stoppelenburg
zich daar, namens de Geschiedkundige
Vereniging Oudewater, enorm verheugd
over. Wordt vervolgd dus.

Onderschrift foto: foto Mario Wagenaar Photography
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College stelt onderzoek naar zwembad in
De gemeenteraad heeft het college de
opdracht gegeven om te onderzoeken of een
12-maandenbad in Oudewater haalbaar is.
Opvallend waren de woorden van lof voor
SBZO die tijdens de raadsvergadering van
12 december te horen waren. De raadsleden
zijn ‘trots’, vinden het een ‘fantastisch plan’
en hebben ‘enorme waardering’ voor SBZO.
Na de forumvergadering van dinsdag 3 december
waarin SBZO de plannen voor een binnen- en buitenzwembad ontvouwde, hebben de fracties in de
gemeenteraad niet stilgezeten. Er lag tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december een motie
van vier fracties: CDA, VVD/D66, Onafhankelijken en
CU/SGP. Wakkere Geelbuik die niet bij de forumvergadering kon zijn: ‘Ons logo kan er niet meer bij, maar
we steunen de motie van harte.’

Te mooi?

Ondanks alle positieve geluiden zetten de fracties
kanttekeningen. CDA: ‘Een punt dat we niet in de
motie hebben verwerkt is de veiligheid en bereikbaarheid van het gebied waar het nieuwe zwembad
zou moeten komen. In het initiatief van SBZO zijn
bezoekerscijfers genoemd en dat is mooi, maar het
betekent wel wat voor de buurt. Dat moet meegenomen
worden.’ Wethouder Duindam erkende dat dit punt ook
aandacht verdient.

De Onafhankelijken, ook enthousiast en vol waardering
vroeg zich af: ‘Is het plan niet te mooi om waar te zijn?’
CU/SGP zette ook een vraagteken bij de financiën.
De Wakkere Geelbuik: ‘Het is nog geen gelopen race.
Als het kan voor dit geld, moet je het zeker serieus
overwegen.’

Kracht van de samenleving

Wethouder Duindam ging nog in op de inhoud van de
motie waarin wordt gevraagd naar een gedegen
onderzoek naar de kosten, het eigenaarschap van
grond en zwembad, en een tijdschema voor de realisatie: ‘De elementen die erin worden genoemd zien wij
als deel van een totaal onderzoek. De gemeenteraad
moet uiteindelijk beslissen. Ik sluit me aan bij de raadsleden als het om de waardering voor SBZO gaat.
We zijn aan Oudewater verplicht om de plannen verder
te verkennen. Uit dit initiatief blijkt de kracht van de
deze samenleving. Het zwembad kan wel eens
bijdragen aan het in stand houden ervan.’
Dit artikel is van de onafhankelijke tekstschrijver
van de gemeente Oudewater

Gewijzigde openingstijden feestdagen
De komende weken hanteert de gemeente gewijzigde
openingstijden voor het stadhuis:
•

Woensdag 18 december open van 13.00 tot 19.30 uur

•

Donderdag 19 december open van 13.00 tot 14.30 uur

•

Woensdag 25 december gesloten

•

Donderdag 26 december gesloten

•

Woensdag 1 januari 2020 gesloten

•

Maandag 6 januari open vanaf 10.30 uur

17 DECEMBER 2019

Openingstijden Stadsteam
Oudewater tijdens de feestdagen
Maandag 23 december, dinsdag 24 december en vrijdag 27 december
is Stadsteam Oudewater telefonisch niet bereikbaar. U kunt de voicemail
inspreken zodat u later op de dag terug gebeld kunt worden.
Tijdens de kerstdagen is het Stadsteam afwezig. Maandag 30 december
en dinsdag 31 december is het Stadsteam van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar.
Het inloopspreekuur van donderdag 26 december 2019 en donderdag
2 januari 2020 komt te vervallen.
Vanaf donderdag 2 januari 2020 is Stadsteam Oudewater weer volgens
de normale openingstijden bereikbaar.

Het Stadsteam Oudewater wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar!

Iets gevonden of verloren? Meld het bij de gemeente!

De gemeente Oudewater werkt
Verkeersbesluiten voor gevonden voorwerpen
samen met de FietsSluis in Woerden
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
hebben besloten om een
bushalte te realiseren aan de
Vierbergenweg te Oudewater.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels
digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt van 18-122019 tot 05-02-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen
zes weken na de publicatiedatum
een bezwaarschrift indienen. Meer
details over hoe u bezwaar kunt
maken vindt u in het verkeersbesluit.

Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de balie van de
FietsSluis in Woerden of bij de receptie van het stadskantoor in
Oudewater. Uw verloren voorwerpen kunt u ophalen bij de
balie van de FietsSluis.
Is het voor u niet mogelijk om uw gevonden voorwerpen in Woerden op te
halen? Geen probleem. Wanneer u dit doorgeeft aan de FietsSluis zorgen
zij ervoor dat uw voorwerpen op het stadskantoor in Oudewater afgeleverd
worden. Meer informatie vindt u op www.oudewater.nl.

FietsSluis

Adres: Wagenmakersweg 2A 3449 HV Woerden
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer: 0348-497049
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Over de restauratie van de Franciscuskerk wordt terecht veel geschreven, en het is wel jammer dat die
juist tegen deze kersttijd uitgelopen is, want in deze periode rond kerst komen er veel mensen in de kerk;
tenslotte zijn er heel veel vieringen.

Heel veel uiteenlopende vieringen in
St. Franciscuskerk

door Aad Kuiper

“Ook fijn dat het Middenkoor veel
aandacht krijgt, maar … er is meer,
veel meer”, laat de ‘stuurgroep vieren’
van de Pax Christi parochie weten.
En er komt inderdaad een ceel aan
uiteenlopende vieringen naar voren
van, in een willekeurige volgorde,
bijvoorbeeld die voor de allerkleinsten
vroeg in de avond, via de kerstjongerenviering heel laat in de avond tot
en met uiteraard de kerstviering op
kerstavond.
Die ‘stuurgroep vieren’ stelt zich vrij
bescheiden op, maar regelt met elkaar
van alles wat er voor een viering geregeld
moet worden. En daar gaat voor deze
vrijwilligers behoorlijk veel tijd in zitten.
Ze laten het lijstje zien waarop alle
vieringen staan. Het begint al op dinsdag
24 december met een oecumenische
viering in De Wulverhorst, waarna op
diezelfde dag om half zeven de Kerstgezinsviering plaatsvindt. Een van de
stuurgroepleden Harriët Vlooswijk vertelt
daarover: “Deze viering is bedoeld voor
kinderen van de basisschool, vooral de
onderbouwkinderen. Alle andere jaren
werd deze viering druk bezocht. Hele
gezinnen komen er dan en het wordt een
leuke, levendige viering. De kinderen
mogen tijdens die viering hun kerstwensen
die ze thuis op een kaartje van
bijvoorbeeld een kerstbal hebben
geschreven in de grote kerstboom
ophangen. Het kinderkoor zingt,
begeleid door een combo traditionele
maar ook heel moderne kerstliedjes.
Het is altijd sfeervol en ongedwongen.”
Via informatie van pastoor Spaan lezen
we: “We grijpen terug op het eeuwenoude
Kerstverhaal. Maar Kerstmis is natuurlijk
niet alleen maar iets van heel lang
geleden. Mensen zijn in alle tijden op
zoek naar vrede en harmonie. Naar
warmte en geborgenheid … Vrede mag
het zijn voor alle mensen en alle volkeren
op de hele wereld en ook in onze tijd.”

Kerstavond

“Om negen uur volgt dan de kerstviering
met het Middenkoor, die ook altijd heel
drukbezocht is”, laat Leny Boere weten.
“En datzelfde geldt voor de jongerenviering om elf uur ‘s avonds met het

Oudewater:
subsidieregeling
voor regenton en
groen dak
Vanaf 1 januari 2020 kunnen
eigenaren van gebouwen in
Oudewater subsidie aanvragen voor
het aanleggen van een z.g. groen dak
en/of het afkoppelen van de regenpijp
van het riool. Deze maatregelen
dragen bij aan het klimaatbestendig
inrichten van de gemeente.

Afkoppelen van de regenpijp

jongerenkoor.” Pastoor Huub Spaan wil
nog iets kwijt over de viering voor de
jongeren: “Wanneer is het GOeD? Lang
geleden in voorbije jaren hebben we het
kerstverhaal overgeleverd gekregen als
‘Blijde Boodschap’, als het ‘Goede
Nieuws’. In deze onrustige tijden hebben
we het goed. En tegelijk is er veel onrust
en vooral onzekerheid. Dat is niet alleen
maar de protesten van boeren,
onderwijs, de zorg, de politie. Ook voor
jongeren is er te weinig woonruimte.
Je vaste baan is geen zekerheid meer.
Het milieu en de klimaatdoelen ...”

Eerste kerstdag

Op de eerste kerstdag is pastor Frank
Burgers voorganger en is de muzikale
omlijsting in handen van het St. Caeciliakoor. Gezongen wordt de Mis van
Charles Gounod, waarvan de Introïtus,
het Kyrië en het Gloria. “Het thema is
dan: God wil bij ons wonen, het ware
licht dat iedere mens verlicht, kwam in
de wereld. Geen glitter, maar mensen
van wie zorg afstraalt en waarachtigheid,
liefde”, laat pastor Burgers weten.

“Kindje wiegen staat op donderdag om
elf uur op het programma”, vertelt
Harriët. “Dan is er een kinderkoortje met
muzikale begeleiding en speciaal bedoeld
voor heel jonge kinderen.
Het kerstverhaal wordt dan voor en door
kinderen gespeeld; het is altijd een heel
levendige boel.” Hans van Achthoven,
laat weten dat er die dag van twee tot
vier ‘open kerk’ is: “Er lopen vaak
mensen door de stad en als ze zien dat
de kerk open is, komen ze even binnen.”
“Op de zondag daarop is er het feest van
de Heilige Familie”, vertelt Nel de Wit.
“Dan is pastor Janneke Stam voorganger
en het middenkoor zingt weer.” Pastoor
Huub Spaan legt uit dat op de dinsdagavond, oudejaarsavond, teruggekeken
wordt op het afgelopen jaar: “In dankbaarheid vieren we het leven. De pastoraatsgroep van de parochie Pax Christi
neemt het voortouw om dankbaarheid
tot zijn recht te laten komen met het
thema: laat ons ‘verandering’ zijn.
Wij gaan verder; wij gaan door.”
Een mooie uitdaging.

Door de regenpijp af te koppelen van
het gemengd riool komt er minder
‘schoon’ water in het riool terecht.
Zo wordt het riool minder belast, werkt
de rioolwaterzuivering beter en wordt er
bovendien minder vaak vuil rioolwater
overgestort in oppervlaktewater zoals
sloten. Het afkoppelen van de regenpijp
draagt bij aan het verminderen van
wateroverlast en aan het verhogen van
het grondwaterpeil in droge periodes.
Door het regenwater op te vangen in
een regenton, kunnen bewoners het
gebruiken voor hun planten.
Eigenaren van het pand kunnen subsidie
krijgen voor elke vierkante meter
dakoppervlak die zij afkoppelen van het
gemengd riool, met een minimaal
oppervlak van 20 en maximaal 1.000
vierkante meter. De subsidie varieert van
e 3 tot e 12, afhankelijk van de
maatregelen die u neemt. Koppelt u
samen met uw buren af? Dan ontvangt
u een burenbonus van 10%.

Aanleggen van een groen dak

Een ‘groen dak’ is bekleed met kleine
plantjes, meestal vetplantjes die een
sterk vertakt wortelstelsel hebben en
‘s zomers goed tegen de droogte kunnen.
De laag plantjes neemt water op, houdt
dat enige tijd vast, en geeft overtollig
water gedoseerd af. Daardoor vermindert
de kans op wateroverlast in bebouwd
gebied. In warme periodes blijft een
groen dak koel, waardoor ook de
omgeving minder snel opwarmt.
Het groene dak isoleert, waardoor in de
winter minder energie nodig is. Of een
‘groen dak’ op termijn gunstig is voor

wat betreft onderhoud en vervanging
van de dakbedekking hangt in sterke
mate af van de hellingshoek en het
materiaal (pannen, bitumen,
plaatmateriaal, riet).
Ook het ‘groen’ vergt onderhoud.
Eigenaren van een pand kunnen
subsidie krijgen voor het aanleggen van
een groen dak, dat minimaal
20 millimeter regen per vierkante meter
moet kunnen bergen.
Het subsidiebedrag is 25 euro voor
daken tot 100 vierkante meter.
In totaal is er voor Oudewater in 2020
een subsidiebedrag van 20.000 euro
uitgetrokken, en wie ‘t eerst komt,
‘t eerst maalt.
Voor meer informatie en hoe u een
aanvraag kunt indienen, kunt u vanaf
15 januari 2020 terecht op de websites
www.oudewater.nl/afkoppelen en
www.oudewater.nl/groendak.
Aanvragen moet via een e-formulier.
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In iedere kerstbal vindt u een beeldfragment vanuit een advertentie in deze IJsselbode.
Daaronder staat een keuzemogelijkheid van welke adverteerder dit beeldfragment is.
Kies de juiste adverteerder en schrijf de letter op.

In De IJsselbode van dinsdag 24 december kunt u nog 30 letters vinden.

Maak met de letters uit De IJsselbode’s van dinsdag 17 en 24 december een zin en stuur deze in.
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P. Markus
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• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.
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KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!
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Since 1990

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

U slaapt al
op een

58

NU VAN ON
Utrechtsestraat
20 • ZE3401 CV IJsselstein • 030
- 68 Boxspring
703 21 • www.citybedijsselstein.nl
heerlijke
ACTIES!*
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

op zoek naar een
fulltime medewerker

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
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Uit de advertenties van
deze IJsselbode en van
dinsdag 24 december
worden fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door de hele krant
de juiste ondernemer
bij de juiste fragmenten.
Deze antwoorden bevatten
een letter en al die letters
van beide edities vormen
samen
een zin.
Magere

e

Al 32 jaar een begrip in de regio

Bedrijfsopvolging
Voor de bediening
Bertus
met Service
doorgroeimogelijkheden
tot leidinggevende.

Na 31 december 2019 zal de dagelijkse leiding van
V.O.F Bertus Service aan de Bovenkerkseweg 12 te
Stolwijk overgedragen worden aan Bertus (junior)
ofwel Albert
de Jong. Albert
is demotto
oudste en
zoonsta
vanje
Is gastvrijheid
jouw
Bertus (senior) en zijn vrouw Dicky.

te popelen
een
jnejaarervaring
ons te bezorgen
“Na een gasten
periode van
ruimﬁ32
nemen wij bij
afscheid”,
aldus Bertus
(senior)
en
Dicky,
“daarom
willen
al
dan is Hex by Paul & Inge opwijzoek
naar jou!

diegene die wij op welke wijze hebben mogen ontmoeten
en lerenNieuwsgierig
kennen via deze weg
van wij
harteje
dank
wat
te zeggen
bieden Reparaties
hebben?
voor het in ons gestelde vertrouwen.
Gewoonlijk worden reparaties aan huis uitgevoerd, maar ook
Loopbeter
gezellig
mail je motivatie
Onder het moto
laat dan binnen
nooit”, deof
persoonlijke
het afgeven van defecte apparatuur in de winkel behoort
uitspraak van Bertus, “had de winkelnaam ‘DICKY en
ook tot de mogelijkheden van Bertus Service.
en
cv
naar
hexoudewater@gmail.com
BERTUS’ beter gepast.”
Reparaties worden 6 dagen per week, dus ook op zaterdag,
Vertrouwde service
snel en vakkundig uitgevoerd door de zeer vakkundig en
“Vanaf 1 januari 2020 zal ik met het bedrijf Bertus Service,
goed geschoolde technici.
zowel deMarkt
winkel activiteiten
als ook de serviceverlening
met
Albert vervolgt: “Verder zijn wij gespecialiseerd in het
Oostzijde
14
de technische medewerkers Robin van Pelt en Cees van Rees
vervangen van keuken-inbouwapparatuur en hebben wij
3421
AE Oudewater
06-83898441
voor u blijven
behartigen.
Wij staan graag voor u klaar, zoals
veel ervaring met grootschalige projecten zoals leveringen,
u van ons gewend bent,” vertelt Albert. Hij is na het voltooien
service en onderhoud bij woningcorporaties, zorgvan zijn elektronica ingenieurs opleiding ruim 15 jaar geleden
instellingen, kinderdagverblijven, scholen, interieurbouwers
mede eigenaar geworden van het bedrijf.
en gemeentelijke instellingen. Dit geldt zowel voor
huishoudelijke apparatuur als professionele apparatuur.”
“Met onze winkel in Stolwijk en een eigen servicedienst
onderscheiden wij ons door ons brede winkelassortiment
“We zien u in de toekomst graag op ons vertrouwde adres
met zeer scherpe prijzen te combineren met een uitstekende
Bertus Service, Bovenkerkseweg 12, 2821 XV Stolwijk.
service. Zowel op het gebied van witgoed als op het gebied
Of bel 0182 342050 en wij komen graag naar u toe”, aldus
van o.a. beeld en geluid.”
Albert.

HEX BY PAUL & INGE
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3
gratis

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort
bijvoorbeeld dit fragment?

K Coop Heijmans
B Slagerij Gelderblom

Wilt varkensrollade
u ook extra attentiewaarde
per kilo
voor
9.99
4.99uw advertentie?

Voor maar e 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het Kerstballenbeeldenspel!
Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.

IEDERE D
KIES & M
64,00

U kunt met elk formaat
advertentie
meedoen, hieronder enkele voorbeelden:
Croissant,
pistolet
Advertentie

= breedte
x hoogte
of
triangel

Los tarief

Kerstster alle
= soorten,
85 x 50 4mm
80,00
stuks €
Kerstklok = 130 x 75 mm
€ 167,50
Kerstboom = 130 x 115 mm
€ 251,50

NU 4 VOOR

1.

00

1.000 mm contract*

€
€
€

5ko

131,50
196,30

Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een kerstbal
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Wilt u meedoen met het Kerstballenbeeldenspel?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP
Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
19 december via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

Ook op zondag de beste service
en de meeste aanbiedingen
* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt
33.34% korting op de totaalprijs. Senseo en L’OR lopen niet mee met deze actie.

EMTÉ Oudewater • Joostenplein 35 • 3421 TC Oudewater
Week 49 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 9 december
2017. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig
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VLIST

Bijzonder kerstconcert

door Cees Reichard

Velen hebben toch de weg naar de kerk weten te vinden en hebben genoten van
het concert en het verhaal ‘Op weg naar Kerstmis….in 9 maanden.

Diana Kruse vertelde het verhaal hoe
Engel Gabriël aan Maria verschijnt en
hoe het Maria en Jozef vergaat tot de
geboorte van Jezus. Het verhaal begint
in de lente en wel 9 maanden voor
Kerstmis, op 25 maart. De jonge Maria
is in gebed verzonken in haar huisje in
Nazareth als daar plotseling de Engel
voor haar verschijnt met een bijzondere
boodschap. God heeft haar uitverkoren
om de Moeder van de lang verwachte
Messias te worden. Dit onderdeel van het
verhaal werd gevolgd met het lied
‘She will show us the Promised One’.
Zo versterkten de muziek en de zang
telkens het verhaal. Men kon prachtige
liederen horen als ‘Maria Halleluja’,
‘You raise me up’ en ‘Mary did you know’.

Samenzang

Rectificatie foto het koor Inbetween

Afgelopen zondag heeft het koor Inbetween met muziekvereniging
Concordia in de St. Barnabaskerk in Haastrecht een kerstconcert
gegeven. Per abuis werd vorige week in deze krant bij de aankondiging
van dit concert een verkeerde foto geplaatst. Onze excuses hiervoor.
Vandaag de goede foto van het koor.

Na de pauze gaat het verhaal verder met
de geboorte van Het Heilige Kind in een
tochtige stal, liggend in een kribbe en in
doeken gewikkeld De herders horen het
eerste van allen van de geboorte van de
Zoon van God en gaan op weg naar de
stal. Ook de drie wijzen uit het Oosten
komen het kind met geschenken
aanbidden. De samenzang met liederen
als ‘Nu daagt het in het oosten’,
‘’t Is geboren het God’lijk Kind’ en
‘Komt allen tezamen’ versterkte bij de
aanwezigen het fijne kerstgevoel.
Mede dankzij de muziek van Concordia
en de zang van Inbetween werd het een
bijzonder kerstconcert.

De vele vlaggetjes van Rekam GlasDraad in de dorpskern van
Haastrecht geven aan dat de Glasvezel bij de inwoners leeft.
Meer dan 92% van de bewoners van Berkenwoude, Gouderak,
Haastrecht, Ouderkerk aan de IJssel en Stolwijk heeft zich aangemeld
voor de gratis glasvezel van Rekam GlasDraad.

Veel aanmeldingen voor
gratis glasvezel Rekam
GlasDraad

door Cees Reichard

Maandag 9 december was de laatste
dag dat de bewoners van de
Krimpenerwaard zich in konden
schrijven voor de gratis aanleg van
glasvezel. De voorbereidingen op de
aanleg van het netwerk zijn direct
opgestart. De komst van snel
internet is hiermee veiliggesteld en
men zal tevens dan kunnen genieten
van haarscherpe televisie.
De informatieavonden in september en
oktober werden een groot succes.
Veel inwoners kwamen om te luisteren
naar de presentatie, vragen te stellen
en velen schreven op deze avonden
zich al in voor glasvezel. Velen deden
dit online thuis. Gelijk kregen zij een
vlaggetje om in de tuin te plaatsen om
anderen enthousiast te maken.

Planning

Op korte termijn gaat Rekam GlasDraad

Zaterdag 28 december en zondag 29 december kan de muzieklief-hebber genieten van
TOP-muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 in Theater Concordia in Haastrecht.
Twee dagen genieten van TOP-muziek
uit die jaren, live gespeeld door negen
regionale bands en talenten op het
open podium. Zowel de grote zaal
als het Grand Café ondergaat per
muziekperiode een metamorfose.
Twee dagen genieten van muziek en
gezelligheid, denk aan het Route
66/99-spel: de deelnemende teams
worden getest op hun muziekkennis
tijdens de ‘Tot 2000’-quiz.

Open podium

Ook kan je er lekker chillen of uit je dak
gaan in de disco. Geniet van de optredens
van diverse talenten tijdens het
Open Podium. Iedereen, zowel jong als
oud, mag daar zijn, haar of hun favoriete
nummer spelen uit de jaren Tot 2000.
Het kan allemaal!
De zaterdag is inmiddels uitverkocht.
Alleen voor de zondag zijn nog kaarten
verkrijgbaar. Het Tot 2000 Café is open
op zaterdag 28 december en zondag
29 december vanaf 16.00 uur.

Kerstbomen maken straten gezellig

In deze kersttijd heeft Ondernemers
Vereniging Haastrecht in het winkelcentrum her en der kerstbomen van
ongeveer 1,50 meter hoog geplaatst.
De inwoners en vooral de kinderen
worden uitgenodigd de bomen te
versieren. Velen geven aan deze oproep
gehoor. De versierde bomen maken de
straten gezellig en knus en geven het
winkelcentrum een gezellige kerstsfeer.

17 DECEMBER 2019

Krimpenerwaard in gesprek met de
gemeente en andere belanghebbenden
om de uitrol van glasvezel in de vijf
kernen te realiseren. De planning is dat
een deel van de bewoners al in de
zomer van 2020 wordt voorzien van
glasvezel. Het zal waarschijnlijk tot de
zomer van 2021 duren om het hele
gebied aan te sluiten. Voordat de
woning wordt aangesloten komt de
aannemer nog langs om de situatie te
schouwen.
Na de kerst worden de materialen
besteld en in de loop van februari zal de
detailplanning voor wat betreft de
aanleg bekend worden gemaakt.

Wethouder Jan Vente

Wethouder Jan Vente (CU) is verheugd
dat Rekam GlasDraad in de dorpen van
de Krimpenerwaard een glasvezelnetwerk gaat aanleggen. “In onze
gemeente hebben we te maken met het
feit dat jonge mensen wegtrekken,
omdat er niet voldoende huizen zijn.
Wil je een vitale leefgemeenschap
houden, dan moet het aantrekkelijk
blijven om in een dorp te wonen.
Dat betekent dat er een basisschool is,
dat er winkels zijn en dat er huizen
worden gebouwd die aan alle eisen
voldoen van jonge mensen. Snel en
betrouwbaar internet is er daar één van.”

Regionaal kinderkerstconcert
Op maandag 23 december vindt het vierde regionale kinderkerstconcert van
Happy Notes plaats. Wie zin heeft om op zijn/haar muziekinstrument te spelen
is van harte welkom om mee te doen.
Je krijgt van tevoren bladmuziek thuisgestuurd. Speel je nog niet zo lang?
Geef aan wat je al kan, dan wordt er muziek voor jou op maat gemaakt.
Voor de pianospelende kinderen heeft Happy Notes een aantal keyboards die
gebruikt kunnen worden. Er wordt geoefend van 11.00 tot 14.15 uur in de
Grote Haven in Haastrecht. Tussendoor zijn er pauzes met spelletjes, etc.
Het concert begint om 14.30 uur in de grote zaal van De Grote Haven in Haastrecht.
Deelname en toegang tot het concert is gratis. Wil je meedoen? Stuur een mail naar:
info@happy-notes.nl. Dan krijg je direct jouw bladmuziek toegestuurd om te oefenen.

Winterfeest in Vlist

Ter voorbereiding op het kerstfeest werd op zaterdag 14 december in Vlist het
Winterfeest gehouden. Ondanks het onstuimige weer wisten velen vanaf vier uur
de weg naar Ons Honk op het Julianaplein te vinden.
Terwijl het wat donkerder werd was er voor de kinderen een lampionnenoptocht.
Hierna ging de kerstboom aan. De kinderen van de zanggroep mochten gezamenlijk na
het aftellen op de knop drukken
om de lichtjes van de boom te
ontsteken. Daarna zongen zij en
de aanwezigen onder leiding van
Mirjam Jongerius bekende
kerstliederen.
Na de samenzang was het tijd
voor een hapje en een drankje.
Er was heerlijke warme
chocolademelk, glühwein,
erwtensoep, broodjes zuurkool
met worst en poffertjes. De kou
zorgde ervoor dat de warme
chocolademelk en glühwein gretig
aftrek vonden.
Velen waren gekomen en vonden
het prettig om in deze kerstsfeer
gezellig een praatje met elkaar te
De kinderen drukken op de knop voor de
maken. Het was een mooie start
kerstboomontsteking.
van de kersttijd.

RTV Krimpenerwaard
geeft de winterse 50 cadeau
Verkaik Kaashal
is inmiddels al

40 jaar
een begrip in
Haastrecht.

HOOGSTRAAT 102 | 2851 BJ HAASTRECHT
0182 - 503375 | INFO@BIJDESLUIS.COM

Engel in het glas! Terug van weggeweest ...

Montès Reserva wijnen

Fijne Feestdagen en
tot ziens in het kaaspakhuis!

IN DECEMBER van 8,45 voor 7,95 per fles

Whisky Aerolite Lyndsay 10 jaar

van 43,95 voor slechts 37,95

Aangepaste openingsdagen:
Zaterdag 28 december dicht
Dinsdag 31 december
open tot 15.00 uur
Donderdag 2 januari dicht
Zaterdag 4 januari open

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Extra open

Maandag 23 & 30 december van 09.30 - 18.00 uur
Dinsdag 24 december
van 09.30 - 15.00 uur
Dinsdag 31 december
van 09.30 - 18.00 uur
Donderdag 2 januari gesloten

De Winterse 50 2019 is samengesteld op basis van meer dan
104.000 uitgebrachte stemmen. De jaarlijkse hitlijst wordt ook
dit jaar weer door circa 150 radio en tv stations uitgezonden.
Op RTV Krimpenerwaard is de Winterse 50 te beluisteren
op zondag 22 december 2019 van 14.00 tot 18.00 uur.
Last Christmas van Wham! is dit jaar de meest populairste kersthit.
Het nummer gaat opnieuw naar de eerste plaats van de Winterse 50,
de jaarlijkse hitlijst met de grootste kerst en winterhits.
De nummer 1 van vorig jaar, All I want for Christmas is you van
Mariah Carey, zakt naar nummer 2. Het verschil tussen de beide
klassiekers is klein. Een verschil van maar 94 stemmen, dat is het
kleinste verschil ooit. Beide nummers hebben veel publiciteit gehad de
afgelopen weken. Wham! door de film Last Christmas en Mariah
Carey omdat haar kersthit 25 jaar geleden uitkwam.
De hit van Wham! is nu trouwens 35 jaar oud.
Ook de hernieuwde aandacht voor Elton John, door de bioscoopfilm
Rocketman, is terug te zien in de hitlijst. Zijn nummer Nikita is dit jaar
de snelste stijger, van 44 naar 32. Het liedje staat al sinds de start van
de Winterse 50, nu 18 jaar geleden, genoteerd. Op 49 komt een
ander nummer van Elton John nieuw binnen,
Step into Christmas. Je ziet dus wat zo’n film kan doen.
De lijst telt dit jaar drie nieuwe binnenkomers, naast Elton John
zijn dat twee nieuwe kersthits van dit jaar, Time for change van
Robbie Williams en Altijd Kerstmis van Edwin Evers en zijn band.
Hekkensluiter op 50 is Andy Williams met It’s the most wonderful
time of the year.
Ervaar ook het ultieme kerst en winter gevoel en luister naar de
lijst met Andre Jonkheid op zondag 22 december 2019 tussen
13.00 uur en 17.00 uur op RTV Krimpenerwaard.
Kijk voor meer informatie op en de complete lijst op
www.winterse50.nl of op www.rtvkrimpenerwaard.nl
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Vaccinatiegraad Montfoort
van 87 naar 92 procent

door Sjoukje Dijkstra

“Je leest voldoende in de media dat
mensen met ongevaccineerde kinderen
worden gezien als slechte of onverantwoordelijke ouders.” Reden dat haar
kinderen ongevaccineerd zijn, is dat ze
bang is voor bijwerkingen. Ze vraagt zich
daarbij af: “Mogen kinderen niet meer
ziek zijn?” Verder vindt ze dat niemand
kan aantonen dat vaccins 100 procent
veilig zijn: Waarom krijgen we met
medicijnen altijd een bijsluiter mee, maar
wordt het bij vaccins achterwege gelaten?”

December

Meer ouders lieten hun kinderen in
Montfoort vaccineren in 2019, dan in
2018, toen de vaccinatiegraad van
kinderen geboren in de gemeente
Montfoort was gedaald naar 87
procent. Volgens de Wereld
Gezondheidsorganisatie WHO is een
streefcijfer van 95 procent dekking
nodig.
Om de vaccinatiegraad omhoog te
krijgen gaat de gemeente Montfoort in
gesprek met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Hen is gevraagd hoe
zij tegen inenten aankijken en of zij
beleid hebben dat inenten moet
stimuleren. In verhouding tot het
landelijke vaccinatiegraad verschilt
Montfoort daarin niet met andere
gemeenten, zo laat stafarts Jeugdgezondheidszorg Dorothy Lie van GGD Regio
Utrecht weten. Dat Montfoort in 2018
een dipje had, kan volgens haar
meerdere oorzaken hebben. Zo geeft zij
aan dat in de cijfers gekeken werd naar
kinderen van twee jaar, waarbij ze
beschouwd werden als volledig
gevaccineerd als zij ook de DKTPvaccinatie gehad hadden. “Soms hebben

kinderen later alsnog deze vaccinatie.
Bijvoorbeeld als een kind uit het
buitenland komt, dat nog niet alle
vaccinaties gehad heeft. Dan worden
deze kinderen ook meegeteld als niet
gevaccineerd.”
Lie geeft aan dat een paar niet
gevaccineerde kinderen de vaccinatiegraad in een kleine gemeente als
Montfoort al behoorlijk kan laten dalen.
“Het dipje in 2018 kan ook toevallig zijn
geweest. Als er al een paar grote
gezinnen waren die niet vaccineren, dan
heeft dat invloed in een plaats met
weinig kinderen. Ouders in Montfoort,
laten vaccineren achterwege om geloofsredenen of omdat ze bang zijn voor
eventuele bijwerkingen.”

Lekker voor elkaar

Op de facebookpagina van de gemeente
Montfoort over de vaccinatiegraad,
reageert Bouk Hol van ‘t Oever: “Als je
zelf volwassen bent en geen waterpokken
of mazelen hebt gehad, kun je door deze
(niet gevaccineerde) kinderen heel ziek
worden. Dat kan ook op oudere leeftijd
heel gevaarlijk voor je zijn. Ik heb dat één
keer meegemaakt bij een vrouw die door
de mazelen was aangetast. Zij is
verschrikkelijk ziek geweest. En heeft het
gelukkig goed doorstaan. Dus, ook al zijn
sommige mensen het er niet over eens
om in te enten. Ik zeg: doe het wel!”
Angelique Van Huijzen zegt: “Misschien
moeten ze het hier maar ook verplichten
zoals ze in Duitsland doen. Daar krijg je
een boete
pakvan
1002800
grameuro als je je kind
niet vaccineert, terwijl ze wel gevaccineerd
kunnen worden.”

Gerookte
Noorse zalm

2.

50

Inhoudelijke scholingen

4.

00

Dat de vaccinatiegraad gestegen is, komt
volgens de GGD jeugdarts ook omdat de
GGD heeft ingezet om jeugdartsen en
verpleegkundigen extra te trainen.
Zo worden inhoudelijk scholingen
aangeboden, en hebben ze allemaal
e-Learning gedaan. “Inhoudelijk zijn ze
beter getraind, daarnaast hebben we een
gespreksvaardigheidstraining opgezet,
die gericht is op gesprekken over
vaccinaties met ouders en jongeren.
Alle professionals hebben die training
inmiddels gevolgd, waardoor ze beter in
staat zijn om met ouders gesprekken te
voeren over vaccinaties. Ook hebben we
2 flessen à 500 ml
een
vaccinatiekoffer ontwikkeld om
combineren
mogelijk
gemeenten beter
toe te rusten, en
hebben we een handreiking krachtenveld
analyse gemaakt, zodat ze in de gemeente
kunnen kijken welke instanties

Coop vers sap
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Feestelijke opening Goudse IJsbaan

Deze woensdag ligt de Goudse IJsbaan voor de 15e keer op de Markt en
alweer voor de derde keer rondom het stadhuis. Het belooft een bijzondere
editie te worden met een boordevol programma. De ijsbaan en gezellige Koek
& Zopie zijn dit jaar elke dag geopend van 09.00 tot 23.00 uur, ook op
zon- en feestdagen.
58 _ 54

Openingsweek

Op woensdagmiddag 18 december is
mascotte Gijs de IJsbeer op de
schaatsbaan te vinden. Speciaal voor
deze gelegenheid heeft zijn vriendinnen
Anna en Elsa uit de populaire filmreeks
Frozen uitgenodigd. Vanaf 13.00 uur is
iedereen van harte welkom!
De eerste week wordt op vrijdag 20
december afgesloten met de eerste
Santa Run van Gouda. Vanaf 18.00 uur
start de Santa Run vanaf de Goudse
IJsbaan. Komt dat zien!

Programma

In de kerstvakantie worden er zeven
clinics georganiseerd, waar je alles leert
over schaatshouding, afzet, remmen en
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zelfs vallen. Brede School Gouda
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organiseert na het succes29
van _
vorig jaar
weer een aantal kunstschaatsclinics.
Verder kunnen elke vrijdagavond tussen
19.00 en 23.00 uur de schaatsjes van
het ijs tijdens het Discoschaatsen en is
de ijsbaan van zondag tot en met
donderdag vanaf 20.00 uur ook
toegankelijk met noren. Op vrijdag 3
januari vindt de eerste Gijs de IJsbeer
Fandag plaats. Tenslotte wordt op
woensdag 8 januari een mini-elfstedentocht georganiseerd voor het goede doel
Stichting Hartekind.
Meer weten over de Goudse IJsbaan?
Kijk dan op goudseijsbaan.nl voor het
volledige programma, het laatste nieuws
en alle bezoekersinformatie.
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December

Dat gebeurt vooral door middel van
voorlichting. Als ouders twijfelen, raadt
Lie vooral aan om ze niet proberen te
overtuigen. “Dat kan averechts werken,
omdat ze het idee hebben gepusht te
worden. Zij willen het beste voor hun
kind, wij ook. Dat is het uitgangspunt,
het gezamenlijk belang.”

Verplichten

Bijsluiter

Een van de ouders die niet vaccineert om
onder andere die reden, is een bezorgde
moeder uit Montfoort. Zij wil alleen
anoniem vertellen waarom: “Voordat
mensen denken dat we een enge ziekte
hebben”, schrijft ze met een knipoog
erbij. Mensen in haar omgeving weten
dat ze niet vaccineren, maar hebben er
over het algemeen geen moeite mee.

ketenpartner zijn. Van huisartsen tot
verloskundigen, scholen en kerken.
Iedereen die met ouders en jongeren te
maken heeft, kunnen ze daarbij
betrekken.” Doelstelling van zowel de
GGD Regio Utrecht en gemeente
Montfoort is zeker nog in te zetten op
het verhogen van de vaccinatiegraad.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
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Wij hebben een uitgebreide keus in:

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen
per
klant.
Aanbiedingen
geldig van 16 december t/m 22 december 2019. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Coop
Heijmans
Maximaal
6 actieartikelen
per klant. Aanbiedingen geldig van 16 december t/m 22 december 2019. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Beddenspeciaalzaak CityBed

Joostenplein 35

• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

Coop Heijmans

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

Coop Heijmans
Coop Heijmans

8

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

Joostenplein 35 Joostenplein 35

Joostenplein 35

Since 1990
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

U slaapt al
op een

NU VAN ON
Utrechtsestraat
20 • ZE3401 CV IJsselstein • 030
- 68 Boxspring
703 21 • www.citybedijsselstein.nl
heerlijke
ACTIES!*
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

17 DECEMBER 2019

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 17 december 2019

In de gemeente Montfoort is altijd iets te beleven!
InMontfoort volgens Onno en Mia

Onno Cleijpool

Mia van Jaarsveld

Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Linschoten is een dorp waar bijna iedereen elkaar kent.
Als er iets te doen is zijn er altijd dorpsgenoten die de
handen uit de mouwen steken en mee helpen.
Daarom is het ook zo leuk om met LiBel dingen te
organiseren, je doet het ergens voor.

Wat heb je met Montfoort/Linschoten?
Vanaf 2001 wonen wij met veel plezier aan
de rand van Montfoort. Sinds 2006 werk ik
ook nog in Montfoort, zodat ik lekker op de ﬁets
naar mijn werk kan. Inmiddels heb ik door mijn
vrijwilligerswerk al heel veel mensen ontmoet.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Een rondje Linschoterbos met de hond is erg relaxend
en mag ik graag doen. Doorsteken van Linschoten naar
Montfoort over de Engherkade midden door de
weilanden is ook heerlijk.

Waar ontspan je in Montfoort/Linschoten?
Thuis in de boomgaard is het heerlijk om rond te
lopen, te werken en te genieten. Daarnaast ﬁetsen
en wandelen we graag. Goed om je bewust te zijn
hoe mooi het is in en rondom Montfoort/Linschoten.

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Het Dorpshuis is gezellig voor een biertje, By Mette is
voor een hapje eten. Vereniging Oud Linschoten heeft
onlangs nog Linschoten 100 jaar teruggebracht in de
tijd, je komt dan dorpsgenoten in klederdracht tegen,
ook erg gezellig!

Waar maak je plezier in Montfoort/Linschoten?
Met mijn kinderen en kleinkinderen lekker in en
om huis. Op de jaarmarkt en andere evenementen
in Montfoort. Fijn om hieraan mee te mogen helpen,
het geeft je vaak ook plezier en soms hele mooie
ontmoetingen.
Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Onze dagelijkse boodschappen doen wij bij de
Jumbo. Daarnaast hebben we een grote moestuin
en boomgaard en kippen dus kunnen we genieten
van allerlei verse producten.
Waar ben je trots op?
Als eerste op mijn familie, mijn echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen.
Ik ben trots op de vrijwilligers van Montfoort/
Linschoten. Er zijn er heel veel en als je mensen
vraagt, zoals met de herdertjestocht of andere
activiteiten vanuit de kerk om mee te helpen,
dan willen ze zich graag inzetten.

Waar winkel je in Montfoort/Linschoten?
Dat hangt er vanaf wat er nodig is. Linschoten heeft niet
zoveel winkels meer, maar de slager, bakker, bloemist
en kapper staan wel op het lijstje. Remco heeft leuke
kleren en het stadhuis lekker eten dus dan tref je mij
weer in Montfoort. Ik moet eerlijk zijn, Woerden ligt ook
wel eens op route.

Wat vinden inwoners van
Montfoort en Linschoten?
Wat zijn parels en wat bindt hen?
Onno Cleijpool en Mia van
Jaarsveld vertellen.

Waar ben je trots op?
Dat we in staat zijn Linschoten Linschoten te laten
blijven en dat heel veel inwoners hier met veel
enthousiasme aan meehelpen.
Dit kleine dorp is groots in het klein zijn.

Wat is jouw parel in de gemeente?
De rode kerktoren, die vanuit de verte opvalt
als je in de buurt van Montfoort bent.
Daarnaast heeft onze kleinzoon geholpen
met het haantje op de toren.

Wat is jouw parel in de gemeente?
De parel van het groene hart is ‘Natuurlijk Linschoten’.

Gewijzigde openingstijden stadskantoor
Vanwege de komende feestdagen heeft het stadskantoor
op de volgende dagen gewijzigde openingstijden:
• Dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur gesloten
i.v.m. kerstavond
• Woensdag 25 december gesloten
i.v.m. eerste kerstdag
• Donderdag 26 december gesloten
i.v.m. tweede kerstdag

• Vrijdag 27 december gesloten i.v.m. een brugdag
• Dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur gesloten
i.v.m. oudjaarsavond
• Woensdag 1 januari gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
• Maandag 6 januari vanaf 10.30 uur geopend
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.
Met uitzondering van de ofﬁciële feestdagen is het
Huis van Montfoort van 09.00 tot 17.00 uur wel open
voor SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie,
Careyn en GGDrU.

Verkeer
binnenstad
Montfoort

Kijk, denk en doe Mee!

Montfoort werkt via BUURbook samen met haar
inwoners, ondernemers en organisaties aan een
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Kijk, denk en doe mee! Volg de interessante discussies
tussen de bewoners op BUURbook.
U kunt zich aanmelden via https://montfoort.buurbook.nl/
inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming
en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden
en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.

Afvalkalender december 2019

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

Verkeersmaatregelen
Linschotenloop
21 december
Volop sportiviteit in Linschoten aankomende
zaterdag! Dan is de 42ste editie van de
Linschotenloop. De loop bestaat uit verschillende
hardloopparcoursen en wandeltochten.
Het is een groot evenement en heeft gevolgen voor de
bereikbaarheid van Linschoten, Oudewater, Montfoort
en Woerden. Woningen direct gelegen aan een van de
parcoursen zullen gedurende de hardloopwedstrijden
beperkt bereikbaar zijn. Verder is de gehele kern
Linschoten minder goed bereikbaar op 21 december.
Mits de start van de verschillende hardloopwedstrijden
het toelaat, kunnen bewoners het dorp bij alle drie de
afslagen verlaten. Om verkeersdrukte in het dorp
beperkt te houden, geldt echter een aantal
maatregelen voor inkomend verkeer.
Deze maatregelen en verdere informatie is te vinden
op www.linschotenloop.com > kopje Algemeen/
bereikbaarheid.
Gemeente Montfoort wenst alle deelnemers en de
organisatie een succesvolle dag toe.

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).
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en karton

Restafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

1e Kerstdag

Groente-, fruiten tuinafval

25

2e Kerstdag

1
Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

vervolg op pagina 2
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Kerstbomen-inzameling

ACTIVITEITENKALENDER

Zakcentje voor de jeugd
met de inzameling kerstbomen
Het nieuwe jaar staat voor de deur. De komende weken kunnen kinderen in
de gemeente Montfoort kerstbomen verzamelen.
Op zaterdag 4 januari kunnen ze van 09.30 tot 13.00 uur de bomen
inleveren op een aantal locaties en op verschillende tijdstippen.
De vergoeding is e 0,50 per kerstboom (maximaal
10 bomen per kind). Kinderen tot en met 12 jaar mogen
meedoen. Kerstversiering en plastic potten moeten wel
van de boom worden verwijderd. Voor handelaren is het
niet toegestaan om mee te doen.

Duurzaam

Met in inzamelactie wordt voorkomen dat bomen aan de
weg worden gezet en vervolgens door de openbare
ruimte gaan zwerven. De bomen worden aangeboden
aan onze afvalinzamelaar en vervolgens gebruikt voor
het opwekken van elektriciteit in de vorm van biomassa.

PAGINA 13

LINSCHOTEN
van 12.00 - 13.00 uur Parkeerterrein achter de Vaart

Veiligheid

Om deze actie veilig te laten verlopen verzoeken wij de
ouders/verzorgers om hun (jongere) kinderen te
begeleiden bij het inzamelen en inleveren van de bomen.

Kijk voor meer informatie over evenementen op
www.montfoortactief.nl.
De activiteitenkalender is een overzicht van alle
activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente.
Het overzicht wordt samengesteld door gemeente
Montfoort en Montfoort Actief.
Verenigingen en andere organisaties uit Linschoten
en Montfoort kunnen hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl.
Meer informatie?
Mail naar
info@montfoortactief.nl.

@MontfoortActief

Hulp gevraagd

De kerstbomenactie is een initiatief van Stichting Platform
Duurzaam Montfoort, Zwerfvuilambassadeurs en gemeente
Montfoort.
Vindt u het een leuk initiatief en wilt u meehelpen op
zaterdagochtend 4 januari? De initiatiefnemers zijn nog
op zoek naar helpende handen! Neem daarvoor contact
op met Sylvia Benschop 06-19468944.

Inzamelpunten
MONTFOORT
van 09.30 - 10.15 uur Sporthal Hofland
van 10.15 - 11.00 uur Parkeerterrein voor het Knopenbad
van 11.00 - 11.45 uur Parkeerterrein Hofplein

Openbare bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning
• 10-12-2019
Z/19/144372
Hoogstraat 18A in Montfoort
Het renoveren en uitbreiden
van een schuur.
• 17-12-2019
Z/19/148064
Heulestein 47 in Linschoten
Het uitbreiden van een woonhuis
• 17-12-2019
Z/19/154181
Tasveld 1C in Montfoort
Het aanbrengen van gevelreclame.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op woensdag 8 januari 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
woensdag 15 januari 2020
in het stadhuis van Nieuwegein.

MILIEU

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 9-12-2019
Z/19/155631
Om ‘t Wedde 5 in Montfoort
Woning en winkel ombouwen
naar drie appartementen.
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
• 4-12-2019
Bovenkerkweg 39 en 41 in Montfoort,
nieuwbouw van een 2 onder 1 kap.
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.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend
dat zij een verzoek tot het opleggen
van maatwerkvoorschriften hebben
ontvangen:
ontvangstdatum: 8 november 2019
inrichting: Korfbalvereniging Luno
adres:
De Beide Vlooswijkenlaan 1
in Linschoten
betreft: Lozen van bedrijfsafvalwater
zonder geleiding door een
vetafscheider.
TER INZAGE
Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de afdeling Juridische
zaken en Vergunningverlening van de
Omgevingsdienst regio Utrecht,
tel. 088-0225000.
Het verzoek tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften ligt niet ter
inzage en hier is geen bezwaar of
beroep tegen mogelijk.

Overig
Verordeningen
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken op grond van
artikel 139 Gemeentewet bekend
dat de gemeenteraad van Montfoort
in de vergadering van 9 december
2019 de volgende verordeningen
heeft vastgesteld:

- Verordening Afvalstoffenheffing
en Reinigingsrechten 2020
(inwerkingtreding: 25 dec. 2019);
- Verordening Rioolheffing 2020
(inwerkingtreding: 25 dec. 2019);
- Verordening Onroerendezaakbelastingen 2020
(inwerkingtreding: 25 dec. 2019);
- Verordening belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten 2020
(inwerkingtreding: 25 dec. 2019);
- Verordening Marktgelden 2020
(inwerkingtreding: 25 dec. 2019);
- Verordening Lijkbezorgingsrechten
2020 (inwerkingtreding: 18 dec.
2019);
- Legesverordening Montfoort 2020 en
de bijbehorende tarieventabel 2020
(inwerkingtreding: 18 dec. 2019);
- Rioolaansluitingsverordening 2020
(inwerkingtreding: 1 jan. 2020);
- Afvalstoffenverordening 2020
(inwerkingtreding: 1 jan. 2020).
Bovengenoemde verordeningen kunt
u vanaf vandaag kosteloos inzien bij
de afdeling Klant Contact Centrum.
Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen.
De verordeningen zijn elektronisch
bekend gemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven gemeentebladen. De gemeente publiceert al
haar verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
rechten alleen kunnen worden
ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

VERKEER
Vaststellen parkeergelegenheid
laadvoorziening voor elektrische
voertuigen
Het toewijzen van een parkeergelegenheid voor het opladen van
elektrische voertuigen op de:

• Titus Brandsmastraat
ter hoogte van nr. 31
• Verlengde Hoogstraat
ter hoogte van nr. 26
• Wulverhorst ter hoogte van nr. 58
door het plaatsen van verkeersbord
E4 van Bijlage I van het RVV 1990
met tekstbord ‘alleen opladen
elektrische voertuigen’.
BEZWAAR EN BEROEP
Op grond van artikel 7:1 van de Awb
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders
van Montfoort, Postbus 41,
3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval te
bevatten: de naam en het adres van
de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht; de motieven
achter het bezwaar.
VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kunt u
bij de voorzieningenrechter een
voorlopige voorziening aanvragen.
Een verzoek tot een voorlopige
voorziening kunt u indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorziening,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor de behandeling van het verzoek
wordt griffierecht geheven.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Incidentele festiviteiten
• VV Linschoten,
zaterdag 13 juni 2020, Linschoten,
verzonden 25 november 2019

Stookvergunningen
• Achthoven Oost 15 in Montfoort
januari - februari 2020,
verzonden 6 december 2019
• Achthoven Oost 3 in Montfoort
januari - februari 2020,
verzonden 6 december 2019
• Mastwijkerdijk 120 in Montfoort
januari - februari 2020,
verzonden 6 december 2019
Kansspelvergunning
• Loterijvergunning,
28 november 2020, Montfoort,
verzonden 6 december 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, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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Jumbo trakteert senioren
Montfoort op kerstlunch

door Sjoukje Dijkstra

Tachtig senioren kwamen af op de kerstlunch van Jumbo

Afgelopen vrijdag werden bewoners van
Kasteelplein, Vlinderhof, Bloesemhof, de
Bongerd en Antoniushof verrast met een
kerstlunch van de Jumbo. Tachtig
bewoners genoten van een lekkere lunch,
waarbij vrijwilligers van de Rijnhoven en
Jumbo hun best deden om iets positiefs
te doen voor de mensen.
Trudy Boogaards van de Rijnhoven
vertelt dat het initiatief van Jumbo kwam.
“Ze wilden dit graag doen voor de
senioren. Mensen konden zich van
tevoren opgeven. Wel gold: vol is vol.
De reacties waren positief en ze hebben
heerlijk gegeten. Echt een leuk initiatief
in deze donkere dagen. Wij willen Jumbo
bedanken namens alle bewoners van
Kasteelplein, Vlinderhof, Bloesemhof, de
Bongerd en Antoniushof. Het was erg
gezellig!”

Het was volle bak bij de gemeenteraadsvergadering vorige week maandag, waarbij ook de sluiting van de
Bloesemhof en Vlinderhof ter sprake kwam.

Géén crisisteam om ouderenzorg
Montfoort te behouden
BOM in Kassa:
‘Gemeente is aan zet’

gev

Boos en teleurgesteld reageerden leden
van Behoud Ouderenzorg Montfoort
(BOM) op de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering vorige week maandag,
waarin werd besloten dat er géén
crisisteam komt om ouderenzorg in
Montfoort te behouden.
Wel zal er op lange termijn met partijen
zoals De Rijnhoven onderzocht worden
wat de mogelijkheden zijn om in de
toekomst 24-uurs ouderenzorg in
Montfoort aan te bieden. Dat heeft dan
voor de ouderen die er nu zitten geen zin
meer, want sluiting van de Bloesemhof
en Vlinderhof wordt hiermee niet
uitgesteld. Met name vanuit de fractie
van ChristenUnie en Lokaal Montfoort
klonk hierop kritiek. Ineke Langerak,
fractievoorzitter van ChristenUnie liet
weten dat ze opgeschrikt waren door de
plotselinge sluiting. Ze riep op om met
de raad eensgezind tot een oplossing te
komen. “Het kan niet zo zijn dat mensen
op 1 januari en 1 maart al geconfronteerd worden met sluiting.”
Daarom ging de eerste motie van CU
ook over het samenstellen van een
crisisteam. Een motie die tijdens de
stemming met 9 tegen 6 stemmen werd
weggestemd, precies zoals tevoren al
voorspeld werd door Angelique Huntink
van BOM. Dat de raad unaniem was om
te gaan kijken naar een lange termijn
oplossing is volgens haar niet meer dan
een ‘doekje voor het bloeden’.

o

nd

en

dieren

Inspanningsverplichting

“De mensen die er nu zitten moeten
noodgedwongen naar een plek waar ze
niet naar toe willen. Willen we ze in
Linschoten houden, dan is er een
wachtlijst voor twee jaar. Kortom, er
gebeurt niets. Er wordt door politiek
Montfoort niet naar ons geluisterd.”
Rob Jonkers van Lokaal Montfoort:
“We hebben een inspanningsverplichting
om niet onderzochte mogelijkheden
onder de loep te nemen, en ik ben blij
dat de wethouder (Ivo ten Hagen) het
oppakt.”
Hij opperde daarbij het idee van
24-uurszorg in de Hoflandschool.
Daar zouden volgens hem met gemak
16 plekken gerealiseerd kunnen worden,
met één beheerderswoning.

Blijft 24-uurszorg Antoniushof
echt?

Angelique Huntink van BOM liet weten
blij te zijn dat hij dat benoemde. Zij zegt:
“Nu kunnen bewoners een beroep doen
op de verpleegkundige, die zich op een
steenworp afstand bevindt. Straks moet
de verpleegkundige elders vandaan
komen. Dat duurt dan veel langer.
Kun je dat echt 24-uurs zorg noemen?”
In de brief aan minister De Jonge namen
BOM, Het Knooppunt, de RK Kerk van
Montfoort en de Bewonerscommissie
Antoniushof afgelopen week alvast een
voorschot op de brief die de gemeenteraad aan de Tweede Kamer zal schrijven.
Hierin schreven zij: “De gemeente verwijt

0348-414242

Gevonden dieren

LINSCHOTEN
De Hoorn - Pruimkopparkiet. Groen met een
paarse kop.
MONTFOORT
Willeskop - Kat, Jong Volwassen. Cypers
vaalrood geen wit.
Onder de Boompjes - Kat, Jong. Wit met
rood.
OUDEWATER
Kluwen - Kanarie. Wit.

door Sjoukje Dijkstra

de zorginstelling en de zorginstelling
verwijt de gemeente en dan draait het
niet om zorg, maar om geld. De acht
ouderen die hier nu nog 24-uurszorg
hebben zijn verplicht te verhuizen.
Ze hebben op papier een keuze. In de
praktijk is er alleen plek voor 24-uurszorg
bij een andere voorziening van
De Rijnhoven in Utrecht.
Zij nodigden minister De Jonge uit om
hierover in gesprek te gaan, en in
Montfoort te komen kijken. “In deze
sterk vergrijzende stad met 14.000
inwoners mag de zware zorg niet zomaar
verdwijnen. Als inwoners nemen wij wel
onze zorgplicht. Daarom hebben wij,
inwoners van Montfoort, de ‘B.O.M.’
opgericht, de actiegroep Behoud
Ouderenzorg Montfoort.
Met elkaar maken wij ons sterk en met
elkaar sturen wij u deze brief.”

Kassa

Afgelopen zaterdag werd
het verdwijnen van de
24-uurs Ouderenzorg uit
Montfoort uitgebreid voor
het voetlicht gebracht in
BNNVARA-programma
Kassa. Liane den Haan
van belangenorganisatie
voor Ouderen ANBO
concludeerde daarin dat
juist gemeentes een
regiefunctie hebben.
Intussen circuleert er
online een petitie,
aangemaakt door Wilma
de Mooij van SP Woerden
aan de regering:
https://actie.
degoedezaak.org/
petitions/woerdensolidair-met-buurgemeente-monftoort-samensterk-voor-kwetsbareouderen ‘Woerden solidair
met Montfoort! Samen
sterk voor kwetsbare
Ouderen’, zo luidt de titel
van de petitie, waarin de
regering wordt
opgeroepen om de zorg
in de eigen gemeente te
waarborgen.

Echtpaar Weber-Van
Doorn 50 jaar getrouwd
Volgens zijn artsen kon Bernhard Weber het wel uit zijn hoofd zetten dat
‘ie met Thea hun 50-jarig huwelijksfeest zou kunnen vieren. In juli werd er
acute leukemie geconstateerd. Hij was er na een chemokuur slecht aan toe.
Had volgens zijn artsen nog een paar maanden te gaan. Een feest werd er
dan ook niet gepland.
Op 18 december 2019 zijn Bernhard
en Thea 50 jaar voor de wet getrouwd.
In maart 2020 zal dat ook voor de kerk
het geval zijn. Maandag 16 december
kwam Burgemeester Van Hartskamp
langs om het bruidspaar te feliciteren.
Dat was een vrolijkere bijeenkomst dan
die waar Bernard in september 2019
een ridderorde kreeg. Voor zijn werk als
vrijwilliger bij de Stichting Oud
Montfoort (SOM), zijn werk voor Open
Monumenten Dag en voor de
hockeyclub. Die ridderorde was een
mooie verrassing. Helaas hing de
donkere wolk van zijn ziekte toen nog
boven zijn hoofd. Maar Bernard
doorstond de chemo en de bloedtransfusies, ging weer eten en sterkte weer
aan. “We hebben in de periode juli tot
en met september wel honderd keer
afscheid van elkaar genomen zegt Thea.
Maar wonder boven wonder is hij weer
opgeknapt. Vorig jaar doorstond hij ook
al problemen met nierstenen en een
hersenbloeding. Het zal wel een kat zijn
met zeven levens denk ik. En hopelijk
heeft hij er nog een paar te gaan”.
Bernhard voelt zich weer ‘het mannetje’,
praat weer ouderwets honderd uit en is
weer actief als vanouds. Volgens hem
komt het door het eten van veel
rolmopsen. Thea lacht er maar eens
om, vindt het helemaal geweldig hoe het
nu weer loopt. De humor is terug.
De humor waar zij vanaf het begin van
de relatie van houdt. “We leerden elkaar
kennen bij danstent Dietsche in Utrecht.
Ik was er met vriendinnen. Bernhard
vroeg me ten dans. Er sloeg geen echte

vonk over. Ik dacht toen dat hij een
Italiaan was. Hij zei helemaal niets.
Later kwamen we elkaar door het
toedoen van andere vrienden weer
tegen. En toen groeide er een mooie
relatie. We hebben de periode van
verliefdheid denk ik overgeslagen en zijn
van elkaar gaan houden. Het voelde
vanaf het begin erg vertrouwd”.
Na hun trouwen kochten ze een huis in
Montfoort. Dat was wel even wennen
als Utrechtenaren. Maar ze wonen er al
die tijd met heel veel plezier. Werken
deden ze vooral in Utrecht en Woerden.
Bernhard langdurig als p.l.v. chef in het
AZU, Medisch Dossier Beheer, daarna
tot 2001 in het UMC. Thea als
receptioniste bij thuiszorgorganisaties.
Ze zijn verknocht aan Montfoort en aan
het huis dat gezellig is ingericht met veel
oude spulletjes van Bernhard’s
verzamelingen. Thea zegt lachend dat ze
niet weet of de relatie wel wat zou zijn
geworden als ze van tevoren had
geweten wat voor vormen de verzamelwoede van Bernard aan zou nemen.
Maar het is toch dusdanig uitgepakt dat
ze altijd weer blij is dat ze lekker samen
thuis zijn.

Na alle beslommeringen van de afgelopen periode en het ingetreden herstel van Bernard zullen ze komende
week in ieder geval hun 50 jarig jubileum met hun zoon , dochter, partners
en (hun grootste hobby) kleindochter
Lara vieren. We durven weer over
de toekomst en feestelijkheden van
maart 2020 na te denken.

Gaat u mee op vakantie?

SWOM organiseert de jaarlijkse vakantiereis van zaterdag 6 juni t/m zaterdag
13 juni 2020 voor inwoners van Montfoort en Linschoten. Dit keer reist de
groep naar Hotel ‘Het Landhuis’ in Oldenzaal.
Deze groepsreis is bedoeld voor mensen van 55+ die zelfstandig wonen en geen hulp
of verzorging nodig hebben.
Gebruikt u een rollator? Dan kunt u die gewoon meenemen. Of helpt de thuiszorg u
bij het aantrekken van uw steunkousen? De zorgverlener kan ook naar het hotel
komen om u te helpen. Dit moet u wel zelf met uw zorgverlener regelen.
Er is plaats voor maximaal 46 personen. Het volledige programma ligt al voor u klaar
en is af te halen bij de receptie van SWOM, Kasteelplein 5.

Inschrijven

Wilt u met deze gezellige groepsreis mee? Noteer dan alvast vrijdag 17 januari 2020
in uw agenda. Tussen 10.00 en 12.00 uur ben u van harte welkom bij ons op
kantoor om u in te schrijven.
Wilt u eerst meer informatie, neem dan gerust even contact op Gerbiene van den
Oever, medewerker team welzijn, 0348-469109

Promenade tovert een lach op je
gezicht met vrolijke danslessen in 2020
Wie een gezellige stijldanscursus
voor beginners wil volgen
of dansend conditie wil opbouwen
met Zumba fitness kan terecht bij
Danscentrum Promenade in Montfoort.
- Maandag 6 en donderdag 9 januari
zijn er gratis proeflessen Zumba Gold (40+)
en Zumba dansfitness (20+)
- Maandag 6 januari is er om 19.30 uur
een gratis proefles stijldansen voor beginners.
De proeflessen zijn in zalencentrum St. Joseph,
Heiliglevenstraat 4 in Montfoort.
Aanmelden voor een proefles kan
door te bellen naar 06-37610 103
of via de mail op promenade@ziggo.nl
Alle informatie is te bekijken
op de website

www.dansklubpromenade.nl
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PRIKBORD

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Van Rooijen

1929

90 j a a r

Roomboter Amandelkrans

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.

Moskovische Cake tulband

Wij staan nog eenmaal klaar om voor u
een smaakvolle kerst te verzorgen!
Koekkransjes U proeft het ambacht ...
Kerststol
Luxe kerstchocolade

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

2019

Schuimkransjes

Alles voor een brunch

WIJ ZIEN U GRAAG IN ONZE SFEERVOLLE WINKEL,
HOOGSTRAAT 32 IN MONTFOORT
Verheugd kunnen wij u melden dat Bakkerij Aelbers vanaf 3 januari onze winkel voortzet!

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

KUNST EXPO
IN
Ruimten
voor Geluk

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Open: zaterdags
van 10 tot 2.
IJsselveld 2,
3417 XH Montfoort

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Renske: “Als ik
het cadeau nu niet
aanpak, gaat het
weer aan me voorbij”

Uitnodiging
Welkom op de ALPHA CURSUS!
Ben je op zoek naar de zin van je leven
of wil je meer weten over het christelijke geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou!
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Na de maaltijd mag je luisteren naar een kort en
inspirerend verhaal over een van de onderwerpen
over het christelijke geloof.
De cursus is gratis en bestaat uit tien avonden
en een weekend.
In een informele omgeving ontmoet je leuke,
nieuwe mensen en is er alle ruimte om het gesprek
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Weet u iemand, of heeft u zelf belangstelling?
Kijk dan gerust op onze website: alpha-oudewater.nl

Of kom gerust lang op de INFORMATIEAVOND
15 januari 2020. Voel je welkom!

Om ‘t Wedde 5a | Montfoort | 0348-745545
www.wiegandbrussjuweliers.nl

Laatste dagen opheffingsuitverkoop
Wiegand Bruss Juweliers Montfoort
Extra openingstijden
Donderdag 19-12 open van 09.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 20-12 open van 09.30 tot 12.30 en 13.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 21-12 open van 09.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur
Maandag 23-12 open van 11.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 24-12 open van 09.30 tot 17.00 uur

Vanaf vrijdag 20 december

15% extra korting
op bijna alle afgeprijsde artikelen
Vanaf 2 januari kunt u voor goud-zilver- en horloge-reparaties terecht bij:
DA Wensing en Wensing, Keizerstraat 9, Montfoort.
Voor reparaties van hangklokken en pendules kunt u bellen naar:
Wiegand Bruss Juweliers, Wittevrouwenstraat 32, Utrecht: 030-2510909.

brood- en banketbakker

Jan van
Dommelen

Welkom
kel
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l
in de
!
van Montfoor t

Meld je aan voor een proefles
www.dansklubpromenade.nl
06-37610103
Vrijdag 27 december:

Tante Pietje Open Schaaktoernooi
Donkere wolken pakken zich samen boven het 18e
TPO schaaktoernooi. Ook het schaaktoernooi ontkomt
niet aan de gevolgen van de klimaatverandering.
Het regent afzeggingen en voor later op de avond
is zelfs code rood afgegeven. Door de verwoestende
combinatie van gestaag stijgende temperaturen
en een hoge humiditeit kunnen de resterende
grootmeesters voor extra overlast zorgen.
Het motto van dit jaar is:

baadt het niet dan schaakt het niet.

Aangezien we de tijd niet terug kunnen draaien,
starten we weer om 16.30 uur.
Om aandacht te vragen zullen de grootmeesters
dit jaar met windmolens spelen i.p.v. torens.
Een klimaatactivist van het eerste uur
zal zijn bekende aanklacht tegen de
klimaatverandering ten gehore brengen:
het dondert en het bliksemt en het regent meters.
Om een klimaatneutraal toernooi te houden zal er een
tsunami aan vegan hapjes worden geserveerd.
De verwachting is hoge druk dus parkeren in de vakken.
Het toernooi is vrij toegankelijk echter milieuactivisten,
gele hesjes, klompen en/of toeters zijn niet welkom.

Bestel uw heerlijkheden voor de
feestdagen gemakkelijk online op

www.janvandommelen.nl
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DANSCURSUS BEGINNERS

Plaats uw kerstbestelling vóór
20 december en ontvang een
tegoedbon voor 2 gratis
oliebollen voor 31 december.
Hoogstraat 38 - 3417 HD Montfoort
0348-471283
info@janvandommelen.nl

Nieuwjaarsconcert
Stadhuis Oudewater

Jan Kanis

Rhythm and Blues
Zaterdag 4 januari 2020 om 20.15 uur
Kaarten verkrijgbaar bij Coop Heijmans
en The Read Shop in Oudewater en via
www.podiumoudewater.nl
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Tweede plaats op NK
voor Stan van Vliet

De titel ging net aan zijn neus voorbij,
maar desondanks was Stan van Vliet
dolblij met de tweede plaats die hij
behaalde op de 3000 meter bij het
Nederlandse Kampioenschap voor
B-junioren. “Nadat ik mijn concurrent
Gert Wierda in een rechtsreeks duel
had verslagen dacht ik dat ik de
nationale titel had gewonnen”,
vertelde Stan van Vliet na zijn race.
Dat Colin Duivenvoorden onverwacht
met de titel aan de haal ging was in
eerste instantie dan ook even een
tegenvaller voor de Hekendorper.
Het gecombineerde toernooi voor A-,
B- en C-junioren werd op kunstijsbaan
De Meent in Alkmaar gehouden. ‘Het
ontbrak aan het gezellig sfeertje, dat
eigenlijk bij een NK hoort. Het voelde
eigenlijk maar als een gewoon wedstrijdje,’ verteld Stan na afloop. Ook de
wisselende omstandigheden op de baan
waren niet bepaald NK-waardig en

Jubileumtoernooi Luck Raeck (40 jaar)
Op 3 mei was het exact 40 jaar
geleden, dat de Montfoortse
badmintonvereniging Luck Raeck van
start ging. Op dinsdagavond
10 december werd dat op sportieve
wijze herdacht. Zowel jeugdleden als
senioren speelden een toernooi.
Voor de jeugdige leden werd dat
gedaan in de vorm van een Bingo
Badmintontoernooi waarbij de spelers
hun bingokaart vol spelen door de
shuttle over het net in negen hoepels te
deponeren. Een hele administratie die
de nodige prijzen opleverde. In totaal
21 jeugdleden deden mee aan dit
spelletje. Nog niet waren de prijzen
uitgezocht, of de senioren maakten hun
opwachting om op zeven velden de
dubbels te spelen. Ook oud-leden
maakten hun opwachting.
Waar de leden van Luck Raeck zich
hadden gehuld in het verenigingsblauw,
waren de oud-leden herkenbaar aan hun
kleurrijkere tenues. Al snel bleek dat zij
de slag nog te pakken hadden en ze
speelden alsof ze nooit we weg geweest
waren.

door Gerard van Hooff

Wie niet op het veld stond, had alle
gelegenheid oude kennissen te
ontmoeten en even bij te praten.
Liefst 45 deelnemers hadden zich
aangemeld en er was in de Bloklandhal
ruimte voor 7 x 4 spelers tegelijkertijd.
Tot ongeveer kwart voor tien werden er
met animo vijf rondes gespeeld en
aansluitend werden de prijzen uitgereikt
aan de winnaars van de vier categorieën.
Wethouder Herman van Wiggen kweet
zich van die taak.
Bij de oud-leden dames gingen de prijzen
naar Marijke van Beem (1e) en Thalyta
Mourik (2e). Bij de dames-leden ging de
eerste prijs naar Lily Stelling en de
tweede naar Anja Broekhuizen. Bij de
heren oud-leden won Marnix Keer voor
Dirk Bos. Marco van Galen werd eerste
bij de leden voor Rijk den Hartog.
Wethouder van Wiggen was niet met
lege handen gekomen.
Naast een speech met waarderende
woorden overhandigde hij een cheque
aan de jubilerende vereniging.

Wethouder Van Wiggen overhandigt
cheque aan voorzitter Clemens Peters.
Luck Raeck.zit sinds de ledenwerfactie
door middel van clinics aan de
basisscholen weer in de lift en telt liefst
27 jeugdleden. Bij de senioren spelen
42 leden en daarvan komen vier teams
uit in competitieverband.

zorgden in een aantal races voor een
ongelijke strijd. Stan: ‘De wind kwam
overal vandaan. Soms kreeg je een
windvlaag van opzij en dan kon je je
slag ook niet echt lekker afmaken.’
Van Duivenvoorden was de enige die
tijdens het NK een persoonlijk record
schaatste en de omstandigheden vielen
gedurende zijn race dus schijnbaar in
zijn voordeel uit. De schaatser van het
team RTC Zuidwest toonde echter al
eerder in absolute topvorm te verkeren,
want in de eerste wintermaanden verbeterde hij al zijn PR’s.
De komende periode richt Stan zich nu
op het NK Allround, dat begin februari
in Enschede wordt gehouden. Hij is
daar een van de absolute kanshebbers
voor een podiumplaats. Ter voorbereiding traint hij komende week met het
team van SkateUnited in het Duitse
Inzell.

Harry Akkermans verlaat
FC Oudewater eind seizoen
De trainer van de Fusieclub Oudewater, Harry Akkermans, heeft
aangegeven na afloop van het lopende seizoen afscheid te zullen
nemen van de club.
Akkermans is de eerste trainer van de
fusievereniging en begon in het seizoen
2016-2017. Tijdens het eerste seizoen
loodste hij de kersverse zaterdag
vierdeklasser naar de derde klasse en het
scheelde maar een haar of de tweede
klasse was gehaald. Vorig seizoen
speelde FCO in de Utrechtse derde
klasse in West 1. Teruggekeerd in West
2 kende de club een moeizame start en
bevindt Oudewater zich in de buurt van
de middenmoot.
De Rotterdamse trainer kijkt terug op
een fijne tijd bij de Oudewaterse
vereniging. “Het is een mooie en ook
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markante vereniging die midden in de
maatschappij staat. Ik zal de spelers, staf,
vrijwilligers en supporters gaan missen’,
aldus Akkermans, die er aan toevoegt dat
een vertrek na vier jaar een logische stap
is binnen het trainersgilde. Gijs Kautz,
bestuurslid technische zaken, beschrijft
Akkermans als een trainer die historie
schreef bij de Oudewaternaren.
Hij vertrouwt er op dat Harry en de
huidige selectie de reeks overwinningen
die is ingezet zullen voortzetten en toch
nog een positief eind aan het huidige
seizoen zal breien.

Linschotenloop vast in de
kalender én vast in het dorp
De Linschotenloop wordt voor de 42e keer gehouden. In 1978 is Nico Pauw
er mee begonnen als viering van het eerste lustrum van voetbalvereniging VVL.
Veertig edities heeft hij de loop georganiseerd. Door de jaren heen is de loop
gegroeid naar een evenement met een vaste plek in de planning van veel
hardlopers uit de wijde omgeving.
Vanaf nu heeft de Linschotenloop ook een vaste plek in de bestrating van
Linschoten. Er ligt nu een prachtige markeringssteen die verzorgd is door
sponsor TeBi. Nico Pauw en de allerjongste generatie VVL-ers zijn enthousiast
over de Linschotenloop hebben weer zin in de komende editie.

Lopik marathon

Na tien jaar stopt de stichting Lopik-Runners met de organisatie van de
Herfstloop. Tijdens de laatste editie op 17 oktober 2020 wordt er daarom nog
eens alles uit de kast gehaald en zal er naast de normale afstanden ook
éénmalig een marathon worden georganiseerd.
Altijd al eens een marathon willen lopen? Grijp dan nu je kans en pak je
loopschoenen… want een marathon in de Lopikerwaard is uniek.
Op 1 januari start de voorinschrijving voor de marathon via de website
‘herfstlooplopik’. Er is een gelimiteerd aantal van vijftig deelnemers dus wacht
niet te lang met inschrijven. De start en finish zal zoals alle jaren rondom de
brandweerkazerne liggen.

Jupiter Meisjes B1 kampioen
Afgelopen zaterdag zijn de meiden van MB1 van volleybalvereniging Jupiter uit
Oudewater kampioen geworden. Ze speelden tegen Jupiter MB2, de meiden
hebben het elkaar nog even lastig gemaakt maar met een 3-1 overwinning en
een volle tribune sleepten de meiden het kampioenschap binnen.
Het team is dun bezet dit seizoen, gelukkig konden ze vaak op versterking van Vera en
Chris rekenen. De meiden speelden in de 2e klasse en hebben bijna alle wedstrijden dik
gewonnen. Met gezellige trainingen gaan ze ook de tweede helft van het seizoen weer
strijden voor zoveel mogelijk punten.

Oprichter Nico Pauw met voorzitter
Ton van Klooster presenteren de
markeringssteen.

Dames Jupiter sluiten drukke week af met kerstgala
Afgelopen dinsdag startten de dames van
Jupiter vol goede moed tegen GO’97 uit
Geldermalsen. In de eerste set pakten de
dames de strijd goed op. De opstart was
even wat langzaam. Er was weinig druk op
de serve, wat maakte dat GO’97 in het spel
kon komen. Jupiter voorzag dat dit niet de
bedoeling kon zijn en herpakte hier goed.
De set werd gewonnen met 25-15.
Door deze sterke set, startte Jupiter de
tweede set met minder focus. GO’97
zorgde hier voor meer druk op Jupiter.
Zij konden niet herpakken en verloren hier
de set met 19-25. De derde set ging even
goed zo. Jupiter had hier wel meer
vechtlust te pakken dan in de tweede set.
Er werd sterker geserveerd en Jupiter
kwam zelfs even voor te staan, maar door
collectief verlies van de focus werd ook
deze set verloren met 22-25. In de vierde
set heeft Jupiter terug kunnen vechten en
de set weten te pakken met 25-22. Djouke
Deutekom was degene die hier vooral
belangrijk in is geweest. Djouke liet zien
scherp te zijn aan het net en bleef vooral
erg positief, wat een aantal wel uit hun
dipje getrokken heeft. Dit resulteerde in de
felbegeerde titel van ‘Meid van de
Wedstrijd’. Helaas heeft haar enthousiasme
de vijfde set niet kunnen redden en verloor
Jupiter de wedstrijd met 2-3.

Kerstgala
Boven van links naar rechts: Marion (trainer/coach), Leanne, Marith, Mila, Vera, Chris.
Onder: Simone, Isa, Vibeke, Merian.

Zaterdag 21 december stroomt het dorp
weer vol met een dikke 4000 hardlopers
en wandelaars. Pendelbussen rijden af en
aan om het dorp verkeers- en parkeerluw
te houden. Sporthal de Vaart en alle
kantines er omheen puilen dan weer uit.
Op het finishplein zijn foodtrucks en
spellen voor de kinderen.
Ruim driehonderd vrijwilligers, tientallen
sponsors en de gemeente Montfoort
maken dit ieder jaar weer mogelijk.
Het is voor iedereen de mooiste start van
de kerstperiode.
De inschrijvingen verlopen voorspoedig.
We verwelkomen in het bijzonder een
grote delegatie van deelnemers van
St. Antonius ziekenhuizen én een team
van burgemeesters en gemeenteambtenaren onder leiding van de
burgemeester van Montfoort
mevrouw Petra van Hartskamp.
Attentie: Inschrijven kan misschien
nog maar de limiet is vrijwel bereikt
bij de halve marathon en de 10,5km.
Check vlug de site:
www.linschotenloop.com.

Zaterdag trad Jupiter thuis aan tegen Vives
DS3. Al eerder werd er tegen de ploeg uit
IJsselstein gespeeld. Die wedstrijd werd

verloren met 2-3. Deze keer, en na de
wedstrijd van dinsdag, wilde Jupiter
natuurlijk laten zien wat het waard is door
Vives met verlies naar huis te sturen.
Sabine Slootweg was na blessure aan haar
rug weer verschenen in het veld, wat zorgde
voor stabiel spel en dus de setwinst voor
Jupiter met 26-24. Op focus en rust werd
deze eerste set binnengesleept.
In de tweede set gaf Sabine toch aan dat
haar rug nog niet goed voelde en verscheen

Marion van den Hoogen op haar plek.
Met verve. Haar scorende slag en rust in de
verdediging zorgde voor de nodige punten
en de titel ‘Meid van de Wedstrijd’.
Zij maakte hier daadwerkelijk verschil.
Set twee en drie werden beide gewonnen
met 25-22. In de vierde set was de focus
toch ver te zoeken en kwamen de dames
van Vives in hun spelletje. Jupiter kon de
wedstrijd niet keren en heeft dit moeten
bekopen met een set verlies.

De winst is ‘s avonds samen met de andere teams goed gevierd bij het kerstgala dat
georganiseerd werd door Jupiter Bruist, een commissie die de vereniging weer een
beetje op de kaart wil zetten.
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V O E T B A LW E E K E N D
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek speelden de laatste
wedstrijden voor de winterstop. Slechts enkele clubs komen
volgende week nog in actie, dan worden de eerder afgelaste
wedstrijden ingehaald.
Montfoort S.V.’19 leek bij Almkerk op een overwinning af te
stevenen. Na de 0-1 was het echter gedaan met de koopman en
won Almkerk alsnog met 2-1.
FC Oudewater moest op bezoek bij Be Fair. Een snelle 2-0
achterstand in het eerste half uur werd niet meer te boven
gekomen. Be Fair won uiteindelijk met 4-2.
WDS en Stolwijk maakten er in bar en boos weer een aantrekkelijk
kijkspel van met veel doelpunten. WDS kwam knap terug van een
1-4 achterstand. Het duel eindigde in een 4-4 gelijkspel.
Haastrecht had geen kind aan het bezoekende Moordrecht en
won met 5-0. Linschoten kon het niet bolwerken tegen koploper
SCH’44. Op eigen terrein werd er met 1-3 verloren.

Almkerk - Montfoort SV 2-1
Montfoort SV’19 ging op bezoek bij Almkerk dat een paar plaatsen lager
op de ranglijst stond. De kenners waren het er dan ook over eens dat er bij
Almkerk gewonnen kon en moest worden.
De mannen van Bart Schreuder begonnen sterk aan deze wedstrijd en speelden in de eerste
25 minuten goed voetbal. In de 15de minuut was daar dan ook de op dat moment verdiende
0-1. Darnell Spann kwam op de rechterkant goed door en gaf een afgemeten voorzet op
Denny van Loen die de bal snoeihard tegen de touwen kopte. De meegekomen supporters
gingen er in de harde wind maar eens goed voor staan, want dit kon weleens een ruime
overwinning gaan worden. Zij kwamen echter van een koude kermis thuis. Als bij de
Montfoortenaren iedereen zijn niveau haalt kan er van elke tegenstander in 1C gewonnen
worden, maar als er een paar spelers in het veld dit niveau niet halen kan er ook van
iedereen verloren worden. Het spel werd minder en minder en de benodigde agressie vloeide
meer en meer weg. Almkerk kreeg dan ook de overhand en legde meer power in de duels.
Door slap verdedigen resulteerde dit dan ook in de 35ste minuut in de 1-1.
Almkerk bleef aanzetten en ging nog voor rust op zoek naar de 2-1, deze viel niet waardoor
in de rust de puntjes op de i gezet konden worden, maar na rust een zelfde beeld waarin
Almkerk tot het gaatje ging. In de 70ste minuut viel daar dan ook de verdiende 2-1 en moest
Montfoort SV’19 knokken voor een punt. Wat er ook geprobeerd werd, er vielen weinig
kansen te noteren en bleef de 2-1 op het scorebord staan. Montfoort SV’19 zakt door deze
verlies partij naar een 7de plaats op de ranglijst en zal na de winterstop sterk terug proberen
te komen om de subtop aan te vallen.
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Puntendeling in bar en boos weer
WDS - Stolwijk 4-4

door Gerard van Hooff

Slechts één doelpunt werd gescoord
tegen de wind in. Het betrof de
vierde goal van Stolwijk die viel
nadat de thuisclub door een doelpunt
van Miquel van de Zouw enige moed
geput had op een beter resultaat en
van een uitzichtloze 0-3 achterstand
op 1-3 was gekomen.
Het 4e doelpunt van de bezoekers was
een uiterst curieuze aangelegenheid.
Menno Verkade verzond een
afstandsschot dat over het doel van
Dylan Griffioen leek te vliegen.
Plotseling echter kreeg een windvlaag
vat op het leder en viel de bal als een
steen pal achter de doellijn; 1-4 (67e
min). Met nog een kwart wedstrijd
voor de boeg leek het doek definitief
gevallen voor de thuisploeg die in de
eerste helft liefst driemaal een treffer
had moeten incasseren.
Daarvoor waren de elementen deels
verantwoordelijk.

Bar en boos

Naast de tweeëntwintig acteurs waagde
zich nauwelijks iemand langs de zijlijn
en slecht zelden durfde een supporter
zich aan de wind en de regen bloot
te stellen. Slechts in de luwte van de
kantine stonden enkele waaghalzen die
bij een opklarinkje het hek opzochten.
De drie Stolwijkse doelpunten kwamen
op naam van Nick Teeuwen die met
enige hulp van de doelman een voorzet
vanaf de linkerflank over de lijn werkte
(22e min), opnieuw Teeuwen die de
verste hoek als doelwit koos (30e

min) en van Menno Verkade die een
afstandsschot gedragen door de wind in
de hoek rechts van doelman Griffioen
zag verdwijnen (39e min). Door het veld
breed te houden wisten de roodzwarten
ruimte te creëren voor hun acties en
oogde de Driebrugse defensie bij vlagen
als een ‘gatenkaas’, alle pogingen van
aanvoerder Lodder ten spijt.
Slechts sporadisch wist de thuisploeg
in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied te geraken. De lange bal
die gespeeld werd kon Stoppelenburg
c.s. niet verontrusten. Naast een kopbal
van verdediger Nick van der Steen en
wanhoopspogingen van Van der Zouw
en Van der Stigchel viel er in aanvallende zin niets te noteren.

binnen 5 minuten deed WDS weer
mee door een doelpunt van Sven de
Koning die in de rebound toesloeg;
2-4 (72e min). De hectiek nam
zienderogen toe en de duels werden
pittiger. Scheisdrechter Merkestein
hield de zaak echter goed in de hand
en had aan twee gele kaarten -Van Eyk
(Stolwijk) en Omta (WDS)- voldoende.
De wedstrijd kon nog alle kanten op en
dat werd in de 81e minuut bewaarheid
door de tweede Driebrugse invaller
Steven Verlaan die een vrije trap met
de zijkant van de pantoffel zodanig
beroerde dat de 3-4 een feit was.

Apotheose

Voor de wind

Even waren het weer de Stolwijkers die
het heft in handen namen en de aanval
de beste verdediging wilden laten
zijn. Twee hoekschoppen sleepten ze
hiermee binnen in een fase waarin
Omta zijn tweede gele kaart ontliep.
Toen was het tijd voor de apotheose.
De klok op de Wierickeweide stond al
vier minuten stil op 90 minuten, toen
WDS nog een vrije trap kreeg toebedeeld. Het werd ondanks de spanning
een ‘ingestudeerde (?) versie’ die via
het hoofd van aanvoerder Jos Lodder
de paal raakte en via doelman Martin
Angenent over de doellijn verdween;
4-4. Tijd om het adrenaline-overschot
bot te vieren met enig geduw, getrek
en gemep. Het paste in de geest van
de wedstrijd en leverde nauwelijks
verwondering op.

een vrije trap van Danny de Bruijn niet
goed. Youngster Sem de Bruijn was er als
de kippen bij om de 2-0 tegen de touwen te
werken. Vervolgens kreeg Haastrecht nog
een hand vol kansen om de score voor de
rust veel ruimer te maken. Vooral Stephan
Bakker had het vizier in die fase niet op
scherp staan.
Na de thee kwam Haastrecht op 3-0.
Een corner van Bjorn van Leeuwen
belandde op het hoofd van Danny de Bruijn
en verdween duidelijk achter de lijn.
De onpartijdige liet echter doorspelen.
In de rebound was het Jason Wolff die

alsnog voor gerechtigheid zorgde en met
het hoofd de 3-0 liet aantekenen. De 4-0
kwam op naam van Bjorn van Leeuwen die
zijn vrije trap via een Moordrecht speler in
het doel zag belanden. Een afstandsschot
van Sem de Bruijn teisterde de lat en
kansen voor Robbert Dongelmans,
Stephan Bakker, Romeo Rietveld en Kelvin
de Boer troffen geen doel. Na 68 minuten
werden Bos en De Bruijn vervangen door
Kelvin de Boer en Damiaan Pinkse.
Uiteindelijk was het Stephan Bakker die de
5-0 einduitslag op het bord wist te zetten.

Het speelveld na de rust werd al snel
hetzelfde als voor de thee. Nu waren
het de WDS’ers die het windvoordeel
konden uitbuiten. Supporters in de
buurt van de tassenberging smeekten
om afstandsschoten, maar die keuze
werd vooralsnog niet gemaakt. Met een
stiftje verschalkte Miquel van der Zouw
in de 56e minuut doelman Angenent
en voelden de doorweekte spelers dat
‘alles weer mogelijk was’. Van der Steen
zag zijn voorzet onaangeroerd door het
Stolwijkse doelgebied vliegen, Van der
Zouw’s gehaaste schot werd gered ten
koste van een hoekschop en Jesse
Loenen maakte zijn entree voor Elwin
van der Stigchel. De 1-4 van Verkade
leek aansluitend de genadeklap, maar

Be Fair - Oudewater 4 - 2
Gegeseld door wind en regen knokte de Oudewaterse ploeg een uur
lang voor een goed resultaat. Een uur lang, want het eerste half uur
was duidelijk voor de Waddinxveners die binnen een stief kwartiertje
met 2-0 voorstonden. Hierna waren de Oudewaternaren veruit de
betere ploeg. Opvallend veel glijpartijen, inherent aan het gladde
veld, waren regelmatig de oorzaak van vreemde en gevaarlijke
situaties. De wind bracht soms de bal daar waar niemand hem eigenlijk wilde.
Met een fraai lobje zorgde aanvaller Martijn Kok in de 8ste minuut voor de 1-0,
goed gebruikmakend van een grote fout in de Oudewaterse defensie.
Balverlies was in die beginfase een beetje het credo van de Oudewaterse elf.
Ze lieten zich af en toe wel erg snel van de bal afzetten. Niet zo heel lang daarna
kregen de Oudewaternaren weer het deksel op de neus; 2-0 door Rens Blok.
Een terecht verdiende voorsprong. Toen het eerste half uur er zo ongeveer opzat,
bracht de trainer een andere verdediger in het veld. Het leek ook daadwerkelijk te
werken want binnen vijf minuten tekende Laurens de Vor voor de eerste
Oudewaterse treffer.
Bij een vrije trap, genomen door Simon la Lau, ging de Waddinxveense doelman
Rick van Hattum behoorlijk in de fout en De Vor was er als de kippen bij om de
2-1 tegen de touwen te werken (33ste min.). Venhof ‘s inzet, na een goede onderschepping, op het doel van Van Hattum was net wat te zacht om kwaad te stichten.
Vele pogingen tot het scoren van de gelijkmaker strandden in een te vroeg stadium.
Zo werd een schot van Ivo Anbergen geblokt door een Be Fair-been, zeilde een
poging van Bart Griffioen voor het doel weg en mikte Wouter van Sprundel te hoog
en te ver naast het doel van Van Hattum. Be Fair was tot dan toe slechts
sporadisch op de Oudewaterse helft van het veld te vinden. maar als dat gebeurde
was het ook gelijk gevaarlijk. Stefan Rijnsdam miste een ‘glijkans’ vlak voor het
Oudewaterse doel na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Zijn maatje Kok
deed het daarna wel beter, door gestuntel achter in de defensie van FCO
koelbloedig af te straffen, het door iedereen verwachte doelpunt viel dus wel maar
aan de overzijde van het veld; 3-1. In de voorlaatste minuut tekende invaller
Tim Goes voor de 3-2, nadat hij zijn eerste poging hiertoe te niet zag gaan.
Het doelpunt van Leslie van den Berg meteen daarna was slechts bedoeld om de
Oudewaterse pech er nog eens extra in te wrijven; 4-2 (90ste min.).
Het was uiteindelijk een wedstrijd met veel strijd en weinig fraai voetbal

VV Haastrecht Moordrecht 5-0
Het met vele blessures
kampende Haastrecht begon
de wedstrijd tegen
Moordrecht met twee
spelers van JO19, Tygo Bos en Sem de
Bruijn, op het middenveld. Na
22 seconden kwam Haastrecht op een 1-0
voorsprong toen Stephan Bakker een
fraaie steekbal van Sem de Bruijn wist af
te werken. Zeven minuten later stond het
al 2-0. De Moordrecht doelman verwerkte

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Linschoten - SCH’44 1-3
Ook Linschoten wist de zegereeks van de nieuwkomers uit
Harmelen niet te verstoren. SCH’44 gaat de winterstop in met het
maximaal haalbare aantal competitiepunten; 36 uit 12. Bij het
rustsignaal was de stand nog gelijk. De score was geopend door
Vincent van Eijk, maar door een treffer van Hugo Peters kwamen
de pupillen van Dijksterhuis langszij.
Na de hervatting wisten de Linschotenaren de schade te beperken tot twee
doelpunten. De Langen en Van der Plank waren hiervoor verantwoordelijk; 1-3.
Met slechts 8 punten uit 10 wedstrijden staat Linschoten derde van onderen.
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Ga aan de slag
als bezorger in
Haastrecht

• • ‘s Ochtends voor 07.00 uur een uurtje o.a. AD,
de Volkskrant en Trouw bezorgen, zaterdags voor 08.00 uur

www.bertus-service.nl

Wij zijn per direct
op zoek naar een
fulltime medewerker

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

ANTIEK

Grenen& India-meubelen

Voor de bediening
met doorgroeimogelijkheden
tot leidinggevende.

BROCANTE

Is gastvrijheid jouw motto en sta je te popelen
gasten een ﬁjne ervaring bij ons te bezorgen
dan is Hex by Paul & Inge op zoek naar jou!

• • Gratis de krant lezen

en nog veel meer…

Interesse? krantenbezorgen.nl

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Nieuwsgierig wat wij je te bieden hebben?
Loop gezellig binnen of mail je motivatie
en cv naar hexoudewater@gmail.com

• • Verdienste ca. € 300,- per vier weken*
• • Startpremie € 200,-, na drie maanden goed bezorgen

*minimumleeftijd 15 jaar, afh. vd wijkgrootte

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

www.vlistbrocante.com

HEX BY PAUL & INGE

Markt Oostzijde 14
3421 AE Oudewater

06-83898441
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Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Waar en wanneer rijdt

de buurtbus?

Word buurtbuschauffeur!

Als buurtbuschauffeur verzorg je
personenvervoer op buurtbuslijn
505 Woerden – IJsselstein v.v. en
lijn 504 IJsselstein – Montfoort
v.v. De buurtbus verbindt
deze plaatsen in een uurdienst
langs Papekop, Oudewater,
Polsbroekerdam,
Polsbroek,
Schoonhoven, Cabauw, Lopik,
Uitweg, Lopikerkapel, IJsselstein,

Benschop en Montfoort. De
vereniging rijdt van maandag tot
en met vrijdag van 07.00 uur tot
20.00 uur en op zaterdag van
08.00 uur tot 19.00 uur.

Iets voor jou?

Zit je graag achter het stuur, ben je gastvrij, een sociaal persoon en lijkt het je leuk om met een groep
enthousiaste vrijwilligers het personenvervoer te verzorgen voor inwoners uit je eigen woonomgeving?
Dan zoeken wij jou (m/v) voor onze buurtbuslijn 504/505 Woerden-IJsselstein-Montfoort v.v.

“Leuke klus voor iedereen die iets
voor een ander wil doen”
Michiel rijdt als vrijwilliger op
de buurtbus en hij is enthousiast over de vrijwilligersfunctie.
“Het is leuk om met een club
mensen in een vereniging iets
te betekenen voor de gemeenschap. Met elkaar houden we
met de buurtbus de buurt bereikbaar. Wij rijden diensten
van 3,5 à 4 uur die in goed

overleg ingepland worden. Je
rijdt dus niet de hele dag door.
De passagiers waarderen onze
inzet en de route en omgeving
zijn alle jaargetijden mooi. Ook
is de sfeer binnen de vereniging
goed. Regelmatig worden er
buiten de diensten gezellige activiteiten georganiseerd”.

De buurtbusvereniging werkt
zelfstandig met Syntus Utrecht
(een service van Keolis Nederland) als opdrachtgever met
een bestuur bestaande uit een
voorzitter, penningmeester en
secretaris. Daarnaast zijn er een
bestuurslid Planning en een bestuurslid Mobiliteit (coördineert
alles op het gebied van rijden).

Ben je sociaal vaardig, één dagdeel per week beschikbaar en in
het bezit van een geldig rijbewijs
B? Of wil je nog meer weten?
Kijk op de website
www.syntusutrecht.nl/buurtbus
en meld je via het contactformulier direct aan, of neem
per email contact op met
secretaris@buurtbuswij505.nl.

Nog meer weten?
Kijk op onze website: www.syntusutrecht.nl/buurtbus
en meld je via het contactformulier direct aan.

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

w w w. p m a r ku s . n l

Wij van Welkoop Haastrecht
wensen u een beestachtige kerst
en een groeizaam nieuwjaar!

Haastrecht

Provincialeweg Oost 34a
0182-502597

www.welkoop.nl

