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Na afl oop gingen de leden nog samen 
met burgemeester Verhoeve en 
postcommandant Zeinstra op de foto. 
Achterste rij: Postcomandant Jurjen 
Zeinstra, Joris Miltenburg, Rob Geurts, 
Peter Oosterlaken, Joep Benschop en 
burgemeester Pieter Verhoeve. Voorste 
rij: Patrick Palsgraaf en Bob Hoffl and.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Bijzondere catering 
op nieuwjaarsreceptie 
gemeente Oudewater

eenzaamheid, armoede, veiligheid of 
zorg - aan te kunnen pakken," meent 
Bernadette Schomaker. "Maar die 
samenleving bestaat uit enorm uiteen-
lopende groepen." Schomaker legt uit 
dat de overheid vaak problemen heeft 
om er mensen uit een ander land van 
herkomst bij te betrekken. Dat komt 
omdat overheid vaak op een eenduidige 
manier communiceert en handelt: 
"De overheid gebruikt bij voorbeeld vaak 
ingewikkelde taal over zaken zoals werk 
en uitkeringen. Dat zorgt ervoor dat veel 
mensen het allemaal niet meer begrijpen 
en afhankelijk worden van hulp van 
vrijwilligers. We maken mensen daardoor 
passiever dan nodig is". Ze wil laten zien 
dat het best anders kan door mensen te 
helpen om zelf meer initiatief te nemen. 

Nieuwjaarsreceptie brandweer

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

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

Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in 
HaastrecHt ... 

Woon je er sinds kort en wil je Haastrecht echt 
ontdekken... Of juist al een hele tijd, maar wil je nog 

meer te weten komen over wat er zicht afspeelt in 
Haastrecht en directe omgeving?

Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws? 
En lijkt het je leuk om daar over te schrijven?

Dan zoeken wij jou als 
correspondent voor HaastrecHt

Neem contact op met Melissa Overbeek, 
0348-561478 of redactie@ijsselbode.nl

Op zaterdag 5 januari 2019 hield de 
brandweer Veiligheidsregio Utrecht 
post Oudewater haar nieuwjaars-
receptie. Na iedereen welkom geheten 
te hebben werd er eerst een minuut 
stilte gehouden ter gedachtenis aan 
de echtgenote van een van de 
brandweerlieden die deze week was 
overleden. 
Daarna was er gelegenheid tot het 
uitwisselen van nieuwjaarswensen.
Nadat burgemeester Verhoeve met zijn 
echtgenote en wethouder Kok met 
echtgenote waren gearriveerd kon het 
offi ciële gedeelte gaan beginnen. 
De burgemeester sprak in zijn speech, 
mede namens het college, zijn 
waardering uit voor de inzet van de 
Oudewaterse brandweer.
Hij verwelkomde drie nieuwe leden bij de 
brandweer. Richard Buser die bij de post 
Montfoort en de post Oudewater actief 
is, Joris Miltenburg afkomstig van de 
post Schalkwijk en Bart van Weelden 
die overgekomen is vanuit de jeugd-
brandweer. Hij wenste hen succes toe 
bij de brandweer Oudewater.
Ook gaf hij aan dat de brandweer in 
2018 meer dan zeventig keer in actie is 
gekomen. Toch wel bijzondere incidenten 
zoals een woningbrand met wietplantage 

Heel veel moeite had Bernadette 
Schomaker er - gelukkig - niet voor 
nodig om de gemeente Oudewater 
ervan te overtuigen om voor de 
nieuwjaarsreceptie dit jaar een heel 
ander concept eens een kans te 
geven. Dit jaar geen kaas en 
bitterballen maar borrelhapjes uit 
Turkije, Syrië en Marokko, gemaakt 
door Khadriye, Raneem en Yamina 
uit Oudewater. "Wellicht is dat ook 
een idee voor anderen," hoopt 
Schomaker. "Bij een feestje of een 
bedrijfsborrel deze alternatieve 
catering eens een keer inhuren. '
t Is iets heel anders, erg lekker en 
maatschappelijk betrokken. 
Het mes snijdt aan meerdere 
kanten!". De receptie wordt verzorgd 
in samenwerking met Tim Nederhoff 
van Uitspanning Goejanverwelle.
"De overheid moet samenwerken met 
de samenleving om allerlei problemen 
die er zijn - zoals op het terrein van Nieuwjaarsconcert

Zoals u gewend bent van de Haastrechtse Kring, openen zij het nieuwe 
culturele jaar met een nieuwjaarsconcert en wel op zaterdag 12 januari. 
Ook dit keer in samenwerking met het Prinses Christina Concours. 
Drie laureaten, Hadewich de Meester (zang), Floris van Dam (piano) en 
Sanne Bakker (harp) zullen vanaf 20.15 uur optreden in de Hervormde Kerk 
te Haastrecht.
Hadewich (1995) startte haar opleiding in 2010 aan de Stedelijke Muziekacademie te 
Sint-Niklaas (België). Floris van Dam (1995) studeert aan het Codarts Conservatorium 
te Rotterdam. Sanne Bakker (1999) is geen onbekende, zij trad vorig jaar ook op 
tijdens het Nieuwjaarsconcert.
In de pauze wordt het glas geheven op het nieuwe jaar, terwijl er na afl oop 
gelegenheid is om gezellig met een drankje en een hapje na te praten.
U kunt hiervoor kaarten reserveren via de website: www.haastrechtsekring.nl / 
reserveren@haastrechtsekring.nl of bij Judith Verkaik, Hoogstraat 130, of bij 
Diny van Velzen, (Van der Voet), Kleine Haven 1 te Haastrecht

Linfano en Ons Genoegen luiden 
2019 in met nieuwjaarsconcert
U hoeft niet te kiezen. Op 12 januari 
houden zowel 'Linfano' als 'Ons 
Genoegen' hun nieuwjaarsconcert. 
Linfano doet dat om 14.00 uur in 
Dorpshuis De Vaart in Linschoten en 
Ons Genoegen volgt om 19.00 uur in 
het St. Josephgebouw in Montfoort. 
Beide nieuwjaarconcerten gratis 
bezoeken behoort tot de 
mogelijkheden.

Lifano
Bij Linfano staat er veel fi lmmuziek op 
programma. Net als vorig jaar zullen ook 
de kinderen uit groep 5,6 en 7 van de 

Prins Clausschool de gelegenheid krijgen 
om mee te spelen met de fanfare van 
Linfano. De basisschool is een paar jaar 
geleden een samenwerking aangegaan 
met Linfano. De leerlingen leren op 
school een instrument bespelen. 
Ze hebben een paar liedjes ingestudeerd 
en deze zullen ze samen met de fanfare, 
dus als één groot orkest uitvoeren tijdens 
het concert.
Het leerlingenorkest en de fanfare van 
Linfano spelen onder leiding van dirigent 
Olaf Schipper een aantal klassiekers van 
Johann Strauss. Maar volgens de 
vereniging hoeven we niet bang te zijn 
voor een eentonig marsen-programma. 
Swingen kan ook op de fi lmmuziek van 
Disney's 'The Incredibles', 'Lion King' en 
'Brave'. Er kan ook nog genoten worden 
van de mooie klanken van de muziek van 
Dances with wolves.

Ons genoegen
Bij Ons Genoegen zal het fanfare orkest 
en het leerlingenorkest verschillende 

muziekstukken ten horen brengen. 
De jeugd van het leerlingenorkest mocht 
zelf een keuze maken van de nummers. 
Op het programma staan 'Peking Duck', 
'My First Blues', 'Old Comrades' en 
'Fascinating Drums'. Dat laatste nummer 
met een hele mooie drumsolo. 
Het fanfareorkest speelt onder andere 
nummers van Vera Lynn, maar ook 
Hollandse Hits van Jan Smit, Nick & 
Simon, Gerard Joling en Marco Borsato. 
Daarnaast zal de Twirl & Dance-groep 
een tweetal optredens verzorgen. Samen 
spelen ze dan nog 'The Lion King' en 
'Happy New Year'.

in Hekendorp, later nog een woningbrand 
aan de Oostkade, stormen in januari, enz. 
Een incident kon hij zich zeker herinneren 
toe hij gebeld werd dat er een 
sportvliegtuigje een noodlanding had 
gemaakt in de polder Willeskop. 
Een bijzonder incident.

door Aad Kuiper
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Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje naar 
de redactie van ‘De IJsselbode’, 
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 26 december 2018
MARIT Eline
dochter van Henk en Vivianne Maaijen
zusje van Ilana
Twijnen 62
3421 JP Oudewater
Op vrijdag 28 december 2018
BENJA Inge Kyann
zoon van Dennis van Jaarsveld en 
Nadieh Verheijen
Kapellestraat 2
3421 CV Oudewater
Op vrijdag 28 december 2018
MAE Merel
dochter van Joris Burggraaff en 
Lara Overbeek
zusje van Fem
Oranjelust 38
2271 XH Voorburg
Op dinsdag 1 januari 2019
LEMMIE Pieter Robertus
zoon van Rob Cromwijk en 
Vera Kwakkenbos
Noord-IJsselkade 2a
3421 BD Oudewater

Wilt u ook uw geboortekaartjes door 
DRUKKERIJ HENO laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478
en de collectie geboorteboeken

wordt bij u thuis afgegeven.
Als u de geboortekaartjes minstens 
zes weken van tevoren bestelt en u 
geeft de juiste geboortedatum op ...
DAN DRUKT DRUKKERIJ HENO 
DE KAARTJES GEHEEL GRATIS

DRUKKERIJ

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
Januari

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

ZONDAG

13 Polderwandelingen: de Hekendorp-route.
Vertrek om 11.00 uur vanaf ‘De Broedkorf’, 
Statenland 3, 3421 GZ Oudewater. Tijdsduur ± 3 uur. 
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar 
06-52244602, 06-17495051, 06-44706846, 
06-47604713 of 06-12650009. MONTFOORT

 - Joris Lutz speelt ‘Fred in de Haven’.
Theater voor kinderen vanaf 3 jaar vanaf 14.00 uur in 
Theater Concordia*. Hond Fred woont bij zijn baasje 
in Honderloo, maar wil wel eens wat meer zien van 
de wereld. Dus gaat hij alleen op pad. 
Al gauw verdwaalt Fred… Tijdens zijn zoektocht 
komt hij door Nederlandse steden en in Rotterdam 
beleeft hij spannende avonturen en ontmoet hij veel 
nieuwe vrienden. Maar komt hij ooit weer terug in 
Honderloo? HAASTRECHT

 - Chansons van schoonheid en troost. Vanaf 15.00 uur 
in Zalencentrum Sint Joseph. E  en voorstelling waar 
het Franse en Nederlandse lied elkaar ontmoeten. 
Britta Maria en Hermine Deurlo bezingen het leven in 
alle facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en 
teleurstellingen in het gewone en het bijzondere. 
Kaarten te reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl MONTFOORT

WOENSDAG

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

DONDERDAG

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

VRIJDAG

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

 - Steven Brunswijk met zijn theaterprogramma 
‘Van slaaf tot meester’. Vanaf 20.15 uur in 
Theater Concordia*. Slavernij maakt deel uit van de 
Nederlandse geschiedenis en komt helaas nog steeds 
voor in sommige delen van de wereld. Als je het hier 
over de slavernij hebt, ontstaat er altijd een 
krampachtige en serieuze sfeer. Terwijl het 
ondertussen 155 jaar geleden is! Maakt dat het 
minder erg? Nee, absoluut niet! Kun je er dan wel 
grappen over maken? Het zal eens tijd worden! 
Maar kan het ook? En dat is dus ook exact waar je 
tijdens de voorstelling Van slaaf tot meester samen 
met Steven achter komt. HAASTRECHT

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

ZONDAG

20 Snertwandeling door de polder van Stolwijk en Vlist. 
Gids Maurice Kruk informeert je tijdens deze 10 km 
lange wandeling over de geschiedenis van de polder 
en over alles wat er groeit. Halverwege de route 
wordt er heerlijke snert gegeten bij de Vlisterstee. 
Verterek om 10.30 uur vanaf het Dorpsplein in 
Stolwijk. Aanmelden kan via info@abeloffice.nl STOLWIJK

 - Kindervoorstelling meester Wes. 
Vanaf 15.00 uur in Zalencentrum Sint Joseph. 
In de speelkist van Meester Wes wonen een heleboel 
knuffels. Maar zijn aller, allerliefste knuffel is nog 
steeds kip. Nu de Opa van kip al wat ouder is 
geworden, is ook de kip in de speelkist komen wonen. 
Opa moet nodig naar de kapper, maar durft niet. 
Met behulp van alle kinderen lukt het.
Kaarten via: www.cultureelmontfoort.nl MONTFOORT

 - The Cosy Rockers. Vanaf 15.00 uur in Theater 
Concordia*. Deze zesmans band spelen zowel 
instrumentale als vocale nummers van o.a. 
The Shadows, Cliff Richard, Elvis Presley, 
The Everly Brothers, Buddy Holly en Chuck Berry.
Rock ‘n Roll muziek uit de eind jaren ‘50 
en begin jaren ‘60. HAASTRECHT

 - BluesRock met Mo & The StageAnimals. 
Vanaf 15.00 tot 19.00 uur in De Klepper. Rauwe blues 
wordt afgewisseld met stevige rock of een mooie 
gevoelige ballad. Door deze verschillende stijlen is 
het voor iedereen genieten! De band speelt met hart 
en ziel en maakt van elk optreden een waar feest! OUDEWATER

VRIJDAG

25 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 en 
aanmelden: hapsnapmontfoort@gmail.com MONTFOORT

 - Lavinia Meijer met ‘The glass effect’.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Harpiste Lavinia Meijer werkte de afgelopen jaren 
nauw samen met Philip Glass en brengt met dit 
programma een ode aan deze iconische componist. 
Ze vertolkt ditmaal zijn Etudes. Naast muziek van 
Philip Glass vertolkt Meijer ook werken van Bryce 
Dessner, Nils Frahm, Olafur Arnalds en zichzelf. HAASTRECHT

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

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 13: 10.00 uur Ds. Joz. A. de Koeijer
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 13: 09.30 uur Ds. L. Schaap
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

‘T KRUISPUNT
Za 12: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm
POWERKERK
Zo 13: 10.00 uur Samenkomst

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 13: 10.00 uur Joke den Hollander

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 13: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 13: 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 13: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 13: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J. J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 13: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 13: 10.00 uur Woord en Communie

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 13: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 13: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

dankt u voor de vele goede wensen 
en wenst u een gezond 

en gelukkig 2019

HUISARTSENPRAKTIJK HAASTRECHT

KERKBERICHTEN
Herdenkingsbijeenkomst
Op dinsdag 15 januari organiseert de 
werkgroep ‘Leven met verlies’ van 
geloofsgemeenschap St. Franciscus in 
Oudewater opnieuw een herdenkings-
bijeenkomst vanaf 20.00 uur in het 
gebouw het ‘Heilig Leven’.
Naast de mensen die een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen wordt iedereen 
die met een verlies te maken heeft hierbij 
van harte uitgenodigd. Deze bijeenkomst 
zal worden geleid door pastor Janneke 
Stam. De dierbaren worden nog eens in 
het licht gezet. Er zal een herdenkings-
tafel worden ingericht en belangstel-
lenden kunnen hiervoor een foto of 
ander aandenken van de overledene 
meebrengen. Er wordt geluisterd naar 
mooie teksten en muziek en ervaringen 
kunnen worden gedeeld.
Men kan ook zelf teksten die steun geven 
meebrengen. We vergeten niet dat wij als 
christenen geloven in een Christus die 
verrezen is en die weet wat verlies aan de 
dood betekent. Voor meer informatie 
kun u terecht bij Lia van der Burg, tel. 
0348-562568.

Lezing voor vrouwen
in Waarder
Op donderdagavond 10 januari komt 
boekenschrijfster Teunie Suyker een 
lezing houden bij de christelijke 
vrouwenvereniging ‘Samen op Weg’.
Teunie is o.a. boekenschrijfster van 
jeugdboeken en ze komt iets vertellen 
over ‘Talenten’. Deze avond wordt 
gehouden in verenigingsgebouw 
‘De Oude School’ achter de Hervormde 
kerk van Waarder en begint om 19.45 
uur. Gasten zijn hartelijk welkom.

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

Quizavond voor vrouwen 
in Oudewater
Op dinsdag 8 januari is vanaf 19.45 uur 
de eerste bijeenkomst van het nieuwe 
jaar: een leuke quiz. En onder het genot 
van een hapje en drankje kunt u elkaar 
een gelukkig nieuwjaar wensen.
De kosten bedragen 10 euro.
Dit is inclusief koffi e/thee/drankje.
Info en aanmelden via
oudewatersevrouwensamen@gmail.com

Samen leven, begint met samen 
verhalen beleven’
Mensen zitten vol verhalen, over zomers 
van nu en winters van vroeger. Hoeveel 
winkels waren er toen en hoeveel 
ambachten zijn er verdwenen.
Verhalen roepen allerlei gevoelens op 
van herkenning , meegenieten en samen 
lachen. Mensen herkennen soms aan 
een klein detail waar het verhaal naar 
toe gaat. Door het delen van verhalen 
met elkaar groeien ook nieuwe inzichten 
en kunnen andere gespreksonderwerpen 
aan bod komen.

De verhalentafel
Dinsdag 22 januari van 13.30 tot 
15.00 uur start de eerste verhalentafel 
in het DoeMeeHuis van Montfoort en 
is daarna om de twee weken.
De verhalentafel gaat niet alleen over 
vertellen, maar ook over luisteren. 
De onderwerpen zullen uit de groep zelf 
komen en een begeleider zal het proces 
bewaken. Het gaat om het uitwisselen en 
behouden van die ervaringen door 
middel van de verhalen. Ook zin om te 
vertellen en/of te luisteren naar een 
verhaal? Doe mee en geef je op!

SWOM aanschuifdiners
SWOM staat alweer in de startblokken 
om u in het nieuwe jaar te verwelkomen 
bij het aanschuifdiner. Er zijn wederom 
mooie menu’s voor u samengesteld. 
Het aanschuifdiner in Montfoort vindt 
plaats op donderdag 17 januari in de 
grote zaal van het Antoniushof en in 
Linschoten op maandag 21 januari in de 
Brede Vaart. De zaal is vanaf 17.30 uur 
open en om 18.00 uur wordt het diner 
geserveerd. U betaalt slechts € 11,00 
voor het gehele diner. U kunt zich 
aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag van het aanschuifdiner via tel: 
0348-469109 of info@swomontfoort.nl

Bezoek voor meer informatie de website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Gevonden dieren
MONTFOORT
Rotonde IJsselveld/Reinaldaweg - 
Poes (Europese korthaar). Lapjeskat. 
Zwart/wit kopje, rug; roodbruin/wit en 
zwart. Voorpootjes roodbruin/wit. 
Staart zwart / roodbruin. Jonge poes.
WAARDER
Oosteinde - Kat, kitten. Zwart.

0348-414242
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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

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

HET ADRES VOOR VERKOOP,

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN 

UW WINTERBANDEN!

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

Somberheid, stress en 
depressie behandeling

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

ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

GRANDI VINI
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

PALLETWIJN 
VAN DE MAAND

Deze maand zijn 
alle wijnen in de 
aanbieding. 
Bij aanschaf van 
een doos (6x) 
is de 6e fl es 
gratis.

ALLEEN 
DEZE MAAND 5 +1

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

*
*

5 
Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

Deze maand zijn 
alle wijnen in de 

Bij aanschaf van 

5 +1
5 

Bezoek ook onze webshop 

Deze aanbieding geldt 
alleen in de actiemaand en 
zolang de voorraad strekt. Bij 
aanschaf van 1 soort per doos.

Gert en Marja
Bedankt voor de goede samenwerking.

Geniet maar volop van jullie vrije tijd.

Guus
succes met je nieuwe uitdaging.

Personeel Knotters Elektra b.v.

Muziekhuis Oudewater
 wenst iedereen een 

muzikaal 2019! 

Start nieuwe cursussen:

Peuter Muziek 2-4 jaar 
Start: 12 januari

Zaterdag 09.00-09.45 uur 

Duur: 7 lessen . Prijs: € 70,00

Muziek maken op je 
iPad of laptop 

Start: vrijdag 1 februari
10-12 jaar: 16.00-17.00 uur
13-16 jaar: 17.00-18.00 uur

Duur: 10 lessen . Prijs: € 150,00

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Wij zijn een familiebedrijf,
dat al jaren op de markt te vinden is!

Wij tellen 15 standplaatsen in de week,
en kopen rechtstreeks in op de

bloemenveiling Aalsmeer voor de beste kwaliteit.
Groot assortiment verse snijbloemen en boeketten!

Openingsactie:
elke betalende klant krijgt gratis een bos tulpen

Nieuwe bloemenman
op de markt in Oudewater !

Smeitink
bloemen & planten

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen

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

en geBruikte fietsen! 
  06-38559746
 Driebruggen
en waarder

www.debruynfietsen.nl

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 
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De Oudewaterse woningbouwcorporatie is op zoek naar een nieuwe 
directeur. U mag er wel snel bij zijn, want op woensdag 9 januari vindt 
de eerste selectieronde al plaats. Maar goed, wie het hart voor de 
hurende medemens op de juiste plaats heeft, aantoonbaar past bij het 
functieprofi el en voor een periode van vier jaar (waarna mogelijk 
herbenoeming) beschikbaar is, kan er misschien nog een balletje over 
opgooien, er van uitgaande dat één en ander niet alreeds beklonken is.
Eén van de functie-eisen, misschien wel de belangrijkste, is: hart voor 
de huurders, affi niteit met de doelgroep. Zo staat het er. Dus een zij 
of een hij (m/v) die weet wat het betekent om van duizend euro per 
maand rond te moeten komen, die weet wat het is om maanden- of 
jarenlang de eindjes aan elkaar te moeten knopen, die nooit een 
tientje over heeft, die dolblij is met een eenvoudig huis of appartement, 
dankbaar, al is het soms na jaren wachten. Een nieuwe directeur dus 
die niet draalt om terstond te gaan bouwen, renoveren, plannen voor 
wijkverwarming in gang te zetten, zonnepanelen op alle sociale 
huurwoningen te leggen, kortom: iemand met energie in zijn of haar 
gat, een doener in plaats van een rentmeester.
De Missie van de woningcorporatie, zo schrijft het functieprofi el 
(echt waar!) is: werken aan een goede, duurzame, betaalbare 
woningvoorraad die passend is bij de vraag.
De rest van het functieprofi el is de gebruikelijke rimram: borging 
kwaliteit dienstverlening aan huurders, betrokkenheid, primaire 
doelgroepen zijn woningzoekenden en huurders met een lager 
inkomen en kwetsbare groepen in de samenleving, de nieuwe 
directeur m/v begrijpt de huidige tijdgeest, heeft een open mind, is 
empathisch, geeft fl exibel vorm, geeft invulling aan het sociale 
gezicht, omarmt de kernwaarden, informeert, is koersvast, heeft 
affi niteit, is politiek sensitief, beschikt over juiste balans tussen 
resultaat- en mensgericht, is communicatief, initiërend, verbindend, 
heeft kwaliteit hoog in het vaandel, kan bestuurlijk opereren, 
ontwikkelen, vertalen (bijvoorbeeld van ontwikkelingen naar visie), 
bewaakt samenhang, synergie en lokale verankering, geeft leiding, 
motiveert, stimuleert en faciliteert, treedt op als kritische 
sparringpartner, geeft inhoud, zoekt samenwerking, is 
verantwoordelijk voor vertegenwoordiging op relevante niveaus en 
een goede profi lering naar externe partners, legt ketenverbindingen 
naar strategische partners, gesprekspartners, gemeente, zorg- en 
welzijnsinstellingen enz. enz.
‘t Is maar te hopen dat zo’n nieuwe directeur m/v te vinden is, en dat 
hij/zij de spaarpot eens gaat gebruiken voor het doel van de missie: 
gewoon zorgen voor betaalbare woningen.
Otto Beaujon

Nieuwe directeur Column

De IJsselbode wordt 
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

OUDEWATER

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

Overgewicht bij huisdieren
Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ook de tijd om de goede 
voornemens daadwerkelijk ten uitvoer te brengen! Ook voor onze 
huisdieren kunnen we soms goede voornemens hebben. Bijvoorbeeld om 
ze af te laten vallen. Het blijkt namelijk dat maar liefst 40-45% van de 
huisdieren in meer of mindere mate last heeft van overgewicht.

Deze Dierenpraat-column is een 
maandelijkse rubriek waarbij wij als 

Discus Fauna Plaza tips en advies 
geven over actuele zaken omtrent 

het huisdier.

Onderzoek heeft aangetoond dat een 
slanke hond gemiddeld twee jaar 
langer leeft dan een dikke hond. Los 
van deze kortere levensverwachting 
brengt het ook diverse gezondheids-
klachten zoals kortademigheid, sneller 
slijtende gewrichten en een flink 
grotere kans op suikerziekte.
Dit overgewicht ontstaat, net als bij 
mensen, door te veel eten en te weinig 
bewegen. De balans tussen bewegen 
en eten kan bij uw dier verstoord zijn 
om verschillende redenen. 

Krijgt u huisdier vaak tussendoortjes? 
Geef je ‘m simpelweg te veel eten? 
Het kan ook zijn dat uw huisdier  
op leeftijd is, of gecastreerd is. 
Hierdoor wordt er minder energie 
verbruikt, en dient de hoeveelheid  
eten hier op aangepast te worden. 
Ook zijn er medische redenen te 
bedenken, zoals een traag werkende 
schildklier, waardoor het komt dat  
jouw dier simpelweg te dik wordt.
Wij kunnen u met deze voornemens 
helpen! Zo hebben wij een speciale 
weegschaal voor honden staan. 
Hiermee kunt u het gewicht van uw 
dier netjes bij houden en vervolgens 
kunt u ook direct terecht voor advies bij 
onze winkelmedewerker of dierenarts. 
Zo kunnen we samen een inschatting 
maken wat het ideale gewicht is van 
uw dier en hoe we daar, de komende 
maanden, naartoe kunnen gaan werken. 
Hier zijn verschillende hulpmiddelen en 
adviezen voor te geven. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld de 
beschikking over speciale dieetvoeding. 
Zo’n dieet ondersteunt uw huisdier om 
tot zijn ideale gewicht te komen.

Op dinsdagmiddag, dinsdagavond en 
donderdagochtend ben ik als dierenarts 
van Dierenkliniek Benschop Oudewater 
aanwezig in het Diergezondheidscentrum 
bij Discus Fauna Plaza in de winkel. 
Kom gerust langs voor vragen en advies!

Dierenpraat met …
Joni

Fauna Column #2

Hij vernam dat er een paard uit de 
Hollandse IJssel was gehaald met behulp 
van de Dorrestein-methode. Hij vroeg 
zich af wat deze methode inhield. Rob 
Geurts, meer dan 45 jaar lid van de 
brandweer, legde uit dat het paard eerst 
voorzien werd van banden om het 
lichaam, daarna werd er een ladder 
tussen het paard en de kant gestoken. 
Er werd met behulp van veel mensen het 
paard langs de ladder omhoog getrokken 
en werd de ladder gekanteld zodat het 
paard op de kant kwam te liggen. Een 
brandweerlid ging dan op het hoofd van 
het paard zitten om te voorkomen dat 
het paard op zou staan. Nu konden de 
hijsbanden losgemaakt worden en daarna 
mocht het paard opstaan. Klus geklaard. 
Deze methode was bedacht door een oud 

vervolg van de voorpagina

Afvalmeesters
Philip en Niek van den Hadelkamp 
zijn afvalmeesters. Op de hoek van 
het bedrijventerrein Tappersheul is 
hun bedrijf gevestigd.
UMIA. Uw Maat In Afval. Slopen 
kunnen ze ook. Hoog tijd voor een 
collegebezoek.
Het bedrijf is niet meer weg te 
denken uit Oudewater. Vader en 
moeder Van den Hadelkamp 
bouwden het familiebedrijf op tot 
een serieus concern.
In 1977 is de onderneming gestart. 
Destijds met een houthandel. 
Bij burgemeester Mooijman werd de 
vergunning opgehaald. Met een 
serieuze ceremonie, inclusief 
sigaren. Samen met andere lokale 
ondernemers, zoals Lunenburg, Sille 
en Van Schaik waren de Van den 
Hadelkampen de eerste die op 
Tappersheul een bedrijf bouwden. 
Eerst op de Elzenweg, later op de 
Wilgenweg en uiteindelijk opnieuw 
op de Elzenweg.
De handelsonderneming was 
inmiddels van karakter veranderd. 
Meer en meer legde men zich toe op 
sloopwerkzaamheden. De afvoer van 
sloopmaterialen werd geleidelijk aan 
een nieuw bedrijfsonderdeel. 
Inmiddels is de afvalpoot van het 
bedrijf veel groter dan de sloop. 
Bij de laatste afdeling werken circa 
vijf mensen; bij het afval zijn veertig 
personeelsleden in dienst.
Toekomstplannen hebben de heren 
ook. Misschien kan afvoer een goede 
grondstof zijn voor lokale energie-
opwekking? Kan de sorteerlijn nog 
effectiever en voor nog meer 
particulieren worden ingezet? 
De breedte van het bedrijf is er nog 
steeds. In 2005 bijvoorbeeld, werd 
houtbedrijf De Wit overgenomen. 
Zo geraakten ze betrokken bij de 
productie van spaanplaten. Hout 
versnipperen voor manegebodems 
vormen, zogezegd, het paradepaardje.
Philip is een gemakkelijke prater. 
Hij laat ons het immense terrein zien. 
Bergen afval keurig gesorteerd. 
De containervoorraad hoog opgetast. 
Vrachtwagens rijden af en aan. 
De onderneming heeft zelfs een 
eigen tankstation. Bij de ingang staat 
de torenspits van de Gereformeerde 
Kerk uit de binnenstad, ook ooit door 
het bedrijf gesloopt.
“Ons motto is: ‘kwaliteit wint de strijd’. 
We zijn trots op de ontwikkeling die 
ons bedrijf heeft doorgemaakt. 
En natuurlijk, kwaliteit kost wat. Daar 
moet je natuurlijk ook voor betalen” 
zegt Philip met zijn kenmerkende 
lach. “We zien nog steeds kansen om 
onze onderneming sterker te maken. 
Er voor Oudewater te zijn.”
Waarvan akte.

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

commandant van de brandweer 
Hoenkoop destijds.
Na deze uitleg was het tijd om diverse 
huldigingen te verrichten.
Joep Benschop, vanwege zijn 18-jarige 
leeftijd moet hij afscheid nemen van de 
jeugdbrandweer, ontving de afscheidsoor-
konde met medaille van Jeugdbrandweer 
Nederland. De medaille werd door 
burgemeester Verhoeve opgespeld.
Joris Miltenburg ontving het certifi caat 
oefenleider en Daan Douma zou het 
diploma manschap A ontvangen maar 
was niet aanwezig.
Patrick Palsgraaf en Bob Hoffl and werd 
de vrijwilligersmedaille opgespeld en zij 
ontvingen een oorkonde voor 10 jaar 
vrijwilliger. Daarna volgde Peter 
Oosterlaken voor 25 jaar vrijwilliger; 
Carel van den Hoogen zou de medaille 
voor 35 jaar ontvangen maar was niet 
aanwezig. Als laatste ontving Rob Geurts 
de oorkonde voor 45 jaar vrijwilliger.
Na deze vrijwilligersmedailles werden ook 
de medailles met oorkonden van 
Brandweer Nederland voor trouwe 
Brandweerdienst uitgereikt aan Peter 
Oosterlaken (25 jaar) en Rob Geurts 
(45 jaar). Carel van den Hoogen zal de 
medaille 35 jaar met oorkonde later 
ontvangen.
Alle partners van de jubilarissen 
ontvingen nog een bos bloemen.

Tandartsen De Bruyn én Marina: al veertig jaar een team
Op 1 februari 1979 begonnen de 
heer en mevrouw De Bruyn samen 
een tandartsenpraktijk in Oudewater. 
Maar dat deden ze niet zonder een 
tandartsassistente. Voordat de praktijk 
daadwerkelijk van start ging hadden ze 
in De IJsselbode een advertentie 
geplaatst waarin ze meedeelden een 
assistente te zoeken. En die vonden 
ze: Marina van Bunnik. En aanstaande 
1 februari werken deze drie, die 
allemaal nog met veel plezier hun 
werk verrichten, dus al veertig jaar 
samen; er is in die tijd veel veranderd!
Einde '78 namen de tandartsen De Bruyn 
de praktijk over van tandarts R.E. Jansen. 
Het pand aan de IJsselvere kent een veel 
langere geschiedenis (van voor 1780, 
bron: IJsselveere, bewoning en 
vestingwerken van Nettie Stoppelenburg, 
2010) en is er in die tussentijd nogal het 
een en ander aan verbouwd. Het werd op 
een bepaald moment eerst een koffi ehuis, 
toen hotel en café en pas in 1951 een 
tandartsenpraktijk. Op 1 februari 1979 
begon tandartsenpraktijk De Vest met 
twee in plaats van één tandartsstoel én … 
met Marina, die toevallig op 2 februari 
negentien werd! De inmiddels overleden 
Ina Straver-Kraan heeft ook nog 
jarenlang als tandartsassistente in de 
praktijk gewerkt. Zij was al assistente bij 
tandarts Jansen. Tandarts Jansen heeft 
waarschijnlijk veel moeite moeten doen 
om de praktijk over te dragen, want deze 
was toen al behoorlijk groot en daar wilde 
een tandarts in zijn eentje vast niet 
zomaar aan beginnen. 
Maar de De Bruynen waren met z'n 
tweeën en die durfden dat wel aan, 
hoewel het toen ook nog fl ink aanpoten 
was. Zeker toen er kinderen kwamen. 
De heer L.W. de Bruyn, Lo voor echte 
intimi, komt oorspronkelijk uit Den Haag, 
studeerde in Nijmegen, werkte 
tweeëneenhalf jaar in Hohne, Duitsland, 
voor hij met mevrouw J.J.A.G. de Bruyn-
Rombouts naar Oudewater kwam. 
Mevrouw De Bruyn, Jeannette, komt van 
oorsprong uit Eindhoven en beide 
tandartsen, u raadt het al, leerden elkaar 
in Nijmegen kennen. Marina van Bunnik 
is een geboren Oudewaterse, inmiddels 
wel naar Haastrecht verhuisd, maar de 

De Bruynen willen hier niet meer weg: 
mensen in Oudewater zijn erg aardig, 
iedereen groet elkaar, en ja, de beide 
kinderen wonen er en dat is ook heel 
wat waard.
Op dit moment telt de praktijk maar liefst 
vijf tandartsen, twee mondhygiënisten, 
een fl ink team van assistenten en staan 
er maar liefst zes tandartsstoelen. 
Dochter Lilian de Bruyn, die in 1982 
geboren werd, heeft de praktijk 
overgenomen en haar vader en moeder 
laten het draaiend houden nu aan haar 
over. Marina: "Toen ik hoorde dat Lilian 
geboren was, ben ik eerst naar de 
praktijk gegaan om iedereen af te bellen 
en toen ben ik met de moeder van Lo 
naar het ziekenhuis gegaan. En daar heb 
ik Lilian nog vastgehouden!" Ze straalt bij 
de herinnering. Toen Marina zelf in 
verwachting was, wilde ze eigenlijk na de 
bevalling niet terugkeren naar haar werk, 
maar De Bruyn wist haar over te halen; 
ze blijkt er achteraf wel heel blij mee. 
Een reünie van school hoeft voor haar 
niet zo: "Ik zie al die mensen die bij mij 
op school zaten hier regelmatig!" 
Tandarts De Bruyn vult aan: "Hier 
komen mensen elk half jaar. We zien 
ouders, hun kinderen en daarvan ook al 
weer kleinkinderen. Je ziet soms aan 
gebitten dat mensen familie van elkaar 
zijn. Bij identieke tweelingen zie je vaak 
gespiegelde patronen in het gebit. 
Het blijft boeiend."
Het blijkt dat er behoorlijk veel veranderd 
is in de praktijk: bijna geen gebruik van 
amalgaam meer, in sommige gevallen 
hoeft er niet meer gehapt te worden voor 
een kroon, maar volstaat een digitale 
afdruk en Marina, als tandartsassistente, 
heeft veel nascholing gevolgd en mag nu 
heel veel zelf doen: tandsteen 
verwijderen, een noodkroon plaatsen, 
sealen en nog veel meer. En of de boren 
nu sneller zijn, dan veertig jaar geleden, 
is nog even een discussie. Wel blijkt er 
(maar waar hoor je dat niet?) veel meer 
administratie vereist dan vroeger en moet 
alles digitaal aangeleverd worden. Omdat 
er in het begin nogal eens iets misging 
met codes die aan de verzekering 
moesten worden doorgegeven, wordt nu 
alles dubbel gecheckt. Lilian heeft 
implantologie gestudeerd, maar wilde 
zich niet alleen met implantaten 
bezighouden en is daarom bij haar vader 
en moeder in de praktijk getrokken. 
Mevrouw De Bruyn: "Vroeger namen 
mensen al snel een prothese, maar 
tegenwoordig wil iedereen graag zo veel 
mogelijk zijn eigen gebit houden. En dan 
zijn implantaten natuurlijk een prima 
oplossing. Het is goed dat we mensen nu 
veel beter kunnen helpen. De meeste 
tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar 
worden vergoed door de basisverze-
kering. En als dan kinderen vanaf zo'n 
tweeëneenhalf jaar komen, kun je er op 
tijd bij zijn als er iets is."
Alle drie werken ze inmiddels wel wat 
minder dan in de beginperiode, maar 
allemaal hebben ze nog veel plezier in 
hun werk en zijn duidelijk niet van plan 
om er nu al mee te stoppen. Misschien 
een beetje minder, maar alleen als het zo 
uitkomt.

door Aad Kuiper
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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

Want ik weet dat mijn Verlosser leeft
Job 19: 25a

Na een afnemende gezondheid is toch nog 
onverwachts thuisgehaald door zijn Hemelse Vader, 

mijn lieve man, onze vader, schoonvader en 
zorgzame opa en mijn schoonzoon

Wim de Wit
- Willem -

* Haastrecht,  † Leiden, 
27 december 1947  26 december 2018

 Stolwijk: Anneke de Wit - Burger

 Linschoten:  Dirk-Jan en Marije
  Levi, Stef

 Oudewater: Gert

 ’s Gravezande: Dittie en Gert
  Cees, Sanne, Daan

 Stolwijk: Ad

 Stolwijk: D.C. Burger - van Dieën

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. 

Karekietstraat 27, 2821 XN  Stolwijk

‘k zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
Psalm 89:1

Tot onze grote droefheid, maar in dankbare herinnering, 
geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen 
mijn geliefde schoonzoon, onze zwager en oom

Wim de Wit
echtgenoot van Anneke de Wit-Burger

in de leeftijd van 70 jaar.

Wij wensen Anneke, de kinderen en kleinkinderen 
Gods troost en nabijheid in het dragen van het verlies.

D.C. Burger-van Dieën
Bertha Burger-van Eijk
Dirk Burger
Rob en Gerrie Burger-Versluis
Fred Burger
Neven en nichten

In liefdevolle herinnering denken wij aan 
Pa Burger, Cees, Gert en Piet.

26 december 2018

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)
vader en trotse opa

Reijer Nicolaas van Woudenbergh
- KLAAS -

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven, 
maar de overweldigende hoeveelheid kaarten en 
uw aanwezigheid zijn ons tot grote steun bij het 
verwerken van dit verlies.

Mas, kinderen en kleinkinderen.

Driebruggen, 8 januari 2019

- Mijn genade is voor u genoeg -
(2 Korinthe 12:9)

Door de Heere is op Zijn tijd van onze zijde weggenomen, 
onze lieve broer, zwager en oom

Wim de Wit
- Willem -

echtgenoot van Anneke de Wit-Burger

* 27 december 1947 † 26 december 2018

Wij wensen Anneke, kinderen en kleinkinderen, Gods 
troost en Zijn nabijheid in het dragen van dit verlies.

Jannie en Sam van der Klis - de Wit
Jopie en Jan de Wit - de Wit
Teunie en Roel Lok - de Wit
Gerrie en André (in liefdevolle herinnering) Verweij - de Wit
Adrie en Sjaak de Koning - de Wit
Neven en nichten

Oudewater, 26 december 2018

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Wij hopen nu dat je de rust is gegeven.

Na een periode van zorgen en verdriet hebben wij 
met elkaar afscheid moeten nemen van

mijn lieve vrouw, onze zorgzame en fi jne moeder, 
mijn schoonmoeder en trotse oma

Tessa Wiltenburg - Kramer
* Amsterdam, † Hekendorp,
 8 mei 1963 4 januari 2019

Piet Wiltenburg

Pieter Bibiënne, Mark en Neal
 Spee - Wiltenburg

Hekendorpse Buurt 8,
3467 PD Hekendorp

De avondwake wordt gehouden op donderdag 
10 januari om 19.30 uur in de parochiekerk 
St. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 15 te 
Oudewater.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren achter 
in de kerk.
Vrijdag 11 januari wordt Tessa in besloten kring 
begraven op de R.K. begraafplaats aan de 
Waardsedijk te Oudewater.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van mevrouw

Tessa Wiltenburg

Wij wensen Piet, kinderen en naaste familie veel 
sterkte toe bij de verwerking van dit verlies

Leden en oud-leden 
vrijwillige brandweer Oudewater

Bestuur en leden van de 
brandweerverenging Oudewater

‘Het is goed zo’
Moe, maar voldaan

heef� zij ons losgelaten

Met liefde hebben wij afscheid genomen van
onze moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe oma’

Riek 
Rutten - van der Poel

Hendrica Clasina
in de leeftijd van 92 jaar.

Weduwe van Willebrordus Antonius Rutten

Mat & Adri
Willem & Corrie
    Wendy
Rick (†) & Willem
    Frank & Marloes, Fem
    Ilse & Ferry, Tim, Mark
José & André

Gouda, 4 januari 2019

Wij nemen afscheid van Riek in een Eucharistieviering 
op vrijdag 11 januari om 10.30 uur in Kloosterkerk St. 
Gabriël, Provincialeweg Oost 60 te Haastrecht.

Daarna gaan wij naar Crematorium Schollevaar, 
Burgemeester Schalijlaan 2, Capelle aan den IJssel 
waar wij om 12.15 uur herinneringen ophalen bij het 
laatste afscheid van Riek.

Aansluitend is er een informeel samenzijn in de 
koffiekamer van het crematorium.

Riek hield van bloemen.

Riek ligt opgebaard in haar vertrouwde omgeving, 
bezoek op afspraak.

Correspondentieadres:
Provincialeweg West 36, 2851 EM  Haastrecht 

(Willem, 06 - 23 70 97 42)

-dankbetuiging-

Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven, na het overlijden van 

onze lieve moeder, schoonmoeder, 
trotse oma en omi

Riet Vendrig - Kolfschoten
Uw aanwezigheid en medeleven 

hebben ons goed gedaan.

Lia en Hans
Joke en Arjo
Hanny en Ben
Ria en Piet
Klein- en achterkleinkinderen

Oudewater, januari 2019
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 Dinsdag 8 januari 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
Inloopspreekuur en spreekuur
vrijwilligersvacaturebank:
donderdag: 10.00 - 12.00 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:
• Nieuwjaarsbijeenkomst - vrijdag 11 januari van 16.00-18.00 uur
• Forum Samenleving - maandag 28 januari om 20.00 uur
• Forum Ruimte - dinsdag 29 januari om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 29 januari van 14.00-15.00 uur, stadskantoor Waardsedijk 
219. Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) 
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar 
bestuurssecretariaat@oudewater.nl

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

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Waardsedijk 40

het plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening

 (ingekomen: 20 december 2018), 
dossiernummer 4107553

Buiten behandeling gestelde 
omgevingsvergunningen
Papekop
• Diemerbroek 28

het vervangen van een woning 
en bijgebouwen

 (verzonden: 24 december 2018), 
dossiernummer 3932039

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
• Tappersheul 2

het legaliseren van een al 
geplaatste fi etsenberging

 (verzonden: 27 december 2018), 
dossiernummer 1820549

• Willeskop 131B
 het uitbreiden van de reeds 

bestaand terreinverharding
 (verzonden: 28 december 2018), 

dossiernummer 4034661

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Komt u ook naar onze nieuwjaarsbijeenkomst in het stadshuis 
op de Visbrug? Graag schudden wij u op vrijdag 11 januari van 
16.00-18.00 persoonlijk de hand. U bent van harte welkom!

Kerstboominzameling
Op woensdag 9 januari 2019 kunnen kinderen oude kerstbomen 
inleveren. Per ingeleverde kerstboom krijgen de kinderen 50 cent. Lever 
de boom kaal in (niet ingepakt, versierd of in een pot). Bij meer dan 
25 bomen per keer wordt het geld aan een begeleidende meerderjarige 
uitgekeerd. De inzameling is niet bedoeld voor handelaren.
Hekendorp - Kolonel Stamfordstraat
• bij de speeltuin van 14.30 - 15.00 uur
Oudewater - Populierenweg 21
• bij de Milieustraat van 17.30 - 19.30 uur

Knotten langs de Lange Linschoten
De gemeente laat de bomen knotten die langs de Lange Linschoten staan. 
De werkzaamheden beginnen maandag 14 januari en duren tot en met 
vrijdag 18 januari. Er is geen doorgang mogelijk aan de kant waar het 
knotten plaatsvindt. Dat gebeurt afwisselend aan de Zuid- en Noord-
Linschoterzandweg, zodat er altijd aan één kant vrije doorgang is voor 
het verkeer. De knotters starten ‘s morgens om 07.00 uur en werken door 
tot 17.00 uur. Gele verkeersborden aan het einde en het begin van de 
twee wegen waarschuwen de weggebruikers voor de werkzaamheden.

Aangevraagde vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Hekendorperweg 39

het organiseren van het 
Manegefeest op 16 maart 2019

 (ingekomen: 24 december 2018), 
dossiernummer 1820827

Aangevraagde drank- en 
horecavergunningen
Oudewater
• Hekendorperweg 39

het schenken van 
zwakalcoholische dranken 
tijdens het manegefeest op 
16 maart 2019

 (ingekomen: 24 december 2018), 
dossiernummer 1820828

Aangevraagde horeca-
exploitatievergunningen
Hekendorp
• Prinses Wilhelminastraat 17

het exploiteren van 
verenigingsgebouw De Boezem

 (ingekomen: 27 december 2018), 
dossiernummer 1820829

Verleende 
wegafsluitingsvergunningen
Oudewater
• Kapellestraat

het afsluiten van de weg ten 
behoeve van werkzaamheden 
op 7 januari 2019

 (verzonden: 21 december 2018), 
dossiernummer 1820795

Mevrouw Achterberg te midden van de sponsors en afgevaardigden van 
De Wulverhorst, samen met de nieuwe papegaai.

Een papegaai!
De bewoners en gasten van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst zijn verguld 
met hun nieuwe huisgenoot. Een prachtige grijze roodstaart papegaai. De vogel 
is geschonken door Projectmanagement- en Ingenieursbureau Promad. 
Dierenspeciaalzaak Discus Fauna Plaza heeft voor de ruime kooi gezorgd, 
waarin de praatgrage vogel gehuisvest is.
Rob Stekelenburg van Promad is sponsor van Flexibel Wonen, een concept waarbij 
oog is voor huisvesting van senioren, in combinatie met starters en gezinnen. Rob 
grapt: "De huisvesting van deze vogel is ook fl exibel. De kooi kan open aan de 
bovenzijde. De vogel is vrij om zijn omgeving te verkennen. Dat gun ik onze oudere 
stadgenoten ook. Dat deze papegaai grijs is van kleur past mooi bij de senioren 
waarvoor hij bedoeld is."
Onder grote belangstelling heeft mevrouw Achterberg de vogel namens de bewoners 
en de gasten van De Wulverhorst in ontvangst genomen. De vogel heet "Prince", 
afgeleid van het eiland "Principé", een van de biotopen waar de grijze roodstaart 
voorkomt. Daar komt 'Prince' zelf natuurlijk niet vandaan. Het is streng verboden om 
grijze roodstaart papegaaien uit het wild te vangen. Nee, deze vogel is afkomstig uit de 
volières van Harry van der Voort, die ook persoonlijk aanwezig was, en zichtbaar 
verheugd dat het dit gezelschapsdier de komende jaren niet aan belangstelling zal 
ontbreken. Nu reeds toonden velen hun interesse in het huisdier dat ongetwijfeld zijn 
woordenschat spoedig zal uitbreiden in zijn nieuwe omgeving.

De Wulverhorst inspireert 
met ‘DAG MAMA’

van moeder, dochter en zorgprofessional 
samenkomen. Dit blijkt niet eenvoudig.
De makers van de voorstelling zijn 
(gepromoveerde) ouderenpsychologen, 
artiesten en voormalig mantelzorgers. 
Ze delen de mooiste inzichten en 
handvatten om het béste te kunnen 
geven, zodat het leven met dementie 
zoveel mogelijk een gelukkig leven kan 

De stichting Vrienden van 
De Wulverhorst kiest voor een 
bijzondere manier om de professionals 
en naasten van De Wulverhorst en 
bewoners van Oudewater mee te 
nemen in de wereld van dementie. 
Op maandag 14 en dinsdag 
15 januari haalt zij 'DAG MAMA' in 
huis; de veelgeprezen muziektheater-
voorstelling over omgaan met 

dementie. Deze gratis voorstelling is 
mogelijk door ondersteuning van het 
Luciafonds.
De voorstelling gaat over een vrouw, 
die zichzelf aan het verliezen is. Met de 
brandende vraag voor dochter hoe 
daarmee om te gaan. Het stuk speelt 
zich af in de nieuwe leefomgeving van 
moeder: haar kamertje in het 
verpleeghuis. Hier moeten de werelden 
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UITNODIGING
DEMENTIE IN THEATER

VOORSTELLING:

‘DAG MAMA’
Graag nodigen wij u namens 

Stichting Vrienden van De Wulverhorst 
en het Lucia fonds uit voor een 

prachtige voorstelling: 
‘dementie in theater - dag mama’

Door middel van de prachtige muziek en levensechte scenes 
kruipt u in de huid van de mens met dementie. 

U beleeft én begrijpt als nooit tevoren wat de ziekte met hem 
of haar doet. Niet eerder kwam u zo dichtbij. 

Met de selectie van inzichten en handvatten kunt u 
vervolgens het béste geven. Zodat het leven met dementie 
zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn. Voor iedereen.

DE VOORSTELLINGEN VINDEN PLAATS OP
14 januari 2019 om 14:00 uur & om 19:00 uur
15 januari 2019 om 14:00 uur & om 19:00 uur

WAAR
De Wulverhorst - Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater
Kaarten zijn vrij verkrijgbaar in de tuinzaal van De Wulverhorst

Bij voorbeeld op het terrein van werk. 
“Voor mensen die het Nederlands nog 
niet goed beheersen en die diploma’s 
hebben die niet aansluiten bij het 
Nederlandse niveau is het behoorlijk 
lastig om een baan te vinden die 
voortborduurt op wat ze in het land van 
herkomst deden. De nadruk ligt heel 
sterk op een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. En dat is ook 
belangrijk, maar wat we vaak lijken te 
vergeten is dat mensen niet als een 
onbeschreven blad naar Nederland 
komen. Ze hebben al een heel leven 
achter zich en hebben vaak goede banen 
gehad of een bloeiend eigen bedrijf. 
Dat valt in een keer weg als ze door 
oorlog of om andere redenen hun land 
moeten verlaten en in Nederland komen 
wonen. Ze komen terecht in een vreemd 
land waar ze de taal en de weg nog niet 
goed kennen, en moeten hun leven weer 
van de grond af op zien te bouwen. 

vervolg van de voorpagina Werk is daarom zo belangrijk,” zegt 
Schomaker regelmatig, “Het gaat niet 
alleen om het geld. Werk zorgt ook voor 
contact met andere mensen, aanzien en 
voor een goed gevoel. En niet alleen 
voor de mensen zelf maar we hebben 
hun talenten ook echt nodig”. 
Het project Bruggenbouwers.net 
(info@bruggenbouwers.net) zorgt ervoor 
dat mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond - zoals statushouders of 
migrantenvrouwen - meedoen door 
middel van arbeid. “Voor ons is kennis 
van de taal of diploma’s niet het 
belangrijkste. Waar het vooral om gaat is 
dat we kijken naar wat mensen wel 
kunnen en niet alleen naar wat mensen 
niet kunnen. Er is dan zoveel meer 
mogelijk”.
Inmiddels heeft ze in Woerden, 
Oudewater en Gouda een heel netwerk 
van thuiskoks van mannen en vrouwen 
met een niet-Nederlandse achtergrond 
opgezet die heerlijke koekjes, taarten en 
hapjes maken. En dat het lekker was 
bleek wel toen ze op de vrijdag voor 

Haastrecht Het Winkelen Waard

Uitslag 2e trekking OVH 
Verassingspakkettenactie
Uit de vele inzendingen is door het bestuur van de Ondernemers Vereniging 
Haastrecht de tweede trekking verricht. De tweede hoofdprijs, ook een OVH 
cadeaubon t.w.v. 100 euro, is gewonnen door H. Kalkman, Klaver 4 te Haastrecht. 
De overige prijswinnaars staan vermeld op posters die in de winkels hangen. 
Zij kunnen hun gewonnen pakket bij de ondernemer, die achter hun naam vermeld 
staat, ophalen.

TOP entertainment in 
de TOT 2000 PUB

door Laurens van RensHet swingde vorig weekend in 
Haastrecht, niet zomaar een 
muziekavondje maar een totale 
TOT 2000 PUB beleving was daarvan 
de oorzaak. Het zal een jaar geleden 
zijn dat ik Theo van de Kroon, Gerard 
van Vliet, Ben Overbeek en Jos Aerts 
de wens hoorde uitspreken om een 
muzikaal weekend aan het eind van 
het jaar te gaan organiseren 
uitgaande van regionale bands; 
verder nog geen idee over hoe of wat.

Nou, ze hebben de daad bij het woord 
gevoegd. De aanvankelijke onzekerheid 
over hoe en wat en het eventuele succes 
begon om te slaan toen de kaartverkoop 
echt begon te lopen ... uitverkocht dus! 
Het organiserende team was inmiddels 
vanuit Concordia uitgebreid met Rob van 
Zuilen en Jan Hoogendoorn en op 
zaterdag 29 en zondag 30 december was 
het dan zover.
In theater Concordia en het Grand Café 
vond dit bijzondere evenement plaats. 
Concordia was omgetoverd in een 

muziekpaleis met meerdere podia. 
Diverse bands speelden, versterkt door 
een PA, in de grote zaal waarbij de 
relaxte sfeer werd versterkt door een 
zithoek achter het podium te creëren 
waar je een fi lmpje kon bekijken of om 
gewoon 'ff te chillen' en er stonden 
genoeg hangtafels in de zaal. Opgemerkt 
mag worden dat er in een cirkel van 
30 km uitstekende bands te vinden zijn 
in de regio. In totaal speelden er acht 
bands uit o.a. Schoonhoven, IJsselstein, 
Oudewater en Woerden, etc. en met veel 
succes, gezien de volle dansvloer en de 
vrolijke gezichten.
De leeftijd van de muzikanten varieerde 
van net in de twintig tot bijna tachtig jaar 
wat terug te vinden was in de repertoire-
keuze: feelgood disco, festivalrock, goed 
uitgevoerde seventies rock en uiteraard 
kwamen ook de Rolling Stones muzikaal 
langs.
In het Grand Café stond het open 
podium klaar om lokale ambities om te 
zetten in een optreden en was er onder 
de bezielende leiding van Gerard de 
POPquiz (die overigens in een opvallende 
outfi t ook de 'over all speaker' was). Ook 
zagen we op dit podium de band 'Back in 
Town' terug in Haastrecht.
Op zondagavond om 21.00 uur gingen 
langzaam maar zeker de lichten uit en 
kan de organisatie terugzien op een meer 
dan geslaagd event. Ik heb het de 
organisatie nog niet gevraagd maar ik 
denk dat adel verplicht ....

HAASTRECHT            VLIST

Kerst samen met Khadriye en Raneem 
uit Oudewater live op tv ging koken bij 
RTV Utrecht. “Om goed te kunnen 
koken hoef je geen Nederlands te 
spreken. Dat komt vanzelf wel. Door te 
koken en door catering aan te bieden 
komen de thuiskoks in contact met 
anderen. Dat is de beste manier om een 
taal te leren en zorgt voor zelfvertrouwen. 
En dat is vaak net het zetje dat nodig is 
voor ander werk of een opleiding”.
Schomaker roept werkgevers dan ook op 
om open te staan voor het in dienst 
nemen van nieuwe Nederlanders, ook al 
spreken ze nog niet voldoende Nederlands 
of hebben ze nog niet de juiste diploma’s. 
Eventueel door mensen eerst tijdelijk in 
dienst te nemen via een uitzendcontract. 
Dat kan ook via Bernadette Schomaker. 
Als mensen zich gewaardeerd voelen en 
gemotiveerd zijn dan leren ze de taal en 
het vak snel genoeg.
Een mooi initiatief van Bernadette 
Schomaker waar de hele samenleving 
van kan profi teren.

Gym je fi t in de buitenlucht
Wegens groot succes in Bergambacht 
en Vlist start SWOBV vanaf vrijdag 
11 januari ook in Haastrecht met 
buitengym.
Elke vrijdagochtend wordt er gestart 
achter Het Hof van Stein in Haastrecht 
en de buitengym duurt van 09.00 tot 
10.00 uur
Fysiotherapeute Marije Bosboom neemt 
de leiding en zorgt voor verantwoorde 
oefeningen! Na afl oop is er mogelijkheid 
tot koffi edrinken.
De eerste keer is gratis en Ineke van 
Vliet, bekend van Nederland in 
Beweging, doet de aftrap!
Meedoen kost ¨ 3 euro per keer. Graag 
van te voren opgeven. Meer informatie 
bij 0182-350012 of info@swobv.nl

Deze week in Cocordia
Vrijdag 11 januari om 21.00 uur

Pubquiz 
Samen strijden om smakelijke en 
vermakelijke beloningen tijdens deze 
supergezellige Concordia-quizavond. Het 
hele Grand Café is gevuld met 20 teams 
van 3 tot 5 deelnemers. Je kunt je 
aanmelden als groep, maar ook als je 
alleen komt kan je je aanmelden. Van de 
alleenstaanden zal ter plekke een groepje 
gevormd worden. Minimumleeftijd: 
14 jaar.
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 
pubquiz nog niet is volgeboekt 
(check hiervoor de website). 

en kregen ze lovende recensies. Voor 
AVROTROS maakten ze meer dan 100 
eigen tv-shows en dus zag je ze wellicht 
al op TV. Nu kun je ze live komen 
bezoeken!

Zaterdag 12 januari om 20.15 uur

Rob en Emiel: Onderweg
Als Rob en Emiel het podium oprijden, 
begint de reis waarvan niemand weet 
waar die eindigt. En jij reist mee. Is het 
podium in Concordia het einddoel of pas 
het begin? Ontdek het zelf. Verwacht 
magistrale acts, een bijzonder originele 
voorstelling en een absoluut onvergete-
lijke avond! Bekend van hun show voor 
AVROTROS! Onderweg van Rob en 
Emiel is theatercabaret met een twist! De 
tijd vliegt voorbij en je verveelt je geen 
moment, omdat je gegarandeerd van de 
ene in de andere verbazing valt. 
Onderweg is een show voor 
volwassenen, waar jeugd (12+) ook meer 
dan welkom is. Met hun vorige 
theatershow gooide dit duo hoge ogen 

Zondag 13 januari om 14.00 uur

Kindervoorstelling Joris Lutz
‘Fred in de Haven’ heet de voorstelling 
van Joris Lutz. Het verhaal gaat over het 
hondje Fred. Hond Fred woont bij zijn 
baasje in Honderloo, maar wil wel eens 
wat meer zien van de wereld. Dus gaat 
hij alleen op pad. Al gauw verdwaalt 
Fred… Tijdens zijn zoektocht komt hij 
door Nederlandse steden en in Rotterdam 
beleeft hij spannende avonturen en 
ontmoet hij veel nieuwe vrienden. Maar 
komt hij ooit weer terug in Honderloo? 
Is Fred nou helemaal de weg kwijt? 
Jazeker! Deze keer brengt zijn zoektocht 
hem in Rotterdam, een stad waar 
gewerkt wordt en waar zelfs honden 
hondenbanen hebben. Als Fred gaat 
werken in de haven dreigt alles fout te 
gaan en belandt hij bijna in Argentinië.

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). 
Op vertoon van je jeugdpaspoort 
Krimpenerwaard krijg je 10% korting! 
Deze voorstelling is geschikt voor 
kinderen ouder dan 3 jaar.
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Afvalkalender januari 2019

Moordrecht, november 2018

Beste bewoner(s),

Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Cyclus de inzameling van het huishoudelijk afval in de gemeente Montfoort.
In deze brief leggen we uit wat dit voor u betekent. 

Andere inzameltijden
Vanaf 2019 start Cyclus met de huis-aan-huis inzameling van restafval, PMD en GFT-afval. Om de inzameling 
zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er wijzigingen in de inzameldagen en inzamelroutes gebracht. 
Hierdoor kunnen de inzameltijdstippen anders zijn dan u gewend bent. Let op: het huisvuil moet om 7.30 uur 
op de aanbiedplaats staan.   
• Restafval: vanaf 1 januari 2019 eens per twee weken
De aanbieddag voor minicontainers restafval is op dinsdag in de oneven weken. 
De eerste inzameldag in 2019: zaterdag 5 januari.
>In verband met nieuwjaarsdag op dinsdag 1 januari 2019 vindt de eerste inzameling van restafval plaats
op een inhaaldag. Zie ook het inzamelschema op de achterzijde van deze brief. 
• Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) 
De aanbieddag voor PMD-zakken is op donderdag in de even weken. 
De eerste inzameldag in 2019: 10 januari. 
• Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
De aanbieddag voor GFT minicontainers is op dinsdag in de even weken. 
De eerste inzameldag in 2019: 8 januari.
• Grof Huishoudelijk Afval (GHA)
Het grof huishoudelijk afval kunt u gratis brengen naar het afvalbrengstation of tegen betaling laten ophalen 
door Cyclus. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice van Cyclus. 
>Voor de andere soorten huishoudelijk afval zoals luiers en papier en het afvalbrengstation verandert er niets.  

Digitale afvalkalender en app
Vanaf 1 januari kunt u voor meer informatie over de inzameling van het huishoudelijk afval terecht op de 
digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl of download de app. Voor uw gemak hebben wij op de achterzijde 
van deze brief het inzamelschema van januari bijgevoegd.

Klantenservice: 0182-547500
Vanaf 2019 kunt u bij Cyclus terecht met uw vragen en meldingen over de inzameling van het huishoudelijk 
afval. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail: info@cyclusnv.nl en telefonisch: 0182-547500 (op werk-
dagen tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook het meldingsformulier invullen op de website www.cyclusnv.nl/
meldingsformulier. 

Duurzaam cadeautje
We zijn blij dat we met u en de gemeente aan de slag gaan om zoveel mogelijk afval te scheiden en afval 
waardevol te maken. Daarom ontvangt u bij deze brief een duurzaam bosje bloemen. Volg de instructies op 
het groeipapier op voor het fleurigste resultaat. 

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

Cyclus

Cyclus NV staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 24349854 • BTW: NL005894815B01 • IBAN: NL23 BNGH 0285017659 • BIC: BNGHNL2
Postbus 228 • 2800 AE Gouda • Oostbaan 1090 • 2841 ML Moordrecht • Telefoon: 0182-547500 • info@cyclusnv.nl • www.cyclusnv.nl

ons kenmerk
onderwerp

contactpersoon
doorkiesnummer

18/0355
Veranderingen afvalinzameling

Klantenservice
0182-547500 

Afvalscheidingswijzer
 Inzameling restafval

 Inzameling GFT-afval

 Inzameling plastic verpakkingen, metalen   

 verpakkingen en drankenkartons (PMD)

 Inzameling kerstbomen

Voor vragen of opmerkingen over de afvalinzameling
kunt u contact opnemen met Cyclus
Telefoon: 0182-547 500
E-mail: info@cyclusnv.nl
Website: www.cyclusnv.nl

Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app

Meer informatie

Vanaf 1 januari kunt u voor meer 
informatie over de inzameling
van het huishoudelijk afval terecht 
op de digitale afvalkalender op 
www.cyclusnv.nl of download de 
app. 

De app is beschikbaar voor Android 
via Google Play.
De app is ook beschikbaar voor iOS 
in de App Store.

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer: www.cyclusnv.nl/
afvalscheidingswijzer.
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Beste bewoner(s),
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In deze brief leggen we uit wat dit voor u betekent. 
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zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er wijzigingen in de inzameldagen en inzamelroutes gebracht. 
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De aanbieddag voor minicontainers restafval is op dinsdag in de oneven weken. 
De eerste inzameldag in 2019: zaterdag 5 januari.
>In verband met nieuwjaarsdag op dinsdag 1 januari 2019 vindt de eerste inzameling van restafval plaats
op een inhaaldag. Zie ook het inzamelschema op de achterzijde van deze brief. 
• Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) 
De aanbieddag voor PMD-zakken is op donderdag in de even weken. 
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digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl of download de app. Voor uw gemak hebben wij op de achterzijde 
van deze brief het inzamelschema van januari bijgevoegd.

Klantenservice: 0182-547500
Vanaf 2019 kunt u bij Cyclus terecht met uw vragen en meldingen over de inzameling van het huishoudelijk 
afval. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail: info@cyclusnv.nl en telefonisch: 0182-547500 (op werk-
dagen tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook het meldingsformulier invullen op de website www.cyclusnv.nl/
meldingsformulier. 

Duurzaam cadeautje
We zijn blij dat we met u en de gemeente aan de slag gaan om zoveel mogelijk afval te scheiden en afval 
waardevol te maken. Daarom ontvangt u bij deze brief een duurzaam bosje bloemen. Volg de instructies op 
het groeipapier op voor het fleurigste resultaat. 

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

Cyclus
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Meer informatie

Vanaf 1 januari kunt u voor meer 
informatie over de inzameling
van het huishoudelijk afval terecht 
op de digitale afvalkalender op 
www.cyclusnv.nl of download de 
app. 

De app is beschikbaar voor Android 
via Google Play.
De app is ook beschikbaar voor iOS 
in de App Store.
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het groeipapier op voor het fleurigste resultaat. 
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Digitale afvalkalender en app
Vanaf 1 januari kunt u voor meer
informatie over de inzameling
van het huishoudelijk afval
terecht op de digitale
afvalkalender op www.cyclusnv.nl
of download de app.
De app is beschikbaar voor
Android via Google Play.
De app is ook beschikbaar
voor iOS in de App Store.

Afvalscheidingswijzer
Twijfelt u over welk afval
in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de
afvalscheidingswijzer:
www.cyclusnv.nl/ afvalscheidingswijzer.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen
over de afvalinzameling kunt
u contact opnemen met Cyclus

0182-547 500
info@cyclusnv.nl
www.cyclusnv.nl

Op maandag 14 januari 2018 vergaderen het 
forum Ruimte en het forum Samenleving in een 
gecombineerde vergadering.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in 
het Huis van Montfoort.

Agenda gecombineerd
forum Ruimte/Samenleving
20.10 uur Kadernota Veiligheidsregio Utrecht

(VRU) 2020
 De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 

van de concept Kadernota VRU 2020 en in 
te stemmen met de voorgestelde zienswijze.

De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl > 
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda forum Ruimte

Spreektijd aanvragen
Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur 
op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker 

Gecombineerde vergadering forum Ruimte 
en forum Samenleving 14 januari 2019

bij de griffi e, e-mail griffi e@montfoort.nl of telefoon 
0348-476413/476458. Bij aanmelding dient u te 
vermelden: uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer 
en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op 
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad & fora > Veel gestelde vragen > Kan ik 
inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie 
over de raad& fora > Veel gestelde vragen > Wat doen 
de fora?
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren of later 
terug luisteren? Dat kan.
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te 
luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad > 
Meer informatie over de raad & fora > LIVE Uitzendingen 
(https://channel.royalcast.com/montfoort)

Wo 16, 23 Open Club Montfoort
en 30 jan. ADFYS - Bovenkerkweg 80
 17:30 - 21:30
Do 17 jan. Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Do 17 jan. Algemene Bijeenkomst

Duurzaam Montfoort
 Achterdijk 2
 19:30 - 21:30
Zo 20 jan. Kindervoorstelling Meester Wes
 Cultureel Montfoort - Heilig Levenstraat 4
 15:00 - 16:00
Ma 21 jan. Aanschuifdiner in Linschoten
 SWOM - Laan van Rapijnen 36
 18:00 - 21:00
Vr 25 jan. Darttoernooi

Voetbalvereniging MSV’19
 Bovenkerkweg 76
 19:30 - 21:30
Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITEN-
KALENDER januari

Kerstbomen-
inzameling
Inwoners kunnen
hun kerstbomen
op dinsdag 8 en
dinsdag 15 januari
aanbieden aan de
kant van de weg.
Deze zullen door
Cyclus worden
opgehaald.

Neem voor alle inzameldata in 2019
ook een kijkje op afvalkalender.cyclusnv.nl/
en log in met uw postcode en huisnummer.
Toont de afvalkalender geen inzamelgegevens
op uw woonadres? Mail dan uw gegevens naar
communicatie@cyclusnv.nl

Nieuwjaarsreceptie
LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Elly van der Neut

Als eerste plaats in de regio hield de 
gemeente Montfoort op 3 januari de 
nieuwjaarsreceptie voor burgers en 
gemeentemedewerkers in 
Het Kruispunt in Linschoten. 
De receptie werd goed bezocht.
Burgemeester Van Hartskamp sprak in 
haar toespraak kort over het moeilijke 
jaar dat Montfoort achter de rug heeft na 
de plotselinge scheiding van IJsselstein, 
eind 2017. In één jaar is het gelukt de 
ontvlechting te realiseren.
Montfoort staat weer op eigen benen. 
Het zal nog best vaak moeilijk worden zo 
sprak de burgemeester, maar er wordt 

Burgemeester Petra van Hartskamp 
memoreerde de vele jubilea die 
verenigingen het afgelopen jaar hebben 
gevierd, de maar liefst twaalf lintjes die 
afgelopen jaar zijn uitgereikt en bedankte 
alle vrijwilligers voor hun inzet.
Ze is trots op haar gemeente en heeft 
vertrouwen in de toekomst en in de 
fantastische groep medewerkers vanaf 
2019 weer hun werkplek hebben in het 
Huis van Montfoort. Een huis waarin 
het afgelopen jaar ook SWOM, 
consultatiebureau, Jeugdteam Montfoort, 
Vluchtelingenwerk en Careyn onderdak 
hebben gevonden.

met goede moed vooruitgekeken. 
De provincie zal de gemeente bijstaan 
waar nodig en Montfoort kijkt om zich 
heen om samenwerking te zoeken met 
de gemeenten in de Lopikerwaard. 
Dat is ook nodig.

Voor het nieuwe college was deze nieuw-
jaarsreceptie een gelegenheid om kennis 
te maken met ondernemers en burgers. 
Zij hebben best al veel mensen ontmoet 
in het afgelopen jaar maar omdat zij pas 
halverwege het jaar zijn aangetreden was 
dit een uitgelezen kans om nog meer 
mensen te ontmoeten.

‘Van oud naar nieuw’ is de eerste editie van een reeks thema-inloopochtenden 
bij Vereniging Oud-Linschoten.

Inloopochtend bij 
Vereniging Oud-Linschoten
Voor zaterdag 12 januari van 10.00 tot 12.30 uur staat een interessante 
expositie op het programma waar binnengekomen, typisch met Linschoten 
verbonden stukken worden getoond, zoals een schilderij van het wijkje Tivoli.
Om 10.30 uur en om 11.30 uur start ‘Van oud naar nieuw’ een fotopresentatie 
met daarin ook beeldmateriaal verwerkt van ‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
Monumentendag 2017, toen het dorp Linschoten terug ging in de tijd. De fotoserie 
van Linschoters onder de kroonpoort van 2018 wordt eveneens geëxposeerd.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op  
15 januari 2019 in het stadhuis  
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 21 januari 2019 
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 13-12-2018 (Z/18/120936)
 Willeskop 63A, Montfoort 

voor het plaatsen van een 
dakkapel.

• 24-12-2018 (Z/18/121709)
 Steenovenweg 4, Montfoort  

voor de verbouw van het kantoor.
• 24-12-2018 (Z/18/121810)
 Schansbos 20, Linschoten 

voor het plaatsen van een 
dakkapel.

• 29-12-2018 (Z/18/122060)
 Hoogstraat 18-18A, Montfoort 

verbouw van woning naar twee 
appartementen.

• 29-12-2018 (Z/18/122059)
 Hoogstraat 20, Montfoort 

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

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

Verlengen beslistermijn
• 20-12-2018 (Z/18/118816)
 Haardijk 10 Linschoten 

voor het aanleggen van een brug.

OPENBARE ORDE 
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, 8 januari 2019
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris 
M.H. van der Veer
De burgemeester 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

STADSKANTOOR
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
Milieudienst
www.milieudienstnwu.nl
T 0800-0225510 (gratis)

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 
(Wmo)
St. Welzijnsondersteuning
Montfoort-Linschoten (SWOM)
Sociaal team
Kasteelplein 5, Montfoort
T 0348-469109
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team: 
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl

JEUGDHULP
Jeugdteam Montfoort
Antoniushof 1, 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

Top relaties is een interactieve lezing voor ouders 
van kinderen in alle leeftijden die graag fijne relaties 
willen onderhouden met de mensen om zich heen.

Relaties
“Het is geen vak op school, we hebben er allemaal mee 
te maken en de kwaliteit van onze relaties heeft heel veel 
invloed op ons levensgeluk.” Dit geldt voor liefdesrelaties, 
maar ook voor de relatie met familie, vrienden, collega’s 
en andere ouders. Ze hebben allemaal impact op je 
leven. En vooral als ze niet zo lekker lopen.

Minder gedoe en meer plezier!
Met haar jarenlange ervaring als communicatieadviseur, 
haar fascinatie voor relaties én haar expertise als coach 
voor gescheiden ouders verzorgt Saskia van der Ploeg 
een lezing met inkoppers, inzichten, humor en concrete 
tips voor fijnere relaties.

Het voorbeeld voor onze kinderen
Kinderen luisteren niet naar wat we ze vertellen, ze kijken 
naar ons voorbeeld. Dus als ouders maken wij het verschil!
 LEER over de verschillende fases in een relatie
 ONTDEK jouw eigen communicatiestijl

(en die van je partner)
 HERKEN rolverwarring in je dagelijks leven
 ONTMOET andere ouders en deel ervaringen

Deelname en Aanmelding
De workshop wordt gegeven op donderdag 17 januari 
van 20.00 tot 21.30 uur op het terrein van VVMontfoort, 
Bovenkerkweg 78 te Montfoort, in het activiteitenhonk 
van BSO Jonkies Sport. 
Deelname is gratis na aanmelding via de website  
www.montfoort.ouderslokaal.nl.

Agenda januari
Vrijdag 11 Muziekochtend 

bij het Mama Lokaal
Donderdag 17 Workshop Top relaties
Vrijdag 18 Koffie/knutsel ochtend 

bij het Mama Lokaal
Vrijdag 25 Speelgoed ruilochtend 

bij het Mama Lokaal
* Het Mama Lokaal is op vrijdag van 10.00 tot 11.30 in 

een lokaal van Peutergroep ‘t Lodewijkje. Meer info 
hierover kunt u vinden op montfoort.ouderslokaal.nl

Ouders Lokaal organiseert donderdag 
17 januari een interactieve lezing Top relatiesBijeenkomst 

Duurzaam Montfoort
Welkom bij het duurzaamheidsplatform voor en door 
inwoners van Montfoort en Linschoten.
Ontdek zelf wat dit platform te bieden heeft tijdens deze 
algemene bijeenkomst met interessante sprekers.
Deze keer: presentatie door Alex van Eck van 
EnjoyCleaningUp over wat deze stichting doet  
om de wereld een beetje te verbeteren.
Begin je eigen duurzaam 
initiatief of stel je vraag 
tijdens onze rondvraag.

Meer info en 
actueel programma:  
www.duurzaammontfoort.nl

Onderwerp: Algemene bijeenkomst
Duurzaam Montfoort.

Datum: donderdag 17 januari 2019.
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort 

(Heiliglevenstraat 4 of in navigatiesysteem 
invoeren: Achterdijk 2).

Oliebollen Zanglust vielen weer best in de smaak

31	december	2018	werden	alle	oliebollen	
en	appelflappen	verkocht	in	Linschoten	
en	Montfoort.	Inmiddels	staan	alle	spullen	
voor	het	bakken	weer	opgeborgen	in	een	
grote	container.	Het	hele	dorp	en	wijde	
omgeving	hebben	weer	royaal	ingekocht.
Om	de	kopers	te	bedanken	volgde	op	
zaterdagavond	5	januari	2019	het	
'Oliebollen-Bedank-Concert'	in	't	Kruispunt	
in	Linschoten.	Of	het	kwam	doordat	het	

Het dikke draaiboek wordt met militaire precisie uitgevoerd. Als op vrijdag 
28 december de vroege 'shift' van ongeveer twintig mannen en vrouwen klaar 
staat om appelflappen en oliebollen te bakken slaan echter letterlijk de stoppen 
door. Dan betaalt de jarenlange ervaring zich uit. Er wordt, onder het licht  
van een omhooggehouden bouwlamp, doorgebakken in vier gasovens.  
En er wordt een monteur geregeld. Anderhalf uur later kan de productie van 
25000 oliebollen en appelflappen op vol vermogen verder. Een paar zwaardere 
stoppen bleek de oplossing te zijn. 's Avonds werd er een paar uurtjes langer  
dan gepland doorgetrokken.

Een	dag	eerder	werden	700	kilo	
Montfoorte	appels	geschild,	het	klokhuis	
verwijderd	en	in	plakken	gesneden.	
Johan	de	Jong,	die	samen	met	Evert	de	
Jong	(geen	familie),	de	PR	rond	de	
oliebollen-	en	appelflappenactie	verzorgt,	
vertelt	trots	dat	dat	allemaal	met	eigen	
gemaakte	apparaten	gebeurt.	Hij	is	
vandaag	de	'ploegbaas	flappenbakken'.	
Ook	zijn	een	dag	eerder	ongeveer		
1250	kilo	bloem	en	400	kilo	rozijnen	
verwerkt	tot	beslag	voor	de	oliebollen.
Op	de	vraag	of	het	allemaal	niet	een	
beetje	uit	de	hand	gelopen	is	en	of	ze	
niet	in	het	Guinness	Book	of	Records	
moeten,	komt	de	reactie	dat	ze	wel	trots	
zijn	op	het	resultaat,	dat	het	volume	
groots	is,	maar	dat	die	vermelding	niet	zo	
nodig	hoeft.	Ze	blijven	gewoon	onder	de	
radar	en	elk	jaar	met	veel	plezier	bakken.	
Het	is	goed	voor	de	saamhorigheid	in	en	
financiering	van	de	vereniging.
Op	zaterdag	29	december	en	maandag	

zaterdag	was,	regende	of	vanwege	allebei	
...	het	aantal	bezoekers	viel	niet	helemaal	
mee.	De	meesten	zullen	familie	van	de	
oliebollenbakkers	geweest	zijn	of	
meegeholpen	hebben.	Het	concert		
was	er	niet	minder	om.	Prachtige	
meerstemmige	stukken	werden	ten	
gehore	gebracht.	De	toehoorders	waren	
zo	onder	de	indruk	dat	ze	tussendoor		
niet	eens	durfden	te	klappen.	Tijdens	de	

door Siem van der Burg

pauze	van	het	concert	werd	Joop	van	
Agthoven	tot	erelid	van	het	Mannenkoor	
benoemd.	Gedurende	zijn	52	jaar	lange	
lidmaatschap	heeft	hij	zich	onderscheiden	
met	zijn	tomeloze	inzet	tijdens	de	vele	
oliebollenacties	en	heeft	hij	jarenlang	de	
zangers	wekelijks	van	koffie	en	drankjes	
voorzien.	Na	de	pauze	werden	alle	
aanwezige	mannen	verleid	om	met	het	
koor	mee	te	zingen.	Nadat	Joop	als	
eerste	schaap	over	de	dam	was	en	zijn	
oude	plaats	weer	had	ingenomen	
volgden	er	meer.	De	aanwezigen		
hadden	het	vanaf	dat	moment	veel	
minder	moeilijk	om	na	elk	stuk	luid	te	
applaudisseren.
De	oliebollenactie	2018	was	een	groot	
succes.	Er	is	geen	twijfel	over	mogelijk;	
de	oliebollen	en	appelflappen	maar	ook	
mannenkoor	Zanglust	vielen	weer	best		
in	de	smaak.
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Gerwin Coljé

Maaike Coljé

BOGRO/SVO-clubkampioenschap
de bogRo/sVo-clubkampioenschappen waren tot vorig jaar het exclusieve 
domein van de wedstrijdschaatsers van de oudewaterse schaatsvereniging. 
in maart mochten de toerschaatsers echter hun debuut maken bij de titelstrijd 
en deze formule sloeg zo aan dat bij het tweede kampioenschap van het 
kalenderjaar 2018, dat op zaterdag 29 december werd geschaatst, wederom 
werd gestreden om de clubtitels bij de toer- én de wedstrijdschaatsers. 
Het maakte de wedstrijd tot een prachtig clubevenement.

schaatsers, die hun focus toch wel 
hebben verlegd van het verbeteren van 
persoonlijke records naar het genieten 
van de schaatssport. een van die 
ambitieuze junioren is joep stubbe, maar 
de lichtgewicht vond in de sterke 
tegenwind zijn grootste tegenstander. 
Mooi was ook de broederstrijd tussen 
tim en jorrit streng op de 1500 meter. 
streng senior won het van zijn jongere 
broer jorrit. johan Murk was een van de 
weinige rijders die ondanks de omstan-
digheden toch een persoonlijk record 
wist te schaatsen op de 1500 meter. 
Hij was supertrots op zijn 2.38.00. jop 
van der laan deed het prima op de 500 
meter met 47.73.
bij de dames ging de strijd tussen  
tessa van der neut, joyce van vliet  
en demi benschop. van der neut 
prolongeerde haar titel, maar zag  
joyce van vliet in vergelijking met het 
kampioenschap van maart wel veel 
dichterbij komen. demi benschop kon 
haar titelaspiraties al na een zwakke 500 
meter doorstrepen. de zussen Maaike en 
rianne Coljé eindigden op de plaatsen 4 
en 5. de conditioneel ijzersterke Maaike 
verbeterde op zowel de 500 als de 1500 
meter haar Pr’s.

Cas pupillenkampioen
svo heeft op dit moment, vooral bij de 
jongens, een sterke pupillengroep. 
de mannen, maar ook de vrouwen, 
werden echter verrast door Cas van 
deuren die met 34.41 en 55.21 sterk 
acteerde. Cas van deuren rijdt slechts 
schaatsmarathons en traint niet wekelijks 
bij svo, maar hij is een absoluut talent. 
niels ott en sem van beek wonnen het 
zilver en brons.  
bij de meisjes werd het podium gevuld 
door kampioene isa van beek, jolijn 
dolderman en brechtje van der Molen.

Supertijden in Inzell
stan van Vliet miste de sVo-clubkampioenschappen, omdat hij tussen Kerst en 
oud en nieuw met het team van skateUnited op trainingskamp in inzell was. 
in de Max aicher arena schaatste hij bij internationale wedstrijden persoonlijke 
records op de 500, 1000 en 1500 meter. Met 38.12, 1.14.83 en 1.54.71 
verbeterde hij ook de sVo-clubrecords bij de junioren b.
ter voorbereiding op het nk allround traint Gerwin Coljé deze week in het 
besneeuwde inzell. de svo-clubkampioen ging afgelopen zaterdag van start bij de 
Frillensee Cup. op de 500 meter doorbrak hij met 36.91 als eerste svo’er de 
barrière van de zevenendertig seconden.

Geslaagd 
Jupitertoernooi
op 28 december 2018 werd het 
jaarlijkse verenigingentoernooi van 
jUpiTeR gehouden.
Zoveel mogelijk sportclubs, familie-, 
vrienden- of personeelsclubjes uit 
oudewater en omgeving werden in de 
gelegenheid gesteld om een avondje 
gezellig te volleyballen. de belangstelling 
was zoals gewoonlijk weer groot.  
Met veertien teams was de sporthal weer 
goed gevuld. in twee poules van zeven 
werden de sportieve degens gekruist.  
de poules werden gewonnen door  
bos/leds en stef.
in de beslissende finale was het team van 
stef uiteindelijke de sterkste.
voordat alle teams de beschikbaar 
gestelde bittergarnituur hadden genuttigd 
en het verspeelde vocht weer was 
aangevuld, was in de uitermate gezellige 
sportbar overtime het middernachtelijk 
uur al lang voorbij.
komend jaar is het verenigingentoernooi 
op vrijdag 27 december.

tussendoor streden ook de jeugd-
schaatsers nog om hun clubkampioen-
schap. Zij deden dat in twee korte 
sprints over 100 meter. Met de wind in 
de rug flitste kas kenbeek met 14.01 
naar de snelste tijd. de titel ging echter 
naar jasper Peenstra uit Montfoort, die 
overall de sterkste was. bij de meisjes 
was daphne van kooten, ook uit 
Montfoort, de sterkste. Haar grootste 
concurrent, nienke oosterlaken, kwam 
op de eerste 100 meter ten val.

Roos en Arie
ook bij de toerschaatsers werd er 
gevallen. roos van Mastwijk kwam al bij 
haar eerste stappen na de start ten val. 
Ze stond echter razendsnel op, ooit 
zagen we dat ook bij een olympisch 
optreden van schaatsheld ard schenk, 
en wist haar tegenstander kort voor de 
finish nog bijna te achterhalen. 
Het onderstreepte de klasse van 
van Mastwijk, die naar zeggen ooit  
toch wel enige furore maakte als 
wedstrijdschaatsster. na een ruime winst 
op de 1000 meter ging de toertitel dan 
ook naar de svo-debutant.  
op ruime afstand eindigde de sterke 
Martine snoek als tweede.  
Gré spanenburg, de 65 inmiddels 
gepasseerd, werd dapper derde.
bij de mannen was het arie Gelderblom, 
de Hekendorpse Geelbuik, die met de 
titel aan de haal ging. op zowel de 500 
als de 1000 meter was de oud-wedstrijd-
schaatser de snelste man. op ruime 
afstand werd hij gevolgd door ad kemp. 
benno van vliet werd derde. van vliet, 
vorig jaar schaatste hij nog meerdere 
toertochten in Canada, was zelf niet  
zo tevreden over zijn tijden, maar dat  
lag toch echt meer aan de ijs- en weers-
omstandigheden dan aan hemzelf. 
er waaide namelijk een wel heel stevige 
tegenwind op de kruising en het ijs sloeg 
door de vochtige omstandigheden aan. 
‘scheelt zo één tot anderhalve seconde 
op een rondje,’ aldus oud-kampioen 
Huib van wijngaarden.

De wedstrijdrijders
Gerwin Coljé werd, zoals verwacht,  
de nieuwe svo-clubkampioen bij de 
wedstrijdschaatsers. de snelrewaarder, 
vorig jaar nog zesde bij de nederlandse 
kampioenschappen allround, had 
overdag standby gestaan om als reserve 
alsnog mee te mogen doen met het  
nk afstanden op de 1500 meter. 
er werden in Heerenveen echter geen 
afmeldingen genoteerd, dus moest Coljé 
zich tevreden stellen met deelname aan 
de toch ook eervolle oudewaterse 
titelstrijd. Hij won met overmacht, maar 
ook zijn tijden illustreerden de zwaarte 
van de omstandigheden. Zijn 38.91 op 
de 500 meter was nog van een 
uitstekend gehalte, maar de 2.04.68 op 
de 1500 meter, voor de gemiddelde 
svo’er overigens een onbereikbare tijd, 
was voor Coljé een tijd die niet meer bij 
zijn status past. Maar zoals gezegd,  
het lag aan de omstandigheden!
op ruime afstand van Gerwin Coljé 
eindigde marathonschaatser tom van 
vliet op de tweede plaats.  
Freek wiltenburg schaatste een sterke 
tweekamp en werd beloond met een 
bronzen medaille. de rest van het veld 
bestond uit ambitieuze junioren en veel 

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.

Wij bedanken alle sponsors voor hun bijdragen om van 
de Kerst-Sing-in ‘COME AND SEE WHAT GOD HAS DONE’ 

een geslaagd evenement te kunnen maken!
Onze dank ook aan alle kinderen van kinderkoor JEDAJA 

voor hun muzikale toevoeging.
HARTELIJK DANK!

taalcafé SAMENTAAL
uitnodiging - uitnodiging - uitnodiging

Maandag 14 januari 2019 
is het eerste taalcafé van het nieuwe jaar!

Nico van Asdonck
gaat met ons muziek maken 

op de darbuka en de trommel.
Heb je zin in een gezellige 

en vrolijke avond?
Kom dan op maandag 14 januari 

om 19.30 uur naar het Cultuurhuis!
Iedereen is van harte welkom!
Ria van Welzenis - mariavanwelzenis@gmail.com

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

KORTE CURSUS FILOSOFIE
over de antieke filosoof  

PLATO
vanaf 8 februari, Cultuurhuis Oudewater

Gratis. Schrijf je in via www.pnin.net

Unieke voorstelling
over het leven van Maria

met moderne touch en songs

St. Franciscuskerk
aanvang 20.00 uur
kerk open 19.00 uur

Kaarten € 10,00
te koop bij: Emté
The Read Shop

MaRia paSSiE

Zaterdag 12 januari

Kaarten ook te bestellen via www.demariapassie.nl

LTO Noord Zuid West Utrecht
presenteert het toneelstuk

Dubbel op
Vrijdag 11 januari

in het Dorpshuis XXL
in Benschop

Na afloop een verloting met verrassende prijzen.

Zaal open: 19.30 uur  •  Aanvang: 20.00 uur
Entree: e 5,00

Dubbel op

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

DANK U WEL
Iedereen die Stichting Reddingsplan 

Franciscuskerk in 2018 op enigerlei wijze 
gesteund heeft, willen wij hierbij 

hartelijk bedanken.

Wij hopen in 2019 weer op u te mogen rekenen!

Bestuur Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Open huis zaterdag 19 januari
11.00 - 14.00 uur

Hospice Oudewater
Hekendorperweg 2B-4
3421 VK Oudewater

Trek de stoute schoenen aan 
en loop lekker mee met LOGO!

Trek de stoute schoenen aan 
en loop lekker mee!

LOOPGROEP 
OUDEWATER

Na de oliebollen en champagne is het weer 
tijd om aan de conditie te gaan werken!

LOGO is Loopgroep Oudewater, een actieve 
vereniging welke drie vormen van loopsport 

aanbiedt, namelijk Nordic Walking, 
Powerwalking én hardlopen.

Wil je eens kennismaken met één of meerdere 
vormen van de loopsport kom dan vrijblijvend 

eens langs op één van onze trainingen.  
De trainingen worden gegeven op de 

atletiekbaan van sportpark Markveld aan de 
Waardsedijk bij FC Oudewater.

Je kunt altijd een keer gratis mee trainen, 
bovendien kost het lidmaatschap slechts  

€ 27,50 per kwartaal! En voor dat bedrag kun je 
meedoen aan alle trainingen.

Trainingstijden:
Nordic Walking donderdag- en zaterdagmorgen

van 09.00 uur tot 10.15 uur.
Powerwalken dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur.

Hardlopen maandag- en donderdagavond
van 20.00 tot 21.15 uur 

en zaterdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur.
Alle trainingen worden gegeven 

door deskundige trainers.
Zie voor meer informatie onze website

www.loopgroep-oudewater.nl
Wil je contact met LOGO dan kun je terecht bij 

het bestuur via bestuur@loopgroep-oudewater.nl

wenst iedereen een gezond en sportief 2019!
Goede voornemens?

Scouting Jorisgroep Oudewater
bedankt EMTÉ Heijmans, 

Zuivelboerderij Hoogenboom, 
Groeneweg Aardappelen 

en De Wulverhorst
voor hun bijdrage aan een geslaagde

Hap- en Stamptocht 2019!

Filmavond in 
Linschoten
in het kader van het 125 jarig 
jubileum van 't Kruispunt wordt op 
vrijdagavond 11 januari de kerkzaal 
aan de nieuwe Zandweg omgebouwd 
tot een gezellige bioscoop, inclusief 
rode loper en popcorn.  
Vanaf 19.30 uur wordt daar dan  
de film 'pay it Forward' gedraaid.
de film 'Pay it Forward' is een 
inspirerend verhaal over de invloed,  
die je als persoon, kunt hebben om de 
wereld te veranderen, hoe jong of oud je 
ook bent. een film, die je moet zien, als 
je van humor en drama houdt.
de film is bedoeld voor alle inwoners van 
linschoten boven de 12 jaar.  
 
de toegang is gratis en de zaal is  
vanaf 19.00 uur geopend.

doeMeeHuis  
ook van start in 
Linschoten
swoM is vanaf november van start gegaan met activiteiten 
voor deelnemers in het doeMeeHuis in linschoten.  
Zij hebben met enkele vrijwilligers de voormalige fysio- 
therapieruimte tegenover de brede vaart opgeknapt en zijn 
daar gestart met een naaiatelier. vooralsnog zijn zij elke 
dinsdagochtend geopend. er zijn inmiddels al zes 
enthousiaste deelnemers geweest.

Inloopmiddagen
in het nieuwe jaar organiseert swoM vanuit het 
doeMeeHuis inloopmiddagen. je bent elke woensdagmiddag 
tussen 13.30 en 16.30 uur van harte welkom.
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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 6% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

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

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

maatwerk van kasten - keukens - meubels

www.vinkinterieurbouw.nl

0348-565353 - info@vinkinterieurbouw.nl
Populierenweg 18  -  3421 TX Oudewater

    

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

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

VerdelMediation
Register Familie- en Arbeidsmediator en Con�lictcoach

Professionele bemiddeling bij echtscheiding en arbeidscon�lict

Kijk voor meer informatie op
www.verdelmediation.nl
of bel naar 0653941831
voor een vrijblijvend advies.

De Meent 7, 3421 GT Oudewater drs. Carolien Verdel

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

RichaRd PRoost sPoRt

Januari actie:
2 gratis 

proeflessen
geen

inschrijfgeld

Gouda, Lopik, Linschoten, Montfoort en Oudewater
richardproostsport.nl   0348-560097

Onze jeugdlessen: judo, jeugdfit+ en jeugdfitness zijn weer gestart!

• 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 automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 e 9.990,-
Fiat 500c cabrio turbo S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 e 11.450,-
Fiat 500l lounge - pano   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 e 12.950,-
Hyundai i20 - 5 drs. - airco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 10.750,-
Kia Picanto 1.0 CVVT economy plusline - 5-drs - airco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 8.750,-
Mazda 2 1.3 TS reddot edition 5-drs - airco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 e 8.750,-

Wij doen alles voor uw auto

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

HAM TI bestaat in 2019 
alweer 40 jaar!
Het jaar 2019 is begonnen, en het is een bijzonder jaar voor HAM Technische Installatie 
uit Lopik. De installateur, gevestigd aan de Ambachtsweg op de Copen, viert namelijk 
vanaf 1 januari 2019 het 40-jarig jubileumjaar en presenteert zodoende met trots zijn 
jubileumlogo. Een prachtige mijlpaal voor Arjan van der Ham die enkele jaren geleden 
het stokje over nam van vader Jan. “Zonder verleden geen toekomst en een mijlpaal 
bereik je vaak door prestaties uit het verleden. Ik ben enorm trots dat ik vandaag de 
dag leiding mag geven aan dit prachtige bedrijf dat is opgebouwd door mijn vader.”
Op verschillende momenten en diverse manieren zal stil worden gestaan bij het jubileum. 
“We zullen dit met name doen met ons team, onze klanten en de leveranciers. 
Ook willen we het graag uitdragen naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld met de presentatie 
van ons jubileum logo. Ik ben enorm trots op ons bedrijf en op momenten als deze mag 
je dat denk ik ook laten zien.”
HAM Technische Installatie is uitgegroeid tot een gewaardeerde en betrouwbare partij 
in de regio. “We bedienen zowel zakelijke als particuliere klanten. In de regio Lopik, 
IJsselstein, Benschop, Polsbroek en Oudewater zijn we zeer actief, maar ons verzorgings-
gebied is daar buiten ook groot. Onze klanten bevinden zich namelijk in de gehele 
randstad: van de regio Rotterdam en Den Haag naar Utrecht en Amsterdam. Uiteraard 
is met name de hoek Lopik, IJsselstein, Benschop, Polsbroek en Oudewater erg belangrijk. 
Ik vind het vooral erg fi jn dat we vaste klanten hebben die ons kiezen vanwege 
betrouwbaarheid. Ze weten gewoon dat als ze iets te installeren hebben:

HAM TI regelt ‘t.”
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Kalsbeek College
Op onze open avonden en open 

dag draait het om sfeer proeven. 

Bezoek onze scholen, loop 

rond en ervaar of het Kalsbeek 

College iets voor jou is. Volg een 

korte presentatie, kijk rond in 

de lokalen, doe mee met leuke 

activiteiten en stel al je vragen 

aan docenten en leerlingen.

Locatie Bredius
Wo 23 & Do 24 januari 
van 19.00 − 21.30 uur

Locatie Schilderspark
Za 26 januari 
van 10.00 − 15.00 uur

Ontdek 
welke school 
bij jou past.
Kom kijken 
op onze 
open dagen.

Futura College
Do 10 januari
Ontdekdag
van 9.00 − 12.00 uur
Geïnteresseerde groep 8 

leerlingen zijn van harte welkom 

op deze ochtend om nader 

kennis te maken met het Futura.

Aanmelden via: 
administratie@futuracollege.nl

Di 15 januari
Open huis vanaf 19.00 uur
U bent van harte welkom.

Wellantcollege
Locatie Montfoort
Wo 30 & Do 31 januari
Tussen 19.00 − 21.00 uur 

kunt u de school bezichtigen, 

presentaties bijwonen en 

met leerlingen en leerkrachten 

in gesprek.

Minkema College
Za 19 januari 
van 9.00 − 14.00 uur
Open Dag op beide locaties 

voor leerlingen van groep 

8 en hun ouders. Er is een 

doorlopend programma met 

presentaties, open lokalen 

en bijzondere activiteiten. 

Maak kennis met docenten 

en leerlingen en wandel door 

onze gebouwen om de sfeer te 

proeven.

Kalsbeek College
Op onze open avonden en open 

dag draait het om sfeer proeven. 

Bezoek onze scholen, loop 

rond en ervaar of het Kalsbeek 

College iets voor jou is. Volg een 

korte presentatie, kijk rond in 

de lokalen, doe mee met leuke 

activiteiten en stel al je vragen 

aan docenten en leerlingen.

Locatie Bredius
Wo 23 & Do 24 januari 
van 19.00 − 21.30 uur

Locatie Schilderspark
Za 26 januari 
van 10.00 − 15.00 uur

Ontdek 
welke school 
bij jou past.
Kom kijken 
op onze 
open dagen.

Futura College
Do 10 januari
Ontdekdag
van 9.00 − 12.00 uur
Geïnteresseerde groep 8 

leerlingen zijn van harte welkom 

op deze ochtend om nader 

kennis te maken met het Futura.

Aanmelden via: 
administratie@futuracollege.nl

Di 15 januari
Open huis vanaf 19.00 uur
U bent van harte welkom.

Wellantcollege
Locatie Montfoort
Wo 30 & Do 31 januari
Tussen 19.00 − 21.00 uur 

kunt u de school bezichtigen, 

presentaties bijwonen en 

met leerlingen en leerkrachten 

in gesprek.

Minkema College
Za 19 januari 
van 9.00 − 14.00 uur
Open Dag op beide locaties 

voor leerlingen van groep 

8 en hun ouders. Er is een 

doorlopend programma met 

presentaties, open lokalen 

en bijzondere activiteiten. 

Maak kennis met docenten 

en leerlingen en wandel door 

onze gebouwen om de sfeer te 

proeven.

Inclusief enkelvoudige, ontspiegelde glazen € 129,-
Multifocaal met  glazen € 419,-
Inclusief deskundige oogmeting en advies.

BRIL
VAN DE MAAND
JANUARI

Markt Westzijde 5, Oudewater. 0348 - 562975 
Ook in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp
en Nieuwkoop

W W W . T U I J N O P T I E K . N L

VERKRIJGBAAR IN
MEERDERE KLEUREN

O P  S T E R K T E

€ 129,-
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Lekker veel voordeel

50%
KORTING

MINIMAALSpaar voor korting 
op Dr. Oetker 
bakvormen

www.emte.nl/bakvormen

*  Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
 

Week 2
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 december t/m 
maandag 31 december 2018. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en 
alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Jupiler
krat 24 x 25 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.29  9.49

+1
bakvorm zegelbij 1 krat

 9.99
Heineken
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.29 

Mineola's
los, per 500 gram

1.59

+1
bakvorm zegelbij 2 stuks

Mora mega 
of fun mix
alle soorten*
per zak/doos

4.34-4.89
GRATIS
2e

0.99
kilo 1.98  

Week 02 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 6 januari t/m zaterdag 12 januari 2019

+2
bakvorm zegelsbij 2 netten

Rundergehakt
per kilo

6.99

4.00

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

4.18 2 STUKS

2.50

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

DubbelFrisss of Taksi
alle soorten*, pak 1.5 liter

0.97-1.38
GRATIS
2+2

+1
bakvorm zegelbij 4 pakken

Week 02 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 6 januari t/m zaterdag 12 januari 2019

+2
bakvorm zegelsbij 2 netten

Rundergehakt
per kilo

6.99

4.00

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

4.18 2 STUKS

2.50

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

DubbelFrisss of Taksi
alle soorten*, pak 1.5 liter

0.97-1.38
GRATIS
2+2

+1
bakvorm zegelbij 4 pakken

Amstel, Brand of Warsteiner
krat 24 x 30 cl 
maximaal 6 kratten per klant

15.09-16.69 

PER KRAT

10.00
PER KRAT

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 33.34% korting op de totaalprijs.

+1
bakvorm zegel

bij 3 stuks

GRATIS
2+1

Fuze Tea
alle soorten*. flesje 40 cl 
pak 1.5 liter of  
4-pack blik, 4 x 25 cl

0.99-2.20

GRATIS
2+1

Markant groenteconserven
alle soorten grote potten*, per pot

0.72-1.41

GRATIS
2+1

Week 2
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 6 t/m zaterdag
12 januari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.
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