
HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

IN DIT NUMMER

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD
’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

NR. 3372 - DINSDAG 5 MAART 2019
pag.  2: Evenementenkalender Maart
pag.  4: Artozona met Hemel op Stelten
pag.  6: INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
pag. 10: GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
pag. 12: Drie powervrouwen uit Montfoort
pag. 13: Boerenkaas van Van Eijk gecertificeerd
pag. 15: Vrienden van Sint Carolus jaarconcert

Bene� etoptreden Vlister Zangers 
een groot succes
Het benefi etoptreden van de Vlister Zangers heeft op zaterdag een bedrag 
van 722 euro opgebracht. Dit komt ten goede aan de stichting Kinderen 
Kankervrij (KIKA).
Koos Steenbergen, woordvoerder van het koor vertelde dat zij naast de vele 
optredens op feesten, festivals en jubilea ook eens een keer een benefi etconcert 
wilden geven voor een goed doel. Zo kwamen ze uit om dit te doen voor KIKA.

Elke maandagavond wordt er in de 
Grote Haven in Haastrecht gerepeteerd. 
Toen exploitant Han van Diemen van 
dit optreden hoorde, sprong hij hier op 
in en stelde spontaan zijn zaal voor dit 
goede doel beschikbaar.
Het publiek was enthousiast en genoot 
van de bekende zeemansliederen van de 

Vlister Zangers. Er werd vaak 
meegezongen en op het laatst werd er 
zelfs een polonaise gelopen.
De toegang was gratis en met een 
donatie in een collectebus kon men dit 
goede doel steunen.
Het was een gezellige middag met een 
mooi resultaat.

Dweilen door Montfoort
Van sleuteloverdracht, gezinscarnaval tot optocht
KNOPENGEIN - “Het stemt me ook altijd wel een beetje droevig de stad een 
week uit handen te moeten geven”, aldus burgemeester van Montfoort, 
Petra van Hartskamp bij de sleuteloverdracht afgelopen vrijdag.
Prins Carnaval Ruben l’Homme de la Lune nam de sleutel met plezier in 
ontvangst. Montfoort is deze hele week Knopengein.

Carnaval in Uivergein

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 9

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

Een fenomenaal mooi en gezellig 
Carnavalsfeest in De Wulverhorst 
(zuster Joyce zocht op 't allerlaatste 
moment nog een verpleegstersjurk, 
en de rolstoelen denderden mee 
in de polonaise, mooier dan 
Wil van der Heiden het op feestboek 
allemaal vastgelegd heeft is niet 
mogelijk) was vrijdagavond het begin 
van drie dolle dagen.
Wethouder Duindam mocht dit jaar de 
sleutel overhandigen en deed dat met 
veel bravour. Zaterdag deed het weer 
nog gezellig mee, en was de belang-

zondagochtend de Franciscuskerk tijdens 
de carnavalsmis op zijn grondvesten. 
Het weer zat zondag een beetje tegen, 
maar dat weerhield er maar weinigen 
van om de optocht in Montfoort te gaan 
bekijken en er nog een fi jne avond in de 
verschillende leutbunkers aan vast te 
knopen.

stelling voor de optocht ronduit 
verpletterend: op de markt was er 
letterlijk geen doorkomen aan, en op 
sommige plekken liep je tot je kuiten 
diep door de plastic bierglazen en 
fl ügelfl acons. Een meesterlijk en typisch 
Oudewaters bierfeest zonder een 
onvertogen woord. De wagen in de 
optocht waar het meeste werk in 
gestoken was, was een enorm houten 
paard van Troje met een verschrikkelijk 
gezellige groep jonge mensen rondom, 
op, aan, bij en in het paard. Na een 
oergezellig feest in De Klepper daverde 

Ons uitgebreide verslag
over het carnaval in 

UIVERGEIN en KNOPENGEIN 
vindt u op pagina 8 en 9

minstens drie dagen per week carnaval 
viert. “Het is me met de paplepel 
ingegoten”, lacht ze. Het gezinscarnaval 
vindt ze erg gezellig. “Mijn dochter is nu 
vier jaar. Nu kan het, dacht ik.” 
Maandag is ze er ook weer bij, geeft ze 
aan, want daar neemt ze speciaal vrij 
voor. “En zondag ben ik natuurlijk bij de 
optocht.”
Aan de optocht op zondag, die één 
van de grootste is in de omgeving, 
doen doorgaans zo’n zeventig 
praalwagens mee, waaronder ook 
wagens uit Uivergein (Oudewater) en 
Kwakbollenpoel (Harmelen). Ondanks 
het koude, regen- achtige weer, is het 
ook dit jaar weer druk langs de route. 
Duizenden mensen komen af op de 
optocht, die volgens velen de mooiste is 
van de regio. Sommigen komen er voor 
uit Woerden fi etsen, anderen komen uit 
Uivergein, maar het grootste gedeelte 
van carnavalvierders in Knopengein komt 
daadwerkelijk uit Knopengein, zo leert een 
kleine rondgang onder de toeschouwers.
Beveiliger Dylan die vanwege privacy 
wetgeving niet op de foto mag, komt uit 
Wijk bij Duurstede. Normaal gesproken 
staat hij zelf altijd op zo’n kar, geeft hij 
aan, maar sinds hij beveiliger is, let hij op 
andere dingen. “Je kijkt gewoon net wat 
anders.” Dat geldt helemaal nu hij aan 
het werk is. “Normaal gesproken, sta ik 
altijd op een kar en help ik mee bij het 
bouwen van een eigen kar bij ons in het 
dorp.” 

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

Zowel de prins als prinses, dit jaar 
Daniëlle la Paillette de Fête Parfait, 
verklaarden plechtig alle dagen van de 
week hun plicht te doen en carnaval te 
vieren, waarbij prinses Daniëlle wel 
nu en dan een sinasje eiste van haar 
raadsvrouwen. Na offi cieuze plicht-
plegingen vertrekt de hele stoet richting 
de ‘Leutbunker’ in de Heeren van 
Montfoort, alwaar de prins een test moest 
afl eggen om binnen te kunnen gaan. 
De ‘Leutbunker’ is voor de rest van het 
carnaval een centraal punt, waar de prins 
en prinses en hun gevolg zich kunnen 
terugtrekken. Daarnaast zijn er activiteiten 
in onder andere Café De Plaats, Bolle 
Harry, op de scholen en bij de RK kerk.

Gratis limonade
Op het gezinscarnaval, dat zaterdag 
voor de vierde keer plaatsvond, kwamen 
tientallen mensen af. “Dat is al meer dan 
in het begin, vier jaar geleden. Toen was 
het echt een handjevol”, aldus een 
carnavalvierder, die hier nu ook met de 
kids is voor de vierde keer.
Kinderen springen enthousiast op het 
springkussen, dat ze aan alle kanten 
omver proberen te trekken. Ondertussen 
genieten de ouders van een biertje. 
Voor de kinderen is gratis limonade, en 
aan het einde van de middag staan er 
patat met snacks op tafel. “Genieten!”, 
vindt een moeder, die net aan de hand 
wordt meegetrokken door haar kind.
Voor Judith Oostendorp is het de eerste 
keer dat ze naar het gezinscarnaval gaat 
in de ‘Leutbunker’. Ze betitelt zichelf als 
die-hard carnavalvierder, die elk jaar 

MONTFOOR

Zwemseizoen 2019

Opening: vrijdag 26 april om 12.00 uur

 zaterdag 27 april Koningsdag gesloten

 zaterdag 4 mei Badeendenrace om 12.00 uur

Sluiting:	 zaterdag	14	se
ptember	om	17.30	uur

e 10 voorverkoopkorting

per	abonne
ment

als	u	bestel
t	vóór	1	apr

il!

 Aanmelden	 Afhalen

	 zwemlessen	 voorverkoopabo
nnementen

 Woensdag 17 april AntOniushOf Montfoort

 19.00 - 19.30 uur aanmelden Diploma A

 19.30 - 20.00 uur aanmelden Diploma B-C-ZV1-2-3

 20.00 - 21.30 uur afhalen voorverkoopabonnementen

Godfried van Rhenenlaan 55

3417 AM Montfoort

0348-471577

info@knopenbad.nl

www.knopenbad.n
l

   www.twitter.com/

knopenbad

   www.facebook.com/

knopenbad

+

foto
Pim Ras

Bijlage: 

Knopenbadkrant
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

GEMEENTE MONTFOORT
KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Nancy Zwaal, 06-53366397
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Elly van der Neut, 0348-471511
Sport
Herman van Heusden, 06-10262519

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Maart

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

        DONDERDAG

14 Ledenavond Vrouwen van Nu over ‘exotische 
muziekinstrumenten’. 
Voor leden en belangstellenden vanaf 20.00 uur 
in het Zalencentrum, Westsingel 2. 
De heer Hans Blokland uit Barendrecht spreekt over 
zijn verzameling van de meest exotische 
muziekinstrumenten, waarvan hij er een twintigtal 
meeneemt. Hij zingt daarbij liedjes die horen bij de 
instrumenten en de landen waar ze vandaan komen. OUDEWATER

VRIJDAG

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

 -  Rikken in verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’. 
Aanvang 20.00 uur. HAASTRECHT

ZATERDAG

16 Het Alphens Kozakkenkoor zingt.
Vanaf 20.00 tot 22.00 uur bij Cultureel Montfoort, 
Pastoor Spaanplein.
Het koor zingt Russisch-orthodoxe muziek en 
romantische en vrolijke Kozakkenliederen.
Kaarten: www.cultureelmontfoort.nl MONTFOORT

 -  Sjaak Bral: Seks met Sjaak. Vanaf 20.15 uur in 
Theater Concordia*. Seks is het lekkerste dat er is. 
Als ze ooit iets uitvinden dat lekkerder is… blijf ik het 
er gewoon bij doen, aldus Sjaak Bral. Helaas worden 
de verworven seksuele vrijheden uit de jaren zestig 
en zeventig klakkeloos ingeleverd. De seksuele 
revolutie ligt in een spagaat. Dit zorgt voor vreemde 
capriolen in de slaapkamer. Een cabaretvoorstelling 
die voelt als één groot hoogtepunt. > 12 jaar HAASTRECHT

 -  vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
Toneelvereniging Artozona speelt ‘Hemel op Stelten’. 
Vanaf 20.00 uur in de Klepper. OUDEWATER

WOENSDAG

20 Aanschuifdiner in De Grote Haven.
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. 
Opgeven voor maandag 18 maart bij Han van Diemen, 
tel. 0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

DONDERDAG

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

VRIJDAG

22 en zaterdag 23 - Landelijke Opschoondag.
Samen maken we onze buurt zwerfvuilvrij. 
Wil je ook helpen? Er zijn verschillende startpunten in 
de kernen van de Krimpenerwaard. We starten op 
beide dagen om 13.00 uur. Voor meer informatie over 
o.a. de startpunten in je woonplaats mail je naar 
Simone Abel, info@abeloffice.nl HAASTRECHT/

VLIST

 -  Ierse avond met live muziek. Vanaf 20.15 uur in 
Theater Concordia*. Samen met De Haastrechtse 
Kring organiseert Theater Concordia een gezellige 
avond met Ierse muziek en Ierse hapjes. HAASTRECHT

 -  Klaverjassen bij FC Oudewater. 
In het clubhuis, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

ZATERDAG

23 Passieconcert van ROV Psallite Deo! 
Vanaf 20.00 uur in Grote of Sint Michaëlskerk. 
Oratoriumvereniging Psallite Deo laat u genieten van 
het indrukwekkende muziekstuk Olivet to Calvary 
van J.H. Maunder. De bekende stadsorganist 
Gerben Mourik begeleidt op het monumentale orgel! 
Voor meer informatie en kaarten: www.psallitedeo.nl 
of 078-6104945. OUDEWATER

WOENSDAG

27 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie of thee. 
Opgeven en afmelden vóór woensdag 20 maart 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

DONDERDAG

28 Lezingavond en jaarvergadering Geschiedkundige 
Vereniging. Vanaf 20.00 uur in Stadhuis Oudewater, 
ingang Kapellestraat. De lezing ‘Streektaal of dialect’ 
wordt gehouden door de heer Ton den Boon, 
hoofdredacteur van het van Dale Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal. 
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden 2,50. OUDEWATER

 -  Filmavond BYOS: La La Land. Vanaf 20.15 uur in 
Filmtheater Concordia*. Bring Your Own Seat (BYOS) 
om te genieten van het verhaal van Sebastian en Mia. 
Zij komen nader tot elkaar dankzij een 
gemeenschappelijk verlangen om datgene te doen 
waar ze van houden. Maar wanneer het succes op de 
loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele 
keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zet en 
waarbij hun gekoesterde dromen verscheurd dreigen 
te worden. HAASTRECHT

VRIJDAG

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

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

 -  Klaverjassen bij Pinkeltje. 
In sporthal De Noort Syde, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 10: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Kand. A.J.R. Treur

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 10: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT
‘T KRUISPUNT
Za  9: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 10: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 10: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. J. Blom
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 10: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Wo 6: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker
Zo 10: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 10: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 10: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Wo 6: 19.00 uur Aswoensdag
Zo 10: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 10: 10.00 uur Gabor Locht

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 10: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. G.C. Bergshoeff

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 15 februari 2019
LOEK Cornelis Lenn
zoon van Kees en Carola van Dijk
broertje van Bram en Siem
Iepenhout 12
3991 PR Houten
Op donderdag 21 februari 2019
MICK Willem Johan
zoon van Jeroen en Nienke de Jong
broertje van Maas
Julianalaan 113
2851 XJ Haastrecht
Op dinsdag 26 februari 2019
MARIT Janne
dochter van Gerco en Laura Verweij
G.J. van der Veenstraat 27
3421 CA Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN
Miniconcert ‘Hope’
in Waarder
Op zaterdagavond 9 maart is er vanaf 
20.00 uur een ‘Hope’-mini-concert 
door Jonathan Nuijten samen met 
Marjolijn Schipper in de PKN Geref.
kerk, Dorp 24, Waarder.
Deze avond staat in het teken van verlies, 
heimwee, troost en liefde. Iedereen 
maakt het mee in zijn leven. Een dierbare 
verliezen. Of het nu een opa of oma, in 
de vriendenkring of een partner is.
Jonathan is solozanger bij gospelkoor 
Joy uit Zeewolde. 
Op 19 juli 2010 kreeg Jonathan zijn 
vrouw de diagnose leverkanker. Na een 
kort ziekbed van twee maanden stond hij 
er met vier kinderen alleen voor. 
Zijn wens was een cd te maken met songs 
die zijn vrouw mooi vond, en waar hij 
kracht en troost uit heeft mogen halen. 
‘Hope’ is de titel van de cd en staat voor 
‘HoldOn Pain Ends’.
Met dit miniconcert neemt hij u mee 
langs verschillende fasen in het proces 
dat hij samen met de mensen om hem 
heen heeft doorgemaakt. De songs zijn 
uitgezocht op de boodschappen die er in 
verwerkt zijn. U bent allen van harte 
uitgenodigd om deze avond kosteloos bij 
te wonen.

Gratis bloeddrukmetingen
Op woensdag 6 maart kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen 
bij de Vierstroom Thuiszorgwinkel 
in Gouda voor een gratis 
bloeddrukmeting.
Een afspraak maken is niet nodig. 
De bloeddruk wordt gemeten met een 
automatische bloeddrukmeter. 
De medewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan contact 
opgenomen worden met een huisarts. 
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom is 
gevestigd aan de Bodegraafsestraatweg 3, 
2805 GK te Gouda.

Iedere tweede dinsdag van de maand organiseert de Oudewaterse Vrouwen 
Samen voor alle vrouwen van Ou  dewater en omstreken een inspirerende, 
ontspannende of creatieve avond in het Cultuurhuis, Kluwen 1 te Oudewater.

Line Dance voor vrouwen
Op dinsdag 12 maart kan je vanaf 19.45 uur meedoen met (of kijken naar) Line Dance! 
Doe gezellig mee en wees welkom! Onder het genot van een hapje en een drankje 
wordt het seizoen afgesloten. De kosten bedragen 10 euro. Dit is inclusief koffi e/
thee/drankje. Info en aanmelden kan via oudewatersevrouwensamen@gmail.com

Internationale 
Vrouwendag 
bij de Vrouwen 
van Nu Regio 5
Vrouwen van Nu Krimpenerwaard en 
Oudewater, met samen 800 leden, 
organiseert op vrijdag 8 maart voor 
de leden en andere geïnteresseerden 
een Internationale Vrouwendag 2019 
in zalencentrum de Waard te 
Bergambacht.
Deze dag zal in het teken staan van 
bewegen, gezondheid en muziek en er 
vindt een verkiezing van ‘dé Verschil-
maker’ plaats.
Cardioloog Janneke Wittekoek van het 
HeartLifeTeam zal een lezing houden 
over hartproblemen bij vrouwen. 
Het blijkt dat hartklachten bij vrouwen 
zich anders uiten dan bij mannen. 
Ook zijn er verschillen in de behandeling.
Ineke van Vliet wijst ons er op hoe 
belangrijk bewegen is. Zij is beweegcoach 
van de gemeente Krimpenerwaard en 
ook bekend van Nederland in Beweging.
In de middag is er een muzikaal optreden 
van de Tissues, een smartlappenkoor uit 
de Meern

Dé Verschilmaker
Als primeur wordt er op deze dag een, 
uiteraard vrouwelijke ‘Verschilmaker’ 
gekozen. Uit een mooi aantal bijzondere 
vrouwen zijn er drie genomineerd. Op de 
dag zelf wordt uit de genomineerden
‘dé Verschilmaker’ gekozen.
Mocht u interesse hebben om deze 
Internationale Vrouwendag met ons 
mee te vieren neem dan contact op met 
Ineke Bode, tel. 06-29333358

Kloosterconcert met het 
Filomena Women’s Choir
De Haastrechtse Kring en Podium Oudewater organiseren ook dit jaar weer 
gezamenlijk het Kloosterconcert en wel op zondag 10 maart vanaf 15.00 uur
in de St. Gabriëlkerk van het Passionistenklooster te Haastrecht.

Dit jaar is gekozen voor het Filomena 
Women’s Choir o.l.v. Drew Santini 
David Schlaffke, orgel & piano.
De Canadese zanger/dirigent Drew 
Santini droomde al langer van een 
amateur projectkoor met vrouwen die 
op hoog niveau kunnen zingen en 
musiceren. In het voorjaar van 2018 
lukte het hem een goede (én gezellige) 
groep zangeressen uit Den Haag en 
omstreken bij elkaar te krijgen. Stuk voor 
stuk zangeressen met jarenlange ervaring 
in koor- en solozang en zangtechniek 
Met het concert duikt Filomena in de 
19e eeuw en onderzoekt het een aantal 
pareltjes uit de klassieke koormuziek van 
die eeuw, speciaal geschreven voor 
vrouwenkoor. Centraal staan Drei 
geistliche Chöre van Johannes Brahms, 
Drei Motetten van Felix Mendelssohn 
Bartholdi en Ständchen van Schubert. 
Naast andere werken van Brahms 
(Ave Maria) en Mendelssohn (O beate et 
benedicta, Lift thine eyes) klinkt er ook 
muziek van Joseph Rheinberger (Salve 

Regina) en drie Romanzen für 
Frauenstimmen van Robert Schumann.
Na afl oop van het concert is er een 
gezellige nabeschouwing met een drankje 
en een hapje in d’Oude Refter van het 
Klooster.
Kaartverkoop en meer informatie 
via www.haastrechtsekring.nl en 
www.cultuur-oudewater.nl of in 
Haastrecht bij Diny van Velzen, 
Van der Voet, Kleine Haven 1, 
Haastrecht en in Oudewater bij 
The Read Shop en bij de EMTÉ.
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IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

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

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

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

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

Mark Luuring 
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143  M 06-22971402

Dit voorjaar het buitenschilderwerk 
van uw woning regelen?

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!
Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via 

MARK.SCHILDER@PLANET.NL
Wij zorgen voor vakschilders en de beste garantie.

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar

en hoofdzakelijk particulier bewoond
• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

112 m2 droge 
opslagruimte

te huur tegen lage prijs

06 - 22490209

“Het is goed zo…”

In de leeftijd van 56 jaar is na een periode 
van afnemende gezondheid overleden 
mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Wen Steenbergen
In liefde en dankbaarheid 

nemen wij afscheid van hem.

 Oudewater: Moeder Steenbergen - van Engelen
  Vader Steenbergen † 
 Papekop: Ria en Cees 
 Montfoort:  Theo en Sjaan 
 Harmelen:  Tineke en Anton 
 Esch:  Nico en Corrie 
 Driebruggen: Koos en Karin 
 Waarder: Hans en Henny 
 Zegveld:  Ton 
 Woerden:  Thea en Rinus
 Driebruggen:  Ineke en Peter 
 Papekop:  Rinus en Anita 
 Oudewater:  Sjaan en Bart 
  Neven en nichten

Harmelen, 20 februari 2019

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Beatrixlaan 38, 3481 CG  Harmelen

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd 
in Mazda• Reparatie

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

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

Citroën Zero 5-drs - automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 e 8.900,-
Kia Picanto 5-drs - 1.0 CVVT economy plusline - airco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 8.950,-
Mazda CX-3 5-drs - 2.0 skyactive TS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 18.750,-
Nissan Leaf 5-drs - hybride - automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 22.400,-
Nissan Micra 5-drs - airco - cruise control   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 8.750,-
Toyota Yaris 5-drs - airco - navigatie / aur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 11.950,-

Wij doen alles voor uw auto

Oudewater LIVE 
Met partyband ‘FuSo’ 

Disco, pop en partyclassics maken deze avond

tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis. 

Zaterdag 23 maart . 21.00 uur 
Entree: € 17,50

Familievoorstelling 
ASSEPOES 4+ 

Een energiek, humoristisch en meeslepend sprookje 

om bij weg te dromen.

Zondag 31 maart . 14.00 uur 
Entree kinderen (vanaf 4 jaar): € 5,00 

Entree vanaf 12 jaar: € 7,50 

Kaartverkoop voor beide evenementen 

via Muziekhuisoudewater.nl

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Ik heb een prachtig leven gehad.
Het is goed zo...

In zijn vertrouwde omgeving is mijn lieve man, 
onze trotse vader, schoonvader, 

bijzondere opa en overgrootvader overleden

Krijn Verheul
Quirinus Frederik

Montfoort,  Montfoort,
20 september 1930 27 februari 2019

Co Verheul - van Leeuwen
Anita en Lok
Jos en Astrid
Wils en Sylvie
Fred en Carla
Ria en Huib
Rob en Angélique
Hans en Marc

Klein- en achterkleinkinderen

Er is gelegenheid om afscheid van Krijn te nemen 
en ons te condoleren op woensdag 6 maart tussen 
19.30 en 20.30 uur in Zalencentrum St. Joseph,

Heiliglevenstraat 4 te Montfoort.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Verheul

Heiliglevenstraat 2, 3417 HL  Montfoort

Woonruimte gezocht!
Voor een Pools echtpaar  

zijn wij op zoek naar woonruimte.
Heeft u een geschikte locatie te huur 

in een straal van 20 km rond Oudewater?
Mail uw informatie dan naar  
administratie@hz-uitbeen.nl  

of neem contact op met 06-22805629

AHLES
en

Toyota Yaris 1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11 e 7.450,-
Toyota Corolla Verso 1.8 -  7 persoons . . . . . . . . ‘06 e 5.950,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 4.250,-
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Citroën C3 1.4 Ambiance - automaat - 64.000 km   ‘07 e 5.450,-
Suzuki Wagon R 1.3 - automaat - airco - 111.610 km ‘06 e 4.450,-
Opel Corsa 1.2 - airco - 164.000 km . . . . . . . . .  ‘06 e 2.950,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘07 e 3.500,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring
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“Dat Oudewater, wat moet ik me daar bestuurlijk bij voorstellen?” 
vraagt Hans Oosters, de nieuwe commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht aan zijn secretaris. “Een soort Asterixdorp,” zegt 
die, “nou ja, stadje mogen ze in rechte zeggen, maar Woerden doet de 
was voor ze. En net als dat Franse dorpje-van-toen akelig eigenwijs, 
en ligt het in het uiterste zuidwestelijke uithoekje van ons Provinciale 
Rijk. Met ook zo’n parmantig blond kereltje erbij,” voegt de secretaris 
er gedienstig aan toe. “Bruisend zeker?” merkt Oosters op, “Ik ken 
dat soort, tussen zakdoek en servet zal ik maar zeggen, en meestal het 
hoogste woord. Van de voorzitter van U10 begreep ik dat ze daar de 
hakken in het zand gezet hebben tegen onze plannen met de 
energietransitie, of tenminste compensatie eisen in de vorm van een 
paar buikgaatjes extra in de Rode Riem. Om hoeveel inwoners gaat 
het daar helemaal? Tienduizend zeg je? Hm. En doen ze daar dan 
straks iets met die extra ruimte als we ze die geven?”
“Nou,” zegt de secretaris, “dat is daar in Oudewater het gekke, néé 
eigenlijk. Ze verkopen wel stukken grond aan projectontwikkelaars die 
er de meest fantastische droomkastelen bouwen die doen denken aan 
Neuschwanstein, als dat u wat zegt. Maar bij elk ruimtelijk plan, 
beeldkwaliteit, bestemmingsplan, noem maar op, is het zonder 
uitzondering maandenlang een hoop gekrakeel in de raad, nemen ze 
besluiten die ze drie maanden later weer intrekken, kortom: hanen 
die geen eieren leggen.”
“En ondertussen wentelt de plaatselijke woningbouwvereniging zich 
in het geld en klopt zich op de borst over dertig nieuwe gasloze 
woninkjes in de jamwijk, maar op een andere locatie hadden ze 
vijftien jaar geleden al bouwplannen, en nog steeds geneuzel en geen 
paal in de grond. Ergens anders weer twee hectare bouwgrond die al 
twintig jaar ligt te wachten dankzij een onhandige deal met een 
projectontwikkelaar. Dus als u ze de ruimte geeft zal er heus wel een 
gasloos wijkje verrijzen, en dan kan de bouwgrond die er verder nog 
ligt gewoon blijven liggen, als u begrijpt wat ik bedoel.”
“Ik begrijp je heel best,” zegt Oosters, “ik denk dat ik mijn collega Jaap 
Smit in Zuid Holland eens opbel, en dan mogen ze dat Oudewater aan 
de gemeente Krimpenerwaard vastplakken, in ruil voor die paar 
dorpjes in Vijfheerenlanden die ik van hem gekregen heb.”
Otto Beaujon

ColumnEn ondertussen 
bij de provincie ...

Op 20 maart zijn de provinciale verkiezingen. Belangrijke thema’s 
zijn woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid en werken.
Deze thema’s zijn ook belangrijk voor kleinere gemeenten zoals 
Lopik, Montfoort en Oudewater.
In hun uitdaging vitaal en toekomstbestendig te blijven, heeft de 
provincie een belangrijke rol.

Provinciale Statenverkiezingen 
doen ertoe
Daarom organiseert Oudewater een verkiezingsdebat. Het debat vindt plaats 
op zaterdag 9 maart van 13.30 tot 15.30 uur in het Muziekhuis, Oudewater, 
Kapellestraat 39. De inloop is vanaf 13.00 uur.

De deelnemers krijgen prikkelende stellingen voorgelegd zodat we antwoord 
krijgen op belangrijke vragen. Bieden zij ruimte voor woningen en ondernemingen? 
Welke rol zien zij voor het buitengebied in energietransitie?
Wat is hun visie op het leefbaar en vitaal houden van de kleine kernen?
Wat is hun inzet voor de bereikbaarheid van dunner bevolkte gebieden?

OUDEWATER

Provinciale Staten, waar kiezen we voor?
door Otto BeaujonWe kiezen samen met 1,3 miljoen 

andere Utrechtse burgers, buitenlui 
en boeren 49 statenleden om onze 
belangen te behartigen. De inbreng 
uit het lezersgebied van De IJsselbode 
bedraagt daarbij net twee procent.
We kunnen daarbij kiezen uit (in grote 
lijnen) dezelfde politieke partijen waar we 
bij de landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer ook op kunnen 
stemmen. De plaatselijke partijen die we 
bij de gemeenteraadsverkiezingen wel 
tegenkomen, doen aan de provinciale 
verkiezingen dus niet mee.
Hoe de stemverhoudingen in de 
provincie liggen, is anders dan landelijk. 
De stad Utrecht, met veel studenten, 
steunt voor een belangrijk deel 
GroenLinks en D66. De Bible Belt loopt 
diagonaal door de provincie, en heeft 

traditioneel een trouwe aanhang.
De onderwerpen waar de Provinciale 
Staten zich mee bezig houden, liggen op 
het vlak van onder meer de ruimtelijke 
ordening, en het debat is er meer 
bestuurlijk en vaak minder controversieel 
dan in de Tweede Kamer.
In onze provincie Utrecht betekent dat de 
absolute noodzaak om in de komende 
vier jaar de problemen Bouwen en 
Wonen en de energietransitie breed aan 
te pakken breed onderschreven wordt 
door partijen als het CDA, de PvdA en 
GroenLinks. De woningnood onder 
jonge en oude provinciegenoten is groot 
en Utrecht (kleinste provincie!) loopt 
achter bij de overige provincies op het 
gebied van duurzame energievoorziening: 
de hoeveelheid zonne-energie en 
windenergie die de provincie op eigen 

grondgebied opwekt, valt in het niet bij 
bijvoorbeeld Flevoland.
Maar behalve de invloed van uw stem op 
het provinciaal beleid dient die nog 
ergens toe: op basis van de uitslag, dus 
de stemmenverhouding van de 
traditionele partijen, wordt de Eerste 
Kamer samengesteld. En dat is waarom 
de partijen-van-de-tweede-kamer zo 
graag uw stem in de provincie mee willen 
krijgen: de meerderheid van de huidige 
regeringscoalitie in Den Haag bij de 
Eerste Kamer staat op het spel. 
De 'bijvangst' van uw provinciale stem 
kan zodoende wel eens groter zijn dan 
het effect in onze provincie.

Vraag het aan Samsom
Oud-partijleider van de PvdA Diederik Samsom is tegenwoordig zelfstandig 
energie-adviseur, en hij heeft als zodanig meegewerkt aan het klimaatakkoord. 
Op donderdag 14 maart komt hij in het dorpshuis van Benschop spreken over 
de energietransitie, de overgang van de huidige energiebronnen naar nieuwe, 
en luisteren naar de zorgen en vragen van al zijn toehoorders.

Platteland
Met name het platteland krijgt daar 
merkbaar veel mee te maken. Daarom 
bezoekt Samsom onder andere Benschop, 
midden in de regio Utrecht-West. 
De provincie Utrecht heeft namelijk een 
plan opgesteld waarbij het platteland 
stroom moet opwekken voor de 
stedelijke gebieden (Utrecht, Nieuwegein, 
Leidserijn, Zeist) waar geen ruimte is 
voor windmolens. Om Utrecht van 
voldoende stroom te voorzien, moeten
in het buitengebied windmolens en 
weilanden met zonnepanelen komen.
Moet dat ten koste gaan van het 
landschap, en wat betekent het voor de 
boeren en voor de weidevogels? En, de 
tweede zorg van Samsom, wat betekent 
de energietransitie voor de burger? 
Zijn de duurzaamheidsmaatregelen 
(onder andere: van het gas af moeten) 
een rijkeluishobby? Diederik Samsom 
gaat met het publiek in de zaal graag de 
discussie aan. Hij zal dat doen samen 
met wethouder Spelt van de gemeente 
Lopik, Constantijn Jansen op de Haar 

namens het waterschap en Rob van 
Muilekom, lid van Provinciale Staten.
De informatieavond vindt plaats op 
donderdagavond 14 maart van 20.00 
tot 22.00 uur in het Dorpshuis, 
Oranje-Nassaustraat 31, Benschop.

In gesprek met een loopbaanadviseur:

Gratis ontwikkeladvies 45 plussers

Uiteraard komt Artozona opnieuw 
met een blijspel dat ongetwijfeld 
minstens net zo veel publiek zal 
trekken als de vorige keren. 
Tenslotte weet iedereen die eerder 
een uitvoering van Artozona bezocht 
dat zo'n bezoek garant staat voor een 
gezellige avond waarin heel veel 
wordt gelachten. De voorstellingen, 
drie in totaal, worden altijd druk 
bezocht; en terecht.
Tijdens het 'droog oefenen' 
(dat wil zeggen zonder de bijbehorende 
kostuums en gewoon aan de koffi etafel) 
van de acht spelers op de zolder van 
De Klepper klinkt ondanks de opstelling 
het enthousiasme al door en moeten ze 
soms om zichzelf hard lachen. 
Menno Schoonderwoerd en Koen 
Stekelenburg kijken toe hoe goed het 
gaat. Zij, en nog een aantal anderen van 
Artozona, spelen niet mee, want door de 
mooie samenwerking met Treatief 

hebben zij nu een rol bij Ciske de rat, de 
musical en er waren genoeg anderen 
voor de rollen die voor deze voorstelling 
verdeeld moesten worden. 
Maar aangezien Artozona ze uiteraard na 
aan het hart ligt zijn ze nu hier om de 
overige spelers te assisteren in hun spel.
In het kort gaat het in 'Hemel op Stelten' 
om een tweetal vrienden, Hans en Peter, 
die door een auto-ongeluk tegelijkertijd in 
het voorportaal van de hemel komen. 
De heren zijn duidelijk verbaasd, 
want hier hadden ze niet op gerekend. 
Er blijken nog meer mensen in de 
wachtkamer aanwezig om ingeschreven 
te worden, terwijl degenen die 
die inschrijving moeten regelen op de 
aankomstafdeling, o.a. ene broeder 
Paulus en een zuster Funicia, nog niet 
goed op elkaar ingewerkt lijken.
Want wie nu precies de leiding heeft is 
wat onduidelijk. De twee heren inmiddels 
vinden het een beetje saai en willen wat 

meer leven in de brouwerij, gewoon 
wat aardse behoeften: leuke televisie-
programma's, een lekker glaasje, … 
En er is toevallig een handige elektricien 
aanwezig; Bertus Leeghwater. Maar de 
leidinggevenden zijn van zulk soort 
fratsen echt niet gediend en of al die 
nieuwlichterij allemaal gaat lukken en in 
wat voor vreemde situaties de heren 
verzeild raken, blijft onduidelijk tenzij de 
lezer kaartjes regelt en gaat kijken.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de EMTÉ en 
via de website www.artozona.nl voor 
voorstellingen op 16, 22 en 23 maart in 
De Klepper die allemaal beginnen om 
20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur 
open en na afl oop kan er in de Bodega 
nog even geproost worden op het leven. 
Want het spel was leuk, maar liever nog 
blijven de spelers even hier.

door Aad Kuiper

door Ellen van LeeuwenVorig jaar is de regeling Ontwikkel-advies 45 plussers door de regering in het 
leven geroepen. Iedereen die 45 jaar en ouder is en minimaal 12 uur per week 
werkt, mag drie keer gratis in gesprek met een professionele loopbaanadviseur.
Els Maas is loopbaanadviseur in Driebruggen en ontvangt de 45 plussers met 
open armen.

Het wordt ook duidelijker waarom je 
tegen bepaalde dingen aanloopt. Het is 
juist een goed moment om naar de 
toekomst te kijken.
Over die toekomst mogen mensen drie 
keer met jou in gesprek?
In de eerste twee gesprekken bekijken 
we samen de huidige situatie. Hoe gaat 
het nu eigenlijk? Ik zie dat ook wel als 
een functioneringsgesprek zonder 
werkgever. We bekijken wie je bent, wat 
je kunt en waar je tegenaan loopt. In het 
derde gesprek maken we de ideeën 
concreet en stellen we de vervolgstappen 
vast. Wanneer je echt een carrièreswitch 
wil maken zijn er meer gesprekken 

nodig, maar een eerste plan bereiken we 
in drie gesprekken.

Is een carrièreswitch nog 
mogelijk op die leeftijd?
Als je er in gelooft, dan kan het! Je 
leeftijd kan juist een pluspunt zijn. Ik heb 
een violiste van bijna zestig begeleid. 
Zij wilde niet meer fulltime als violiste aan 
de slag. Met haar voorliefde voor de 
Engelse taal is ze de docentenopleiding 
Engels gaan volgen. Ze heeft nu een 
baan met als extra het begeleiden van 
jongeren die uitvallen. Door haar 
levenservaring weet ze de jongeren 
gemakkelijker te bereiken.
Maar de regeling is er niet alleen voor 
diegene die een switch ambiëren. Juist 
ook voor de mensen die hun werk leuk 
vinden en dit graag vol willen houden tot 
hun pensioen, is het goed om te kijken 
hoe ze het leuk en gemakkelijk houden 
voor zichzelf. Daarbij denk ik ook aan 
fysiek zware arbeid. Ik gun iedereen dat 
ie even stil staat, na mag denken en dan 
je eigen beslissingen neemt over je 
toekomst.
Is een gratis ontwikkeladvies iets voor u? 
U kunt contact opnemen met Els Maas 
op 06-29596069.
Let op: De regeling wordt met een vast 
bedrag gesubsidieerd. Wacht daarom niet 
te lang met het maken van een afspraak 
om aanspraak te kunnen maken op de 
regeling.

Themabijeenkomst Dementie
Maandagavond 11 maart organiseren woon- en zorgcentrum De Wulverhorst 
en het Alzheimer Café regio Woerden een themabijeenkomst over ‘Dementie en 
bewegen’ met gastsprekers Lennert van der Klis, verpleegkundig specialist in 
opleiding en Marleen Morsink, fysiotherapeut.
Bewegen is goed voor mensen met dementie. Veel onderzoeken hebben dit 
aangetoond. Door te bewegen houden mensen met dementie hun lichaam en 
hersenen soepeler en fi tter. Bewegen zorgt er voor dat het vermogen om te leren of 
iets te begrijpen minder snel achteruit gaat. Daarom is het belangrijk om al in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de ziekte bewegen te stimuleren.
De kleinste bewegingen blijken zelfs al effectief te kunnen zijn waardoor het leven 
aangenamer wordt. Vooral voor betrokkenen zelf maar ook voor de mantelzorgers.
U wordt vanaf 19.15 uur ontvangen met koffi e en thee in de Tuinzaal van Woon- en 
Zorgcentrum De Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2 in Oudewater. 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen 
en in contact te komen met de aanwezige zorg - en welzijnsprofessionals.
Mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom! Deelname is gratis.
Voor meer informatie: Cindy Valkenburg of Marjon Boere, tel. 0348 562214 
Nel Niessen, e-mail: n.niessen@alzheimervrijwilligers.nl

Waarom deze regeling?
We moeten - of mogen - allemaal tot ons 
67e werken. Het is een kunst als je dit 
met plezier kunt doen. De drie gratis 
gesprekken geven 45 plussers de kans 
om eens kritisch naar hun werksituatie te 
kijken. Wat doe ik en hoe houd ik het 
leuk voor mezelf? Er zijn veel ZZP'ers 
tegenwoordig. Hoe houden zij het vol tot 
hun pensioen? Hoe haal je opdrachten 
binnen? Het is belangrijk om daar op tijd 
naar te kijken, want dingen worden 
anders als je ouder wordt.

Wat wordt er anders?
Het werk om je heen verandert vrij snel. 
Dan hebben we het over automatisering, 
maar ook over de omgangsvormen in 
een organisatie. Het vraagt fl exibiliteit, 
vaardigheden en sociale competenties 
om bij te blijven. Verandering is vaak 
heel fi jn, maar het kan ook lastig zijn.

Verandert een 45+'er minder 
gemakkelijk?
Natuurlijk ben je soms wat minder 
fl exibel van geest, maar het is juist ook 
heel fi jn om ouder te zijn. Je weet goed 
wie je bent, wat je kan en waar je 
voldoening uit haalt. Alles wat er om je 
heen hangt als je in de dertig bent - wat 
je nog wil en moet - dat wordt rustiger. 

Artozona met een nieuwe voltreffer: 
Hemel op Stelten
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Het is nooit zo klaar,
of het hapert hier of daar

Zeker, mijn ziel is stil voor God,
van Hem is mijn heil.

Psalm 62, vers 2

Met een glimlach is in alle rust van ons heengegaan
onze moeder, schoonmoeder, oma en oud-omaatje

Geer�je Verdel - van der Wijngaard
sinds 4 maart 1966 weduwe van Huib Verdel

* IJsselstein,  † Oudewater,
 16 augustus 1924 26 februari 2019

Greet
Gert †
Jannie
Nella en Dirk
Huibert en Wil
Piet en Els
Marrie en Wijnand
Nies en Cees
Dirk en Marga
Ad en Janita
Jan en Jolante
Ton en Frida

29 kleinkinderen
45 achterkleinkinderen

Maandag 4 maart hebben wij onze moeder begeleid 
naar haar laatste rustplaats op de Algemene 
Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de 
Waardsedijk te Oudewater.

Correspondentieadres:
Oude Hekendorperweg 1, 3421 GE Oudewater

~

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, afdeling Fuut

voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.

Dankbetuiging

De vele bloemen, kaarten met mooie woorden en 
de belangstelling die wij hebben ontvangen na  
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder

Marit Meuleman - de Jong
hebben ons veel steun gegeven 

en daarvoor willen wij jullie bedanken.

Rolf - Bart - Thijs - Fleur

Oudewater, maart 2019

Beetje bij beetje heb je ons verlaten
langzaam dreef je van ons weg
de vrouw van vroeger is niet meer
maar de herinnering zal blijven
bedankt mama voor wie je was

In de vroege avond van 28 februari
is op 93 jarige leeftijd rustig ingeslapen

onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en oma schaapje

Adriana Wilhelmina
van Jaarsveld-Kasbergen

Sjaan
1925 - 2019

sinds 3 februari 2003
weduwe van Leen van Jaarsveld

Ans & Luuk
Bianca & Ted

Fleur, Naud
Britt, Amber

Ramon & Marieke

Riet & John
Mies & Peter

Eveline

De uitvaartdienst vindt plaats
op vrijdag 8 maart om 13.00 uur

in de R.K. Kerk Geboorte Johannes de Doper,
Pastoor Spaanplein 2 in Montfoort.

Aansluitend begeleiden wij mama naar haar
laatste rustplaats bij papa op de R.K. begraafplaats

aan de Lodewijkstraat in Montfoort.

Na afl oop is er gelegenheid om ons te condoleren
en vinden wij het fi jn om herinneringen te delen 

met elkaar bij De Heeren van Montfoort, 
Hoogstraat 41 in Montfoort.

In plaats van bloemen wordt een gift aan het K.W.F.
zeer gewaardeerd.

Hiervoor zullen in de kerk collectebussen aanwezig zijn.

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Memorans
t.a.v. de familie van Jaarsveld,

Blokland 66, 3417 MP Montfoort
~

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle 
medewerkers van Woon- en Zorgcentrum Veldhof 

in De Meern en De Wulverhorst in Oudewater
voor de liefdevolle verzorging.

†

Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.
Psalm 25: 1

Na een periode van afnemende krachten is door de 
HEERE op Zijn tijd thuisgehaald onze lieve vader, 
grootvader en overgrootvader

Cornelis de Ruyter
sinds 9 januari 1997 weduwnaar van 
Mania Wilhelmina de Ruyter-van Vliet

in de leeftijd van 85 jaar.

Marjan en Henne
Andre (in liefdevolle herinnering)
Corrie en Henk
Peter en Corrina
Anita (in liefdevolle herinnering)
Evert en Jalinda
Marco en Marijtje

Klein- en achterkleinkinderen

25 februari 2019
Willekop 133, 3421 GV Oudewater

De begrafenis heeft op 1 maart jl plaatsgevonden 
op de Algemene Herv. Begraafplaats in Oudewater.

Verdrietig en geheel onverwacht hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 

onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Stephanus Cornelis 
van Drimmelen

* 09-11-1937 † 01-03-2019

Met vele mooie herinneringen blijven wij achter.

Elisabeth van Drimmelen-Overes

Marjon en Roland
Marit, Suzan en Emma

Lennart en Ghita
Céline en Joëlle

Stéphanie en Arjan
Jasper en Bram

Correspondentie: 
Familie van Drimmelen 
p/a Brouwer de Koning Uitvaartzorg 
Grote Haven 10, 2851 BM  Haastrecht 

Er is gelegenheid de familie te condoleren en 
afscheid te nemen van Steef op donderdag  
7 maart van 19.00 - 20.00 uur in Theater 
Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag  
8 maart om 11.00 uur in de Parochiekerk van  
St. Barnabas, Grote Haven 8 te Haastrecht.

Aansluitend zullen wij Steef in besloten kring  
naar zijn laatste rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats begeleiden.  

Examenvrees 
is goed te behandelen.  

Wees verstandig en op tijd!
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
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 Dinsdag 5 maart 2019

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Forumvergadering Ruimte dinsdag 5 maart om 20.00 uur
• Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)

woensdag 6 maart om 19.30 uur
met onder andere discussie over het thema Gouden Eeuw

• Dorpsschouw Papekop - donderdag 7 maart.
Start om 15.30 uur vanaf het dorpsplein voor De Overkant

• Informatiemarkt over de Lange Linschoten
maandag 11 en woensdag 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur in 
De Klepper (aanwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging)

• Gemeenteraadsvergadering donderdag 14 maart om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 19 maart van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219

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

• Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen
woensdag 20 maart van 19.30-21.00 uur (6 stembureaus)

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

Brief aan nieuwe kiezers
Oudewater telt 132 inwoners die bij 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en waterschappen op 
woensdag 20 maart voor het eerst 
hun stem mogen uitbrengen.

Burgemeester Pieter Verhoeve stuurde 
deze nieuwe stemmers een brief. 
Daarin feliciteert hij de jonge 
Oudewaternaren met hun stemrecht. 
Ook legt hij uit hoe het zit met de 
stempas, het identiteitsbewijs en het 
stemmen bij volmacht.

Bij de brief zit ook een verkiezings-
krant. Die geeft een inkijkje in wat 
provincies en waterschappen 
precies doen. Ook vertelt de krant 
hoe alles op het stembureau in zijn 
werk gaat.

Meer informatie over de verkiezingen 
op www.oudewater.nl/inwoners/
verkiezingen-provinciale-staten-20-
maart.

Grof tuinafval?
Naar de Milieustraat!
Fijn dat u grondstoffen gescheiden aanbiedt! U kunt jaarlijks 4x uw 
grofvuil en 8x uw tuinafval gratis naar de Milieustraat (Populierenweg 21) 
brengen met uw strippenkaart. De Milieustraat is open op vrijdag van 
13.30 -15.30 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Dit mag onder andere naar de milieustraat:
� Grof huishoudelijk afval
� Bouw- en sloopafval
� Grof tuinafval
� Asbest
� Vlakglas
� Kleine Gevaarlijk Afval.

� Elektrische apparaten
(bruin- en witgoed)

� Overige afvalstoffen, zoals PMD, 
(plastic, metalen en drankkartons), 
textiel, kleding en schoenen, 
papier- en karton, frituuroliën- en 
vetten, oude metalen, kadavers 
van kleine huisdieren.

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

Ontheffi ng van de route voor 
het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater 
maken bekend dat zij, ingevolge 
artikel 29 van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen, een ontheffi ng 
van de route gevaarlijke stoffen 
hebben verleend aan:
• Kavégas B.V., Meikade 61, 

6744 TC Ederveen,
t.b.v. het vervoer van propaan 
naar diverse locaties in de 
gemeente Oudewater.

• Benegas B.V., 
Zuiderzeestraatweg 1,
3882 NC Putten,
t.b.v. het vervoer van Propaan 
en Butaan naar diverse locaties 
in de gemeente Oudewater.

• Jongeneel Transport, 
Voorschoterweg 52 A,
2235 SH Valkenburg,
t.b.v. het vervoer van Propaan 
naar diverse locaties in de 
gemeente Oudewater.

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Zwier Regelinkstraat 5

het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning,

 ingekomen 21-02-2019, 
dossiernummer 4227851

• Burgemeester Zielhuisstraat 14
het legaliseren van een 
erfafscheiding en bijgebouw 
in de achtertuin,

 ingekomen 17-02-2019, 
dossiernummer 4199635

• Kapellestraat 39
het plaatsen van een nieuw 
afdak ten behoeve van een 
fi etsenstalling op het binnenplein,

 ingekomen 18-02-2019, 
dossiernummer 4195125 

Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 99

het verbouwen van een 
bijgebouw tot zorgwoning en het 
nieuwbouwen van een schuur,

 ingekomen 22-02-2019, 
dossiernummer 4189051

• Goejanverwelle 22
het plaatsen van een hekwerk 
op een plat dak,

 ingekomen 17-02-2019, 
dossiernummer 4217193

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
• Bonte Paardensteeg 1A

het verbouwen van een schuur 
tot woning door het toevoegen 
van ramen en dakkapellen,

 dossiernummer 4003077
• Kluwen 1

het aanpassen van de 
terreinafscheiding van het 
Cultuurhuis,

 dossiernummer 4037543

Aangevraagde vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Leeuweringenstraat 8

het organiseren van een 
Carnavalsavond alleen voor 
vrouwen op 28-02-2019,

 ingekomen 19-02-2019, 
dossiernummer 1921175

Verleende vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Leeuweringenstraat 8 - het 

organiseren van een 
Carnavalsavond alleen voor 
vrouwen op 28-02-2019, 
dossiernummer 1921175

Aangevraagde drank- en 
horecavergunningen
Oudewater
• Havenstraat 12

het schenken van zwak 
alcoholische dranken tijdens 
Koningsdag 27 april 2019,

 ingekomen 19-02-2019, 
dossiernummer 1921172

Aangevraagde 
APV-vergunningen
Oudewater
• Havenstraat 2

het wijzigen van een 
leidinggevende,

 ingekomen 19-02-2019, 
dossiernummer 1921200

Verleende APV-vergunningen
Oudewater
• Wijdstraat 3
 het wijzigen van een 

leidinggevende van 
horecabedrijf De Bokkesprong 
per 1 februari 2019,

 dossiernummer 1921098

Verleende 
spandoekvergunningen
Oudewater
• Korte Havenstraat en 

Kapellestraat
 het ophangen van een 

spandoek ten behoeve van de 
collecte van het MS-fonds van 
18-23 november 2019,

 dossiernummer 1921145

door Aad KuiperEen carnavalskar, speciaal gemaakt 
voor deze gebeurtenis, stond op de 
dag van de carnavalsoptocht al vroeg 
klaar om het decor te worden van een 
bijzondere gebeurtenis: de kroning 
van Arie van der Kuy tot 'Koning 
Carnaval'. En niet zomaar een 
kroning; hij zal koning blijven voor 
de rest van zijn leven.
Al elf jaar lang bouwen ze met de 
waterpoloselectie van OZV een kar om 
mee te rijden met de optocht in 
Oudewater en Montfoort.
Arie van der Kuy is al van jongs af aan 
betrokken bij de club. Eerst alleen, 
later samen met zijn vrouw, en, ook na 
het overlijden van zijn vrouw, is hij nog 
steeds een trouw lid, inmiddels erelid, 
van OZV. Elke training, elke wedstrijd, 
Arie is er altijd bij! 

voor met allerlei verplichtingen waaraan 
de nieuw gekroonde koning zou moeten 
voldoen. Arie maakte op niet mis te 
verstane wijze en volmondig helemaal 
duidelijk dat hij overal in meeging; 
hij zag er de humor wel van in.
Hij zal vast nog lang van zijn koningschap 
kunnen genieten, want zijn zoon vertelde 
dat Arie zich niet alleen inzet voor OZV, 
maar dat hij, op achtentachtigjarige 
leeftijd ook nog steeds vier dagen werkt 
bij Jan Hoogenboom. Zijn motto: een 
dag niet gelachen is een dag niet geleefd, 
bracht hij, ook deze dag, zeker in praktijk!

En toen zij bij OZV elf jaar geleden 
begonnen met die carnavalsoptocht was 
Arie al 77 jaar, maar uiteraard ging hij 
mee. En nu, elf jaar later, op zijn 88ste, 
heeft hij geen jaar gemist en natuurlijk is 
hij er weer bij. En aangezien elf een 
jubileum is binnen de carnavalswereld 
wilden zij dat heuglijke feit bij OZV niet 
zomaar voorbij laten gaan.
Aangezien de offi cieuze titel 
'Koning Carnaval' nog niet vergeven was, 
hebben ze hun kar volledig ter ere van 
Arie gemaakt: een kasteel met troon 
voor de enige echte 'Koning Carnaval', 
Arie van der Kuy!
Voordat de optocht in Oudewater zou 
beginnen kwam Prins Koen met enkele 
leden van de Blauwbaadjes Arie offi cieel 
tot 'Koning Carnaval' kronen.
Prins Koen las een lang offi cieel epistel 

Arie van der Kuy gekroond tot ‘Koning Carnaval’
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Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

vakkundig  en betrouwbaar

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

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

Waaloord 22
3448 BD Woerden
Telefoon 0348-418890

Loodgietersbedrijf Oudewater

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

Week 10
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 3 maart t/m 
zaterdag 9 maart 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

EMTÉ Oudewater Joostenplein 35, 3421 TC Oudewater
www.emte.nl

Lekker veel voordeel

Coca-Cola
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
à 1.5 liter

7.95

Gratis
tegen 

inlevering van FijnproeversPunten

Hoogwaardig 
keukentextiel van Walra
www.emte.nl/walra

Coca-Cola
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero

Waldkorn
heel, gesneden, per brood*

2.09-2.29    
GRATIS
2e

Vers gehakt
half-om-half of gekruid, per kilo

5.99-6.49

PER KILO

4.49

Bloemkool
per stuk

2.29 Coca-Cola
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero

à 1.5 liter
4-pack, 4 flessen 
à 1.5 liter
4-pack, 4 flessen 

7.95

Coca-Cola
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero
4-pack, 4 flessen 
regular, light of zero

Bloemkool

 6.19
 1.79

*  Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

IS VERHUISD
OPENING
1 MAART
Wilgenweg 42
3421 TV Oudewater

www.dewitscooters.nl

0348 - 567190
info@dewitscooters.nl

INKOOP   VERKOOP   ONDERHOUD

IS VERHUISD
OPENING
1 MAART
Wilgenweg 42
3421 TV Oudewater

www.dewitscooters.nl

0348 - 567190
info@dewitscooters.nl

INKOOP   VERKOOP   ONDERHOUDVanaf maandag 1 april 
zullen onze werkzaamheden 
worden overgenomen door

Steenfabriekstraat 30 
2861 GR  Bergambacht 
06-13036461

Gratis haal- 

en brengservice!

Aan de Burgemeester Zielhuisstraat te OUDEWATER komen 
diverse garageboxen te koop! Er zijn enkele en dubbele garages 
beschikbaar. Alle garages zijn uitstekend onderhouden, voorzien 
van een geïsoleerd dak met lichtkoepel en beschikken over 
extra grond aan de achterzijde, grenzend aan de IJssel. Hier kunt 
u eventueel een heerlijk terras aan het water realiseren, of u kunt 
er een moestuin maken. Een eigen voorziening voor stroom is 
mogelijk, maar nog niet bij alle garages aanwezig.

De verkopers willen graag iedereen in de gelegenheid stellen 
van dit unieke aanbod gebruik te maken en nodigen u daarom 
van harte uit voor een vrijblijvende bezichtiging.

U bent welkom op zaterdag 9 en/of 16 maart 
tussen 9.00 en 10.00 uur. 

(Mocht deze tijd u echt niet schikken, neemt u dan even contact op,  
zodat wij eventueel een ander tijdstip kunnen afspreken.) 

Tijdens de bezichtiging krijgt u nadere informatie en ontvangt u een 
formulier om een bod uit te brengen op één of meerdere garages.

+31 (0) 6 401 572 93
info@hv-makelaardij.nl
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Er werd gehost
op de Markt
Voor de eerste keer was er dit jaar een offi cieel carnavalsevenement 
op de Markt in Uitvergein. Tijdens Hossen op de Markt - ook wel het 
grootste openlucht carnavalscafé boven de rivieren - gingen bier en 
limonade hand in hand.

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

Behalve dat de stadssleutel van 
Oudewater traditiegetrouw in 
carnavalstijd wordt overgedragen 
aan Prins Carnaval, in dit geval aan 
Prins Koen, werd uiteraard ook 
opnieuw de titel slapleuter van dit 
jaar toegekend aan een echte …, 
ja, slapleuter. Een en ander ging 
gepaard met muziek, plezier, gehos, 
toespraakjes met een knipoog, 
gelach, applaus, gezang, polonaise 
en heel veel alaaf, alaaf, alaaf!
Het was een gezellige boel in het 
stadhuis waar meestal heel serieuze 
zaken besproken worden (hoewel ook 
dat soms geleuter is, als je de verslag-
legging mag geloven). Veel mensen in 
allerlei buitenissige outfi ts stonden, zaten, 
hingen in de deftige zaal, veel Blauw- 
baadjes waren er al en kort daarna ging 
het echt los. Voorafgegaan door de 
Slobbers (Papendrecht) kwamen Prins 
Koen, de hofdames Diana en Annefl eur 
en de Raad van Elf met veel bombarie 
binnen. Locoburgemeester Bob Duindam 
(loco betekent volgens hem: gek; maar 
dat vonden de feestvierders niet zo erg, 
want met carnaval moet je tenslotte een 
beetje gek doen) verraste hij iedereen 

door een heel lange speech te laten zien, 
maar gelukkig bleek die in de praktijk qua 
lengte mee te vallen. En hij was zeker 
niet gespeend van humor.
Na het overhandigen van de rode (!) 
sleutel bleek dat Prins Koen lang zou 
hebben gewacht op zijn prinsschap, 
maar hij was er nu duidelijk aan toe: 
"Na prins Raphaël en prins Harold gaan 
we nu weer 'Terug naar de Toekomst'." 
Voor wat hij daarmee bedoelde had hij 
een ingewikkelde verklaring die we hier 
niet zullen proberen uit te leggen; wie het 
echt wil weten zal het hem zelf moeten 
vragen of elders informatie vergaren. 
Prins Koen (46) betrok middels een 'lintje' 
zijn ouders, vrouw Lisette, schoonouders 
en broer Martijn (prins in 2001 als 
'Martinus van Oranje', toen 33) in zijn 
activiteiten als prins: "Ik voel me altijd 
familiair gesteund!" Maar hij vergat ook 
zijn carnavalsmaatje Lars niet met 
soortgelijke versierselen te bedanken en 
natuurlijk toonde hij zich blij met 
iedereen die hieraan meehielp: 
"Zorg goed voor elkaar!"
Er volgden nog meer complimenten; 
voor Bas (al elf jaar bij de Raad van Elf), 
voor Elisa en Annemarie en voor Willem 
van Vliet, die net als John Ramaekers 

benoemd werd tot beschermheer.
Willem hield een betoog vol humor en 
oogstte dus bijzonder veel gelach waarin 
zijn familie, verschillende prinsen en 
hofdames, Seelt, het Stadswapen en nog 
veel meer onderwerpen de revue 
passeerden. Alaaf, alaaf, alaaf, polonaise 
en weer een tandje drukker en nog maar 
weer een biertje of iets fris.
Vervolgens de benoeming van de 
slapleuter van het jaar.
Die eer viel Joke van de Hoogen te 
beurt; haar steeds weer enorme inzet 
werd breed uitgemeten. Vervolgens stond 
Joke zelf, iets wat zelden schijnt voor te 
komen, met een mond vol tanden, maar 
ze had heel duidelijk veel waardering 
voor deze geste.
Ten slotte werden de inmiddels uitgelaten 
aanwezigen getrakteerd op een puike 
zanger met een toepasselijk repertoire 
die de stemming er goed in wist te 
houden. Het liep tegen tienen, het feest 
in het stadhuis liep zo'n beetje tegen het 
einde, maar zou in De Klepper met vers 
elan voortgezet worden en zal vast nog 
heel gezellig en tot in de late uurtjes 
geduurd hebben.

Stadssleutel Oudewater 
overgedragen

door Ellen van LeeuwenTerwijl de zon ontzettend haar best 
deed om door te breken, reden de 
carnavalskarren in optocht door 
Oudewater. Het thema 'Terug naar de 
toekomst' werd op verrassende 
manieren uitgelicht.
Zo waren daar de Uivergeinse toekomst-
voorspellers die rechtstreeks uit 
1001-nacht leken te komen. Of de 
professors Barabas, die geen tijd hadden 
voor een machine. Natuurlijk mocht Star 
Wars niet aan de optocht ontbreken. 
Ook leuk bedacht: Back to the future 
Sing-a-Long. De jaarlijks terugkerende 
thema's als handhaving en woningbouw 
werden weer vrolijk op de hak genomen. 

De Gezondhuis Checklist werd uitgedeeld 
om de eigen gezondheid en dat van uw 
huis te checken.
Mani El Niño was er van overtuigd om 
met hun kar vol met de helden uit Super 
Mario de eerste prijs binnen te zullen 
slepen. Dit werd dan ook niet onder 
stoelen of banken gestoken tijdens de 
optocht. Toch ging CV de Lamme 
Handjes er voor de zesde keer met de 
hoofdprijs vandoor. Met hun prachtig 
gebouwde paard van Troje gooiden ze 
letterlijk hoge ogen en 160 punten!

CV Lamme handjes opnieuw winnaar optocht Uivergein

Uitslag optocht
De uitslag van de optocht werd op een overvolle 

markt bekendgemaakt door de nieuwe slapleuter 

van de blauwbaadjes Joke van de Hoogen.

Bij de kinderen
1e De Mariaschool 143 punten

Bij de loopgroepen
1e ABBA back to the future 152 punten

2e De Foute Fixers 144 punten

3e Loopgroep FC Oudewater 139 punten

Bij de wagens
1e De Lamme Handjes 160 punten

2e OZV met Koning Arie 151 punten

3e Maui el nino 149 punten

Al voor binnenkomst van de optocht 
was het meer dan gezellig op de markt. 
Blaaskapel De Slobbers uit Papendrecht 
nam de aftrap. Naarmate de optocht 
dichterbij kwam stroomde ook de Markt 
voller. Als er een dak was geweest dan 
hadden de Buren van de Brandweer het 
eraf geblazen. Met een arsenaal aan 
knallende carnavalshits van nu, maar - 
om bij het thema van Uivergein te 

blijven - ook zeker uit vroeger tijden, 
zetten ze de hele markt op z'n kop. 
Het was een feest zoals het bedoeld was: 
Iedereen danste, jong en oud, met bier of 
limonade.
Het marktcomité is dik tevreden over het 
verloop van het feest. Jo-Ann Oskam: 
"Het was één groot feest en de sfeer was 
heel gemoedelijk. Volgend jaar weer!"

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Sfeervol 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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Schildersbedrij f 
A. Oosterwijk

voor alle 
voorkomende 
schilders- 
werkzaamheden
zowel binnen 
als buiten!

Bel 06-11437505
of mail naar
aoosterwijk@kpnmail.nl
voor een vrijblijvende 
afspraak of offerte!

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.

graag vóór 08.30 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:

ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudsestraatweg 17, Oudewater

stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Tennisvereniging 
de Heksenmeppers

organiseert

Tenniscursus voor circa
50-plussers (beginners)

Op woensdag 17 april starten we om 10.30 uur
met een introductiesessie

Daarna vanaf 24 april 8 lessen v.a. 10.30 uur
Kosten: e 55 (incl. gebruik tennisbaan)

Rackets: gratis te leen
Info: Leo Henkes, lam.henkes@planet.nl

0348-563192 of 06-27365747

Simon  en  Christine
Heel veel plezier met jullie nieuwe aanwinst!

Johan
JEUGDWERK OUDEWATER

organiseert op 4 middagen:
 woensdag 6, 13, 20 en 27 maart a.s.

Waar: Tjonkie - Tijd: 14.00-15.30 uur
Leeftijd: 6-12 jaar - Kosten € 1,50 per middag

VOORJAARSPROJECT

Bonisa Werkgroep 
organiseert een 

vroege voorjaarsmarkt
Zaterdag 16 maart • 10.00 - 15.00 uur

bij Familie van Schaik, 
harmelerwaard 3, 3481 lb harmelen

10.00 - 12.00 uur demonstratie kaasmaken 
Kaasmakerij is tot 12.30 uur open

Kaasraden • Boomklimmen onder begeleiding
Kalfjes en lammetjes aaien • Workshops

Speurtocht • Eten en drinken • Groendecoratie
Brocante • Speelgoed & boeken

Haaraccessoires • Kinderkleding Sorella
Roxy wasmiddel • Aloë Vera • Jemako

en nog veel meer ... Van harte welkom!

vervolg van de voorpagina

nu de van oorsprong utrechtenaar meer op de 
omgeving moet letten, geeft hij aan: “Het is 
wel een feestje, maar op een andere manier.”

Tomatensoepjes met ballen
daniëlle van der linden, die zichzelf heeft 
uitgedost met een grote roze pruik, staat bij de 
soepkar. de tomatensoepjes met ballen vinden 
gretig aftrek. “ik kom uit Montfoort en vier 
carnaval hier, omdat het zo gezellig is.” elk jaar 
viert ze carnaval… “ik ben 28 en vier het van 
kleins af aan. Zaterdag was ik in oudewater, de 
rest vier ik in Montfoort. dat is vooral zo leuk, 
omdat we hier zoveel bekenden hebben. 
iedereen is hier nu, inclusief opa’s en oma’s. 
straks gaan we naar ekelschot”, zegt ze. “dan 
wel zonder de kinderen.”

Maya de bij
ramon bos in zijn ‘nos-pak’ is helemaal uit 
woerden komen fietsen. “ik had een beetje 
zijwind, maar verder was het prima te doen”, 
lacht hij. Hij vindt het elk jaar leuk om te gaan 
kijken. “ik ben hier jaarlijks voor de optocht, 
behalve vorig jaar, want toen was mijn dochter 
ziek. daarvoor kom ik al zo’n beetje tien jaar 
lang hier. vandaag is het wel wat rustiger dan 
anders,” meent hij. “Maar dat mag de pret niet 
drukken. de mooiste kar vind ik die van Maya 
de bij. Zelf verkleedt hij zich ook altijd. elk jaar 
doet hij een ander pak aan. “wat ik leuk vind of 
wat ik kan krijgen. ik koop niet zelf een pak, 
maar leen die bijvoorbeeld van mijn zwager. 
Hij koopt wel geregeld iets”, lacht hij.

Lamme Handjes
in een ‘koeienpakje’, staat ans van leeuwen 
ook te genieten van het spektakel. “kijk, daar 
komen ze.” Ze vertelt trots dat 
Carnavalsvereniging de lamme Handjes uit 
oudewater gisteren eerste is geworden bij de 
optocht in oudewater. “daar rijdt mijn broer 
in, mijn nichtje en neef staan erop.” Ze woont 
hier vlakbij en gaat elk jaar kijken. “Mijn 
kinderen rijden ook mee”, zegt ze. Zaterdag 
was ze erbij in oudewater, en nu dan weer in 
Montfoort. “Het is wel alsof het elk jaar 
gezelliger wordt”, meent ze. “er kan niks op 
tegen de optocht in Montfoort. Zo leuk en 
goed geregeld. dat moeten we houden zo.”



Vanaf maart ontvangen jongeren van 14 tot en met 18 jaar in de regio Utrecht een uitnodiging voor de prik 
tegen meningokokkenziekte.
Met de slogan ‘Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte’ nodigen
het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen.
Dit jaar ontvangen zo’n 860.000 Nederlandse jongeren een uitnodiging 
voor een vaccinatie tegen de meningokokkenziekte.
In 2018 kregen al zo’n 130.000 jongeren,
geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, 
een uitnodiging thuis op de mat.
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Afvalkalender maart 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Afvalkalender 2019
Bovenkerkweg 1, 3417TA Montfoort

Januari
wk

1 31 1
Nieuwjaarsdag

2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Februari
wk

5 28 29 30 31 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Maart
wk

9 25 26 27 28 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

ma di wo do vr za zo

April
wk

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21
1e Paasdag

17 22
2e Paasdag

23 24 25 26 27
Koningsdag

28

18 29 30 1 2 3 4 5

ma di wo do vr za zo

Mei
wk

18 29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

ma di wo do vr za zo

Juni
wk

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9
1e Pinksterdag

24 10
2e Pinksterdag

11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

ma di wo do vr za zoOud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Raadsvergadering 
11 maart 2019
De gemeenteraad vergadert op maandag 11 maart, 
aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het Huis van 
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. 
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
Bespreekstukken
3. Kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 

Ferm Werk
Hamerstukken
4 Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
5. Wijziging Gemeenschappelijke regeling (GR) ODRU
6. Wijziging Reglementen van orde
Overige punten
7.  Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 28 januari 2019
8. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
9. Behandeling ingediende vragen

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

Grote stappen in
afvalscheiding afgelopen jaar!

Aanvragen structurele subsidie 2020
Wilt u voor 2020 een structurele subsidie aanvragen. Dan dient u dit te doen voor 1 april a.s.
Meer informatie hierover vindt u op www.montfoort.nl/subsidie. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Wethouder Jocko Rensen: “De resultaten van de 
afgelopen jaren laten zien dat de inwoners van Montfoort 
en Linschoten hun afval ontzettend goed scheiden. Vorig 
jaar merkten inwoners dat zij soms niet uitkwamen met 
eens in de vier weken restafval. Daarom hebben we dat 
veranderd naar eens in de twee weken. Dat betekent 
natuurlijk niet dat we ineens meer restafval inzamelen. 
Ik heb er alle vertrouwen dat de inwoners hun afval goed 
blijven scheiden en dat we de trend van de afgelopen 
jaren dus doorzetten in 2019.”

Afronding project Kop IJsselveld in zicht
Bestemmingsplan en vergunning Willeskop 64-68 onherroepelijk
Aan de kop van bedrijventerrein IJsselveld in Montfoort 
heeft de gemeente de afgelopen jaren een uitbreiding 
van het bedrijventerrein gerealiseerd. Alle kavels zijn 
verkocht aan lokale en regionale ondernemers.
Om het bedrijventerrein volledig te kunnen realiseren, 
was het noodzakelijk dat de manege, eigendom van de 
West Stichtse Ruiters (WSR), werd verplaatst. 
Een geschikte locatie werd Willeskop ten noorden van 
64-68. Om de bouw van de nieuwe manege mogelijk te 
maken was het noodzakelijk om een bestemmingsplan-
procedure te doorlopen.
Op 20 februari is, met een uitspraak van de Raad van 
State, de bestemmingplanprocedure afgerond. Daarmee 

kan het project Kop IJsselveld worden afgerond en kan 
de WSR van start met de bouw van een nieuwe manege.
Het bestemmingplan en de omgevingsvergunning voor 
Willeskop 64-68 zijn met de uitspraak van de Raad van 
State onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de 
beroepsprocedure nu offi cieel is afgerond en dat WSR 
verder kan met de realisatie.
De WSR start naar verwachting in mei 2019 met de 
werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe manege.
Direct omwonenden worden voor aanvang van de 
werkzaamheden door de West Stichtse Ruiters 
geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Vaccinatieronde 14- tot 18-jarigen tegen 
meningokokken vanaf eind maart van start

Meningokokkenziekte
Sinds 2015 worden steeds meer mensen ziek door de 
meningokokbacterie type W. Een bacterie die zich via 
hoesten, niezen en zoenen kan verspreiden. Meestal 
word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het 
zenuwstelsel, dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. 
De ziekte kan dan ernstig verlopen, met bijvoorbeeld 
hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Dat zijn 
ernstige ziekten waar je de rest van je leven blijvende 
klachten aan kunt overhouden. Je kunt er zelfs aan 
doodgaan. De kans om een meningokokkeninfectie te 
krijgen is nog steeds klein, maar om verdere toename 
van de ziekte te voorkomen is vaccineren belangrijk.

Wie krijgen een prik?
Jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 en (een deel van) 
2004 ontvangen vanaf maart een uitnodiging van het 
RIVM. Jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005 
ontvangen vanaf mei een uitnodiging. De keuze om 
tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij 
relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer 
kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in 
belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. 
Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat 
geboekt in het terugdringen van de verspreiding.

Wanneer vindt de vaccinatieronde plaats?
Vanaf maart ontvangen jongeren in de regio Utrecht een 
uitnodiging om de prik tegen meningokokken op te halen. 
De campagne zal in de regio Utrecht over twee periodes 
plaatsvinden:
• 25 maart t/m 18 april:

jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 en tussen 
1 januari en 1 mei 2004 (jongeren die geboren zijn 
tussen 1 mei en 31 december 2004 kregen in 
oktober 2018 de vaccinatie al aangeboden).

• 3 juni t/m 28 juni:
jongeren geboren in 2005 en 2003.

Lees vanaf donderdag 7 maart meer over de exacte 
datums en locaties op de website van GGD regio Utrecht: 
www.ggdru.nl.

Tussen 2014 en 2018 is er in de gemeente Montfoort 
ruim één miljoen kilo aan plastic, metaal en 
drinkverpakkingen (pmd) ingezameld!
Een aantal waar we met elkaar trots op mogen zijn.
In 2014 werd er per maand zo’n 8.000 kilo ingezameld, 
in 2018 is dit gestegen tot 34.000 kilo. 
In al die jaren (2014-2018) werd er bijna 400.000 kilo 
verpakkingsmaterialen gerecycled, in plaats verbrand.
Ook bij het restafval en groente-, fruit en tuinafval (gft) 
zien we mooie resultaten. In de periode 2016-2018 is de 
totale hoeveelheid restafval afgenomen met maar liefst 
30%. Voor gft-afval geldt dat we in de afgelopen jaren 
een scheidingsstijging van ongeveer 10% zien.
Hoe het in 2019 zal verlopen, is vooralsnog de vraag. 
De ophaalfrequentie van restafval is sinds begin dit jaar 
verhoogd.

Wil je meer weten?
Op de website www.deelditnietmetjevrienden.nl vind je 
verhalen van jongeren en ouders die te maken hebben 
gehad met meningokokkenziekte en vind je antwoorden 
op veel gestelde vragen.

Gemeente Montfoort: 
maandag 1 april
Voor de gemeente Montfoort geldt dat er 495 
jongeren worden opgeroepen.
De vaccinatie is maandag 1 april,
van 13.00 tot 17.00 uur in sporthal De Vaart
(Jacob Barneveldstraat 24 in Linschoten).
Dit is de locatie voor zowel jongeren uit Montfoort 
als Linschoten.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
13 maart 2019 in het stadhuis 
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 18 maart 2019  
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 27-02-2019	 (Z/19/134952)
 Bronkruidhof 9, Montfoort 

het plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van de woning

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

Verleende omgevingsvergunning
•	 26-02-2019	 (Z/18/119931)
	 M.A.	Reinaldaweg	70,	Linschoten 

het oprichten van een overkapping 
aan de bestaande stal t.b.v. een 
automatisch voersysteem.

•	 4-03-2019	 (Z/18/120987)
 Willeskop 90, Montfoort 

het plaatsen van een tredmolen.
•	 4-03-2019	 (Z/18/119980)
	 Engherzandweg	45,	Linschoten 

het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit.

Ontwerp verzoek om gedeeltelijke 
intrekking omgevingsvergunning 
(onderdeel milieu) 
Cattenbroekerdijk 28 te Linschoten 
ter inzage
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat met ingang van 
6 maart 2019 gedurende 6 weken 
het volgende ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter inzage ligt:
•	 Cattenbroekerdijk	28	te	Linschoten	
(Z/18/119555),	om	gedeeltelijke	
intrekking	van	de	omgevings-
vergunning (onderdeel milieu)  
die de gemeente Montfoort op 
4	november	2014	heeft	verleend	
voor een gemengde veehouderij. 
De intrekking heeft betrekking op 
het	houden	van	240	vleesvarkens.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt met de 
bijbehorende stukken ter inzage in het 
gemeentehuis te Montfoort.
Zienswijzen
Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan iedereen zowel een 
schriftelijke als mondelinge zienswijze 
indienen op het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort,	Postbus	41,	3417	ZG	
Montfoort. De zienswijze dient de 
volgende informatie te bevatten: 
naam en adres van de indiener, 
datum, reden van de zienswijze en op 
welk ontwerpbesluit de zienswijze 
betrekking heeft. Voor het doorgeven 
van een mondelinge zienswijze wordt 
u verzocht een afspraak te maken via 
tel.	088-0225000.
Het college van burgemeester en 
wethouders zal een beslissing nemen 
op de zienswijzen.

MILIEU 
Ontheffing van de route voor het 
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken bekend 
dat zij, ingevolge artikel 29 van de 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een 
ontheffing	van	de	route	gevaarlijke	
stoffen hebben verleend aan:
•	 Jongeneel	Transport,	
Voorschoterweg	52	A,	 
2235	SH	Valkenburg, 
t.b.v. het vervoer van Propaan,  
UN	1965,	klasse	2,2	F	naar	diverse	
locaties in de gemeente Montfoort.

•	 Benegas	B.V., 
Zuiderzeestraatweg	1, 
3882	NC	Putten, 
t.b.v. het vervoer van Propaan en 
Butaan naar diverse locaties in de 
gemeente Montfoort.

•	 Kavégas	B.V., 
Meikade	61,	6744	TC	Ederveen,	
t.b.v. het vervoer van propaan 
naar de gemeente Oudewater via 
de gemeente Montfoort.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffingen	liggen	ter	inzage	van	
6 maart tot en met 16 april 2019.
Belanghebbenden kunnen tegen het 
besluit schriftelijk bezwaar indienen 
bij de gemeente Montfoort, 
	Postbus	41,	3417	ZG	Montfoort.	
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
(datum van publicatie) bij de 
gemeente zijn ingediend.
U	kunt	de	stukken	inzien	bij:	 
het stadskantoor van Montfoort, 
Kasteelplein	5	in	Montfoort,	 
tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wenst of de 
verleende	ontheffing	wilt	inzien, 
kunt u hiervoor (ook) een afspraak 
maken met de Omgevingsdienst  
regio	Utrecht,	mevrouw	E.	Pols, 
tel.	088-0225043.

OVERIG
Beleid protocol bijtincidenten 
gevaarlijke honden
De burgemeester heeft na de 
wijziging en de inwerkingtreding 
(31-12-2018)	van	de	nieuwe	
Algemene Plaatselijke Verordening 
Montfoort 2018 (hierna APV), nieuw 
beleid vastgesteld voor de regeling in 
artikel	2:59	APV	over	gevaarlijke	

honden. De bevoegdheid om beleid 
vast	te	stellen	berust	op	artikel	4:81	
van de Algemene wet bestuursrecht.
Op	basis	van	het	artikel	2:59	APV	is	
het mogelijk om een aanlijngebod of 
muilkorfgebod op te leggen, indien de 
hond gevaarlijk gedrag vertoont. 
In het beleid is aangegeven in welke 
gevallen de hond als hinderlijk of 
gevaarlijk	kan	worden	gekwalificeerd	
met de daarbij behorende 
bevoegdheden en procedurele 
bepalingen. Het nieuwe beleid is in te 
zien op het gemeentehuis bij de 
behandelende ambtenaar (tel: 
0348-476400)	en	zal	ook	worden	
gepubliceerd op overheid.nl.

OPENBARE ORDE 
De	burgemeester	en/of	burgemeester	
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen	of	ontheffingen	hebben	
verleend voor:
Horecavergunning
•	 26-02-2019		 (Z-2018-57704)
	 Blokland	95,	Montfoort 

exploitatie van het horecabedrijf 
‘Doruvael Buitenzorg’.

Vergunning voor 
kansspelautomaten
•	 26-02-2019	 (Z/19/123267)
 De Plaats 2, Montfoort 

voor het aanwezig hebben van 
twee kansspelautomaten.

Evenementenvergunning
•	 Carnavalsvereniging	Les	

Boutonniers voor het organiseren 
van de carnavalsoptocht op  
zondag 3 maart a.s. 
tussen	11.30	en	17.00	uur 
door de binnenstad van Montfoort. 
Verzonden: 21 februari 2019.

Ingebruikname gemeentegrond
•	 Vergunning	voor	het	plaatsen 

van een partytent op vier 
parkeerplaatsen op de Dauwnetel, 
periode	14	t/m	16	juni	2019.
Verzonden 26 februari 2019.

Geluidsontheffing
•	 Vergunning	voor	het	ten	gehore	
brengen	van	muziek	op	14	en	
15	juni	2019	op	de	Dauwnetel.
Verzonden 26 februari 2019.

Zondagswet:
•	 Ontheffing	verleend	op	basis	van	

artikel 3, derde lid, van de 
Zondagswet	voor	de	
carnavalsoptocht op 3 maart 2019.
Verzonden 22 februari 2019

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.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt 
worden op verleende vergunningen. 
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 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.

Montfoort,	5	maart	2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris 
M.H. van der Veer
de burgemeester 
mr.	P.J.	van	Hartskamp-de	Jong

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

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

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

STORING
CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

DUURZAAM MONTFOORT
Duurzaamheidsplatform van Montfoort en Linschoten

Montfoort gaat voor duurzaam!
Vrijwilligersplatform Duurzaam Montfoort is er voor 
iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid.
Wilt u zich inzetten voor een schone, groene en fijne 
leefomgeving? Word ook actief voor het platform 
Duurzaam Montfoort.

Het platform
Het doel van het platform is een gezonde en schone 
leefomgeving, nu en later. Daarom zetten de vrijwilligers 
zich in om allerlei partijen bewust te maken van 
duurzaamheid. Informeren, verbinden en kansen voor 
duurzaamheid concreet benutten: daar draait het om. 
Het platform werkt daarbij samen met inwoners, 
gemeente, bedrijven en organisaties.
Thema’s zijn onder andere energiebesparing in 
woningen, duurzame markt, vermindering van (zwerf)
afval en het groener maken van Montfoort.

Laat u inspireren
Iedereen die nieuwe kennis wil opdoen over bijvoorbeeld 
energiebesparing, zonnepanelen of afvalreducering, is 
van harte welkom tijdens een van de informatieavonden. 
Houd hiervoor www.duurzaammontfoort.nl en de lokale 
kranten in de gaten.

Zet uw talent in voor duurzaamheid
Ook kunt u zich aansluiten bij een van de 
werkgroepen of zelf een werkgroep starten.

Op dit moment heeft het platform 
de volgende vrijwilligersvacatures:

• Social media-beheerder
• Schrijver websiteteksten
• Websitebeheerder
• Aanjager duurzaam ondernemen
• Presentator bijeenkomsten
• Organisator bijeenkomsten
Interesse of vragen?
Mail naar info@duurzaammontfoort.nl

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 ZELF hun activiteiten op 
www.montfoortactief.nl plaatsen.
Meer informatie? 
Mail naar info@montfoortactief.nl.

ACTIVITEITEN-
KALENDER
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Internationale Vrouwendag:

Drie powervrouwen uit Montfoort in het zonnetje
Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In het kader van deze dag, 
vertellen drie powervrouwen uit Montfoort wat hen drijft, wie hun voorbeeld is 
en hoe ze vinden dat Montfoort het doet op gebied van vrouwenemancipatie.

Nel Vlooswijk
Sinds jaar en dag is Nel Vlooswijk vrijwilliger in Montfoort. Op scholen, in de 
bibliotheek en later kwam SWOM op haar pad. Al meer dan 35 jaar brengt ze 
maaltijden rond, en dit jaar is het achtste jaar op rij dat ze de SWOM 
vakantiereis organiseert en begeleidt samen met Mieke Callaars.

door Sjoukje Dijkstra

me	verder	te	ontwikkelen.	Zo deed	ik	in	
die	tijd	nog	de	MULO	(later	de	MAVO)	
en	volgde	ik	een	cursus	'Vrouwen	
Oriënteren	zich	op	de	Samenleving'	
(VOS)."
"Hoe	anders	is	het	nu.	Wat	hebben	we	
een	vooruitgang	geboekt",	vindt	ze.		
"Het	belangrijkste	voor	ons	is	dat	wij	
onze	kinderen	hebben	kunnen	laten	
studeren.	In deze	tijd	is	het	goed	dat	
vrouwen	voor	zichzelf	kunnen	zorgen	en	
dat	ze	onafhankelijk	kunnen	zijn	van	de	
man.	Onze	dochter	was	35	jaar	geleden	
zelfs	het	eerste	meisje	op	de	hts",	vertelt	
ze	trots.	"Je	had	er	geen	damestoilet	en	
ook	geen	mogelijkheid	tot	omkleden.	
Die dingen	zijn	gelukkig	allemaal	
veranderd."

Wie is je voorbeeld powervrouw 
in Montfoort?
Over	wie	voor	haar	een	voorbeeldvrouw	
is	in	Montfoort,	hoeft	ze	niet	lang	na	te	
denken.	"Dat	is	de	burgemeester,	Petra	
van	Hartskamp.	"Ik	denk	dat	we	heel	blij	
moeten	zijn	met	een	vrouwelijke	
burgemeester,	die	helemaal	van	deze	tijd	
is.	Ik woon	op	het	IJsselplein	en	zie	haar	
regelmatig	voorbij	lopen,	met	een	
muziekje	in	de	oren,	sportkleding	aan.	
Vervolgens	staat	ze	later	weer	met	
ambtsketting	om.	Dat vind	ik	mooi	om	
te	zien."

Vlooswijk	betitelt	zichzelf	niet	als	
powervrouw.	Wel	meent	ze	dat	vrijwilli-
gerswerk	bijdraagt	aan	de	emancipatie	
van	de	vrouw.	"Ook	dat	maakt	je	
zelfstandig	en	zorgt	ervoor	dat	je	je	
nuttig	voelt",	lacht	ze.	Op serieuzere	
toon	vervolgt	ze:	"Toch	is	het	goed	dat	
er	zo'n	Internationale	Vrouwendag	is,	
maar	dan	met	name	voor	de	vrouwen	in	
landen,	waar	vrouwen	nog	niet	zoveel	
rechten	hebben	als	mannen."
Vlooswijk	is	blij	dat	er	in	de	afgelopen	
40	jaar	zoveel	is	veranderd	voor	
vrouwen	in	onze	samenleving.	
Desondanks	voelt	ze	het	niet	als	gemiste	
kans	dat	ze	zelf	vooral	als	huisvrouw	
voor	het	huishouden	en	haar	vier	
kinderen	zorgde.	"Ieder	mens	is	een	
mens	van	zijn	tijd.	In deze	tijd	zou	ik	
hetzelfde	doen	als	mijn	dochter",	zegt	
ze.	"Studeren	en	vervolgens	werken."

Hard werken
"In	de	tijd	dat	ik	jong	was	en	ging	
trouwen	op	mijn	24e	was	het	normaal	
dat	je	thuis	bleef.	Dat deed	iedereen",	
aldus	Vlooswijk,	die	altijd	gewend	was	
om	hard	te	werken.	Thuis,	waar	ze	op	
groeide	op	de	boerderij	als	achtste	van	
elf	kinderen,	en	later	als	vrijwilliger	en	
met	haar	eigen	gezin.	De hang	naar	
zelfontplooiing	was	er	wel,	geeft	ze	aan.	
"Ik	greep	graag	mogelijkheden	aan	om	

 
Nienke van Kortenhof
Ze is bekend van Hartjes op de Fiets 
in Montfoort in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland, dat ook 
landelijk aanslaat. Daarnaast heeft  
ze recent samen met andere 
Montfoortse vrouwen een vrouwen 
carnavalsvereniging opgericht in 
Montfoort. "Aansluiten bij de 
mannelijke vereniging kon niet."
De	vrouwelijke	carnavalsvereniging	is	
ontstaan	vanuit	de	vrouwenraad,	die	drie	
jaar	geleden	al	is	opgericht.	"In	
november	hebben	we	ons	bij	de	Kamer	
van	Koophandel	laten	registeren	als	
carnavalsvereniging.	Daarmee	krijgen	
we	ook	officieel	aanzien	en	kunnen	we	
doorpakken.	We laten	zien	dat	het	ons	
serieus	is,	en	dat	we	er	voor	de	lange	
termijn	voor	willen	gaan."	
Van Kortenhof	geeft	daarbij	aan	dat	het	
een	het	ander	niet	bijt.	"Wij	vullen	Les	
Bouttonniers	aan	en	doen	ook	veel	met	
elkaar.	Samen	willen	we	carnaval	breed	
uitdragen,	in	saamhorigheid	voor	
iedereen.	Dat maakt	dat	vrouwen	een	
grotere	rol	verdienen,	dan	dat	we	
voorheen	hadden.	Wat	we	bovendien	
merkten	bij	met	name	de	kleine	
kinderen,	dat	de	kleine	meisjes	die	grote	
mannen	met	veren	imponerend	vonden.	
Je	ziet	dat	juist	die	groep	door	ons	het	
carnaval	ook	heel	leuk	gaat	vinden,	en	
de	meisjes	willen	allemaal	prinses	zijn."	
Als het	over	carnaval	gaat,	dan	vindt	de	
vereniging	voorzitter	dat	de	prinses	van	
2019,	Daniëlla	la	Paillette	de	Fête	
Parfait,	echt	hét	voorbeeld	is	van	de	
ultieme	powervrouw.	"Mooier	dan	haar	
kunnen	we	onze	prinses	niet	hebben",	
lacht	ze.	"Ze	is	prachtig."

Internationale Vrouwendag?
Wat	Internationale	Vrouwendag	
aangaat,	denkt	Van Kortenhof	dat	we	in	
Nederland	niet	per	se	meer	van	
emancipatie	hoeven	te	spreken.	"Ik	
denk	dat	we	in	Nederland	redelijk	gelijk	
opgaan,	en	dat	we	niet	meer	
achtergesteld	zijn.	Of	je	nu	part-time	
werkt	of	niet,	dat	is	ieders	eigen	keuze.	
Zelf	ben	ik	daar	geen	activist	in.	Wel	
vind	ik	het	belangrijk	om	als	vrouw	in	
onze	rol	te	laten	zien	wie	we	zijn.	Juist	
mannen	en	vrouwen	denken	anders	
over	sommige	dingen,	en	vullen	elkaar	
daarin	goed	aan.	Dat vind	ik	ook	zo	
mooi	gedurende	het	carnaval,	om	die	
samenwerking	met	elkaar	te	zien."
Zelf	kent	ze	veel	sterke	vrouwen	in	
Montfoort,	en	is	ze	ook	opgegroeid	met	
een	moeder	die	zelfstandig	ondernemer	

was.	"Ze	had	haar	eigen	winkel,	deed	
vrijwilligerswerk	voor	de	hockeyclub.	
Van huis	uit	heb	ik	meegekregen	dat	
mannen	en	vrouwen	gelijkwaardig	zijn.	
In de	kringen	waar	ik	mij	beweeg,	zie	ik	
niet	anders",	aldus	Van Kortenhof,	die	
wel	meent	dat	het	in	de	politiek	van	
Montfoort	anders	zou	kunnen.	"In	de	
Montfoortse	politiek	zie	je	vooral	veel	
oudere	mannen.	Daar	zouden	meer	
vrouwen	bij	mogen",	zegt	ze.	Zelf	heeft	
ze	nog	niet	direct	die	aspiraties,	maar	ze	
houdt	zich	wel	graag	bezig	met	
onderwerpen	die	de	samenleving	raken.	
Als initiatiefneemster	van	het	succesvolle	
concept	'Hartjes	op	de	fiets',	dat	nu	al	
weer	drie	jaar	geleden	is	opgericht,	vindt	
ze	dat	belangrijk.	"Dat	de	campagne	ook	
landelijk	leek	aan	te	slaan,	is	een	mooi	
compliment,	maar	wij	hebben	wel	

besloten	om	het	voor	onszelf	niet	te	
heftig	te	maken	en	onze	focus	op	
Montfoort	te	houden.	"Als	powervrouw	
met	gezin	en	drukke	baan,	is	dat	echt	
meer	dan	genoeg",	lacht	ze.

Wie is je voorbeeld powervrouw 
in Montfoort?
"De	burgemeester.	Hoe tof	is	het	dat	we	
vrouwelijke	burgemeester	hebben?",	
aldus	de	voorzitter	van	Les	Femmes	des	
Coeurs.	"Ik	heb	haar	de	laatste	tijd	vaker	
van	dichtbij	mogen	zien	en	vind	haar	
sterk	in	onder	andere	het	leiden	van	
discussies.	Ze heeft	autoriteit,	maar	wel	
op	een	zachte	manier.	Die vrouwelijke	
touch	erbij,	dat	maakt	dat	ze	haar	
mannetje	kan	staan,	en	tegelijkertijd	
goed	kan	luisteren	en	zich	kan	inleven."

Burgemeester Petra van Hartskamp
Ze ziet het als een groot compliment, dat zowel Nienke van Kortenhof als  
Nel Vlooswijk haar als voorbeeld powervrouw noemen. "Ik word er ook wel een 
beetje verlegen van", geeft ze toe. "We doen tenslotte allemaal ons best", aldus 
de burgemeester van Montfoort, Petra van Hartskamp.

Montfoort	geëmancipeerd	zijn.	Je	hoeft	
niet	een	carrièrevrouw	te	zijn	om	
geëmancipeerd	te	worden	genoemd.	
Mijn	indruk	is	in	ieder	geval	dat	vrouwen	
in	Montfoort	heel	goed	weten	wat	zij	
willen.	Gelukkig	zijn	vrouwen	en	zeker	de	
jongere	generatie	zich	er	steeds	meer	van	
bewust	dat	opleiding	belangrijk	is	zodat	je	
altijd	in	staat	bent	om	zo	nodig	voor	je	
eigen	inkomen	te	zorgen.	Het is	
uiteindelijk	aan	de	vrouwen	zelf	om	hun	
eigen	kansen	te	pakken	en	richting	te	
geven	aan	hun	eigen	leven.	Dit geldt	
evenzeer	voor	mannen.	Het is	aan	de	
overheid	dit	te	stimuleren	en	
voorwaarden	hiervoor	te	scheppen."

Advies aan vrouwen van 
Montfoort
Voor	de	meeste	vrouwen	-	niet	alleen	in	
Montfoort	-	geldt	dat	het	bij	tijd	en	wijle	
best	pittig	kan	zijn	alle	ballen	hoog	te	
houden.	Ook Petra	van	Hartskamp	
heeft	een	gezin	en	een	drukke	
loopbaan.	Hoe zij	dat	doet?	"Het	is	
belangrijk	om	als	ouders	goede	
afspraken	met	elkaar	te	maken",	zegt	ze.	
"Wij	hebben	dat	in	het	verleden	gedaan	
en	dat	heeft	goed	gewerkt.	Verder	
hadden	wij	de	luxe	positie	dat	er	opa's	
en	oma's	waren	die	altijd	klaar	stonden	
in	geval	van	ziekte	of	schoolvakantie.	
Overigens	heb	ik	zelf	ook	een	korte	
periode	minder	gewerkt	in	een	fase	
waarin	de	kinderen	meer	aandacht	
nodig	hadden.	Ik heb	daar	zeer	van	
genoten.	De kunst	is	om	met	elkaar	
balans	te	vinden	in	werk	en	privé	en	die	
balans	is	voor	elk	gezin	weer	anders.	
Verder	ook	vooral	doen	wat	bij	jou	past.	
De een	heeft	nu	eenmaal	meer	ambitie	
dan	de	ander."
Datzelfde	geldt	voor	de	Montfoortse	
politiek",	vindt	ze.	"Er	is	niks	mis	met	
oudere	mannen	in	de	politiek.	
Die kunnen	heel	wijs	zijn.	Maar ik	vind	
ook	dat	de	diversiteit	in	de	raad	als	
afspiegeling	van	de	Montfoortse	
samenleving	groter	mag	zijn.	Zowel	
vrouwen	als	jongeren	zijn	in	de	
minderheid	en	dat	kan	beter!	Het heeft	
wellicht	ook	te	maken	met	het	imago	
van	de	politiek	als	zodanig.	Partijen	(en	
ook	ik)	doen	enorm	hun	best	om	
inwoners	te	enthousiasmeren	voor	de	
politiek	maar	dat	blijft	lastig.	De SGP	en	
de	VVD	hebben	de	afgelopen	
verkiezingen	een	mooie	verjongingsslag	
gemaakt.	Voor het	vertrouwen	in	de	
politiek	is	het	belangrijk	dat	inwoners	
zich	vertegenwoordigd	voelen,	maar	dan	
moeten	er	wel	mensen	zijn	die	zich	
verkiesbaar	stellen.	Ik heb	dan	ook	veel	
waardering	voor	onze	raadsleden	die	
veel	tijd	besteden	aan	het	besturen	van	
onze	gemeente",	aldus	Petra	van	
Hartskamp.	Zelf	vindt	ze	dat	er	enorm	
veel	powervrouwen	in	Montfoort	actief	
zijn.	"Dat	is	nu	juist	het	mooie	in	onze	
gemeente.	Als ik	zie	wat	er	bij	
verenigingen	gebeurt	en	hoe	er	hier	
naar	elkaar	wordt	omgezien	dan	is	dat	
echt	heel	bijzonder!	Terecht	ook	dat	De	
IJsselbode	bij	Nel	en	Nienke	terecht	is	
gekomen	als	voorbeelden	van	
powervrouwen	in	Montfoort!	Want	dat	
zijn	zij,	voor	mij	ook."

Als	powervrouw	kon	ze	in	het	rijtje	van	
drie	natuurlijk	niet	ontbreken.	
Van Hartskamp	vertelt	blij	te	zijn	in	
Nederland	geboren	te	zijn,	waar	de	
vrouwenemancipatie	ervoor	gezorgd	
heeft	dat	vrouwen	en	mannen	gelijke	
kansen	krijgen.	"In	ieder	geval	zo	heb	ik	
dat	zelf	ervaren",	zegt	ze.	"In	veel	andere	
landen	is	er	nog	een	weg	te	gaan	en	het	
is	goed	om	met	die	vrouwen	solidair	te	
zijn.	Overigens	zijn	er	veel	meer	
doelgroepen	die	onze	steun	verdienen."

Hoe doen vrouwen in Montfoort 
het op gebied van emancipatie?
"Ik	vind	dat	een	lastige	vraag	want	hoe	
meet	je	de	mate	waarin	vrouwen	in	

Vermiste dieren
DRIEBRUGGEN
Kerkweg	-	Vino;	Poes,	9 maanden	/	
23 mei	2018.	Halflangharig;	bruin/zwart
PAPEKOP
Papekopperstraatweg	-	Eddie;	Kater	
(Blauwe	rus),	1,5	jaar.	Eddie	is	blauwgrijs	
met	een	klein	wit	befje,	grote	kater,	
slank.
OUDEWATER
Arminiusplein	-	Spook;	Kater,	Jong.	
Witte	kat	met	als	je	goed	kijkt	een	heel	
licht	grijs	streepje	op	zijn	kop.

dieren

g
e
v

onden 0348-414242
Lijst van gevonden en vermiste dieren 
van de Stichting Dierenhulpverlening 

Woerden e.o. Telefoondienst van 08.00 
tot 19.00 uur. 

Bel 0348-414242 voor allerlei vragen /
informatie e.d. en vanaf 19.00 tot 08.00 

staat er een bandje op met een  
06 nummer voor alleen spoedgevallen.

Bezoek voor meer informatie onze 
website: 

www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Gevonden dieren
HEKENDORP
Hekendorpse	Buurt	-	Kat.	Grote	
zwart-witte	kat;	zwarte	kop,	witte	neus,	
zwarte	rug,	witte	borst,	links	meer	dan	
rechts;	witte	poten;	lange	snorharen.
LINSCHOTEN
Vaartkade	Noordzijde	-	Grote	witte	kip,	
grote	kam	en	rood	lelletje	onder	snavel,	
grote	boogstaart.
MONTFOORT
Achthoven	West	-	Kat.	Egaal	grijs,	witte	
kniekousjes	achter,	voorvoetje	wit,	kin	
wit.
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Veel twinkelende ogen, lachende en stralende gezichten

Publieksprijs voor Complimentenspel
op de openingsdag van de nationale 
onderwijstentoonstelling (noT) heeft 
het Complimentspel de publieksprijs 
voor de innovatie awards 2019 in de 
categorie Primair onderwijs 
gewonnen. Het Complimentenspel 
leert kinderen om het positieve te 
zien in henzelf en de ander. dit spel 
is ontwikkeld door Manon ende uit 
Haastrecht en daphne Hoogendoorn 
uit everdingen.
Manon ende heeft de Hbo-opleiding 
sociaal Pedagogisch Hulpverlening 
gedaan. daarna de opleiding 
kindercoach. Zij is twee dagen als jeugd-
zorgwerker werkzaam in het speciaal 
basisonderwijs en zij heeft een kinder-
coachpraktijk in Haastrecht. daphne 
Hoogendoorn heeft een economische 
opleiding gehad. vanuit haar werk bij de 
politie als vertrouwenspersoon is zij in 
de coaching terechtgekomen met als 
specialisatie kindercoaching. Zij is nu 
fulltime kindercoach in haar woonplaats. 
tijdens hun opleiding hebben Manon en 
daphne elkaar leren kennen en van 
hieruit zijn zij het complimentenspel 
gaan ontwikkelen en uit gaan geven. 
Het is al weer twee jaar op de markt.

80 kaartjes
Het Complimentenspel is speciaal voor 
kinderen en iedereen die met kinderen 
werkt en leeft. Het bevat 80 kaartjes 
met stoere, speelse en unieke 
complimenten er op. Het zijn vooral 
complimenten die met gedrag en 
kwaliteit te maken hebben. 
als voorbeeld geven de dames aan: 'ik 
vind het fijn dat je bij ons in de groep zit' 
of 'ik vind het knap dat je het probeert 

ook als je het moeilijk vindt'. en een hele 
goede vinden zij: 'ik vind dat je goede 
oplossingen bedenkt'.

In de klas en thuis
Manon: "er zijn veel leerkrachten die dit 
spel in de klas gebruiken. ook ouders en 
hulpverleners als therapeuten en coaches 
zijn er mee bezig." "Het mooie is", vult 
daphne aan, "dat er zoveel manieren 
zijn om het spel in te zetten. van een 
minuutje tot een langere tijd. je kunt  
het structureel laten terugkomen. Zowel 
in de klas als thuis. wat het oplevert is 
dat kinderen stilstaan bij wat er goed 
gaat, waar ze trots op zijn en dat ze 
gewaardeerd worden. dit alles geeft een 
positief effect op het zelfbeeld en 
zelfvertrouwen van het kind."

Onderwijstentoonstelling
Manon en daphne waren erg verrast 
dat zij de publieksprijs in ontvangst 
mochten nemen. er waren 62 
inzendingen en daarvan zijn zij eerste 
geworden. Zij vonden dit ontzettend 
bijzonder en waren heel dankbaar dat 
het publiek voor hun Complimentenspel 
gekozen heeft.
Manon: "veel mensen ervaren ons spel 
als gemakkelijk in te zetten en te 
gebruiken. Het is heel laagdrempelig en 
gelijkertijd heel effectief.  
je ziet bijvoorbeeld direct lachende 
gezichten, twinkelende ogen en 
stralende gezichten."
Het Complimentenspel kan op veel 
manieren gebruikt worden.  
op de website www.complimentenspel.nl 
staan veel gegevens over het spel.
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QASHQAI DIG-T 
115 N-CONNECTA 

€ 6000,-* EXTRA INRUIL

INRUILVOORDEEL

*Inruilauto vanaf bouwjaar 2012, alleen benzinemotoren, maximaal 80.000 km. Geldig tot 31 maart 2019

Geen inruil € 5000,- voordeel     

NISSAN QASHQAI 
DIG-T 115 N CONNECTA  
Van € 31390,- voor 

€ 25.390,-

NIEUWE

QASHQAI DIG-T 
115 TEKNA  

€ 7000,-* EXTRA INRUIL

Goudse Rauwmelkse boerenkaas  
van Van Eijk gecertificeerd

Hulp bij uw 
aangifte 2018
binnenkort breekt weer de tijd aan dat 
we aangifte moeten doen voor de 
inkomstenbelasting 2018. 
voor velen van ons een heel gedoe om 
de aangifte digitaal in te vullen.  
wat mag je aftrekken? Heb ik recht op 
huur- en/of zorgtoeslag, krijg of betaal 
ik het juiste bedrag? kan ik mijn vele 
medische kosten in mindering brengen? 
de sWob/V, Humanitas en schuld-
hulpmaatje bieden samen hulp. 
dat doen zij op zaterdag 23 maart 
in Haastrecht.
u komt in aanmerking voor deze hulp
als: • U een werkende DigiD heeft;
 (heeft u nog geen digid?  

https://digid.nl/aanvragen).
 Heeft u hierbij hulp nodig? 

laat het ons weten dan 
ondersteunen wij u hierbij.

     • U recht heeft op Zorgtoeslag;
     • U in de Krimpenerwaard woont;
     • Het een eenvoudige  

belastingaangifte is.
de hulp is gratis. voor deze hulp dient 
u wel een afspraak te maken.
u kunt bellen naar het 
swob/v-telefoonnummer: 
0182-350012 (werkdagen van  
10.00 tot 13.00 uur).

door Cees Reichard

blij verrast waren adrie en Henriëtte van eijk uit Vlist dat hun goudse 
rauwmelkse boerenkaas gecertificeerd is als 'erkend streekproduct'.
deze kaas is verkrijgbaar in de maten 1 tot 20 kg. de stichting groene Hart 
streekproducten heeft onlangs aan Kaasboerderij van eijk het bijbehorende 
certificaat uitgereikt. daarmee is dit bedrijf het 52e dat inmiddels het predicaat 
producent van een erkend 'groene Hart streekproduct' bezit.

adrie en Henriëtte vertellen dat  
Het  Groene Hart hen had aangegeven 
om zich op te geven voor het certificaat 
van het streekproduct. adrie: "wij 
hadden er niet aan gedacht om hier 
aandacht aan te schenken. Maar we 
hebben hier gehoor aan gegeven en tot 
onze verrassing kwam iemand bij ons op 
de boerderij om te beoordelen of we aan 
de eisen van een erkend streekproduct 
voldoen. en gauw kregen we te horen 
dat het allemaal goed was."

Maatschappelijk verantwoord 
produceren
Men moet namelijk voldoen aan het 
maatschappelijk verantwoord 
produceren. Het vee moet op een 
diervriendelijke wijze gehouden worden. 
er moet voldoende stalruimte zijn en in 

eijk ligt aan het idyllische riviertje de vlist. 
alle melk van de ongeveer zestig 
melkkoeien die op zo'n 28 hectare lopen 
wordt gebruikt om kaas van te maken. 
de kaas wordt op vier dagen in de week 
gemaakt. Het is één van de weinige 
bedrijven in nederland die nog kaas 
maakt in de traditionele houten vaten. 
dat komt de smaak ten goede. dat blijkt 
ook wel uit de prijzen die adrie en 
Henriëtte regelmatig winnen.
naast de diverse regionale prijzen 
wonnen zij in 2015 Cum laude voor de 
belegen kaas en in 2018 wederom met 
de boerenkaas overjarig.
een kwart van de gemaakte kaas wordt 
rechtstreeks vanuit de boerderijwinkel 
verkocht. de rest gaat via de groothandel 
naar speciaalzaken en er wordt 
rechtstreeks geleverd aan een supermarkt, 
een restaurant en een broodjeszaak. door Cees Reichard

de zomer moet er volop buiten gegraasd 
kunnen worden. en de voeding moet van 
eigen bodem zijn. uiteraard moet de 
melk waarvan de kaas gemaakt wordt 
afkomstig zijn van de eigen koeien. 
ook vertelt adrie dat de grondstoffen uit 
het Groene Hart moeten komen.  
"en hier wordt allemaal aan voldaan", zegt 
de eigenaar vol trots. Heel snel kregen we 
een bericht dat ons streekproduct erkend 
wordt en het certificaat mogen gebruiken. 
we mogen bijvoorbeeld het logo van 
'erkend streekproduct' op onze producten 
en de website zetten.
Henriëtte: "nu we het certificaat hebben, 
vinden we het toch bijzonder dat we een 
streekproduct maken en ook verkopen."

Melkveebedrijf
Het melkveebedrijf van de familie van 
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Open repetitie 12 maart: 
Theaterkoor Marcello
Heb je niets te doen op dinsdagavond, 
houd je van zingen en ben je muzikaal? 
Wil je graag zingen met een vleugje 
theater in een klein, gemengd, 
enthousiast en gezellig koor? Meld je 
dan aan om mee te doen met de open 
repetitie op dinsdag 12 maart.
Stuur uiterlijk 5 maart een mail naar 
verenigingtheaterkoormarcello@gmail.
com en vertel iets over je muzikale 
achtergrond. 
Marcello gaat aan de slag met een nieuw 
project: het theaterdiner. Dit is daarom 
een heel geschikt moment om in te 
stromen.
Theaterkoor Marcello is een enthousiast 

gemengd koor, dynamisch en ambitieus. 
Graag verrassen zij het publiek met 
musical medleys, modern klassieke, 
populaire en wereldmuziek. Bovendien 
vermaakt theaterkoor Marcello de 
toeschouwers met een vleugje theater. 
Ze zijn vooral op zoek naar tenoren en 
bassen!
De muzikale leiding is in handen van 
een professionele dirigent die hard 
werken combineert met humor. Om de 
week op dinsdagavond repeteert 
Marcello in Montfoort.
Meer informatie is te vinden op 
www. theaterkoormarcello.nl

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Siem van der BurgFoeke en Sjoeke

Duizend druppels is 
ook een plas!

Het mooie weer is welkom bij de 
familie Van Vulpen uit Montfoort!
"Ik kan het mij de laatste 60 jaar niet herinneren dat zo vroeg de koeien naar buiten 
zijn gegaan." verteld Cornelis van Vulpen uit Mo  ntfoort. "We zijn het afgelopen jaar van 
de ene verwondering in de andere gevallen! Eerst de extreem droge zomer en daarna 
de zeer groeizame herfst, zodat de koeien op 28 november pas naar binnen zijn 
gegaan. Niet wetende dat precies drie maanden later op 28 februari de deuren weer 
zouden opengegaan. Daar de wintervoorraad bijna op is en het ingezaaide gras op het 
maisland (bijna de hele winter is doorgegroeid), is er gelukkig nu al volop gras voor de 
koeien."

Nieuw weidevogelseizoen 
Montfoort/Linschoten
Weidevogelvereniging Montfoort/Linschoten start dinsdag 12 maart met het 
nieuwe seizoen in het St. Joseph te Montfoort. De startavond begint om 
19.30 uur met een korte jaarvergadering en daar bij de resultaten van 2018. 
Aansluitend geeft Astrid Kanteen een presentatie over de weidevogels: van 
aankomst in Nederland tot de eileg en welke maatregelen er voor de kuikens 
nodig zijn.
Voor het nieuwe seizoen bent u van harte welkom. Wij zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers, die minstens één dagdeel per week, van half maart tot in juni, willen 
meehelpen met de bescherming van weidevogels. Ook mensen uit de omgeving van 
Oudewater zijn zeer welkom.
Meer informatie vindt u op onze website: www.weidevogelbescherming-montfoort.nl
Voor nieuwe vrijwilligers is er een mogelijkheid een cursus weidevogelbescherming te 
volgen. U wordt dan ingedeeld bij bestaande groepen vrijwilligers en opgeleid en 
begeleid in het veld.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met Peter van den Brink, tel. 
06-40346000 of e-mailen naar ptb.vandenbrink@gmail.com

Foto-puzzeltocht Linschoten

Wordt u dit jaar óók één van de 
15 duizend collectanten die de straat 
opgaan om geld in te zamelen voor 
Amnesty International? De jaarlijkse 
collecteweek van Amnesty vindt plaats 
van 11 tot en met 16 maart 2019.
Collectanten gaan met veel plezier 
langs de deur, én met succes. Vorig 
jaar werd er ruim 1,25 miljoen euro 
opgehaald.

Amnesty zoekt 
collectanten
Amnesty zoekt in Montfoort nog 
vrijwilligers die een paar uur willen 
collecteren.
Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden als collectant? Kijk dan op 
www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar 
ha.schoonfeld@kpnplanet.nl en neem 
zo contact op met Hans Schoonfeld in 
Montfoort. 

"Geen act te gek", "behalve 
naakt" roepen zij er altijd 
achteraan.
"Waar blijven die artiesten nou? Hoe laat 
zouden ze komen? Zijn ze al acht 
minuten te laat? Nou....dan zingen wíj 
wel een paar liedjes". Bep en Toos van 
de schoonmaakploeg starten de laptop 
op en de eerste liederen schallen door de 
boxen. 'Oh Johnny', 'Niemand laat zijn 
eigen kind alleen' en 'Het dorp' wordt 
door de bewoners van de Lindenwaard 
nog vanuit hun stoel aangehoord en 
meegezongen. Maar als 'Het kleine café 
aan de haven' klinkt waagt menigeen zich 
aan een dansje.
Hanneke Stoof en Ilse Menting zijn het 
duo Foeke en Sjoeke. De naam ontstond 
omdat een neef   je van Ilse haar naam niet 
goed kon uitspreken en minder moeite 
had om haar Sjoeke te noemen. 
Hanneke werd Foeke toen ze op 

Ameland overal de naam 'Foeke' zag 
verschijnen en de foekepot kon nadoen 
met haar keel.
In 2004 sportten ze samen en zongen 
sámen onder de douche bij de 
sportschool. Dat klonk best mooi. 
Sindsdien luisteren ze feesten op met een 
muzikaal intermezzo met veel humor. 
We doen alles, behalve naakt staat er op 
hun site. Ze begonnen als 'Bep en Toos' 
met de 'muzikale wasmand'. Maar je kan 
ze ook tegenkomen als 'De Floppers' of 
'de dames van Ab-Bah', 'Jan en Annie' uit 
Volendam of 'Heidi und Helga'. 
Het wordt al snel een gezellige boel.
Ze houden wel van een geintje tijdens het 
optreden. Zijn door de jaren heen 
volledig op elkaar ingespeeld geraakt. 
Als een van de twee tijdens een optreden 
de draad even kwijt is roept de ander; "Je 
had wel eens even een keer mogen 
oefenen". Ze treden vaak op op feesten 
en partijen, bij bedrijfsfeesten of feesten 
van verenigingen waar tussendoor ook 

gebept moet kunnen worden. 
En natuurlijk zijn hun optredens in 
zorginstellingen, zoals die van de 
Lindenwaard in Linschoten, bij de 
bewoners zeer geliefd. Vooral de 
Nederlandstalige nummers worden uit 
volle borst meegezongen.
"Onze 'muzikale wasmand' is nog steeds 
goed gevuld hoor", ook al zijn we de 
laatste tijd van drie keer per maand naar 
een keer in de drie maanden 
teruggegaan. We zijn gewoon met 
andere dingen druk geweest. Ilse is 
uitbaatster van 'Dorpshuis De Vaart' en 
Hanneke is op zoek naar een leuke 
'part-time boekhoudkundige' baan. "We 
hebben de afgelopen periode minder tijd 
gestoken in acquisitie. Het mag best wel 
weer wat meer worden. We doen het 
nog steeds heel erg graag".
Voor meer informatie kan je terecht op 
www.foekesjoeke.nl
Boeken kan via info@foekesjoeke.nl

Ernst-Jan Jonkers gaat de Muskathlon 
doen. Drieënzestig kilometer 
wandelen in Tanzania. Hij hoopt met 
die actie geld en bekendheid te 
genereren voor het werk dat de 
Stichting Compassion doet voor 
kinderen in Azie, Afrika en Latijns 
America. Op allerlei manieren wil hij 
10.000 euro bijeen brengen voor het 
goede doel. De teller staat inmiddels 
op 5000 euro. Met de eerstvolgende 
actie, 'pannenkoeken festijn' op 
23 maart, hoopt hij weer een stuk 
dichter bij het streefbedrag te komen. 
Met hem doen 149 anderen in 
Nederland hetzelfde. Als het lukt 
brengen ze dus 1.500.000 euro 
bijeen.
"Compassion is niet de meest bekende 
hulporganisatie. Het is wel een 
organisatie met een aanpak die werkt", 
zegt Ernst-Jan. De organisatie richt zich 
direct op kinderen en niet op complete 
gemeenschappen. Kinderen worden 
bevrijd van armoede. Ze krijgen sociale 
zorg, gezondheidszorg, onderwijs en 
fi nanciële ondersteuning waardoor ze 
zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame 
volwassen, die op hun beurt weer andere 
kinderen bevrijden van armoede.
"Ons eigen gezin sponsort drie kinderen. 
Een meisje van zeven jaar in Ethiopië, 
een jongen van acht in Tanzania en een 
jongen van acht in Rwanda. Onze drie 
sponsorkinderen zijn er drie van de ruim 
twee miljoen die via Compassion door 
mensen van over de hele wereld worden 
geholpen. Wij geven onze steun via 
Compassion omdat je direct ziet wat er 
met je hulp gebeurt en ook direct 
resultaat ziet. Het is geen druppel op een 
gloeiende plaat, want het aantal kinderen 
dat ondersteund wordt is aanzienlijk. 

En tenslotte zijn duizend druppels ook 
een plas, nietwaar? En niet in de laatste 
plaatst steunen wij Compassion omdat 
Jezus centraal staat in hun werk. 
Dat vinden wij een meerwaarde. 
Wij hebben via brieven direct contact met 
onze sponsorkinderen. Er ontstaat een 
band. Ook tussen de sponsorkinderen en 
onze eigen kinderen. Pas wilde onze 
zoon Marcus helpen. Hij doneerde vijfen-
negentig cent van zijn zakgeld en gaf een 
spreekbeurt over Compassion in zijn 
klas. Dat vind ik nou mooi".
"In oktober ga ik in Tanzania een 
Muskathlon doen. Het idee achter een 
Muskathlon is dat je een extreme 
uitdaging op een extreme locatie doet. 
Mijn uitdaging gaat zijn dat ik 63 km ga 
wandelen in één dag. Naast de sportieve 
uitdaging worden in die week ook 
projecten van Compassion bezocht 
waaruit blijkt waarom deze projecten 
nodig zijn".
Op 23 maart in Linschoten, in 'Bij de 
Tol' organiseert Ernst-Jan een pannen-
koekenfestijn. Een benefi etetentje voor 
kinderen, hun ouders, opa's en oma's, 
waarbij zij lekker genieten van 
pannenkoeken, drinken en iets lekkers 
na en hij geld inzamelt voor de projecten 
van Compassion in Tanzania. 
Aanmelden kan via een e-mail bericht 
naar ernstjonkers@hotmail.com. Graag 
voor 18 maart zodat er gepland kan 
worden hoeveel pannenkoeken er 
gebakken moeten worden.

Meer informatie over zijn Muskathlon 
is te vinden bij 
https://www.muskathlon.com/nl-nl/
deelnemers/2368/ernst-jan-jonkers.
html. Meer informatie over 
Compassion www.compassion.nl

door Siem van der Burg

Nieuwe Zandweg. Na afl oop is er koffi e/
thee of limonade voor de deelnemers.
Natuurlijk zijn er prijsjes te verdienen. 
Deelname is gratis. Op zondag 10 maart wordt in het kader van het jubileum '125 jaar 't Kruispunt' 

in Linschoten een foto-puzzeltocht voor jong en oud georganiseerd. Het motto 
van de puzzeltocht is: 'Zoek de 'hot spots' in het oude dorp'.

De tocht bestaat uit een wandeling van 
ongeveer één uur op zoek naar de 
plaatsen, waar de foto's gemaakt zijn. 
Deelnemen kan individueel of in 

tweetallen. De eerste deelnemers 
vertrekken om 14.00 uur; anderhalf uur 
na vertrek wordt iedereen weer 
terugverwacht in 't Kruispunt aan de 
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'Mijn moeder is niet meer de dame die ze vroeger was, maar ik vind het 
lastig om dit met haar te bespreken.'
'Dingen die mij vroeger makkelijk afgingen kosten me nu steeds meer 
moeite. Hierdoor heb ik de laatste tijd regelmatig een aanvaring met 
mijn dochter.'

Informatieavond over dementie
De informatieavond op 7 maart in 
het dienstencentrum van het 
Antoniushof staat vooral in het teken 
van waarom het zo belangrijk is om 
niet te lang rond te blijven lopen met 
twijfels. Want de eerste signalen 
(leren) herkennen en delen kan 
frustraties voorkomen. U bent van 
harte welkom vanaf 19.30 uur en de 
toegang is gratis!
Maar met wie deel je je zorgen? 
En sta je op één lijn met je andere 
familieleden?
Marleen Visser, Wmo- en mantelzorg-
consulent en Marjon de Jong, dementie-
consulent delen met twee mantelzorgers 
en vrijwilligers hun ervaringen.

Trimbos Instituut
Het Trimbos-instituut doet onderzoek 
naar de ondersteuning van mensen met 
dementie en hun mantelzorger in de 

periode vlak na de diagnose. Er is 
namelijk nog weinig bekend over wat 
voor ondersteuning er in de eerste fase 
na de diagnose geboden wordt, hoe 
tevreden men hiermee is en wat voor 
effect dat heeft op bijvoorbeeld de 
kwaliteit van leven. Marleen Prins en 
Julia van Buuren lichten vlak voor de 
pauze dit onderzoek toe.
De informatieavonden worden elke 
maand georganiseerd en zijn belangrijk 
voor mantelzorgers, vrienden, 
familieleden, hulpverleners, vrijwilligers, 
thuiszorgmedewerkers, ambtenaren, 
mensen van de (sport)verenigingen, 
winkeliers enz.
Er is voldoende gelegenheid om vragen 
te stellen en ervaringen te delen en er 
zijn ook altijd professionals en 
vrijwilligers uit het werkveld aanwezig 
waar u kennis mee kunt maken en uw 
vragen aan kunt stellen.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Koersbaltoernooi in 
Linschoten

POLDERWANDELING
Op zondag 10 maart heeft de polder-
wandelgroep Montfoort weer een 
wandeling uitgezet. Ze vertrekken om 
11.00 uur vanaf IJsselplein te Montfoort 
en lopen daar vandaan de Schansbos-
route via de IJsselkade, jaag-/fi etspad en 
de Engerkade naar Linschoten. Daarna 
gaat het langs het Schansbos en over de 
Westdijk van de Montfoortsedijk weer 
terug naar Montfoort. De tocht duurt
zo'n 2 ½ uur.
Voor info kunt u bellen met Nico Warner 
(06-52244602) of met Lidie van Paasen 
(06-47604713).

Info-avond: 
'Isoleren, de 
eerste stap'
Platform Duurzaam Montfoort 
organiseert een reeks info-avonden 
over 'Energiezuinig maken van je 
woning' met als eerste thema: isoleren. 
Wie wil er geen lager energieverbruik 
en meer comfort? Investeringen 
worden in korte tijd terugverdiend. 
Isolatie is bovendien nodig voordat een 
warmtepomp overwogen kan worden.
Op deze avond worden mogelijkheden 
uitgelegd van vloer-, gevel- en 
dakisolatie (en van isolatieglas) door een 
isolatiebedrijf. Een deskundige vertelt 
over de valkuilen en belicht het nut van 
inspectie door een onafhankelijke 
derde. Ook zal er ruimte zijn voor uw 
vragen en ontvangt u een speciale 
aanbieding bij belangstelling in 
woning-isolatie.
Interesse in een toekomstbestendige 
woning? U bent welkom op 
woensdagavond 13 maart in Sint 
Joseph in Montfoort. Het begint om 
19.30 uur. Toegang is gratis. Meer info 
op www.duurzaammontfoort.nl.

Klezmerband Nigun
Cultureel Montfoort organiseert zondag 10 maart vanaf 15.00 uur in het zalencentrum 
Sint Joseph een muzikale middag met Klezmerband Nigun. Klezmermuziek is ontstaan 
in Oost-Europa. Het woord Klezmer is afgeleid uit twee Hebreeuwse woorden. 
Het woord Klee staat voor muziek en Zemer betekent lied. De vele Joden die daar 
gevestigd waren hadden hun eigen feest- en dansmuziek. Deze groepen Joden waren 
graag geziene gasten op bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Overal pikten zij 
wat op van plaatselijke muzikanten met als resultaat een muziekgenre dat o.a. 
Roemeense, Russische, Griekse, Turkse, Poolse, Jazz en Joods religieuze invloeden 
heeft. De muziek klinkt vaak vrolijk en uitbundig. 
Klezmerband Nigun heeft veel vrolijke muziek opgenomen in hun repertoire met af en 
toe een uitstapje naar de Balkanmuziek. Na een aantal voorstellingen in 2010, 
waaronder ook in Westerbork, besloot de groep Nigun door te gaan met hun muziek. 
Regelmatig stellen zij een nieuw programma op met Klezmer- en wereldmuziek. 
Kom kennismaken met dit bijzondere genre en laat u verrassen.
Kaarten zijn verkrijgbaar vooraf aan de zaal. Informatie en reserveringen via: 
www.cultureelmontfoort.nl

door Siem van der BurgOp zondag 24 maart is iedereen die 
muziekvereniging St. Carolus een 
warm hart toedraagt en naar mooie 
muziek wil luisteren, welkom voor het 
jaarlijkse 'Vrienden van Sint Carolus'-
concert. Ook (nog) niet vrienden zijn 
uiteraard meer dan welkom.
De vereniging maakt een stormachtige 
ontwikkeling door. Het 'MuzieKids'-
project draait op volle toeren op vier van 
de vijf basisscholen van Montfoort. 
Het jeugdorkest begint twee jaar na de 
oprichting stevige vormen aan te nemen. 
De harmonie is fors gegroeid in 
kwantiteit en kwaliteit. De muziekschool 
van Carolus is gestart met gitaarlessen. 
En na de zomer zal bij voldoende belang-
stelling gestart worden met keyboard/
piano lessen en pop-zanglessen. Carolus 
wil in de toekomst beginnende bands 
kunnen ondersteunen.
Tijdens het jaarconcert biedt Carolus 
weer een zeer gevarieerd programma. 
De Harmonie brengt een mix van 
klassiek-populair tot modern ten gehore. 
Slagkragt zorgt voor het van haar 
bekende opzwepende slagwerk. 
Carolanka laat bekende Tjechische 
blaasmuziek horen. Het MuzieKids 

Montfoort jeugdorkest speelt bekende 
melodieën van grote componisten.
Het concert begint om 15.00 uur in 
het zalencentrum St. Joseph, Heilig 
Levenstraat 4, te Montfoort. De zaal 
is open vanaf 14.30 uur. Entree is 
voor vrienden en kinderen gratis. 

Voor volwassen 'niet-vrienden' 
bedraagt de entree 5 euro. Als u ter 
plekke vriend wordt voor minimaal 
10 euro per jaar is de entree ook 
gratis.

Je moet 55 jaar of ouder zijn. 
Dan mag je meedoen met de 
koersbalclub. Dat geldt voor alle 
activiteiten van de senioren-sociëteit 
'Het Knooppunt'. "Als tijdens het 
komende toernooi jongere leden zich 
melden dan passen we daar wel een 
mouw aan hoor. Iedereen is welkom 
om kennis te maken met de sport".
Koersbal is een afgeleide van het Engelse 
bowlesspel. Het wordt gespeeld op 
matten van 8 meter lang en 2 meter 
breed. Het doel is om de vier ballen zo 
dicht mogelijk bij een klein balletje te 
krijgen. Dat klinkt simpeler dan het is.
De ballen zijn namelijk niet helemaal 
rond en zijn binnenin voorzien van een 
gewicht zodat ze niet recht kunnen 
rollen. Je kan er wel een hele mooie 
curve aan geven en je bal om die van je 
tegenstander heen 'krullen'.
Een aantal dames en Ton van der Made, 
secretaris van senioren-sociëteit 'Het 
Knooppunt', zijn opgetrommeld om uit te 
leggen hoe het er aan toegaat in de 
'koersbalclub Linschoten'. Rita van der 
Loo, woordvoerster van de koersbalclub, 
vertelt enthousiast over de spelregels. 
Dat het niet de bedoeling is om op de 
mat te gaan staan, hoe je geacht wordt 
de bal vast te houden, hoe de 
puntentelling gaat en dat er een 
competitie is. En ze vertelt vooral dat het 

al zesentwintig jaar een hele gezellige 
actieve club is van twintig mensen die lid 
zijn in Linschoten. De deelnemers 
variëren in leeftijd van achter in de vijftig 
tot achtentachtig jaar. Waaronder 
Cor(rie) en Co die de club zesentwintig 
jaar geleden oprichtten. Van die twintig 
zijn er vijf man over. "Schrijf maar in de 
krant dat we er daar nog wel een aantal 
van kunnen gebruiken". Bij deze dus; 
mannen! Ze spelen elke woensdag-
middag vanaf 14.15 uur in de Brede 
Vaart. Meer informatie is te verkrijgen 
via rita_vdl@hotmail.com en via 
06-30384482.
Om het koersbal meer bekendheid te 
geven kwam de stichting LiBel met het 
idee om een toernooi te organiseren. 
In de week van 25 maart worden er op 
maandagavond, woensdagmiddag, 
woensdagavond en vrijdagavond plaat-
singsrondes gespeeld. De fi nales staan 
op zaterdag 30 maart gepland.
Er wordt gespeeld in koppels. Inschrijven 
kan per koppel of individueel.
Voor kinderen van groep 3 tot en met 
groep 12 is er een apart toernooi op de 
woensdagmiddag of zaterdagmiddag. 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per 
persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen 
gratis meedoen. De locatie is cultuurhuis 
De Brede Vaart te Linschoten. Opgeven 
kan via de website www.stichtinglibel.nl.

door Siem van der Burg

Zaterdag 9 maart om 20.15 uur

U2 Tribute Band: U2Two
U22 (ook wel U2two) is in uiterlijk en 
geluid een kloon van de Ierse rockband 
U2. Wil je een U2-coverband waarbij je 
aan je eigen ogen en oren gaat 
twijfelen? Dan moet je 9 maart gewoon 
in Concordia zijn! Met miljoenen views 
op YouTube, waarbij menig U2-fan 
twijfelt of het niet Bono zelf is die daar 
zingt, is U22 wereldwijd bekend. Drie 
sessiemuzikanten rondom Sam Kramer 
– in Ierland 'Bono’s younger twin 
brother' genoemd – vormen sinds 2008 
de band U22.
In 2018 konden niemand minder dan 
Justin Timberlake en diens manager niet 
geloven dat zij een imitator hoorden van 
Bono in plaats van Bono zelf. Behalve 
dat de band exact hetzelfde 
U2-bandgeluid laat horen, is Sam 
Kramer de belangrijkste troef en 
publiekstrekker van de band. Met zijn 
stem zet hij dezelfde sfeer neer als die je 
gewend bent van U2 zelf.
U22 speelde tweemaal in de Melkweg in 
Amsterdam, op Paaspop 2016, bij FIS 
WorldCup Superslalom Crans Montana 
in Zwitserland, tijdens Het Grote U2 
Muziekfeest en daarnaast op vele 
festivals in Europa.

Zondag 10 maart om 15.00 uur

The Oldtimers
Elke keer weer een succes in Grand 
Café Concordia: The Oldtimers uit 
Oudewater. Zondagmiddag laten ze de 
sound uit het lp-tijdperk weer herleven. 
Wanneer The Oldtimers spelen, zie en 
hoor je direct het plezier waarmee deze 
krasse knarren muziek maken. Hun 
repertoire bestaat uit louter gezellige en 
sfeervolle liedjes en songs, dat jong en 
oud raakt en in vervoering brengt. 
Scherpe vocalen en een typische 
Oldtimers uitvoering bepalen de 
ontspannen sfeer waarin het geheel zich 
afspeelt. Heel veel goede en oude 
muzikale herinneringen komen weer tot 
leven. En ook voor jongeren is dit een 
Eye en Ear opener. Jeugdhelden zoals 
Neil Young, The Beatles, Bob Dylan, 
The Rolling Stones, Creedence 
Clearwater Revival, Crosby, Stills and 
Nash, The Byrds, The Searchers en 
talloze andere coryfeeën passeren in 
deze show.

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

Deze week in Concordia

‘Vrienden van Sint Carolus’ 
jaarconcert
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ZATERDAGVOETBAL
WDS - Sportief 3-2 (definitief)
dinsdagavond werden de resterende 4 minuten van Wds-sportief ingehaald. in deze 
4 minuten kwam Wds niet meer in gevaar en had het in de persoon van Van der stigchel 
nog een grote kans op de 4-2, maar helaas wist hij oog in oog met de keeper het net niet te 
vinden. Hierna was de tijd al snel om en had Wds de tweede belangrijke wedstrijd in acht 
dagen winnend weten af te sluiten.
de aanwezigheid van de spelers uit de Woerdense Verlaat werd aansluitend aangegrepen 
voor het spelen van een oefenwedstrijd op het kunstgras van Wierickeweide. ook hierbij was 
Wds de betere ploeg en kwam het na wat speldenprikjes ook op 2-0. Van der stigchel wist 
ditmaal uit een moeilijker positie tot scoren te komen en zo de score te verdubbelen. aan het 
eind van de eerste helft kwam sportief meer in het stuk voor wat ook tot wat gevaar voor 
het doel van jan boerefijn leidde. Zelf lukte het sportief alleen niet om de bal achter jan te 
krijgen, dus besloot martijn ze maar een handje te helpen door een voorzet beheerst in het 
eigen doel te werken en de ruststand op 2-1 te zetten. na rust werd er maar liefst vijfmaal 
gewisseld door Wds en mochten bas boere en elian treur hun officieuze debuut in Wds 
1 maken. door de wissels was het in het begin even wennen voor Wds waardoor sportief 
wat kansen op de gelijkmaker kreeg. deze bleef mede door goed ingrijpen van de Wds 
defensie uit en halverwege de tweede helft wist Wds na een aantal mogelijkheden zelf te 
scoren. Wederom was het elwin van der stigchel die de bal beheerst over de keeper wipte en 
in het doel zag verdwijnen. sportief zette hier nog een goal tegenover middels een 
afstandsschot, waardoor ook in deze wedstrijd de eindstand 3-2 werd.

Rommelig potje om onderste positie
SPV - De Rijnstreek 2-2
de laatste positie overdoen aan de 
ploeg uit nieuwerbrug was geen 
optie. die immers stonden vijf punten 
los. Het gat verkleinen leek het 
hoogst haalbare. daar leek het na 71 
minuten voetbal op uit te draaien. 
op dat moment bracht sander 
Koolwijk de polsbroekers op een 2-1 
voorsprong nadat even voordien 
thomas spelt met een fraaie kopbal 
voor de gelijkmaker had gezorgd. 
de bezoekers leken niet van zins zich 
bij een nederlaag neer te leggen en 
daardoor ontspon zich een eindspel 
dat het meest aantrekkelijke deel van 
de ontmoeting werd.
beide verdedigingen werden 
genoodzaakt zich als een gatenkaas te 
manifesteren, omdat de wedstrijd een 
open karakter kreeg en tot het laatste 
fluitsignaal zou houden. binnen vijf 
minuten leverde dit de roodzwarten een 
gelijkmaker op. doelman jeroen both 
incasseerde eerst nog een gele kaart 
wegens appeleren en wegtrappen van 
de bal, omdat hij het oneens was met de 
vrije trap die gegeven werd wegens het 
terugspelen van de bal door een 

verdediger. deze vrije trap werd via de 
tien man sterke muur over de doellijn 
geschoten; 2-2 (76e min). een kwartier 
lang vol slordigheden, kansrijke situaties 
voor beide doelen, gele kaarten en 
misverstanden volgde nog. daarin was 
een bijzondere rol weggelegd voor de 
arbiter die het strikken van zijn veters de 
voorkeur gaf boven het sussen van een 
klein brandje in het Polsbroekse straf-
schopgebied. dat doofde schijnbaar door 
gebrek aan belangstelling. 
de Polsbroekse doelpogingen leden in 
deze fase schipbreuk. invaller djardy 
verkerk schoot in de rebound naast, de 
rijnstreekse doelman schonewille kon 
zich ongestraft een misser permitteren 
en aanvaller twan koorevaar schoot in 
kansrijke positie naast. dat deden de 
nieuwerbruggers in blessuretijd echter 
ook een keer.

Weinig te genieten
na twee eerder afgelastingen troffen de 
strijders om de laatste positie zich op 
deze carnavalsmiddag. de bezoekers van 
de optochten kregen gelijk. er was 
weinig te genieten langs de lijn. 

van aantrekkelijk voetbal was geen 
sprake en het waren de bezoekers die 
de beste mogelijkheden wisten te 
creëren. Met enig fortuin hield doelman 
both zijn domein schoon. de bezoekers 
die in kendrick de vink de gevaarlijkste 
pion hadden misten het doel een aantal 
malen op een haar. aan de zijde van de 
thuisclub werden de mogelijkheden 
louter gecreëerd op basis van de verre 
uittrappen van hun doelman. van enige 
opbouw dan wel gebruik van de vleugels 
was geen sprake. sander koolwijk kopte 
vanuit de kluts net naast en dave 
koolwijk leverde een schot af in de 
linkerbenedenhoek die tot hoekschop 
kon worden verwerkt door schonewille. 
twan koorevaar opende onderwijl het 
gele kaartenbal en het aantal blessures 
liep gaandeweg op. op basis van de 
krachtsverhoudingen mochten de 
bezoekers bij het rustsignaal nog de 
meeste aanspraak maken op een 
voorsprong. dat die er niet kwam was 
te wijten aan een reuze misser van 
de vink -rakelings naast in de 39e 
minuut- en een ultieme ingreep van de 
sPv-defensie waardoor danny Pouw 
slechts tot een krachteloos schot kon 
komen. de weinige toeschouwers waren 
in de pauze verwonderd dat ze zo weinig 
hadden gezien.

Ban gebroken
Zeven minuten had de rijnstreek nodig 
om de wedstrijd open te breken. uit een 
vrije trap van jack sluijk belandde de bal 
in de drukte bij de verste paal en daar 
sloeg verdediger bob Harmsen toe; 0-1 
(52e minuut). Het zorgde voor een 
ommekeer in de wedstrijd. Plotseling 
waren de gastheren initiatiefrijker, 
wilskrachtiger en erop gebrand zich dit 
niet over hun kant te laten gaan. twee 
gevaarlijk ogende rebounds na een 
hoekschop en een mogelijkheid van 
twan koorevaar op aangeven van 
sander koolwijk verdienden beter lot en 
dat gold ook voor het lobje van diezelfde 
koolwijk. invaller verkerk zorgde vanaf 
de flank voor meer aanvalskracht en in 
de 61e minuut raakte koorevaar van 
afstand de lat boven schonewille. 
voor de rijnstreek was dit uitstel van 
executie, want binnen vier minuten werd 
de stand omgekeerd en ging sPv’81 
aan de leiding door spelt en koolwijk; 
1-2 (71e min). in een rommelig slot 
vergoedde de spanning nog enigszins 
het gebrek aan kwaliteit; 2-2.

VOETBALPROGRAmmA
Zaterdag 9 maart
GrC - Montfoort 14.30
FC oudewater - Hees 14.30
wds - sPv ‘81 14.30
woerden - linschoten 14.30

Zondag 10 maart
Msv ‘19 - donk 14.30
Haastrecht - alphen 14.00

www.fcoudewater.nl

van schaik grafimedia bv 
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door Gerard van Hooff

Moordrecht - WDS 
3-1
aan de vooravond van de 
ontmoeting met moordrecht 
was pas laat de selectie voor 
deze uitwedstrijd rond. met behulp van 
spelers uit het tweede team en de jeugd 
konden veertien spelers op het formulier 
gezet worden. de elf uitverkorenen keken 
al na 12 minuten spelen tegen een 1-0 
achterstand aan door een benutte 
strafschop. mark Koorevaar had deze 
veroorzaakt. rond het half uur kwam Wds 
langszij door een gekopte goal van elwin 
van der stigchel. gebrek aan stootkracht 
bij de bezoekers was er debet aan dat de 
rust met 1-1 inging.
in de tweede helft verkleinde de omstreden 
vlagsignalen van de assistent-scheidsrechter 
de schaarse mogelijkheden nog verder. 
moordrecht kwam wel tot scoren. 
tweemaal liefst, waarbij de laatste goal uit 
een hoekschop op zijn minst miraculeus te 
noemen was. de gastheren legden een 
verrassende variant op de mat waardoor de 
bal die naast zou gaan uiteindelijk door 
toedoen van jan boerefijn over de eigen 
doellijn werd gewerkt; 3-1.
de tweede periode werd door deze uitslag 
en het gelijke spel van Woerden bij 
Kamerik een prooi voor linschoten.



Sven Kemp Nederlands Kampioen
	 DE IJSSELBODE	–	NIEUWS-	EN	ADVERTENTIEWEEKBLAD	VOOR	DE	IJSSELSTREEK	 PAGINA 17

SCHAATSEN

Switch naar het 
echte werk!

Ruim baan voor nieuwe collega’s!

• Hoofd Techniek 
• Commercieel medewerker binnendienst 

• Service Monteur 

Bel met Denise 06-53780664 voor een afspraak en informatie  
of kijk op www.klimarent.eu.

Klimarent, voor onze klanten zijn wij de rots in de branding. Is het te warm, leveren 
wij binnen circa 4 uur een airco; Te koud: in no time staat er een heater; Te nat: 
al snel staat er een ontvochtiger; Te droog: na een belletje is een bevochtiger 
onderweg. Oftewel: service en snelheid is ons motto! Wij maken dagelijks onze 
klanten blij door het plaatsen van klimaatoplossingen op maat. In Oudewater is 
een gemoedelijk kantoor met erachter een grote werkplaats. Met circa 25 collega’s 

beleef je bij Klimarent never a dull moment.

klimarent.eu

481kli Personeel_IJsselbode 130x215.indd   3 02/11/2018   08:33

Heb je technisch inzicht? Heb je affiniteit met de agrarische sector?
Wil je in teamverband mooie technische oplossingen realiseren?

Stuur je reactie dan naar rob@holland-utrecht.nl

Meer informatie is te vinden op www.holland-utrecht.nl/vacatures

Wordt jij onze collega in Montfoort?
Wegens uitbreiding zoeken wij drie fulltimers:

Monteur Constructie
Monteur Trekker en Werktuig

Monteur Melkwinning

www.vvhaastrecht.nl
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Zondag 10 maart - 14.00 uur

Haastrecht
ALPHEN
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Wedstrijdbal: Theo Oosterlaken
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Marco Versloot 
keert terug op ‘oude nest’
Het bestuur en de Technische Commissie van de VV Haastrecht hebben 
Marco Versloot vastgelegd als nieuwe trainer. Versloot keert daarmee terug 
op het ‘oude nest’.
Versloot	was	als	eens	verbonden	aan	de	club.	Na	elf	jaar	besloot	Versloot	in	2015	
de	club	te	verlaten.	Onder	zijn	bewind	promoveerde	Haastrecht	in	2014	naar	de	
derde	klasse.	De oefenmeester	tekende	een	contract	voor	de	duur	van	twee	jaar.
Ook assistent-trainer	Mo	Darrazi	heeft	zijn	contract	verlengd	voor	dezelfde	periode.	
Het bestuur	en	TC	van	de	derdeklasser	zijn	zeer	verheugd	deze	twee	trainers	te	
hebben	kunnen	vastleggen	voor	een	langere	periode.

Op	kunstijsbaan	de	Scheg	in	Deventer	
was	Sven	Kemp	de	sterkste	na	een	
sprintdriekamp	over	100,	300	en	500	
meter.	De achttienjarige	Oudewaternaar	
werd	op	de	300	en	500	meter	tweede	
en	eindigde	als	vierde	op	de	sprint	‘in	
lijn’.	Op de	500	meter	schaatste	hij	
tegen	klassementsleider	Stef	Brandsen.	
De Woerdenaar,	ploeggenoot	van		
Sven	Kemp,	tikte	tijdens	zijn	race	een	
blokje	weg	en	werd	gediskwalificeerd	
door	de	aandachtige	jury.	Dit maakte	
voor	Sven	Kemp	de	weg	vrij	naar	de	
hoogste	trede	van	het	podium.
De	omstandigheden	op	de	500	meter	
waren	zwaar	en	met	37.51	kwam		
Sven	Kemp	dan	ook	niet	toe	aan	een	
verbetering	van	zijn	persoonlijk	record.	
Dat deed	hij	wel	op	de	100	en	300	
meter.	De 500	meter	werd	gewonnen	
door	de	sterke	Mika	van	Essen,	die	na	
36.75	finishte.	De Schalkhaarder	was	
eerder	op	de	dag	al	ten	val	gekomen	op	
de	300	meter	en	ook	hij	was	daarmee	
uitgeschakeld	voor	de	strijd	om	de	titel.
Het	kampioenschap	kwam	voor		
Sven	Kemp	geheel	onverwacht,	want		
op	basis	van	zijn	dit	seizoen	geschaatste	
tijden	was	hij	als	vijfde	geplaatst	voor	de	
titelstrijd.	Mede	door	de	fouten	van	zijn	
tegenstanders,	maar	toch	vooral	op	
eigen	kracht,	werd	hij	de	eerste	

Stan derde bij Vikingrace
Voor het tweede jaar op rij eindigde 
Oudewaternaar Stan van Vliet als 
derde bij de Vikingrace in 
Heerenveen. Bij dit officieuze 
Europees Kampioenschap voor 
junioren, dat vrijdag en zaterdag werd 
gehouden, kwam hij dit jaar uit bij de 
vijftienjarigen. De wedstrijd werd 
gewonnen door Gert Wierda.
Stan	eindigde	op	alle	afstanden	op	het	
podium,	maar	het	meest	tevreden	was	hij	
over	zijn	500	meter.	Met 37.98	doorbrak	
hij	voor	het	eerst	de	grens	van	de	
achtendertig	seconden.	Op de	andere	
afstanden	bleven	persoonlijke	records	
buiten	zijn	bereik.	Zelf	gaf	hij	aan	
vermoeid	te	zijn	na	een	zwaar	seizoen:	
“Ik	ben	helemaal	op”.	Voorafgaand	aan	
het	tweedaagse	toernooi	had	Stan	te	
kampen	met	enig	technisch	malheur.	

Het ijzer	van	zijn	schaats	was	krom		
en	dat	werd	door	schaatsspecialist		
Jan	Zwaan,	ook	een	van	de	sponsoren	
van	zijn	team,	weer	recht	gezet.		
Zwaan	zette	ook	een	nieuwe	ronding	in	
het	ijzer	en	vooral	op	de	3000	meter	
was	dat	wennen	voor	de	Hekendorper.
De	door	STC	Rutten	georganiseerde	
wedstrijd	kende	dit	jaar	zijn	31ste	editie	
en	vindt	zijn	oorsprong	in	de	Vikingløpet	
in	het	Noorse	Tønsberg	en	de	
Viking-Loppet	in	het	Zweedse	Eskilstuna.	
Dit waren	vooral	wedstrijden	tussen	
Noorse	en	Zweedse	schaatsjunioren,	
maar	inmiddels	is	de	Vikingrace	
uitgegroeid	tot	een	groot	internationaal	
evenement.	In Heerenveen	gingen	
schaatsers	uit	maar	liefst	vijftien	landen	
van	start.	De topschaatsers	van	nu,	zoals	
Sven	Kramer,	Patrick	Roest	en	Sverre	

Lunde	Pedersen,	stonden	ooit	allemaal	
aan	de	start	bij	de	Vikingrace.
Stan	van	Vliet	genoot	met	volle	teugen	
van	het	evenement:	“Het	stadion	was	
sfeervol	aangekleed	en	de	prijsuitrei-
kingen	werden	gedaan	door	bekende	
schaatsers.	Na afloop	was	er	een	groot	
buffet	met	de	feestelijke	prijsuitreiking	
van	de	eindklassementen.	Daarna	was	er	
veel	muziek	en	kon	iedereen	los	op	de	
dansvloer.”

Oudewaternaar	die	een	nationale	
schaatstitel	veroverde.
De	Nederlandse	kampioen	traint	sinds	dit	
seizoen	bij	het	Regionaal	Talentencentrum	
in	Utrecht	en	heeft	een	snelle	stap	

Sven Kemp werd op zaterdag 23 februari verrassend Nederland Kampioen 
op de supersprint bij de junioren A. De supersprint is een steeds populairder 
schaatsonderdeel en slaat de brug tussen de traditionele kortebaanwedstrijden, 
die op natuurijs worden gehouden, en de langebaanwedstrijden.

gemaakt	naar	de	nationale	juniorentop	
bij	de	sprinters.	Zijn	trainers	zijn	de	
Italiaan	Stefano	Donagrandi,	in	2006	
Olympisch	kampioen	op	de	ploegenach-
tervolging,	en	Alexander	van	Hasselt.
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AGENDA
Informatiebijeenkomsten op locatie Gouda
9 maart Bevallen in het GHZ
 tussen 09:00 - 13:00 uur
11 maart Informatiebijeenkomst
 Niet Aangeboren Hersenletsel
 van 16:15 - 17:15 uur
18 maart Informatieavond coeliakie 
 van 20:00 - 21:30 uur
20 maart Informatieavond borstvoeding
 van 19:30 - 21:30 uur
10 april Inloopdag fi bromyalgie
 van 10:00 - 12:00 uur

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via 
www.ghz.nl/voorlichting

KOM JE OOK NAAR 
HET FESTIVAL ONTDEK 
ZORG EN WELZIJN? 
Ben je benieuwd of werken in zorg en welzijn bij je 
past? Waar jouw kansen liggen op het gebied van 
werk, opleidingen en zij-instroom? Werk je al in de 
zorg en wil je met organisaties uit de regio in gesprek 
over de volgende stap in je loopbaan? Of ben je 
gewoon nieuwsgierig?

Op dinsdag 12 maart van 15:00 - 21:00 uur a.s.
organiseren zorg- en welzijnsorganisaties in Gouda en
omstreken samen het Festival Ontdek Zorg en Welzijn. 
Een banenfestival, nét even anders en waar veel te 
beleven is! Jij verlaat het festival met nieuwe inzichten 
en/of een concrete afspraak voor loopbaanadvies,
meeloopstage, oriëntatiebaan, een sollicitatiegesprek 
of een gesprek voor een leer-werktraject. Jij komt 
toch ook? We zien je op 12 maart a.s.!

Rijn) onder de naam Samen+. Elke patiënt wordt 
door een behandelteam van specialisten uit beide 
ziekenhuizen besproken. Patiënten met endeldarm-
kanker worden op één locatie geopereerd door 
een chirurg uit Alrijne én een chirurg uit het GHZ. 

Sinds april 2015 voeren de chirurgen van Alrijne en 
het GHZ in duo’s endeldarmoperaties uit. Samen 
opereren betekent een verbetering van de kwaliteit 
van zorg. Zo blijkt uit cijfers dat het aantal 
complicaties is gedaald en ruim onder het landelijk 
gemiddelde liggen. Door het gezamenlijk opereren 
hoeven veel minder blijvende stoma’s te worden 
aangebracht. En tot slot is door het zeer zorgvuldig 
wegsnijden van de tumor, de kans op terugkeer van 
de kanker kleiner geworden. Chirurg Sanne van 
Aalten: “Goede samenwerking binnen een gespe-
cialiseerd behandelteam is zeer belangrijk, door 
kennis en ervaring te bundelen wordt de kwaliteit 
van de zorg voor patiënten met darmkanker nog 
verder verbeterd”.

Iedere patiënt met de diagnose darmkanker wordt 
begeleid door een casemanager, deze gespecia-
liseerde oncologieverpleegkundige is er voor de 
patiënt vanaf het moment dat de diagnose is gesteld 
tot na de operatie en eventuele nabehandeling en 
controles. 

De maand maart staat internationaal in het 
teken van darmkanker,
wij informeren u graag 
hoe onze darmkanker-
zorg eruit ziet: 
www.ghz.nl/darmkanker.

DE PATIËNT ALS PARTNER BIBLIOTHEEK VAN HET GHZ

Wanneer je klachten of afwijkingen hebt die 
(mogelijk) samenhangen met een vorm van 
darmkanker, wil je snel weten waar je aan toe bent. 
Maar je wilt natuurlijk ook de beste zorg en het liefst 
dichtbij. Er zijn verschillende soorten behandelingen 
mogelijk bij dikkedarm- en endeldarmkanker. 
Hiervoor werkt het GHZ nauw samen met het Alrijne 
Ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den 

In deze rubriek 
leest u alles over de 

laatste ontwikkelingen 
in uw ziekenhuis.

GOUDA   I   BODEGRAVEN   I  SCHOONHOVEN   I   ZUIDPLAS

In ‘De Patiënt als Partner Bibliotheek’ van het Groene 
Hart Ziekenhuis leest u geen boeken, maar mensen. 
U kunt in gesprek komen met ‘levende boeken’, 
namelijk patiënten en ex-patiënten van het Groene 
Hart Ziekenhuis. Zij zitten klaar om u hun verhaal 
te vertellen, in een open gesprek waarin alles 
gevraagd en besproken kan worden. Zij hebben 
ervaringen met ziek zijn en willen deze kennis delen 
met anderen. 

Te denken valt aan ‘nieuwe patiënten’ die graag met 
een lotgenoot van gedachten willen wisselen 
of een voorlichting aan patiënten waar ervarings-
deskundigen hun verhaal vertellen. Kortom een scala 
aan mogelijkheden die wij hier gebundeld hebben.

Weet u iemand die zich als potentieel boek wil 
aanmelden? Of wilt u uzelf aanmelden? 
Laat dit dan weten aan communicatie@ghz.nl.

SAMEN+:
BETERE RESULTATEN DOOR 
GEZAMENLIJK OPEREREN

Snel en gemakkelijk 
naar het ziekenhuis?

Neem de gratis GHZ Regiobus.

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda

en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus

Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.

Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven 
Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl
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